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que o centro do País não quer dizer centro físico, 
não quer dizer centro geográfico. Essa é uma 
concepção primária de centralismo. Centro do País é 
centro cultural, centro cívico, centro econômico e 
intelectual. 

Estou convencido de que Brasília tem 
condições para se tornar gradativamente eficiente. 
Sou daquela zona; represento o povo mais próximo 
de Brasília; talvez mais do que o representado pelo 
nobre Senador Coimbra Bueno. A cidade de origem 
da minha família está a cento e vinte quilômetros de 
Brasília, Sei, pelos meus parentes e amigos, que os 
velhos boiadeiros de Paracatu estão satisfeitos com 
a mudança da Capital, encantados, eufóricos com as 
conseqüências que o fato representará para e 
economia local. 

Vejo, no entanto, o problema sob outro ângulo, 
e, confesso-o, com muita apreensão. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Dá licença para 
outro aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Vejo apesar das 

palavras de V. Exa., o problema num ângulo 
completamente diverso. Reclama o nobre colega 
contra o estatismo, o que nós adeptos da livre 
iniciativa, também o fazemos. Entendo, como V. Exa. 
que constitui um absurdo a excessiva intervenção 
estatal na iniciativa privada, pois retardaria o 
desenvolvimento do quanto temos de bom no Brasil. 
Se analisarmos os fatos, concluiremos que mais de 
90% do que existe no País resulta da iniciativa 
particular. Os argumentos de V. Exa. vêm, assim, ao 
encontro do meu ponto de vista. 

A retirada do Govêrno desta cidade  
para um centro como Brasília, que ainda  
está situada na orla litorânea, porque dista  
menos de mil quilômetros do litoral do País 
 

e outros tantos do seu centro geográfico, favorecerá 
à descentralização. Creio que a mudança paulatina 
facilitará tudo o que foi impossível conseguir-se no 
Rio de Janeiro em benefício do País como um todo. 
Já tentamos, nesta Casa, tirar do Rio de Janeiro a 
sede da Fundação Brasil Central – criada 
precipuamente para o interior – mas não obtivemos 
êxito. É, agora, o momento oportuno de 
descentralizarmos tudo. Em Brasília teremos mais 
calma para encarar os problemas nacionais e 
promover a descentralização mandando as obras 
contra as sêcas para o seu polígono, a Fundação 
Brasil Central para Mato Grosso e assim por diante. 
Por que o estatismo, que V. Exa. citou, não interfere 
e não perturba a vida de São Paulo, Pôrto Alegre 
etc., como o faz na cidade do Rio de Janeiro? São 
Paulo é um núcleo populacional superior ao Rio de 
Janeiro; por que aquela gente tem direito de 
progredir sem o estatismo entravando a cada passo 
todo seu desenvolvimento, e não o Rio de Janeiro? – 
No momento em que tirarmos o Govêrno Federal 
desta cidade ficará ela em situação paralela à de 
São Paulo, onde a intervenção federal, onde o 
estatismo é muito amenizado. Um dos benefícios 
que teremos com a ida para Brasília é desafogar o 
Rio de Janeiro, deixar sua população livre para 
progredir em paz. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O nobre 
orador dá licença para um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me 
o nobre colega interromper seu discurso;  
mas, por questão de consciência e sinceridade  
de propósito não é demais declarar, 
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nesta altura que sempre fui partidário da mudança da 
Capital. A essa iniciativa tenho dado, durante longo 
período, o melhor dos meus esforços – desde a 
ocasião em que o nobre Senador Coimbra Bueno  
foi meu auxiliar – para que se transforme em 
realidade. 

Quero, porém, declarar públicamente, que 
estou de pleno acôrdo com o discurso de V. Exa, o 
qual interpreta, com exatidão, nosso pensamento. 
Não compreendo o açodamento da mudança; sinto 
que está provocando questão muito séria; e permita 
Deus não acarrete piores. Ontem tive oportunidade – 
não leve a mal se me alongo – de externar meu 
ponto de vista ao Plenário, mostrando preocupação 
com a diversidade de tratamento que dispensamos 
aos funcionários civis e militares. Hoje, fui acordado 
às seis e meia, para atender a chamada telefônica 
interurbana de um companheiro do Estado de V. 
Exa., que me hipotecou inteira solidariedade, não 
entendendo o que se está passando. Vejo, agora, o 
Senador Mem de Sá lavrar protesto, em nome dos 
jornalistas. Pergunto: como funcionará o Congresso. 
Como se transmitirão as noticias, se os jornalistas 
não poderão estar em Brasília? Terminando, 
assinalo que tomei a liberdade de interromper V. 
Exa. apenas para dar minha modesta, porém sincera 
opinião, e meu firme apoio a suas palavras. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor 
Presidente, desvanecido com o honroso apoio dado 
pelo meu companheiro de Bancada, estou certo de 
que não é a circunstância de representarmos ambos, 
o atual Distrito Federal, que nos faz pensar assim, 
realmente uma posição que acredito fundada em 
argumentos e ponderações, os quais não podem ser 
esquecidos, nem relegados, muito simplesmente, a 
segundo plano. 

Acreditará, possivelmente, o Senado no 
funcionamento da norma, que ontem traçou, da 
transitoriedade das vantagens e vencimentos 
concedidos, por dois anos, aos funcionários que se 
instalarem em Brasília? 

Eu não acredito. A tradição do nosso Direito 
Administrativo é a integração dessas vantagens nos 
vencimentos mensais dêsses funcionários; e a 
tradição do nosso Direito Orçamentário é a elevação 
do pagamento dos mais servidores ao nível atingido 
por êstes. Não tenham Vossas Excelências, a  
êsse respeito, a menor dúvida. O que vamos ter, e 
não daqui a dois anos, não é a possibilidade de 
diminuir vencimentos; é, antes de dois anos, a 
obrigatoriedade de aumentar vencimentos de todos 
os funcionários. É a realidade, se não queremos 
tapar os olhos com as vendas róseas de Panúrgio... 

O SR. MILTON CAMPOS: – De Pangloss. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Ia citar o herói de 

Candide, e o nobre Senador Milton Campos acaba 
de me fazer sentir a confusão entre Voltaire e 
Rabelais. 

Queria dizer – de Pangloss. Se não quisermos 
pôr nos olhos as vendas róseas de Pangloss, 
teremos de convencer-nos de que exatamente o 
contrário se vai passar. 

Não só, porém, ésse ponto me preocupa na 
transferência – e não desejo particularizar situações, 
referir nomes, fazer críticas especificas. Refiro-me ao 
conjunto das festanças, ao aspecto miraculoso de Mil e 
Uma Noites que está assumindo, parecendo festim de 
Balthazar. São bilhões de cruzeiros que de repente se 
atiram na voragem dessa fantasia. Apenas a solenidade 
da noite da mudança, o espetáculo dos fogos de  
artifício, a iluminação sôbre o Legado Papal, as  
belezas do Lago de Brasília, os edifícios, a figura impres- 
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sionante do nosso Presidente transformado  
em uma espécie de inca, no meio daquela 
confraternização cívica, custarão pelo que li cento e 
cinqüenta milhões de cruzeiros, para se queimarem 
numa noite! 

O SR. MEM. DE SÁ: – E é muito pouco... 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Ao passo que 

se nega empréstimo de cento e sessenta milhões de 
cruzeiros para retomarem o ritmo das obras da 
Velhacap. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Ao passo que se 
nega, colocando-a no Plano de Economia, a verba 
conseguida, de poucos milhões de cruzeiros, para 
evitar que a cidade de Ouro Prêto se arruíne, pelo 
transporte pesado de minério que se faz nas ruas 
principais. Um simples desvio da estrada de 
rodagem foi pôsto no Plano de Economia, e a cidade 
de Ouro Prêto está desaparecendo com as bases de 
seus edifícios aluídas pelo tráfego pesado dos 
caminhões, apesar das reiteradas observações do 
Serviço competente. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Permite V. Exa, 
um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Considero a 
mudança apressada e precipitada para Brasília uma 
loucura, uma insensatez, um ato de 
irresponsabilidade, uma monstruosa aberração. 
Brasília não oferece, hoje, condições morais, 
materiais e espirituais para o exercício do nosso 
mandato, Não temos comunicações com o povo de 
que somos representante e mandatários; não têm os 
nossos atos, as nossas, palavras, os nossos gestos 
ressonância nem repercussão. Brasília é, para. nós, 
verdadeiramente um túmulo, um deserto. Se o 
Congresso Nacional, na sua precipitação de- 
 

 

sarazoada, mudar-se para Brasília, estará assinando 
o verdadeiro atestado de óbito da representação 
nacional. 

O SR. AFONSO ARINOS: – O nobre Senador 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro acaba de 
consignar, com palavras candentes e enérgicas, 
aquelas mesmas observações que eu vinha 
procurando fazer em têrmos mais amenos. Sua 
Excelência, de fato, colocou, com a crueza do seu 
verbo, o ferro na ferida. 

Tenho a impressão de que o problema 
interessa ao Senado e de que êste não pode 
descurar dêsse problema porque está assumindo 
gravíssima responsabilidade histórica. 

Nós, da Oposição, não estamos contra a 
mudança; estamos, sim, nos tornando cada vez mais 
apreensivos, em face das circunstâncias em que ela 
se está operando. Tôdas as tentativas, que vimos 
fazendo, de algum tempo a esta parte, para 
chegarmos a um acôrdo em relação às situações 
jurídicas compendiadas nas duas emendas 
constitucionais, vêm sendo desfeitas, desarticuladas, 
quase poderia dizer volatizadas por uma série de 
restrições e de dificuldades políticas de que só aos 
poucos nos vamos assenhoreando. 

Antigamente, o nobre representante de Goiás, 
Senador Taciano de Mello que me dá a honra de sua 
atenção, representava o ponto de vista do P.S.D. 
majoritário, no sentido de que não seriam 
convenientes as eleições na região de Brasília. 
Sustentou S, Exa. essa tese na Comissão de que 
tive a honra de fazer parte; e mais, no parecer, no 
substitutivo e na justificativa do ilustre ex-Ministro da 
Justiça, atualmente em viagem para assumir chefia 
de Embaixada na Europa, Sr. Cirilo Júnior. Ficara 
expresso, como ponto de vista daquele Partido,  
que o funcionamento das instituições democrá- 
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ticas no campo eleitoral não seria conveniente no 
território de Brasília. Ia-se mais longe: sustentava-se 
que as próprias instituições profissionais, os 
sindicatos e as organizações de classe, não 
deveriam ter também representação naquele ponto 
do território nacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exato. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Contra essa 

representação nos insurgimos, na Comissão 
Especial. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Nós da Oposição, 
em princípio, considerávamos essa exigência 
discutível. Nossa posição era a de que, em tese, 
uma lei democrática deveria assegurar o 
funcionamento das instituições democráticas através 
de eleições em todos os pontos em que houvesse 
possibillidade de colégios eleitorais. Quanto à 
questão das instituições profissionais, lembro-me de 
haver até intervido nos debates para salientar que a 
inexistência dos órgãos de representação 
profissional, sindicatos ou outros, não seria por si só 
suficiente para impedir a existência dos problemas 
específicos que antepõem os problemas do trabalho 
ao capital. Assim, a supressão daqueles órgãos, na 
citada região, representava apenas a supressão dos 
elementos da canalização para as reivindicações que 
iriam estourar nas ruas, através de greves ou motins 
subversivos. Teríamos, portanto, ao contrário, que 
mantê-los – como o tem feito a Constituição 
Brasileira – até por espírito de ordem jurídica, de 
conservação social, de paz entre as classes. Quanto 
às eleições, concordamos em que não era ainda 
conveniente pensar-se no assunto. E o nobre 
Senador Taciano de Mello, se não estou enganado, 
foi o brilhante expositor dessa idéia. 

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

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Confirmando 
o que V. Exa. declara, acrescento que não sòmente 
o meu Partido desaprovava as eleições em Brasília; 
também: a Maioria da Câmara dos Deputados, 
àquela época, assinou sem relutância, a proposição. 
Não colhi a totalidade de assinaturas, por 
desnecessário. A Emenda Constitucional, que então 
apresentei, referia-se a êsse ponto, e o próprio Sr. 
Presidente da República concordou, plenamente, 
com a idéia. Ainda mais: soube, por intermédio de 
companheiros nossos, ordenara S. Exa. que a 
apoiássemos integralmente. Quando, no Senado 
Federal, o nobre Líder da Minoria, em discurso, 
pediu a constituição de uma comissão de inquérito, 
interrompeu, se o andamento da providência, 
embora tivéssemos grande necessidade de 
proporcionar ao Executivo meios para instituir o 
Govérno em Brasília, antes mesmo de 21 de abril, 
organizando-o, assim, paulatinamente. Quando se 
procede isoladamente, sem configuração partidária 
de determinada idéia – como ocorreu com a votação 
do Instituto da Novacap e a relativa à mudança da 
Capital a 21 de abril – parece-me ter o nobre 
Deputado Emival Caiado, de Goiás, agido 
acertadamente. Posteriormente, porém, os Partidos 
intervieram diretamente na elaboração do projeto, 
que se transformou em lei e não compreendo – como 
o nobre Senador João Villasbôas – se postergue a 
execução dessas medidas, criando-se uma série de 
dificuldades que não sei como poderemos resolver. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Embora 
esperasse essas palavras, porque conheço  
bem o alto teor de correção moral e de  
lealdade do nobre Senador Taciano de  
Mello, felicito-me pelo apoio minucioso e 
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total que S. Exa. trouxe ás minhas assertivas. Mais: 
pelas explicações e informações complementares 
acrescidas, de que não encontrou qualquer 
resistência do Sr. Presidente da República. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Encontrei 
apoio. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Ao contrário, S. 
Exa. encontrou apoio para essa iniciativa. 

Senhor Presidente, não quero citar nomes. 
Seria, de minha parte, um deslize, uma indiscrição 
que não está nos meus hábitos cometer. Asseguro, 
porém, ao Senado que, no decurso das 
conversações, que ora vimos mantendo, na 
esperança de acertarmos solução jurídica para o 
problema do Estado da Guanabara e de Brasília, têm 
sido trazidos, por elementos idôneos, da parte 
majoritária, as exigências no sentido da inclusão de 
dispositivo que assegure a eleição, não 
principalmente de Partidos senão do Sr. Presidente 
da República, dos seus amigos mais íntimos, que de 
sejam vê-lo titular de uma Cadeira no Senado. 

Não temos, evidentemente, nenhuma objeção; 
eu dei, na Câmara dos Deputados, ponto de partida, 
ainda como Líder da Oposição, no combate à 
emenda constitucional oriunda do Senado, criando 
os Conselheiros da República; eu, que liderei, no 
inicio, no decorrer e no final de 1958, na Câmara 
Baixa, a luta que travamos para impedir a tramitação 
daquela emenda, o fazia sem nenhuma razão de 
natureza pessoal – fazia-o no cumprimento de estrita 
obrigação e na defesa de convicção histórica 
profunda, que me assinalavam que aquela emenda 
vinha subverter princípios cardiais de nossa tradição 
democrática e de nossa federação política. 
Pessoalmente, não tenho motivos para negar até 
simpatia à idéia de um homem púplico, que chegou à 

Presidência da República, contínuar no 
desempenho de mandatos populares, inclusive nesta 
Casa do Congresso, eleito pelo povo, com prazo 
determinado, como qualquer outro. Não me leva, 
portanto, a essa atitude um ponto de vista pessoal; 
apenas a estranheza pelos aspectos políticos que a 
matéria vai assumindo, os quais fazem com que nós, 
da Oposição, estejamos, realmente, na maior 
preocupação, sem sabermos o que há por trás disso, 
quais as por que nos impõem soluções imediatas, nos 
fazem ou pretendem fazer engolir soluções imediatas, 
cujas conseqüências nos parecem as mais graves, 
sobretudo porque, nos vêm separar da Nação, 
eliminando o contato do Congresso com ela, em face 
principalmente das afirmativas do Ministro da Justiça, 
segundo as quais o Govêrno praticamente não se 
transferirá, o Congresso sim. Ë como se estivesse 
repetindo aqui, como bem lembrou o nobre Senador 
Mem de Sá, o fenômeno ocorrido nos Estados 
Unidos, quando a Convenção Nacional era expulsa de 
cidade em cidade, era tocada de Estado em Estado, 
era considerada hóspede desagradável, «persona non 
grata» em vários pontos do território da Federação, 
tendo nascido dai a idéia de construir Washington, 
que seria sede do Poder popular. 

Seria possível que nos queiram impor solução 
semelhante, fazendo com que não estejamos aqui, 
mas lá naquela espécie de túmulo, de isolamento, de 
câmara frigorífica, se não nos asseguram, como 
pedimos, esclarecimentos positivos com relação ao 
rádio, à televisão, à imprensa, às comunicações, à 
liberdade de pensamento, à liberdade de 
manifestações, à presença na tribuna, ao contato 
com o povo, pois as respostas são evasivas, há 
cortinas de fumaça, há prazos que se solicitam, há 
consultas que devem ser feitas. 
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Senhor Presidente, por essas razões é que a 
questão das acomodações – se os móveis vão ser 
alugados ou vendidos, se os apartamentos têm ou não 
quatro quartos, dois banheiros – não nos preocupa, a 
mim e á minha Bancada. Preocupa-nos é saber o que 
vamos fazer lá; é saber se existe em Brasília, 
realmente, o que fazer; é saber se os dispositivos da 
Constituição, de que somos os guardiães, poderão ser 
aplicados naquela espécie de amolecimento, de 
ensurdecimento, de afastamento que se quer criar para 
o Poder Legislativo, naquela Cidade. 

Senhor Presidente, entendo que V. Exa. como 
os demais Membros da Mesa, têm a maior 
responsabilidade no particular. Se o Executivo não 
está disposto a transferir-se, a não ser através de 
alguns jovens e simpáticos oficiais de Gabinete, nós 
também não devemos nos transferir. Devemos 
permanecer aqui; continuar nesta Casa. Esta é a 
nossa Casa, embora a outra, lá em Brasília, também 
seja nossa. Êsses funcionários, que aí estão, são os 
nossos funcionários; a nossa Polícia é aquêle corpo 
de guarda que nos assegura a ordem em tôrno dêste 
prédio. Devemos aqui permanecer, enquanto não 
tivermos a certeza de que poderemos ir para lá. O 
retardamento, Senhor Presidente, por algum tempo, 
do cumprimento de lei ordinária não se compara com 
a importância do nosso desaparecimento histórico, 
numa onda de esquecimento, pelo silêncio que se 
vai abater sôbre nós. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Ou bem  
nos entregam o Rádio, nos entregam a Televisão,  
os Jornais; ou bem nos outorgam a segurança  
de que estamos, de fato, trabalhando em prol do 
povo, em face do povo, em comunidade com 
 

o povo, ou bem nos devemos recusar a ficar numa 
espécie de campo de concentração – campo de 
concentração sem exílio local, dentro de nossa 
grande Pátria. 

Não somos, como pensa o nobre Senador 
Coimbra Bueno, «representantes do interior»; somos 
embaixadores de todo o País no centro do País; 
somos as vozes de toda a Nação no ponto em que 
os ouvidos da Nação estejam abertos para nos ouvir. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Mas nunca se 
ouviu a Nação. 

O SR. AFONSO ARINOS: – É nesse espírito, 
Senhor Presidente, que devemos estar muito atentos 
para impedir ocorram tais circunstâncias, tais dislates 
se verifiquem. 

Peço desculpas ao nobre Senador Pedro 
Ludovico, pelo atraso com que lhe permito o aparte. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Estou de acôrdo 
com vários argumentos de V. Exa., porque são 
razoáveis e criteriosos. Sou grande entusiasta da 
mudança da Capital, não porque vá beneficiar meu 
Estado, não porque está sendo edificada no Planalto 
Central do Brasil, mas porque a considero 
grandemente favorável ao futuro do Brasil. Já disse 
em vários discursos neste Plenário que sòmente 
daqui a oito ou dez anos se verificará a profundidade 
e o alcance dessa decisão, quando as grandes 
massas de terra que confinam os Estados de Mato 
Grosso, Goiás e Pará forem beneficiadas por  
essa mudança. Reconheço, entretanto, que V. Exa. 
tem razão quanto ao açodamento com que se  
está processando. Tenho verificado últimamente  
que o próprio Presidente da República encontra 
sérias dificuldades para que se efetive a mudança 
nesse rítmo. Relativamente à organização 
administrativa de Brasília sou de opinião que 
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deveríamos evitar os erros de que se ressente esta 
Capital, para que não os cometamos em Brasília. Julgo 
que o Congresso Nacional não deverá concordar com 
eleições, principalmente para a Câmara de Vereadores, 
porque o que se tem visto no Rio de Janeiro, como nas 
principais Capitais do Brasil é que têm trazido elas sérias 
perturbações para o Govêrno. Há ainda outros cargos 
eletivos que não devem existir em Brasília porque não 
trazem qualquer benefício à Nação. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor 
Presidente, como vê V. Exa. tive a honra de ser 
aparteado não em todo o meu discurso, não em 
tôdas as minhas afirmativas, mas nas Iinhas gerais 
de minha oração por dois nobres Senadores do 
Partido Trabalhista Brasileiro e dois ilustres 
representantes do Partido Social Democrático. Na 
minha modesta opinião, portanto, êste apoio 
desinteressado e profundamente significativo é uma 
prova de que as nossas preocupações não se 
limitam ao campo da nossa Bancada; elas devem ser 
objeto de cogitação do Senado na sua integridade, 
porque a responsabilidade é da nossa Casa perante 
a Nação, perante o futuro, perante a História, e não 
de tal ou qual componente de Bancada. 

É, portanto, neste espírito que ouso fazer a V. 
Exa. êste apêlo: esclareça perfeitamente, nos seus 
contatos com o Chefe da Nação, o que há realmente 
sôbre a transferência do Poder Executivo para 
Brasília, o que vai significar a sua passagem para o 
Interior, se é realmente o Govêrno que se muda ou 
se são apenas mais alguns aviões que vão voar por 
semana, porque, se assim fôr, se chegarmos à 
conclusão de que o País aqui continua e que lá 
estará apenas em progresso uma espécie de colônia 
de férias, então, Sr. Presidente, temos o dever 
precípuo, indeclinável de reagir. E é muito fácil a 
 

reação, porque depende apenas de uma resolução 
conjunta das duas Casas e que se apoiará 
exclusivamente no discernimento e no patriotismo 
dos Membros do Legislativo Brasileiro. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas). 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder da Maioria, em exercício. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Victorino Freire, como Líder da Maioria. 

O SR. VICTORINO FREIRE (como Líder da 
Maioria em exercício) (*): – Sr. Presidente, desejo 
apenas esclarecer o eminente Senador Afonso 
Arinos sôbre o que ouvi, há poucos dias, do Sr. 
Presidente da República, a propósito da mudança da 
Capital. 

Está S. Exa. muito preocupado em cercar o 
Senado de todo o apoio, prestígio e facilidades para 
que a possa efetuar. 

Senhor Presidente, segundo o apêlo do nobre 
Senador Afonso Arinos a V. Exa., no sentido de 
transmitir ao Sr. Presidente da República as 
ponderações do nobre Senador pelo Distrito Federal, 
e estou certo de que V. Exa. ouvirá do Sr. Juscelino 
Kubitschek o mesmo que ouvi há dias, ou seja, a sua 
preocupação de cercar os membros desta Casa de 
todo o apoio. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Mais importante que o 

apoio ao bem-estar dos Senadores e às melhores 
condições de vida de suas famílias, muito mais 
importante – creio – é o problema das comunicações e 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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das relações do Parlamento com o País. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente; 
êste ponto acentuei perante o Senhor Presidente da 
República. Vários Senadores – disse-lhe – 
preocupam-se com as comunicações dos 
representantes do povo, com a opinião pública, 
principalmente os que ficarem mal alojados, em 
apartamentos sem as perfeitas condições de 
confôrto, que, aqui, podem dar às suas famílias. 
Frisei, também, o espírito de sacrifício de todos que 
nos mudamos. O fato, para quem tem filhos no 
colégio, casa montada e se vê obrigado a montar 
outra, acarreta enormes despesas. 

Na verdade, noventa por cento dos Senadores 
são pobres, vivem de subsídio. Para tudo isso pedi a 
atenção do Sr. Presidente da República, e ouvi de S. 
Exa. que, no tocante às comunicações, tudo faria 
para que os parlamentares tivessem contato 
permanente com seus Estados, principalmente neste 
ano de eleições presidenciais. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Há o caso 
concreto do Rádio para o Congresso. Tenho ouvido 
que o Senhor Presidente da República, talvez por 
falta de comunicações, considera arriscada a outorga 
de um canal de rádio permanente, na suposição de 
que, através dêle, os representantes, valendo-se não 
da imunidade, mas da inviolabilidade parlamentar, do 
direito de dizer o que quiserem, durante as sessões, 
sirvam-se dêsse privilégio para uma obra de 
sabotagem e subversão nacional. 

Sr. Presidente, se tal fôsse, o pensamento  
de S. Exa., estaria equivocado. Em numerosos 
países emprega-se a técnica da gravação 
 

das sessões, em vez da tomada taquigráfica. Essas 
gravações, porém, são subordinadas à Polícia da 
Mesa, tanto quanto o são as notas taquigráficas, em 
nosso Congresso; logo, também nas transmissões 
radiofônicas, a Mesa controlaria as palavras dos 
parlamentares, impedindo que a tribuna se 
transformasse em um facho de insurreição. Não 
existiria, pois, êsse perigo, até porque a transmissão 
não seria direta, no momento da sessão, mas 
posterior, depois de submetida à Polícia da Mesa. 
Essas as ponderações que desejava fazer, pedindo 
desculpas pela interrupção do discurso de Vossa 
Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato 
pelo aparte, com o qual estou de pleno acôrdo, até 
porque nenhum de nós – e faço justiça aos 
eminentes Senadores que compõem a Bancada da 
Oposição – tem o mais remoto interêsse na 
destruição do regime. Sabem êles, tanto quanto nós, 
da Maioria, que essa destruição atingiria todos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Vossa Excelência 
tem tôda a razão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Aqui 
discutimos, Maioria e Oposição, colocando as 
questões acima dos interêsses partidários, com 
impecável espírito público. A Oposição tem votado 
as medidas de que o Govêrno necessita para o bem 
da Nação, e faço-lhe justiça. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Devo também 
acentuar a energia com que tem agido o eminente 
Senador Cunha Mello nessa questão da mudança, 
reclamando do Presidente da Novacap e do  
Senhor Presidente da República tôdas as  
medidas necessárias para que a mudança se faça 
sem tumulto e com regularidade, a fim de que 
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seja dado aos Senhores Senadores e suas famílias, 
o mínimo de confôrto indispensável para que o 
Senado funcione bem em Brasília e cumpra sua alta 
missão constitucional. 

Esta a declaração que desejava prestar ao 
eminente colega Senador Afonso Arinos. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. PADRE CALAZANS: – A preocupação 

da Oposição não é tanto com o problema da  
criação da cidade que já se efetuou. Se, com mais  
ou menos confôrto, não é objeto de discussão,  
como V. Exa. deixou bem claro. A preocupação  
da Oposição é quanto ao funcionamento, não  
da cidade material – ruas, prédios, palácios – mas  
da Civitas, isto é, sua estrutura jurídica, sua estrutura 
constitucional, seus institutos fundamentais, para  
que o regime permaneça. A estrutura da Civitas é  
sem dúvida peça de fundamento para que  
a democracia continue, para que ela não seja  
ferida, para que não corra a Nação novamente o  
risco de ver afastadas a ordem jurídica e a  
ordem moral – únicas que dignificam um povo e  
o homem. O desaparecimento – por não  
poder funcionar dentro da Democracia – de  
um instituto que é seu pulmão e coração, como,  
por exemplo, o Congresso, levou a Oposição,  
pela palavra do nobre Senador Afonso Arinos, 
defender êsses princípios, pedir a atenção do 
Govêrno e dirigir apêlo à Mesa, no sentido de que 
seja garantida, sôbre a cidade material, a verdadeira 
Civitas, elemento funcional, a própria estrutura da 
ordem democrática. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito bem. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Padre Calazans, e estou certo de que 
o apêlo do eminente Senador Afonso Arinos será 
atendido pelo Senhor Presidente da República. 

Posso depor sôbre a conduta democrática do 
Sr. Juscelino Kubitschek – e o faço com a altivez e 
energia de que nunca me separo – porque não sou 
um corte são. 

Tenho divergido, várias vêzes, do Govêrno, e 
divergido para servir, esclarecendo-o nos seus 
possíveis erros e desacertos. Assim, posso depor 
quanto ao sentimento democrático do Sr. Juscelino 
Kubitschek, quanto à sua tolerância, ao seu espírito 
de isenção, pois nunca vi espoucar-lhe dos lábios 
uma palavra de ódio ou de instinto de vingança 
contra quem quer que fôsse. Também posso dizer da 
sua preocupação em resguardar e assegurar o livre 
funcionamento das instituições democráticas. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Gostaria de pedir 

a atenção de V. Exa. para uma das expressões  
do nobre Senador Afonso Arinos. S. Exa. referiu-se 
às exceções que estamos votando nesta Casa e  
às suas conseqüências em relação a Brasília. Diz  
o nobre representante do Distrito Federal que o  
fato de dobrarmos, por dois anos, os vencimentos 
dos funcionários desta Casa, implicará em  
criar direitos idênticos para todo o funcionalismo do 
País. Insisto, novamente, em que estamos, também 
neste momento, neste Senado da República, longe 
de Brasília, criando talvez condições quase que  
pré-revolucionárias no País. Se criamos situações 
como esta a que se refere o nobre Sena- 
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dor Afonso Arinos, abrindo exceções num Poder que, 
uma vez estendidas aos mais Podêres, nos levaria a 
pagar duas ou três vêzes a renda do País em pessoal, 
estaremos, indiscutìvelmente, criando uma situação de 
continuidade. Então, sòmente com um golpe ou coisa 
parecida solucionaremos êsse problema de direito 
adquirido, uma vez que teremos de pagar duas ou três 
vêzes a renda total da Nação. Qual a solução que 
Vossa Excelência apresenta melhor do que essa? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exa. é 
contra as vantagens dadas pelo Senado ao seu 
funcionalismo? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não; refiro-me, 
apenas, à declaração do nobre Senador Afonso 
Arinos – grande constitucionalista e mais autorizado 
para examinar o assunto – de que êsse direito, uma 
vez prevalecendo por dois ou três anos se enquadrará 
como direito; é da tradição e índole da Legislação 
Brasileira; passará a ser direito permanente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Quanto às 
vantagens dadas ao funcionalismo do Senado, votei, 
e votei tranqüilamente, porque não se pode confundir 
os funcionários desta Casa com o funcionalismo 
público civil da União. O funcionário do Senado  
é permanente no seu quadro, só pode estar  
onde está o Senado. Qualquer funcionário do 
Ministério da Fazenda, por exemplo, ou do Impôsto 
de Consumo, serve no Rio de Janeiro, no Pará, em 
Maranhão, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em 
qualquer ponto do território brasileiro; quando faz 
concurso, já sabe que vai servir em qualquer ponto 
do território nacional. O funcionário do Senado, 
quando presta concurso, sabe que terá sede 
permanente na Capital da República. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Na Capital da 
República, isto é, onde ela se situar. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Assim, se por 
uma contingência legal, o Senado se mudar para o 
Planalto Central de Goiás, para Brasília, aos seus 
funcionários devem ser asseguradas condições 
mínimas para êsse deslocamento do Rio de Janeiro 
bem como para a localização de sua família, em 
Brasília. Devem auferir vantagens para se mudar 
tranqüilamente, porque sabem que ficarão em 
Brasília enquanto lá estiver a Capital da República. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Creio que V. 
Exa. não entendeu bem o meu aparte: referi-me aos 
direitos concedidos aos funcionários do Senado, que 
são extensíveis, pela Constituição, a todos os 
funcionários dos outros Podêres. No Brasil, temos 
todos os mesmos direitos perante a Constituição, 
não temos? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Todos são 
iguais perante a lei, é que V. Exa. quer dizer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mais ou menos. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Os direitos e 

deveres devem ser iguais, perante a lei. O Senado 
vela pela Constituição. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite o nobre 
colega um aparte? (Assentimento do orador) – 
Queria apenas salientar, que não há uma Obrigação 
jurídica, mas praxe sentimental e administrativa;  
se acaso concedermos a funcionários federais,  
na Capital da República, determinado nível  
de vencimentos, nós, aos poucos, seremos  
forçados a estender êsse nível aos demais 
funcionários federais. V. Exa. repare que não existe 
diferença de vencimentos em função de locali- 
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zação de serviço. Um Professor de Universidade do 
Estado de V. Exa. percebe exatamente o mesmo que 
os de Universidade do Rio de Janeiro, o que significa 
que os padrões de vencimentos estão de acôdo com 
as classes do funcionalismo federal. Disse que não 
existe obrigação jurídica. Perdoe-me o nobre colega, 
mas, com a natural inclinação sentimental do brasileiro, 
depois dêsses dois anos, não se reduziriam mas 
aumentaríamos os vencimentos dos que lá estão. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Nessa altura, a 
Constituição obrigaria a extensão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O funcionário 
da União, quando se transfere para Brasília, para 
Pernambuco, Paraíba, Maranhão ou para qualquer 
outro Estado da Federação, recebe do Govêrno 
ajuda de custo, passagem e transporte. 

O Senado não exorbitou ao assegurar, através 
de uma Resolução, garantias e vantagens aos 
funcionários que se transferirem para Brasília. 

O SR. AFONSO ARINOS: – É de tradição 
brasileira. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite o 
orador um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muita 
satisfação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É preciso notar 
que os nossos funcionários estão na obrigação  
de acompanhar o Senado para onde êle fôr;  
ao passo que os servidores administrativos, ao 
serem admitidos, sabem que poderão servir em 
qualquer ponto do País. Portanto, os funcionários  
do Senado são transferidos compulsòriamente,  
para Brasília, enquanto que para o funcionalismo 
administrativo abriu-se voluntariado, deslocando-se 
apenas os que quizessem ir. O Senhor Pre- 
 

sidente da República, muito antes de 
providenciarmos a melhoria da situação financeira do 
funcionário do Senado, removido por fôrça de lei, 
baixou decreto conferindo vencimento dobrado aos 
voluntários do Executivo. 

É decreto baixado pelo Presidente da 
República, há mais de dois meses, no qual se 
confere ao funcionário do Poder Executivo, 
transferido para Brasília, o dôdro dos vencimentos. 
Não criamos portanto, exceção, que possa ser 
alegada pelos funcionários administrativos... 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...porque êstes 

– repito – já têm asseguradas também vantagens, 
por decreto do Sr. Presidente da República. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Digo mais a 
Vossa Excelência – voluntariado aberto no Executivo 
já excede o número de funcionários necessários, no 
momento, para Brasília. 

Hoje mesmo recebi vários telegramas de 
Pernambuco, onde tenho amigos, e do Maranhão, de 
telegrafistas e rádio-telegrafistas, pedindo-me para 
conseguir com o Senhor Presidente da República, 
sua ida para Brasília. 

O SR. MEM DE SÁ: – Continuando na mesma 
linha do aparte do Senador João Villasbôas, devo 
dizer que, ainda há pouco, o Poder Executivo baixou 
decreto a respeito dos militares, estabelecendo  
para os que fôssem servir em Brasília – usou até  
de expressão especial, porque não fala em 
transferência dos militares para a sede do Govêrno, 
mas usa da expressão «Mandados servir», como  
se fôssem para uma embaixada no exterior –  
o mesmo número de diárias que o Senado concedeu 
a seus servidores. Assim, o Poder Executivo 
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está adotando o mesmo critério. O Senador Coimbra 
Bueno deve também se voltar para as medidas 
tomadas pelo Poder Executivo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – O nobre Senador 
Victorino Freire não me deixou terminar o aparte. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os dispositivos 
não se referem apenas aos civis; aos militares 
também. 

O SR. MEM DE SÁ: – civis e militares. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Gostaria de 

terminar o meu aparte. Não entrei no mérito da 
questão. (Assentimento do orador) – Se o Senado 
está dando muito ou pouco a seus funcionários. 
Saliento é o que me parece básico e perigoso para a 
própria estabilidade do regime – é estarmos agindo 
isoladamente sem considerar os reflexos das 
medidas tomadas em relação aos demais. O nobre 
Senador Mem de Sá acaba de citar decreto pelo qual 
se atribui a servidores militares... 

O SR. MEM DE SÁ: – Civis também. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Quero referir-me 

a vantagens isoladas a determinadas classes. 
Estamos resolvendo o problema caso por caso.  
O exemplo vem ao encontro da minha 
argumentação. Se amanhã essas diversas classes 
forem ao Judiciário, poderão perfeitamente pleitear, 
nos têrmos da Constituição e com muita razão, 
tratamento igual para a prestação de serviços 
idênticos, seja aqui ou ali. Preconizo para  
funcionário de idênticas funções, tratamento igual. 
Chegaremos à seguinte conclusão: nem o Senhor 
Presidente da República sabe quantos funcionários 
há no País; – afirmo a Vossas Excelências,  
pois já ouvi em discursos referência a números 
contraditórios – pois nem o próprio Diretor 
 

do DASP sabe quantos funcionários há no País. 
Assim estamos legislando no escuro, quanto ao 
pessoal. Admitamos meio milhão de servidores; se 
cada um dêles bater às portas da Justiça para 
reclamar tratamento igual, o que acontecerá? É por 
isto que entendo que estamos correndo o risco de 
conduzir o Brasil a uma situação pré-revolucionária, 
porque só uma situação de exceção poderá resolver 
impasse da ordem dêste, possível, quem sabe lá, de 
ter a União em determinado momento de pagar pelo 
seu pessoal mais do que arrecada. 

O SR VICTORINO FREIRE: – Tal não poderá 
ocorrer, porque os funcionários que vão servir em 
Brasília irão amparados por legislação especial. Os 
funcionários, que desempenham funções em zonas 
insalubres, por exemplo, têm tantos por cento sôbre 
seus vencimentos. Não é verdade, nobre Senador? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Vossa 
Excelência está confundindo. Estamos mudando a 
Capital e vamos transferir para a nova sede todos os 
órgãos governamentais, menos aquêles que deverão 
ser descentralizados, e que irão para outros lugares. 
Seus funcionários, então, poderão reclamar as 
mesmas vantagens com resultados imprevisíveis 
para o Erário – Votamos as despesas, e o Tesouro 
depois que se arranje. É fato. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Na hipótese, 
amanhã, o funcionário do Senado poderia, também, 
requerer ao Supremo Tribunal Federal o direito à 
percepção do adicional de insalubridade, porque 
outros gozam dêsse benefício no Brasil. 

Os que vão para Brasília estão amparados por 
lei especial. 

O SR. COIMBRA BUENO: – É sofisma de 
Vossa Excelência. 
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O SR. MEM DE SÁ: – É o reconhecimento por 
parte de todos os Podêres, de que Brasília não tem 
condições de habitabilidade. Para ir para lá é preciso 
dar muitas vantagens. Reconhece-o o Presidente da 
República quando dá aos funcionários do Executivo 
tôdas essas regalias. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Sr. Presidente 
da República não reconhece que Brasília não tenha 
condições de habitabilidade; mas sim que para a 
mudança,. como ocorre com o servidor transferido para 
os Estados, que tem direito à ajuda de custo, diárias, 
passagens – os funcionários que vão servir, em Brasília 
devem ter iguais direitos e vantagens. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Estou de acôrdo 
com Vossa Excelência nesse ponto. Só não 
concordo com a inobservação das conseqüências 
finais do problema. Se, pelos cálculos aproximados, 
precisaríamos de duas ou duas vêzes e meia da 
renda nacional para atender à situação de fato, e 
possível de ser criada, V. Exa. há-de convir que 
estamos no momento, legislando nesta Casa e ao 
mesmo tempo contribuindo para um possível 
impasse e situação pré-revolucionária no País. 
Estamos pisando no escuro, legislando sem saber 
quanto vai custar à Nação. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Deseja, então, 
V. Exa. que os funcionários sejam transferidos para 
Brasília, compulsóriamente embarcados nos trens da 
Central, sem ajuda de custo, sem quaisquer, 
vantagens nos primeiros tempos de adaptação de 
sua vida? É preciso considerar que muitos dêsses 
servidores deixam aqui seus filhos nos colégios; 
muitas mães têm que prestar assistência aos filhos 
dos quais se separam; funcionários há que precisam 
manter casa aqui no Rio de Janeiro. Julga V. Ex.ª 
 

que a Nação não tem o dever de suprir tais falhas? 
O SR. COIMBRA BUENO: – O nobre colega 

comete grande injustiça ao atribuir-me as suas 
últimas expressões. – São de Vossa Excelência, e 
não minhas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Vossa 
Excelência declara que estamos legislando para criar 
situação pré-revolucionária no País!... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Entendo que a 
todos funcionários transferido para Brasília devem 
ser concedidas determinadas vantagens. O que me 
parece absurdo – atente bem Vossa Excelência para 
êste ponto – é estarmos criando condições 
permanentes, que uma vez levadas aos Tribunais – 
como já tem acontecido – levarão o País ao ponto de 
poder precisar de duas vêzes o total de sua renda, 
só para pagar pessoal. Tal não aconteceria se 
adotássemos para os três Podêres condições únicas 
e bem estudadas. Que se desse trezentos, ou 
quatrocentos mil cruzeiros a cada funcionário, de 
acôrdo com o número de filhos, e outros critérios 
justos, a fim de deslocar-se para Brasília e lá se 
instalar, no momento porém em que se torne ela 
Capital do País será tão Brasil quanto aqui. A vida ali 
será mais barata do que em São Paulo ou no Rio de 
Janeiro, como em Goiânia já o é. O que ocorre, no 
momento, é fogo de palha, como em tôdas as 
grandes construções apressadas. É para isso que 
solicito a atenção do Senado: criem-se lá as mesmas 
condições de vida, pague-se bem aos funcionários, 
estou de acôrdo, mas não se lhes dê duas ou três 
vêzes a renda do País, porque isso é armar impasse. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Considere  
V. Exa. que existe um prazo, dentro do qual  
o funcionário terá essas vantagens. Sòmente 
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durante dois anos será contado o tempo de serviço 
em dôbro. 

O receio de V. Exa. é que futuramente os 
funcionários recorram ao Supremo Tribunal Federal. 
Suponhamos que amanhã o Presidente do Senado 
determine que ninguém pode subir pelos elevadores, a 
não ser os parlamentares, mas sim pela escada da 
frente. Um cidadão qualquer, porque usou muitas vêzes 
os elevadores ou porque outros dêles se servem, como 
familiares dos Senadores, impetra mandado de 
segurança. Não há tribunal que lhe conceda a medida. 
Assim também, não há tribunal que possa conceder 
vantagens a funcionários só porque irão mais tarde para 
Brasília. Os que seguirem imediatamente não terão 
condições de habitabilidade, como denuncia Vossa 
Excelência mesmo quando diz que na futura Capital a 
vida terá que ser mais barata do que no Rio de Janeiro, 
em Belo Horizonte ou em São Paulo... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Porque em 
Goiânia o é. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – ...mas que, no 
momento, tal não pode ocorrer, em virtude de haver 
muitas construções, muito trabalho e estar circulando 
muito dinheiro. Quando o custo de vida chegar ao 
nível desejado por V. Exa., já se terá esgotado o 
prazo de tôdas as vantagens concedidas pelo 
Senado aos funcionários que vão para Brasília. 

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

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o 
prazer 

O SR. JOÃO VIILASBÔAS: – O  
nobre Senador Coimbra Bueno está argumentando 
dentro de pura fantasia. Em primeiro lugar, os 
vencimentos do pessoal do Senado Federal são por 
êste fixados exclusivamente, a nenhum funcionário 
 

de outro Poder é dado reclamar equiparação.  
Se o Presidente da República, em decreto  
conferiu iguais vantagens a determinados 
funcionários do Executivo que forem para Brasília, 
também não cabe a qualquer servidor o direito  
de reclamar. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Nem mesmo a 
funcionários do Executivo? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Nem do 
Executivo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nem aos 
funcionários do Executivo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Vamos, então, 
ter mandados de segurança, em série. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Só poderá 
reclamar o funcionário que fôr para Brasília e não 
receber as vantagens. Êste, sim; requererá mandado 
de segurança e ficará tranqüilo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O judiciário 
não fixará vencimentos. Trata.se de gratificação 
atribuída por decreto do Presidente da República, de 
acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Assim como 
existe lei especial que dá 40% aos funcionários 
designados para zonas insalubres. Ninguém 
reclama. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não podemos 
recear pesem sôbre o Erário o pagamento de três 
Orçamentos da União, muito menos temos a 
preocupação, que o nobre Senador Coimbra Buenos 
seguidamente repete, de guerra civil. Não temo 
absolutamente que, diante dêsse ato do Senado com 
relação à sua vida interna... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Levemos o 
País à revolução. 
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...chegue a 
provocar uma revolução. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Vossa 
Excelência disse que se criou uma situação 
revolucionária no País. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Por que só se 
fala do Senado? Eu falaria, igualmente da Câmara, 
das repartições federais, das Côrtes de Justiça, dos 
Ministérios, de tudo mais. Acho absurdo um 
tratamento para os funcionários do Senado e outro 
para os da Câmara dos Deputados, em tudo 
idênticos aos nossos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É 
constitucional. Cada Casa do Congresso tem o 
direito de organizar seu quadro de funcionários e 
fixar-lhes os vencimentos. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pode ser 
constitucional, não nego. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – E há os 
funcionários civis da União que vão servir em 
Brasília, por decreto do Senhor Presidente da 
República. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O quadro dos 
funcionários do Senado não tem nenhuma relação 
com o Executivo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Repito: não nego 
êsse direito. Acho que o Senado pode agir como 
entender; pode dar um milhão de cruzeiros a cada 
funcionário seu para ir para Brasília. Considero 
absurdo é estarmos a poucos passos da Câmara e 
não haver entendimento entre as duas Casas para 
tratamento uniforme do funcionalismo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Falo como 
Líder da Maioria: julga Vossa Excelência que  
o Senado, para estabelecer as condições  
da mudança de seus funcionários para Brasília, deve 
consultar o Senhor Presidente da República? Eu 
 

me negaria a fazer essa consulta, Senador Coimbra 
Bueno, porque tanto seria retirar-se a soberania da 
Casa. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Perdão! Eu não 
disse isso; V. Exa. torceu minhas palavras ou não 
me entendeu. Temos obrigação de defender o 
Erário. Repito: entre o Senado, Câmara, Militares, 
Justiça, e Executivo devia haver entrosamento, para 
um modo comum de tratamento dos seus 
funcionários em geral, porque todos são iguais 
perante a Constituição. O que se desse a um, dar-
se-ia a todos os integrantes da classe. Por que agir 
de modo particular para cada uma, gerando 
odiosidades? Por que privilégios, tratamento melhor 
para uns e pior para outros? Se são todos iguais 
perante a Constituição, por que tratá-los 
indiferentemente? Apenas porque nós, do 
Congresso, não fizemos um acôrdo? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sem êsse 
acôrdo, o tratamento é igual, é o mesmo. O Poder 
Executivo deu vencimentos em dôbro, como nós do 
Senado e da Câmara. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Vossa 
Excelência afirma isso sem conhecimento de causa. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não houve 
acôrdo, mesmo porque somos Podêres 
independentes. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Vamos deixar a 
independência dos Podêres de lado, que respeito 
muito. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Está com a palavra o nobre 
Senador Victorino Freire. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Peço  
desculpas a Vossa Excelência. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado a 
Vossas Excelências. 

Segundo o princípio constitucional, todos são 
iguais perante a lei. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Nunca o foram 
até o presente momento. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Êste «todos 
são iguais perante a lei» não quer dizer que todos 
tenham o mesmo tratamento. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – «Modus in 
rebus». 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Veja V. Exa. 
que um Ministro do Supremo Tribunal Federal ganha 
mais do que um Senador da República. Então, 
estaria sendo ferida a Constituição porque um 
Ministro do Supremo ganha mais do que um 
Senador? 

O SR. COIMBRA BUENO: – De modo algum! 
O SR. VICTORINO FREIRE: – E estaria sendo 

ferida porque um Senador ganha mais do que um 
funcionário do Senado? 

O SR. PADRE CALAZANS: – Um Deputado 
Estadual, em São Paulo, ganha mais do que um 
Senador da República. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Claro! E assim 
por diante. 

O nobre Senador Coimbra Bueno deseja a 
uniformização, a padronização... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Claro. O 
nivelamento. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Os funcionários 
que fôssem para Brasília – os do Senado, os da 
Câmara, os dos Ministérios, os da Presidência da 
República, enfim, todos os funcionários – todos 
ganhariam o mesmo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – De  
acôrdo com a Constituição. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ora, isso não 
pode ser feito, porque o Senado tem seu 
funcionalismo próprio, nomeado, promovido e 
exonerado pela Casa. Não poderia, portanto, em 
absoluto, ficar sujeito a um nivelamento dessa 
espécie. Seria a perda da soberania, para ouvir o 
Poder Executivo, o Ministério da Marinha ou da 
Aeronáutica a fim de indagar dêles o que iriam fazer 
com seus funcionários e quais as vantagens que lhes 
iria dar. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Ainda mais se 
se padronizasse os funcionários que vão para 
Brasília, ficaria despadronizado o resto dos 
servidores do País. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Isto sim é que 
seria ilegal. 

O SR. PADRE CALAZANS: – Ocasionaria 
reforma fundamental da Constituição. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite o 
nobre orador um aparte ? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejava 

apenas dizer a Vossa Excelência que essa briga 
não é minha. Em parte, estou de acôrdo com o 
Senador Coimbra Bueno. Não compreendo que 
um grupo de funcionários que vá servir em 
Brasília, receba benefícios, e outro não. Fui 
vencido nesta Casa, que é soberana e já decidiu. 
O Senado e a Câmara, entretanto, já declararam 
oficialmente que Brasília é lugar de degrêdo e eu 
protesto contra isso. O clima de Brasília é 
maravilhoso; já andei naquela zona a pé, a 
cavalo, e até briguei. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senado não 
declarou que Brasília é lugar de degrêdo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: –  
Declarou, porque mandou contar em 
  



– 232 – 
 

dôbro o tempo de serviço dos funcionários. Se V. 
Exa. consultar as leis verificará que, excetuados os 
casos de guerra os militares só contam em dôbro o 
tempo de serço prestado em zona insalubre ou na 
Ilha de Trindade, Fernando de Noronha já não dá 
essa vantagem. Quer dizer: Brasília ficou pior do 
que Fernando de Noronha. O problema não é meu; 
mas estranho também que o nosso sistema de 
votação em urgência urgentíssima não permita ao 
Senado estudar devidamente a matéria. Não 
compreendo por que os funcionários do Legislativo 
e do Judiciário ganharão o dôbro e contarão 
dobrado o tempo de serviço para aposentadoria. Os 
outros servidores não terão tais vantagens. Aliás, 
temos, na Câmara e no Senado, funcionários do 
Ministério da Viação à disposição do Legislativo e, 
se acompanharem o Congresso para Brasília, não 
gozarão êles das vantagens que demos aos 
nossos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Há decreto do 
Senhor Presidente da República concedendo 
vantagens também ao pessoal do Executivo que fôr 
transferido para Brasília. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Mas o Sr. 
Presidente da República não tem autoridade para 
baixar decreto dessa natureza. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O  
Sr. Presidente da República assim procedeu  
de acôrdo com lei especial que o autorizava a 
tanto. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte ? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ouvirei o 
aparte de Vossa Excelência. Peço-lhe entretanto, 
que seja rápido, pois o Senhor Presidente já me 
chamou a atenção duas vêzes, e não gôsto de 
parecer indisciplinado. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Desejo sòmente 
comunicar à Casa que fui informado, há poucos 
momentos, de que a questão de radio-comunicação, 
em Brasília, está inteiramente resolvida com a 
criação de uma filial da Rádio Nacional naquela 
cidade. Bastará, assim, um canal ou dois fios 
partindo do Senado ou da Câmara, para que nos 
comuniquemos com o País inteiro. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato ao 
aparte de Vossa Excelência. 

Senhor Presidente, vou terminar, em 
atendimento à advertência de Vossa Excelência. 

Julgo ter prestado os esclarecimentos aqui 
solicitados pelos eminentes Senadores Afonso Arinos, 
João Villasbôas e Mem de Sá. Agradeço a tolerância 
da Mesa, que me permitiu continuar na tribuna para 
ouvir os apartes com que me honraram os nobres 
Senadores Caiado de Castro e Pedro Ludovico. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!). 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa compreende e 

acolhe os altos propósitos do nobre Senador Afonso 
Arinos. 

Não se tem descuidado ela dos problemas de 
Brasília, dos Senadores, dos funcionários e até do 
Comité de Imprensa. 

Levarei o apêlo do nobre Senador Afonso 
Arinos ao conhecimento do Senhor Presidente da 
República, a fim de que responda ao Senado sôbre 
os esclarecimentos, solicitados por Sua Excelência. 

Não poderia, entretanto, fazê-lo no exíguo 
prazo que Sua Excelência solicitou: 24 horas. 
Preciso conhecer o apêlo na sua íntegra, que será 
publicado amanhã no «Diário do Congresso». 

Esta a declaração que desejava prestar ao 
Senado. 

Fiquem os nobres colegas certos de que a Mesa 
tratará de todos os casos referentes a Brasília com 
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alto espírito e respeitando a opinião pública do País. 
Sôbre a mesa ofício do nobre Senador Irineu 

Bernhausen. 
É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal: 
Nos têrmos do art. 38 do Regimento interno do 

Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que 
estarei ausente do País a partir de 25 do corrente mês. 

Senado Federal, 24 de março de 1960. – 
Irineu Bernhausen. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada. 
Vai ser lida indicação firmada por vários 

Senhores Senadores. 
É lida a seguinte: 

 
INDICAÇÃO 

Nº 1, DE 1960 
 
Senhor Presidente. 
O Senado Federal promulgou a Resolução nº 

19, de 1950, in verbis: 
«Artigo único – A restrição expressa no artigo 

48, I b, da Constituição, não se refere, quanto aos 
Senadores, aos que são professôres catedráticos de 
estabelecimento de ensino superior mantido por 
entidade de direito públicos.» 

Amparado nos artigos 220 e 223 do 
Regimento, venho propor a indicação presente, no 
sentido de que a Resolução acima seja submetida à 
interpretação da douta Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa, para o fim de, quanto a 
Senadores, ser aplicável através de deliberação 
apoiada no artigo número 221 do Regimento, 
também aos professôres assistentes do ensino 
superior que hajam sido efetivados em virtude de lei, 
nas Faculdades federalizadas. 

Sala das Sessões, em 23  
de março de 1960. – Paulo Fender. – 
 

Argemiro de Figueiredo. – Lima Teixeira. – Attílio 
Vivacqua. – Jorge Maynard. – Ary Vianna. 

O SR. PRESIDENTE: – A indicação que 
acaba de ser lida está apoiada pelo número de 
Senadores que a subscrevem. Vai à Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sôbre a mesa requerimento de urgência. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 109, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 330, letra b,  

do Regimento Interno, requeremos urgência  
para o Projeto de Lei da Câmara nº 18, de  
1160, que autoriza o Poder Executivo a 
transformar em fundação o Serviço Especial de 
Saúde Pública. 

Sala das Sessões, em 22 de março de 
1960. – Jefferson de Aguiar. – Fernandes Távora. 
– Gilberto Marinho. – Argemiro de Figueiredo. – 
Lima Teixeira. – Attílio Vivacqua. – Coimbra 
Bueno. – Daniel Kieger. – Joaquim Parente. – 
Miguel Couto. – Pedro Ludovico. – Sebastião 
Archer. – Leônidas Mello. – Vivaldo Lima. – Jorge 
Maynard. – Ary Vianna. – Taciano de Mello. – 
Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – O  
presente requerimento será votado depois da 
Ordem do Dia. 

Há mais dois requerimentos encaminhados à 
Mesa. 

São sucessivamente lidos e sem debates 
aprovados os seguintes requerimentos: 

 
REQUERIMENTO 
Nº110, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n,  

do Regimento Interno, requeiro dispensa  
de interstício e prévia distribuição de avulsos  
para o Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 
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1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 24 de março de 1960 – 
Gilberto Marinho. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 111, de 1960 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 118, de 1959, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte: 

Sala das Sessões, em 24 de março de 1960 – 
Barros Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE: – Os projetos de que 
tratam os requerimentos ora aprovados serão 
indicados na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
número 374, de 1952 (nº 1.804, de 1952, na Câmara), 
que regula os direitos civis da mulher casada, e dá 
outras providências, tendo Parecer, sob nº 923, de 1959, 
da Comissão de Constituição e Justiça oferecendo 
substitutivo (com voto em reparado do Senador João 
Villasbôas). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 112, DE 1960 

 
Nos têrmos dos artigos 212, letra l, e 274, letra 

b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
Discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 
1952, a fim de ser feita na sessão de 31 do corrente. 
 

Sala das Sessões, em 24 de março de 1960. – 
João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do Plenário, o projeto é retirado da Ordem do 
Dia. 

 
Primeira discussão do Projeto de  

Lei do Senado número 29, de 1952 (de autoria  
do Sr. Senador Mozart Lago), que assegura 
ampla capacidade civil á mulher casada, 
revogando quaisquer restrições legais em  
razão de sexo ou matrimônio, tendo Parecer,  
sob nº 924, de 1959, da Comissão de 
Constituição e Justiça pela prejudicialidade  
em vista do pronunciamento favorável dado  
ao Projeto de Lei da Câmara nº 374, de  
1952. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em requerimento 

aprovado na sessão de 30 de julho de  
1959, o projeto ora em discussão passou  
a ter sua tramitação concomitante com o  
Projeto de Lei da Câmara nº 374, de  
1952, razão por que deixo de submetê-lo à 
discussão. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento  
nº 109, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 18, de 1960, lido na hora do 
Expediente. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto será incluído na Ordem do  

Dia da terceira sessão ordinária seguinte à 
presente. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Ruy Carneiro. 
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O SR. RUY CARNEIRO (*): – Senhor 

Presidente, estou de regresso do Nordeste; e parece 
ironia que um representante daquela região, que 
sempre ocupou a tribuna para clamar por socorro em 
favor da zona, periòdicamente assolada por 
tremendas sêcas, apele, neste fim de sessão, para 
que as autoridades atendam à Paraíba, atingida 
pelas enchentes que afligem várias unidades da 
Federação. 

Ontem, ocupou a tribuna o nobre Senador 
Heribaldo Vieira, representante de Sergipe. Se eu 
aqui estivesse, não tomaria agora o tempo do 
Senado relatando o que ocorre, em meu Estado; tê-
lo-ia feito em aparte a S. Exa. como o meu colega de 
representação, Senador Argemiro de Figueiredo. 

Senhor Presidente, verdadeiras trombas 
d'água inundam vários Municípios de minha terra. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – As chuvas 
caem desordenadamente. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Existe, na Paraíba, 
na zona do Cariri, a cidade de Cabeceiras, a respeito 
da qual, se conta até uma anedota pilhérica: as 
professôras utilizam um regador para demonstrar às 
crianças o fenômeno das chuvas. Pois bem, 
Cabaceiras está ilhada; e os Municípios do Espírito 
Santo, Santa Rita, Pilar, Itabaiana e Ingá teriam 
desaparecido, na semana atrasada, se a barragem 
do Boqueirão de Cabaceiras, construída no Govêrno 
do saudoso Presidente Getúlio Vargas, não 
disciplinasse o Rio Paraíba. 

Tive oportunidade de, anteontem, em 
companhia do Governador José Fernandes  
de Lima e de vários Deputados Estaduais, 
percorrer duas cidades: Santa Rita e Espírito 
Santo. Esta, a mais atingida pela enchente, tem 
no seu centro um cruzeiro em cuja inscrição se 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

lê haver o monumento sido erguido no ano de 1789, 
em conseqüência da grande inundação. A cidade 
construída à margem do Rio Paraíba, está sujeita a 
inundações; assim o foi em 1924, 1947 e, agora, em 
1960. 

No Município de Guarabira existe um 
distrito independente, o de Murungu, onde nas 
imediações da estação da Rêde Ferroviária do 
Nordeste, desapareceram cento e vinte e seis 
casas. 

Nessas horas são os habitantes pobres das 
cidades as grandes vítimas. Foi o que testemunhei 
em Espírito Santo. Duas ruas transformaram-se em 
verdadeiros lamaçais. A gente humilde foi para os 
morros, para as zonas altas, quando as águas 
começaram a crescer; só devido a essa 
circunstância não se registraram numerosas mortes; 
mas os danos são muito grandes. 

O Governador do Estado mandara na véspera 
da nossa visita, caminhões com viveres, porque a 
Prefeitura não podia socorrer as vítimas. Acredito 
que o mesmo se está verificando em Pernambuco, 
no Ceará e na Bahia. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – No Maranhão e 
no Piauí. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Exatamente. Os 
jornais de Recife, Maceió e João Pessoa estão 
cheios de fotografias das enchentes em outros 
Estados, Aliás, quando venho à tribuna não 
defendo sòmente os interêsses da Paraíba. O 
que está afligindo minha gente também afeta 
outros habitantes do Norte. Bato-me por todos 
êles. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: Permite V. 
Exa. um aparte ? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Com  

grande satisfação apóio as palavras do nobre  
colega. Segundo comunicações que recebi, de políti- 
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cos e amigos, tem havido grandes inundações no 
meu Estado. Através do noticiário dos jornais – como 
bem afirma o nobre Senador Ruy Carneiro – vejo 
que verdadeira calamidade pública desaba sôbre o 
Nordeste. Infelizmente, não foi ouvida até hoje, a 
palavra de Euclides da Cunha, o qual, em sua obra 
magnífica, já proclamava a necessidade de uma luta, 
grande e patriótica, em favor do Nordeste brasileiro. 
Os Governos ainda não encararam, científica e 
tècnicamente o que se deve fazer naquela região. 
Ora é a sêca, quase permanente; ora as inundações. 
Assim, endosso as palavras do Senador Ruy 
Carneiro, dignas e patrióticas. O Govêrno da 
República deve olhar constantemente para o 
Nordeste. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito agradecido 
pelo aparte, do ilustre representante de Alagoas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte ? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com grande 
satisfação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Merece V. Exa. 
aplausos, na defesa, que está fazendo, da obtenção 
do auxílio do Govêrno Federal aos Estados que 
acabam de sofrer o impacto das inundações. Eu 
mesmo, na sessão do dia 2 próximo passado, tive 
ensejo de referir-me à situação calamitosa dos 
Muncípios baianos, especialmente os do Recôncavo. 
Alude V. Exa., agora à Paraíba. Devemos, então 
interceder numa só voz, junto ao Sr. Presidente da 
República a fim de não tardar o socorro à região 
castigada pelas enchentes. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito agradeço o 
aparte do nobre representante da Bahia. 

Sr. Presidente, parece estar conturbada a 
atmosfera nacional, porque não é atingida sòmente a Pa- 
 

raíba, mas também o Espírito Santo, a Bahia, o 
Ceará. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa Excelência 
também pode incluir Sergipe. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Já o fiz no início de 
minhas palavras, quando me referi ao discurso do 
representante daquele Estado, o nobre Senador 
Heribaldo Vieira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – E ainda o do 
Senador Jorge Maynard. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Sim, o do Senador 
Jorge Maynard, a quem aparteou o Senador 
Argemiro de Figueiredo, apoiando-o. 

Senhor Presidente, no momento em que se 
debatia, aqui, o palpitante assunto – Brasília – que 
empolga não sòmente o Rio de Janeiro, mas todo o 
País, eu pensava na minha gente. Sou mudanc 
apologista da futura capital... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Somos dois. 
O SR. RUY CARNEIRO: – ...e embora me 

prejudique a transferência para o Planalto Central... 
O SR. VICTORINO FREIRE: – A mim 

também. 
O SR. RUY CARNEIRO: – ...porque resido e 

tenho outras atividades no Rio de Janeiro, para lá 
seguirei. Homem do interior da Paraíba, estou 
convencido de que, no futuro, Brasília será salutar e trará 
muitos benefícios para o País, sobretudo para o interior. 

Dizia eu, que, na ocasião do debate, 
pensava apenas nos flagelados pelas inundações 
da Paraíba. Aflito desejava que concluíssem a 
discussão, possibilitando-me narrar, da tribuna, o 
que se passa no Nordeste sujeito a fenômeno 
climático cuja razão ninguém sabe explicar. 
Sofremos com o excesso de água, quando até 
ontem padecíamos pela falta do precioso líquido. 
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O Governador da Paraíba, Dr. José Fernandes 

Lima, procura atender, dentro das possibilidades do 
Estado, às vítimas das inundações, mas os recursos 
de que dispõe são insuficientes. O mesmo se verifica 
em outras unidades da Federação. A Paraíba 
enviará documentário ao Senhor Presidente da 
República sôbre o que se passa nos Municípios de 
Guarabira, Espírito Santo, Santa Rita, Itabaiana, 
Pilar, Cabaceiras e outros. 

Concluo minhas considerações, dirigindo um 
apêlo veemente ao Presidente Juscelino Kubitschek, 
grande amigo da Paraíba e do Nordeste, no sentido 
de que, como por ocasião da sêca de 1958, ampare, 
de imediato as populações dos Estados de minha 
região, agora assolados pela inclemência das 
inundações. 

Espero que S. Exa. atenda às pobres vítimas 
dos Municípios do Estado da Paraíba, atingidos pela 
impetuosidade das águas que destroçam seus lares 
humildes. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar vou encerrar a sessão, designando para a 
de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara nº 149, de 1958 (nº 1.853, de 1956,  
na Câmara), que classifica os cargos do serviço 
civil de Poder Executivo, estabelece os 
vencimentos correspondentes e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos 
do artigo 330, letra c, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 92, de 1960, do 
Senhor Freitas Cavalcanti e outros Senhores 
Senadores, aprovado na sessão de 22 do mês em 
curso), tendo Pareceres (ns. 80 e 81, de 1960) das 
 

Comissões: de Serviço Público Civil, oferecendo 
substitutivo; de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade do projeto e do substitutivo, ao 
qual oferece as Emendas ns. 1 a 3 (CCJ), com voto 
em separado do Senhor Senador Jefferson de 
Aguiar; de Finanças, favorável ao substitutivo e 
oferecendo subemendas às Emendas ns. 1 e 2 
(CCJ). 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 216, de 1958 (nº 3.044, de 1957, na 
Câmara), que concede o auxílio de Cr$ 2.000.000,00 
à Associação Evangélica de Catequese dos Índios, 
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, tendo 
Pareceres (ns. 597 e 598, de 1959, 69 e 70, de 1960) 
das Comissões: de Constituição e Justiça e de 
Finanças, favoráveis ao projeto e à emenda. 

3 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 118, de 1959 (nº 4.349, de 
1958, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 50.000.000,00, para auxílio à Sociedade 
Pernambucana de Combate ao Câncer (incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício 
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. 
Senador Barros Carvalho), tendo Pareceres ns. 825, 
de 1959, 103 e 104, de 1960; I – Sôbre o projeto: da 
Comissão de Finanças, favorável; 

II – sôbre as Emendas de Plenário: da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; da Comissão de Finanças, 
contrário. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara nº 137, de 1959, (nº 1.585, de 1956,  
na Câmara) que autoriza a abertura de crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00, para prosseguimento 
das obras do nôvo prédio do Colégio  
Municipal Pelotense, de Pelotas (incluído em Or- 
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dem do Dia em virtude de dispensa de  
interstício, concedida na sessão anterior,  
a requerimento do Sr. Senador Gilberto Marinho), 
tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 105 
 

e 106, de 1960, das Comissões de Educação e 
Cultura e Finanças.  

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 18 horas. 

 



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR EM SEU DISCURSO 
 

 
ilegível 

 

 
ilegível 

 
ilegível 

 
Valor total 

  

4 – Diversos ...... – 4 – 29.291 Zona Norte. Estados feitos e a serem feitos pela SECAVIA. 
1 – Açude .......... – – – 23.574  
   – ..................... – – – 23.574 Zona Norte. 
   – ..................... – – – 6.000 Zona Norte. 
   – ..................... – – – 27.484 Zona Norte. 
   – ..................... – – – 15.761 Zona Norte. 
5 – Diversos...... 400.000,00 5 – 33.927  
10 – Idem......... 200.000,00 15 4.000.000,00 – Zona Norte. Bases de preços mais ou menos. 
      
 Cr$     
1 – .................. 50.000,00     
1 – R. Surubim.. 200.000,00 2 250.000,00 18.419 Zona Norte – Muito interessado construção açude Bixiga, já 

bastante estudado vital importância. 
      
5 – Diversos..... – 5 1.500.000,00 10.196 Zona Norte. 
7 – ................... 200.000,00 7 1.400.000,00 –  
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às condições em que a mudança se realizará. 
Dentro do que prometi ao Plenário, entendi-

me, hoje, com o Sr. Presidente Juscelino Kubitschek 
sôbre ambos os assuntos, e trago a resposta de S 
Exª., quanto ao primeiro: 

Alegava o Grupo de Trabalho que não 
recebera autorização no sentido de reservar 
apartamentos para os jornalistas na nova Capital. 
Levei o fato ao conhecimento do Sr. Presidente da 
República, ponderando-lhe que a Mesa do Senado já 
se dirigira a S. Exª., pedindo solução para êsse caso. 

O Sr. Juscelino Kubitschek acaba de autorizar, 
por escrito, o Grupo de Trabalho a reservar 
apartamentos para os jornalistas, tanto do Senado 
como da Câmara dos Deputados. 

Quanto ao segundo assunto, a Mesa, dentro 
de setenta e duas horas, prestará ao Senado as 
informações que lhe serão transmitidas através dos 
funcionários especialmente designados pelo Sr. 
Presidente da República com êsse objetivo – um do 
Grupo de Trabalho, outro, do Gabinete de Sua 
Excelência. 

Estão assim cumpridos os compromissos 
ontem assumidos pela Mesa, com o Plenário, 
resultantes dos apelos dos nobres Senadores Mem 
de Sá e Afonso Arinos. (Pausa). 

Passa-se à. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da  
Câmara nº 149, de 1958 (número 1.853, de 1956, 
na Câmara), que classifica os cargos do serviço 
civil do Poder Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes e dá outras providências, em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330,  
letra c, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 92, de 1960, do Sr. Freitas 
Cavalcanti e outros Srs. Senadores, aprovado 
 

na sessão de 22 do mês em curso, tendo Pareceres 
(ns. 80 e 81, de 1960) das Comissões: de Serviço 
Público Civil, oferecendo substitutivo; de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade do projeto e do 
substitutivo, ao qual oferece as Emendas ns. 1 a 3 
(CCJ), com voto em separado do Sr. Senador Jefferson 
de Aguiar; de Finanças, favorável ao substitutivo e 
oferecendo subemendas às Emendas 1 e 2 (CCJ). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
emendas que vão ser lidas pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 214 
 

Art. O atual Setor de Assistência Social do 
Ministério da Fazenda passa a constituir a Diretoria 
de Assistência Médico-Social (D.A.S.), diretamente 
subordinada ao Ministro de Estado e constituída  
das seguintes seções: Medicina Clínica, Medicina 
Preventiva, Radiologia, Laboratório, Odontologia e 
Administração. 

§ 1º A D.A.S. será dirigida por um Diretor 
padrão CC2, de provimento em comissão, nomeado 
pelo Presidente da República por indicação do 
Ministro da Fazenda e escolhido nos quadros 
médicos do Ministério da Fazenda. 

§ 2º Para atender aos novos encargos ficam 
criados na D.A.S. cinco lugares de Médico Clínico 
padrão "K", um de Médico Higienista padrão "O", 
isolado, quatro de Dentista padrão "K", e seis de 
Enfermeiro padrão "H". 

§ 3º O cargo de Médico Higienista será provido, 
em caráter efetivo, e em regime de tempo integral, 
pelo aproveitamento de um Médico Sanitarista dos 
quadros federais, que haja sido nomeado por 
concurso, que tenha diploma de Curso de Saúde 
Pública do Instituto Oswaldo Cruz e um mínimo 
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de dez anos de experiência em medicina preventiva 
e de tirocínio em cargos de direção ou chefia em 
repartições federais. 

§ 4º A D.A.S. organizará, dentro de sessenta 
dias, nas Recebedorias de Belo Horizonte e São 
Paulo, serviço médico destinado a atender aos 
servidores do Ministério da Fazenda nos Estados de 
Minas Gerais e de São Paulo. 

§ 5º Ficam criadas quatro funções gratificadas 
F.G.2, para preencher as chefias das Seções criadas 
pela presente lei. 

 
Justificativa 

 
Impõe-se a reestruturação proposta nesta 

emenda, precisamente por fôrça e em decorrência 
do Projeto 60 de 1959, que cria novas obrigações e 
responsabilidades para o Setor de Assistência Social 
do Ministéro da Fazenda. Organizado em 1939, êste 
Setor já se acha superado, como Setor, muitas 
vêzes, pelo extraordinário desenvolvimento dos 
serviços fazendários, tanto assim que o Ministério da 
Fazenda já decidiu definitivamente em pareceres, tal 
a sua necessidade, urgência e oportunidade, pela 
sua transformação em Diretoria. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Dix-Huit Rosado. 

 
EMENDA 

Nº 215 
 
Inclua-se no art. 81: 
§ Serão também enquadrados na série de 

classes de Técnico de Administração, do Quadro do 
Pessoal do DASP, os funcionários especializados em 
Administração, no exterior, desde que venham 
aplicando as referidas técnicas naquele 
Departamento, ressalvado o direito de opção. 

 
Justificação 

 
O artigo, na forma por que está  

redigido no projeto, leva o Govêr- 
 

no a cometer grave injustiça e é prejudicial ao 
interêsse da Administração. 

Com efeito, a não inclusão dos técnicos a que 
se refere a emenda na série de classes de Técnico 
de Administração fere o princípio da eqüidade no 
serviço público e fatalmente levará os servidores 
referidos, que são poucos, ao desestimulo pela coisa 
pública. 

Por outro lado, a não inclusão dêsses técnicos 
na citada série de classes construirá grosseiro 
desperdício de valores humanos, visto como 
servidores de alto gabarito técnico profissional, 
selecionados após rigoroso concurso pelo DASP, 
para aperfeiçoamento em Universidades famosas 
dos EE. UU. e da Europa, e depois de submeterem 
aos cursos especializados em assuntos de alta 
administração serão relegados a plano de simples 
funcionários burocráticos com real prejuízo para o 
Govêrno. 

Convém esclarecer, também, que é com apoio 
em técnicos dessa estirpe que alguns serviços do 
DASP vêm podendo realizar as suas atribuições, 
visto como a maioria dos seus técnicos titulares se 
encontra à disposição de outros órgãos do Govêrno, 
notadamente da Petrobrás, da Rêde Ferroviária 
Federal e outros. 

Note-se, ainda, que, não vendo interêsse  
no serviço público, êsses técnicos poderão 
encaminhar-se para a indústria privada, onde é 
enorme a procura de profissionais de alto nível 
técnico especializado, principalmente de 
Administração. 

A emenda é, pois, de inteira justiça e encontra 
absoluto apoio no interêsse da Administração. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960 – 
Guido Mondin. 

 
EMENDA 

Nº 215 
 
Acrescente-se onde couber: 
"Art. Ficam transformadas em  

cargos de Procurador da Fazenda 
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Nacional no Distrito Federal, com os mesmos 
vencimentos e vantagens dos Procuradores da 
Fazenda Nacional de primeira categoria, as três 
funções de Procurador do Ministério da Fazenda 
criadas pelo Decreto nº 36.291, de 5 de outubro de 
1954, expedido em obediência ao disposto na Lei nº 
2.193, de 9 de março de 1954". 

 
Justificação 

 
As três funções de Procurador do Ministério da 

Fazenda, que a emenda visa a regularizar, foram 
criadas pelo Decreto nº 36.291, de 5 de outubro de 
1954, em obediência ao disposto na Lei nº 2.193, de 
9 de março de 1954, e estão ocupadas por 
servidores amparados pelo art. 23 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, contando 
vinte, dezessete e quinze anos de exercício, 
respectivamente. 

A despeito de serem de "Procurador" da 
Fazenda, não foram as funções em aprêço 
beneficiadas pela Lei nº 2.642, de 9 de novembro de 
1955, de vez que êste diploma, inexplicàvelmente, 
apenas se ocupa dos "Adjuntos de Procurador" da 
Fazenda arts. (8º e 11), deixando à margem os 
Procuradores, que sempre tiveram categoria 
funcional consideràvelmente superior à daqueles 
servidores. 

Indo mais além, a citada lei, que veio dar aos 
"Adjuntos de Procurador", a categoria funcional que 
os servidores referidos na emenda há muito já 
tinham – "Procurador" – consumou esta clamorosa 
injustiça: elevou, por equiparação, a um nível 
especial os vencimentos dos primeiros, que 
percebiam de salário fixo cêrca da metade do 
máximo do escalonamento então vigente já atingido 
pelos segundos, nível êste mui superior aos 
estipêndios que os últimos continuaram percebendo. 

Inconformados com a injustiça, solicitaram  
os servidores à Administração fôsse corrigida  
a anomalia, tendo o parecer emitido em 
 

tôrno da matéria pelo Dr. 7º Procurador da Fazenda 
Nacional acolhido integralmente os argumentos 
naquela oportunidade expendidos pelos interessados 
proclamado, reiteradamente, o direito que lhes 
assistia à equiparação pleiteada. 

Êste parecer, que se encontra anexado,  
à presente emenda, mereceu aprovação, não  
apenas do Dr. Procurador Chefe e do Sr. Diretor 
Geral da Fazenda Nacional, mas, também, e 
principalmente, do Sr. Ministro da Fazenda, que 
indeferiu o pedido, apenas, porque, na forma  
de sua parte final, não podia a administração fixar 
novos estipêndios aos servidores interessados,  
por meio de simples apostila nos seus títulos 
funcionais, sem autorização legislativa ou 
determinação judicial. 

Não tendo ingresso na via legislativa, 
socorreram-se os servidores em causa da via 
judicial, impetrando, perante o Tribunal Federal de 
Recursos, Mandado de Segurança originário contra o 
Sr. Ministro da Fazenda (Mandado de Segurança nº 
17.090). 

Segundo se verifica da fotocópia anexa,  
o voto proferido pelo Sr. Ministro-Relator do feito, 
seguido à unanimidade, pelo Tribunal Pleno, 
concedeu a segurança solicitada, reconhecendo, 
expressamente, os referidos servidores sempre 
desempenharam as funções de Procuradores da 
Fazenda Nacional defendendo-a "com brilho e 
bravura cívica", motivo por que justo seria que 
recebessem estipêndios "próprios, condignos", de 
Procurador da Fazenda Nacional no Distrito Federal, 
do que resultou a modificação do nível salarial fixado 
no item III, do art. 14, da Lei nº 3.414, de 20 de junho 
de 1958. 

Diante do exposto, fácil será concluir  
que a emenda não objetiva a proporcionar  
qualquer vantagem a determinada categoria,  
mas, sim e exclusivamente, a evitar que se  
vote dispositivo que venha a contrariar o § 3º  
do art. 141, da Constituição vigente, como no 
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caso de aprovação das Emendas ns. 18 e 27, ao 
mesmo passo que regulariza, em obediência aos 
princípios que norteiam o Plano de Reclassificação, 
uma situação funcional reconhecida por sentença 
judicial e pela própria Administração Pública. 

Sala das Comissões, em 25 de março de 
1980. – Menezes Pimentel. 

 
EMENDA 

Nº 217 
 
Redija-se o item II, do artigo 42, do 

substitutivo, da seguinte forma: 
II. dura, há dois anos completos, ou a 

completar, desde que o desvio de função seja 
anterior à data da presente lei. 

 
Justificação 

 
O critério de fixação de prazos mínimos, nos 

casos da natureza do cogitado no inciso II, do art. 42, 
do substitutivo, não raro cria situações injustas para 
os servidores que se encontram no desempenho de 
funções diversas das correspondentes aos cargos 
para os quais foram nomeados, como, por exemplo, 
a falta de poucos dias do exercício para atingirem o 
tempo exigido. 

Mais justo seria que se estabelecesse como 
condição essencial para o gôzo da vantagem, 
encontrar-se o servidor no exercício de função 
diversa em data anterior à sanção ou promulgação 
da lei em que se converterá o presente projeto. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Menezes Pimentel. 

 
EMENDA 

Nº 218 
 
Art. 67 – Suprimir as expressões: aquêles que 

ainda se encontram em atividade na data da 
presente lei. 

Essas expressões ferem a norma do art. 7º da 
Lei nº 2.188, referente aos antigos diretores efetivos, 
criando discriminação odiosa entre êles, pela 
exclusão de alguns poucos. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA 

Nº 219 
 
Inclua-se, onde couber, nas vantagens do 

Plano de Reclassificação do funcionalismo civil o 
pessoal admitido à conta de dotações constantes 
das Verbas: 3.1.00 – Serviços em Regime Especial 
de Financiamento e 4.0.00 – Investimentos, 
consignação 4.1.00 – Obras amparadas pela Lei 
3.483, de 8-12-58, enquadrando as atuais funções a 
funções correlatas do Quadro do Pessoal 
Extranumerário da União. 

 
Justificação 

 
Justifica-se a presente emenda, porque no 

projeto do Plano de Reclassificação não há 
disposição alguma que venha beneficiar a essa 
classe de servidores. Trata-se de cidadãos que, de 
longa data, vêm dando seu esfôrço à administração 
em funções de várias nomenclaturas, muitos dêles 
com atribuições técnicas, profissionais e 
administrativas sem usufruir vantagens idênticas ao 
pessoal que percebe pela Verba 1. 

Pela Lei nº 3.483 de 8 de dezembro de  
1958, foi em parte, resolvida a situação quanto  
à equiparação, aos que contem ou venham a  
contar cinco anos, porém essa medida não  
resolveu na integra o problema o qual ficará 
definitivamente solucionado com a inclusão dos 
interessados no projeto ora em trânsito no Senado 
Federal. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Fernandes Távora. 
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EMENDA 
Nº 220 

 
TÍTULO V 

 
Art. 22 
Acrescente-se no final: 
"Sob constantes cuidados de médicos 

especializados". 
De modo a que passe a ter a seguinte 

redação: 
Art 22. "Será obrigatória a prática da educação 

física nos cursos primário e médio, até a idade de 18 
anos, sob constantes cuidados de médico 
especializado mantido pelo estabelecimento. 

 
TÍTULO XI 

 
Art. 92. 
Onde se diz: "A assistência social escolar será 

prestada nas 
Acrescente-se: próprias escolas, no que se 

refere a medicina da educação física. 
Onde se diz: "sob a orientação dos respectivos 

diretores: 
Acrescente-se: ouvido o médico do colégio e 

sem ônus à freqüência escolar, também ao 
tratamento dos casos individuais à aplicação de 
técnicos de grupos e à organização social da 
comunidade: 

De modo que passe a ter a seguinte redação: 
Art. 92. A assistência social escolar será 

prestada nas próprias escolas no que se refere a 
medicina da educação física, sob a orientação dos 
respectivos diretores ouvido o médico do colégio 
sem ônus à freqüência escolar também através de 
serviços que atendam ao tratamento dos casos 
individuais à aplicação de técnicas de grupo e à 
organização social da comunidade. 

 
Justificação 

 
Justificam-se por si mesmas, à luz da  

razão e do bom-senso, as emendas propostas. 
Como em verdade, admitir-se educação  
física em sua prática racional, sem assistên- 
 

cia de um médico especializado? Não seria  
isso deixar a criança entregue a riscos de  
tôda ordem no que se refere ao desenvolvimento 
físico e a reflexos desastrosos, na saúde mental?  
E como compreender-se gaste o Estado com  
a manutenção de escolas e cursos para o preparo  
de médico de Educação Física se permite que,  
nos educandários, seja ela praticada sem o  
contrôle dêsses profissionais? Impõem-se, portanto, 
ambas as emendas. Sem elas, voltaríamos àquela 
ginástica sem sentido dos velhos tempos, 
cancelando, num instante, no terreno da educação, 
uma conquista que nos custou alguns decênios de 
lutas. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Carlos Saboya. 

 
EMENDA 

Nº 221 
 
Art...................................................................... 
Os atuais inspetores de Alunos do Instituto 

Benjamin Constant passam a denominar-se 
Assistentes Educativos Especializados e serão 
enquadrados no nível 11. 

 
Justificação 

 
A expressão Assistentes Educativos 

examinados os problemas educativos no ângulo dos 
deficitários visuais, se coaduna melhor com a 
realidade dos fatos, uma vez que a condição de 
deficiência dos cegos exige uma assistência extra, 
classe permanente, e muito mais ampla, em 
conhecimento, do que a de Inspetor simplesmente, 
pois lidar com deficientes exige qualificação maior do 
que lidar com criança comum. 

Sala das Sessões; em 25 de março de 1960. – 
Gilberto Marinho. – Fausto Cabral. – Dix-Huit 
Rosado. – Guido Mondin. – Rui Palmeira. 

 
EMENDA 

Nº 222 
 
Fica elevado na classe de condutor  

de malas do Departamento de 
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Correios e Telégrafos, grupo ocupacional, C-T 200 
código 213. 

O nível 6 (seis) para 11-B e 9-A. 
 

Justificação 
 
A carreira de condutor de malas do D.C.T., 

não é uma carreira sem importância, tanto assim que 
a Lei número 1.229, de 1950, que reestrutura ou os 
vencimentos dos funcionários do D.C.T., elevou os 
vencimentos da classe que irá da referência 15 para 
a referência 25, isto é, de Cr$ 1.200,00 para Cr$ 
2.900.00. Este aumento foi concedido à carreira de 
condutor de malas pela grande responsabilidade 
com que arca esta classe, uma vez que êles 
trabalham nos trens; fazem manipulação das malas 
para os destinos indicados; viajam léguas e léguas a 
pé conduzindo malas com valores e dinheiro, com 
risco de serem assaltados, e mesmo da própria vida. 

Por êstes fatos, justo se torna o seu 
enquadramento nos níveis 11-B e 9-A. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960 – 
Jefferson de Aguiar. 

 
EMENDA 

Nº 223 
 
Acrescente-se o seguinte: 
Art. – Os portadores de diploma de 

engenheiros que exerçam funções, na qualidade de 
contratados, seja qual fôr a forma de pagamento, em 
órgãos da administração centralizada ou autárquica, 
serão classificados em cargos da série de classes do 
Grupo Ocupacional para cujo ingresso se exija 
diploma do mesmo curso, ficando extintas suas 
atuais funções e devendo ser o enquadramento em 
caráter efetivo, desde que contem mais de cinco 
anos de serviço, verificados na forma da Lei nº 525-
A, de 7 de dezembro de 1948. 

 
Justificação 

 
A emenda é um imperativo de  

justiça no atendimento da precá- 
 

ria situação funcional, de servidores intitulados  
com diploma de curso superior, enquanto sua 
aprovação não representa qualquer ônus para o 
Erário Público, ante à extinção dos contratos 
atualmente existentes. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 224 
 
Acrescente-se ao artigo 62, o seguinte: 
Parágrafo único – Os portadores de  

diploma de advogado, que exerçam funções na 
qualidade de contratados, seja qual o fôr a  
forma de pagamento, em órgãos da administração 
centralizada ou autárquica serão classificados  
no grau inicial da respectiva carreira, no quadro 
permanente dessa atividade, na respectiva 
Repartição, ficando extintas suas atuais funções  
e devendo o aproveitamento ser em caráter  
efetivo, desde que contem mais de cinco  
anos de serviço público, verificados na forma  
do art. 3º da Lei nº 525-A, de 7 de dezembro  
de 1948. 

 
Justificação 

 
A emenda é um imperativo de justiça,  

no atendimento da precária situação funcional  
de servidores intitulados com diploma de  
curso superior, enquanto sua aprovação não 
representa qualquer ônus para o Erário público 
ante à extinção dos contratos atualmente 
existentes. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 225 
 
Inclua-se onde couber: 
"Art. – Aos professôres ocupantes  

de mais de uma cátedra é veda- 
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do exercer, no serviço público, qualquer outra 
atividade, ainda que não remunerada". 

 
Justificação 

 
Esta emenda tem por objetivo a defesa do 

ensino em nosso País. 
Na verdade, mais se fortifica tal medida, 

quando se constata a existência de um número 
significativo de professôres em atividades de tal 
modo dispersas, que pouco ou quase nada resulta 
de prático para o ensino. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 226 
 
Art. – Ficam enquadrados nos níveis 13, 15 e 

17, e para todos os efeitos legais reconhecidos como 
exercendo cargo técnico, os atuais Escrivães de 
Polícia do DFSP, do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, com acesso a Comissário e Perito. 

Art. – Os atuais Escreventes de Polícia, do 
mesmo Departamento e Ministério, que contarem 
mais de cinco (5) anos de serviço ininterrupto e 
forem portadores de certificado de conclusão do 
curso da Escola de Polícia, serão automàticamente 
enquadrados no nível 13, extinguindo-se a série de 
extranumerário-mensalista respectiva. 

 
Justificação 

 
Ao enviar ao Poder Legislativo 
Projeto número 1.853-56, visou o Executivo a 

recompor os quadros do funcionalismo público civil, 
disciplinando deveres, atribuições e 
responsabilidades dos diversos grupos ocupacionais 
em todo o território nacional, fixando, para cada 
grupo, os vencimentos compatíveis com os cargos 
que são impostos a seus integrantes. Trata-se de um 
trabalho de real envergadura com o qual objetivou, o 
Poder Executivo, reestruturar criteriosamente os 
 

quadros do funcionalismo, corrigindo erros, 
sanando enganos e reajustando vencimentos,  
em estrita observância àquele trinômio, antes 
citado, no qual se substanciam, primacialmente:  
– deveres, atribuições e responsabilidades. 
Analisando com o maior cuidado o Plano  
ora em tramitação nesta Casa, forçoso é 
reconhecer que, dentre as numerosas carreiras 
que se incluem no mesmo, a que vem  
sendo exercida pelos Escrivães de Polícia  
do DFSP é, incontestàvelmente, uma das  
mais árduas e de maior responsabilidade  
dentro do quadro geral do funcionalismo  
público civil. O que ocorre, logo à primeira  
vista, sem o mais remoto vislumbre de  
dúvida, é que os integrantes da citada  
carreira exercem tipicamente, – cargo técnico  
– e, por isso mesmo se enquadram, 
perfeitamente bem, nas exigências expressas  
do art. 3º, do Dec. 35.956, de 2 de agôsto  
de 1954, cujo texto condiciona o que se  
segue: "Cargo técnico ou científico é aquêle  
para cujo exercício seja indispensável e 
predominante à aplicação de conhecimentos 
científicos ou artísticos de nível superior de 
ensino". Verifica-se, então pela leitura e 
interpretação do texto legal citado, que nem 
mesmo é exigido para provimento do cargo,  
a simples apresentação de um diploma.  
Basta que, para o bom desempenho da função 
tenha o funcionário como indispensável e 
predominante, a aplicação diária de 
conhecimentos científicos ou artísticos de  
nível superior de ensino. É o que a lei 
mencionada exige, essencialmente. E, nessa 
exigência se enquadram, indubitàvelmente, os 
Escrivães e Escreventes de Polícia do DFSP. 
Não há como duvidar que o Direito, em todos os 
seus ramos, é uma ciência e, como tal, ministrado 
como matéria de curso superior de ensino, o que 
vale dizer de nível universitário. Para que os 
escrivães possam bem desempenhar seus 
encargos lhes são exigidos, em concurso de pro- 
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vas, as seguintes disciplinas de curso universitário: 
1) Direito Judiciário Penal (matéria de 4º e 5º  
ano de Faculdade); 2) Direito Penal; 3) Direito 
Processual Penal; 4) Medicina Legal; 5) Direito  
Civil; 6) Direito Constitucional; 7) Criminalística;  
8) Direito Administrativo; 9) Organização Judiciária, 
seguindo se, ainda, como parte complementar; 
Organização Processual e Parte Prática, 
Organização Policial, Português e Dactilografia.  
A inscrição ao citado concurso está condicionada  
à apresentação de certificado de conclusão  
de curso ginasial completo. Evidencia-se, então,  
sem qualquer contestação que são exigidos aos 
Escrivães de Polícia e Escreventes, para  
provimento do cargo, conhecimentos específicos  
da ciência do Direito, particularizando, como 
condição sine qua non, a especialização do ramo  
do Direito Penal. Da soma dêsses conhecimentos  
e da aplicação dos mesmos, diàriamente, nos 
serviços cartorários, fica o Escrivão tècnicamente 
habilitado a desempenhar suas árduas atribuições. 
São conhecimentos que, evidentemente, 
predominam no exercício da função, sem êles, 
estaria o escrivão inibido de desempenhar seus 
encargos. 

Há, ainda, a considerar, que os Escrivães 
de Polícia vêm exercendo sem horário prefixado  
e quase que ininterruptamente, função idêntica  
à dos seus colegas da Justiça, especialmente 
quando na prática de atos da Polícia Judiciária, 
como na contravenção, por exemplo, porém  
em clima bem diferente daqueles, sem descanso 
aos domingos, feriados e dias santificados,  
quase sempre sujeitos a riscos imprevisíveis,  
sem qualquer percepção de custas, pelo 
contrário, onerados por inúmeras despesas  
que fazem em plantões de 24 horas seguidas,  
o que não deixa de ser uma injustiça  
que clama há longos anos por uma  
usta reparação. E essa injustiça já foi 
reconhecida na própria Câmara dos Deputa- 
 

dos, quando por lá tramitou o Plano, em 
conseqüência do que foram os Escrivães e 
Escreventes escalonados nos níveis 16, 17 e 18. Os 
Escreventes não escapam ao enquadramento ora 
proposto, pois que lhes são exigidos os mesmos 
conhecimento, a aplicação diária dêsses 
conhecimentos no desempenho de suas tarefas, em 
tudo e tudo iguais, idênticas, a dos Escrivães 
titulados a quem auxiliam em serviço permanente, 
com a mesma aplicação e predominância de 
conhecimento àqueles exigidos. Excluí-los de uma 
situação condigna, seria cometer ou perpetuar uma 
injustiça. Resta ainda ressaltar, no Plano, um 
contrasenso, evidentemente, produto de um lapto; o 
do Oficial de Diligências enquadrado no nível 10 ter 
acesso ao cargo de Escrivão Auxiliar, nível 8 
(atualmente destinado aos atuais Escreventes). 
Demais, aí, houve uma quebra de hierarquia 
funcional, sabido que, nos Cartórios policiais, o 
Oficial de Diligências é auxiliar de Escrivães e 
Escreventes. Não se objetiva, com esta emenda, 
criar privilégios ou abrir precedente perigoso que 
possam desvirtuar o verdadeiro sentido do Plano ora 
em estudos nesta Casa. Não há o propósito de 
prejudicar a quem quer que seja. O principal intuito é 
o de fazer justiça a uma carreira que luta 
denodadamente, há dois decênios, sòzinha, sem 
qualquer amparo ou proteção, por um lugar ao sol, 
como tantas outras carreiras do funcionalismo 
público de nossa terra, sem lograr êxito até o 
presente momento, embora nela se reconheçam o 
valor, o sacrifício, a abnegação nunca desmentidos. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 227 
 
Onde couber inclua-se: 
Art. – Para efeitos desta lei,  

serão considerados também extranu- 
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merários mensalistas os servidores não tabelados 
admitidos à conta de verba global que tenham pelo 
menos dez anos de serviço ininterrupto prestado à 
União. 

 
Justificação 

 
O plano de reclassificação de cargos oferece 

oportunidade para o legislador resolver 
definitivamente a situação injusta, em que se 
encontram os servidores, não tabelados, dos 
diversos Ministérios e que tenham mais de dez anos 
de serviços prestados à União. 

Efetivamente, há no serviço público brasileiro 
centenas de casos de velhos e bons servidores da 
causa pública, que embora servindo há mais de dez 
anos ininterruptamente, permanecem à margem dos 
quadros de servidores, sem garantias e sem direito 
algum. 

Acontece que, até servidores diplomados, 
prestando serviços como médicos, dentistas e 
engenheiros, portanto servidores categorizados, 
estão nessa situação, de todo anômala e irregular. 

Não é possível que tal situação continue, 
porque, em última análise, o prejudicado é o próprio 
serviço público brasileiro, que desestimulando, 
assim, os seus servidores, não pode obter deles 
dedicação, amor, zêlo. 

O Plano ora em estudo no Senado, 
inexplicàvelmente não sanou tal irregularidade. Daí, 
a origem da emenda, que se espera merecer a 
consideração dos nobres Senadores. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Menezes Pimentel. 

 
EMENDA 

Nº 228 
 
Serão enquadrados como agentes fiscais  

do Impôsto de Renda os atuais Oficiais 
Administrativos lotados nas Delegacias Regionais 
Seccionais e Inspetorias do Impôsto de Renda, 
desde que já servissem nessas repartições em 17 de 
 

setembro de 1959, observada a classificação 
regional aludida nesta lei. 

 
Justificação 

 
De acôrdo com os preceitos consubstanciados 

na Legislação Específica do Impôsto de Renda 
(Decreto nº 24.636-48, 38.250-55, Lei nº 2.862, de 4-
9-56 etc.), os Oficiais Administrativos do Impôsto de 
Renda vinham fiscalizando êsse tributo, 
extremamente. 

Aliás, todos os oficiais administrativos e até os 
auxiliares administrativos das repartições aduaneiras 
foram enquadrados como Agentes Fiscais 
Aduaneiros, e os Escriturários, como Fiscais 
Aduaneiros. 

Destarte, justo é o enquadramento dos atuais 
Oficiais Administrativos das repartições do Impôsto 
de Renda, nos cargos de Agente Fiscal dêsse 
importante tributo nacional, de vez que os 
Escriturários, cuja carreira é auxiliar da de Oficial 
Administrativo, passaram a integrar cargos de 
Agente Fiscal Auxiliar do Impôsto de Renda, por 
fôrça desta lei. 

Por outro lado, a Lei nº 3.470 de 28-11-58, 
integou nesses cargos os então Oficiais 
Administrativos da Divisão do Impôsto de Renda e 
seus órgãos delegados. 

Atualmente, o número de Oficiais 
Administrativos lotados nas repartições do Impôsto 
de Renda é resumidíssimo, de vez que os demais já 
foram transferidos de carreira pela citada Lei nº 
3.470-58, e menor ainda, em se tratando da data de 
17 de setembro de 1959. 

Ademais, êsses funcionários são servidores 
antigos do Impôsto de Renda, que integram  
outros cargos, aprovados no concurso específicos 
(C.271 – Oficial Administrativo), homologado pelo 
DASP, desde 1954, cujas nomeações foram 
retardadas em virtude de decreto do Poder 
Executivo, o que os prejudicou, naquela data,  
quanta ao ingresso na carreira de Agente Fiscal do 
Impôsto de Renda. 

 



– 249 – 
 
Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 

Novaes Filho. 
 

EMENDA 
Nº 229 

 
Acrecente-se onde convier: 
Art. – As vantagens e vencimentos conferidos 

por lei aos Tesoureiros classificados na primeira 
categoria, são extensivos aos carimbadores da Caixa 
de Amortização. 

 
Justificação 

 
O quadro de Carimbadores do Ministério da 

Fazenda (lotação da Caixa de Amortização) é 
composto de, sòmente dois cargos, quantos são 
seus ocupantes, dos cinco então existentes desde a 
sua criação, de vez que os três restantes já foram 
suprimidos em virtude de afastamento ou 
aposentadoria dos seus titulares, por pertencerem ao 
Quadro Suplementar daquele Ministério. 

Para demonstrar a justiça e a necessidade da 
medida proposta, convém salientar que desde a 
criação, guardam êsses cargos íntima relação, e 
proporcionalidade de vencimentos com os de 
Tesoureiros Auxiliares (ex-fiéis ou ajudante de 
tesoureiro) ou Conferentes de Valores da Caixa de 
Amortização. 

Para confirmar, observe-se a Tabela anexa ao 
Decreto 17.770, de 1927, que deu nôvo 
Regulamento à Caixa de Amortização e por esta, 
verifique-se que os Carimbadores tinham os 
vencimentos fixados em Cr$ 640,00 e os dos Fiéis e 
Conferentes em Cr$ 755,00. 

Mais tarde a Lei nº 284, de 1938, que 
reorganizou, reestruturou e estabeleceu Padrões de 
vencimentos para os cargos públicos, deu-lhes a 
classificação no Padrão "I" e aquêles no Padrão "J". 

Fica, assim, atestada a proporcionalidade antes 
referida que sempre guardaram os mencionados 
cargos entre si. E essa se explica pela correlação 
entre as atribuições, direitos e deveres inerentes a 
 

ditos cargos, para os quais exige o Estado,  
entre outras coisas, prestação de fiança  
igual e nas mesmas bases, por serem  
semelhantes as responsabilidades entre uns  
e outros. 

No entanto, com o advento da Lei nº 403,  
de 24 de setembro de 1948, das suas  
disposições ficaram esquecidos os Carimbadores  
de Notas de Papel-Moeda. Pela mesma lei,  
foram beneficiados os Tesoureiros, Tesoureiros-
Auxiliares e Conferentes de Valores e Conferentes 
do Ministério da Fazenda, classificados no  
padrão "O" (1ª categoria – Distrito Federal) com 
muita justiça e propriedade, aliás, de vez que  
eram incompatíveis as somas de suas 
responsabilidades com os vencimentos que 
percebiam antes da referida lei, dado o aumento de 
serviço e conseqüentemente acréscimo de 
responsabilidade causado pelo vertiginoso aumento 
do meio circulante que multiplicou o número de notas 
e valores que passam pelas mãos dêsses 
Carimbadores. 

E é justo a êstes que trabalham  
intimamente ligados, Carimbadores, que  
daquela data até a presente ficaram em injusta  
e inexplicável situação de inferioridade de 
vencimentos. 

Eis porque, propomo-nos a ajustar o 
respectivo quadro de funcionários públicos, 
procurando manter a mesma relatividade que 
sempre existiu, como dissemos, entre êles e os 
Tesoureiros Auxiliares e Conferentes. 

Para concluir, salientamos, e pedimos a 
atenção dos ilustres membros desta Casa, que a 
medida sugerida acarretará um acréscimo de 
despesa, é de fato, mais um aumento temporário, 
pois que em face de pertencerem ditos cargos ao 
Quadro Suplementar, suprimidos serão quando 
vagarem. Acresce, finalmente que trata-se de 
aumento pequeno, pois atinge, apenas, a dois 
funcionários. 

Diante das razões expostas,  
estamos certos, merecerá a emenda 
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proposta, a aprovação desta Casa, que assim, 
praticará mais um ato de perfeita justiça, que sempre 
recomenda a sua finalidade. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Gilberto Marinho. 

 
EMENDA 

Nº 230 
 
Serão enquadrados como Agentes Fiscais do 

Impôsto de Renda os atuais Oficiais Administrativos 
lotados, nas Delegacias Regionais Seccionais e 
Inspetorias do Impôsto de Renda, desde que já 
servissem nessas repartições em 17 de setembro de 
1959, observada a classificação regional aludida 
nesta lei. 

 
Justificação 

 
De acôrdo com os preceitos consubstanciados 

na Legislação Específica do Impôsto de  
Renda (Decretos ns. 24.636-48, 38.250-55,  
Lei 2.862, de 4 de setembro de 1956 etc.),  
os Oficiais Administrativos do Impôsto de  
Renda vinham fls. localizando êsse tributo 
externamente. 

Aliás, todos os Oficiais Administrativos e até 
os Auxiliares Administrativos das repartições 
aduaneiras foram enquadrados como Agentes 
Fiscais aduaneiros, e os escriturários, como fiscais 
aduaneiros. 

Destarte, justo é o enquadramento dos atuais 
oficiais administrativos das repartições do Impôsto de 
Renda, nos cargos de Agente Fiscal dêsse 
importante tributo nacional, de vez que os 
escriturários, cuja carreira é auxiliar da de Oficial 
Administrativo, passaram a integrar cargos de 
Agente Fiscal do Impôsto de Renda, por fôrça desta 
lei. 

Por outro lado, a Lei 3.470, de 28 de 
novembro de 1958, integrou, nesses cargos os então 
oficiais administrativos da Divisão do Impôsto de 
Renda e seus órgãos delegados. 

Atualmente, o número de Oficiais 
Administrativos lotados nas repartições do Impôsto 
de Renda é resumidíssimo, de vez que os demais já 
foram transferidos de carreira pela citada Lei 3.470-
58, e menor ainda, em se tratando da data de 17 de 
setembro de 1959. 

Ademais, êsses funcionários são servidores 
antigos do Impôsto de Renda, que integravam outros 
cargos, aprovados no concurso específico (C-271 – 
Oficial Administrativo), homologado pelo DASP 
desde 1954, cujas nomeações foram retardadas em 
virtude de decreto do Poder Executivo, o que os 
prejudicou, naquela data, quanto ao ingresso na 
carreira de Agente Fiscal do Impôsto de Renda. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Novaes Filho. 

 
EMENDA 

Nº 231 
 
No Anexo II 
Onde se lê: 
"Direção Intermediária Ministério da Justiça. 
1 – Diretor do Instituto Félix Pacheco 6-C". 
Leia: 
"1 – Diretor do Instituto Félix Pacheco 5-C". 
 

Justificação 
 
Trata-se de corrigir o equívoco referente ao 

símbolo 6-C atribuído ao cargo de Diretor do Instituto 
Félix Pacheco, que atualmente é CC-5. 

De fato, tal posição deve ser mantida em 
razão do valor e importância de tal cargo, cujas 
responsabilidades técnicas e administrativas, 
justificam plenamente esta emenda. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Mathias Olympio. 

 
EMENDA 

Nº 232 
 
Inclua-se conde convier: 
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Art. Os servidores pagos à conta de recibos, que 
não tenham sido beneficiados pela Lei nº 3.483 de 8 de 
dezembro de 1958, desde que contem ou venham a 
contar cinco anos de efetivo exercício, serão 
absorvidos nos quadros do funcionalismo e 
enquadrados de acôrdo com as respectivas atribuições. 

 
Justificação 

 
A lei não beneficiou o pessoal que recebeu a 

conta de recebido, mas que tem as mesmas 
características de trabalho dos que foram 
beneficiados pela citada lei. 

Cogitando a classificação de cargos em dar 
solução definitiva às situações transitórias do serviço 
público, à semelhança do que foi adotado para os 
extranumeràrios em geral e atuais servidores 
horistas, nada mais justo do que também se atender 
a essa classe de servidores como medida de justiça 
e uniformidade administrativa. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Menezes Pimentel. 

 
EMENDA 

Nº 233 
 

No anexo IV, o grupo ocupacional Magistério, 
classe Instrutor de Ensino Superior, Código EC-504 

Inclua-se a seguinte observação: 
"Nesta classe serão também enquadrados os 

Auxiliares de Ensino das Universidades Federais". 
 

Justificação 
 

Os Auxiliares de Ensino exercem funções 
absolutamente Idênticas às dos Instrutores de 
Ensino Superior, pelo que deverão ser classificados 
idênticamente e, portanto fazer jus aos mesmos 
níveis salariais. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

 
EMENDA 

Nº 234 
 

Dê-se ao art. 102, do substitutivo da Comissão 
de Serviço Público Civil a seguinte redaçao: 

"Art. 102 O salário-família de que trata a Lei 
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, é fixado em 
bases proporcionais ao nível de vencimento do 
cargo ocupado pelo servidor, e será devido,  
por filho ou dependente, na forma da seguinte 
tabela: 

 
 Cr$ 
Até Cr$ 10.000.00..................................... 800,00 
Mais de Cr$ 10.000.00 até Cr$ 20.000,00 500,00 
Mais de Cr$ 20.000,00.............................. 300,00 

 
Justificação 

 
Não há como negar, na atualidade, a  

feição que tomou o Instituto do salário-família, 
como elemento típico de complementação 
salarial. 

A própria Lei Básica, ao prescrever o 
pagamento de salários que atendam às 
necessidades do trabalhador e de sua família, 
teve em mira, certo, o estabelecimento de um 
sistema de compensação salarial, de acôrdo com 
os encargos familiares. 

(Assim, o salário-família previsto na lei vigente, 
por ser indiscriminado, reduz a têrmos de igualdade, 
parcelas distanciadas pelas peculiaridades que 
apresentam. 

De fato, sendo o salário-família uma peça de 
ajuste do plano de pagamentos do servidor, nada 
justifica a permanência do sistema vigorante, que 
atribui a todos os beneficiários a percepção de 
quantia única, sem atentar para a fonte principal de 
ganho, representada pelo vencimento própriamente 
dito. 

A presente emenda corrige tal anomalia, 
fixando em bases proporcionais ao vencimento, o 
salário família dos servidores públicos. 

Sala das Sessões, em 24 de março de 1980. – 
Jefferson de Aguiar. 

 
EMENDA 

Nº 235 
 

Acrescente-se: 
No Anexo I 
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Sistema de Classificação de Cargos – Serviço 
Profissional. 

Grupo ocupacional – Código – P-1.700 – 
Medicina, Farmácia e Odontologia – Série de classe 
– Características – Acesso ou Classes de Classe. 

P-1.714 – 16.B – Inspetor de Serviço 
Hospitalar – B – Orientação, revisão e execução. 

P-1.714 – 14.A – Inspetor de Serviço 
Hospitalar – A – Execução. 

 
No Anexo IV 

 
Lista de Enquadramento – Serviço Profissional 
Grupo Ocupacional: Medicina, Farmácia e 

Odontologia. 
Código – P-1.714 
Série de Classes: Inspetor de Serviço Hospitalar. 
Código: A e B. 
Inspetor: 21, 22, 23 e 24 
Observações: Lotados no S.N.D.M. (Serviço 

Nacional de Doenças Mentais) do Ministério da Saúde. 
Regra de enquadramento : art. da Lei. 
 

Justificação 
 

Objetiva a presente emenda corrigir séria 
anomalia existente no serviço público, com relação 
aos Inspetores do Serviço Nacional de Doenças 
Mentais, do Ministério da Saúde, principalmente 
quanto aos que exercem essas funções na Colônia 
Juliana Moreira. 

Referidos servidores, que foram sèriamente 
prejudicados quando da elaboração das Tabelas 
Únicas dos diferentes Ministérios, devem ser 
classificados de forma a que se lhes dé tratamento 
equânime, face à soma de deveres e atribuições a 
que estão investidos. 

A função de Inspetor requer dos seus ocupantes 
grande tirocínio e capacidade técnica, porquanto são 
êles os responsáveis diretos pela execução dos serviços 
hospitalares, no que toca ao atendimento aos doentes 
mentais, já que têm a seu cargo, na ausência  
dos médico chefes, tôda a superintendência 
 

dos serviços, inclusive os de enfermagem. 
Aliás, vale ressaltar que o próprio Diretor 

daquela Colônia, reconhecendo a injustiça praticada 
na Tabela única, no tocante à classificação, dos 
Inspetores, sugeriu aos órgãos competentes o 
reexame do assunto, em parecer exarado no 
Memorial apresentado pelos interessados, cuja cópia 
segue em anexo. 

Dessa forma, consideramos de inteira justiça a 
presente emenda, que nos propomos a apresentá-la 
à consideração desta Casa. 

Sala das Sessões, em 24 de março de 1980. – 
Reginaldo Fernandes. 

 
EMENDA 

Nº 236 
 

Transferir os Práticos de Laboratório da Série 
de Classe – Laboratorista Código P-1.602 para a 
Série de Classe – Técnicos de Laboratório Código P-
1.601, Grupo Ocupacional P-1.600 – Laboratório. 

 
Justificação 

 
Êsses Práticos de Laboratório trabalham no 

Ministério da Saúde, lotados no Instituto Oswaldo 
Cruz (Manguinhos). São apenas cinco servidores, 
que contam com mais de 25 anos de  
serviço. Acompanham como eficientes 
colaboradores, os cientistas de Manguinhos, em 
suas excursões científicas pelo Brasil e até 
mesmo pelo Exterior. 

Considere-se, sobretudo, que alguns dos 
atuais Técnicos de Laboratório, enquadrados na 
nova série de Classes – Técnicos de Laboratório, 
estão lotados também no Instituto Oswaldo Cruz, 
onde trabalham no máximo há 9 anos exercendo 
funções idênticas às dos Práticos de Laboratório do 
Instituto Oswaldo Cruz, e, por vêzes, aprendendo 
com êstes, dada sua longa experiência. Êsses 
Técnicos foram promovidos graças aos Decretos 
28.006 de 14 de abril de 1950 e 28.885 de 21 de 
novembro de 1950. 
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Informamos que o acréscimo anual de despesas 
decorrente dessa transferência de Série de Classe será 
no máximo, de Cr$ 330.000,00 para os cinco servidores 
que se beneficiarão com essa emenda. 

Por eqüidade e justiça, os Práticos de Laboratório 
do Instituto Oswaldo Cruz, devem ser classificados 
juntamente com os Técnicos de Laboratório do Instituto 
Oswaldo Cruz, na nova Série de Classe – Técnicos de 
Laboratório Código P-1.601, motivo por que 
apresentamos a presente emenda. 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1960. – 
Lima Guimarães. – Mourão Vieira. – Arlindo 
Rodrigues. – Miguel Couto. – Barros Carvalho. 

 
EMENDA Nº 237 

 
Onde convier: 
Art. – "Os servidores Federais inativos, serão 

reajustados, nos mesmos níveis que forem dados aos 
funcionários ativos de igual categoria e vencimentos". 

 
Justificação 

 
A presente emenda repara injustiça, face a 

sistemática administrativa, mantendo os inativos 
vinculados aos seus colegas ativos, como corolário 
da Lei nº 2.622 de 1955, que regula o preceito 
Constitucional referente à igualdade de vencimento 
entre ativo é inativo. 

Sala das Sessões. em 25 de março de 1960. – 
Lima Guimarães. – Barros Carvalho – Mourão Vieira, 
– Miguel Couto. – Arlindo Rodrigues. 

 
EMENDA 

Nº 238 
 

Ficam aproveitados no quadro de 
Procuradores das Autarquias os servidores com mais 
de quinze (15) anos de exercícios nos quadros das 
mesmas entidades, portadores de diploma de 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. 

 
Justificação 

 
A recente lei que reestrutura os  

quadros de Procuradores das Au- 
 

tarquias deixou sem aproveitamento alguns 
servidores em número reduzido, que, portadores de 
diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais, faziam jus a êsse aproveitamento. É para 
corrigir essa lacuna que formulamos a presente 
emenda. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Zacarias de Assumpção. 

 
EMENDA Nº 239 

 
Onde couber: 
No quadro relativo à carreira de Agente Fiscal 

do Impôsto de Renda, transfira-se o Estado do 
Paraná da 3ª para a 2ª Região. 

 
Justificação 

 
Sabido que o critério para a classificação das 

regiões, no caso, é o da arrecadação, a justificação 
desta emenda está na estatística. Por isso coligimos 
o quadro anexo, com dados fornecidos pelo Serviço 
de Contrôle e Estatística da Divisão do Impôsto de 
Renda. 

No projeto, o Estado do Rio, com  
a arrecadação do impôsto de renda, em 1959,  
de Cr$ 889.408.387,60, está colocado na  
2ª Região, juntamente com Minas Gerais e  
Rio Grande do Sul. O Paraná, com arrecadação 
bastante superior no mesmo ano (Cr$ 
1.185.674;351,90), está na 3ª Região. A injustiça 
é evidente. 

O Estado de Santa Catarina, com a 
arrecadação, em 1959, de Cr$ 727.585.135,90, teve 
emenda aprovada colocando-o na 3ª Região. Não 
teve arrecadação superior à de nenhum Estado da 3ª 
Região. 

O Paraná arrecada mais que todos os Estados 
da Região em que foi classificado e ultrapassa 
Estado de Região superior. 

Urge que se corrija o êrro, colocando  
o. Estado do Paraná no lugar que lhe  
cabe, evitando se consume uma flagrante 
injustiça. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960, – 
Alô Guimarães. 

 



ARRECADAÇÃO DO IMPÔSTO DE RENDA 
 

Fonte: – Serviço de Contrôle e Estatística da Divisão de Renda 
 

Estados CATEG. 
PROJETO 1954 1955 1956 1957 1958 1959 

  Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 
 
Bahia ......................................... 
 

 
3ª 

 
249.591.009;90 

 
387.784.286,60 

 
433.536.215,50 

 
448.662.089,60 

 
524.036.357,60 

 
745.130.996,90 

 
Pernambuco............................... 
 

3ª 353.953.412,10 432.614.426,40 628.443.645,90 722.776.989,50 723.616.410.70 823.230.024,20 

 
Santa Catarina........................... 
 

3ª 205.206.259,90 326.052.823,70 424.487.350,10 465.257.926,50 509.959.185,90 727.585.135,90 

 
Rio de Janeiro............................ 
 

2ª 301.654.955,10 383.149.668,30 498.539.792,90 604.030.398,10 703.869.851,80 889.408.387,60 

 
Paraná....................................... 
 

3ª 363.175.735,40 491.483.691,30 711.457.808,10 712.094.730,70 835.549.073,50 1.185.674.351,90 
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EMENDA Nº 240 
 

Incluam-se os Assistentes Sindicais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos níveis 17 e 
18 do Substitutivo ao Plano de Reclassificação de Cargos, em igualdade de condições com os demais 
agentes fiscalizadores ocupantes do Grupo Ocupacional P. 2.100 – Trabalho e Previdência. 

 
Justificação 

 
Em face de atribuições idênticas, o DASP, ao elaborar o Plano de Reclassificação, corrigiu uma 

situação anômala, ao proceder à fusão do cargo "Inspetor do Trabalho" com a função "Fiscal do Trabalho" 
cuja designação, no Plano, passou a ser Inspetor do Trabalho, com os mesmos níveis (12 – 14 – 16) dos 
Inspetores de Previdência, Inspetores de Seguro e Assistentes Sindicais. 

 
SITUAÇÃO ANTERIOR PROPOSTA PELO EXECUTIVO GRUPO 

OCUPACIONAL P. 2.100 TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
 

Níveis Cargo ou Função  Vencimentos 
Cr$ 

16 Inspetor de Previdência C ................................................................................... 20.000,00 
14 Inspetor de Previdência B ................................................................................... 16.500,00 
12 Inspetor de Previdência A ................................................................................... 14.000,00 
16 Inspetor de Seguro C .......................................................................................... 20.000,00 
14 Inspetor de Seguro B .......................................................................................... 16.500,00 
12 Inspetor de Seguro A .......................................................................................... 14.000.00 
16 Assistente Sindical C .......................................................................................... 20.000,00 
14 Assistente Sindical B ........................................................................................... 16.500,00 
12 Assistente Sindical A ........................................................................................... 14.000,00 
16 Inspetor do Trabalho C ........................................................................................ 20.000,00 

 Fiscal ou  
14 Inspetor do Trabalho C ........................................................................................ 20.000,00 

 ou  
 Fiscal do Trabalho B ............................................................................................ 16.500,00 

12 Inspetor do Trabalho A ........................................................................................ 14.000.00 
 ou  
 Fiscal do Trabalho A ............................................................................................ 14.000.00 
   

 
Na elaboração do referido Substitutivo, pela Douta Comissão de Serviço Público desta Casa, os 

agentes fiscalizadores: Inspetor do Trabalho, Inspetor de Previdência e Inspetor de Seguro, por intermédio 
de emendas ou sugestões, conseguiram ser reclassificados nos níveis 17 e 18, em detrimento, visível, ao 
agente fiscalizador Assistente Sindical, sobretudo, na parte, relativa à remuneração atribuída a cada nível. 
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SITUAÇÃO ATUAL – SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO GRUPO OCUPACIONAL P. 2.100 

TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
 

Níveis Cargo ou Função Vencimentos 
Cr$ 

   
18 Inspetor de Previdência B .................................................................................... 25.000,00 
17 Inspetor de Previdência A .................................................................................... 22.000,00 
18 Inspetor de Seguro B ........................................................................................... 25.000,00 
17 Inspetor de Seguro A ........................................................................................... 22.000,00 
16 Assistente Sindical C ........................................................................................... 20.000,00 
14 Assistente Sindical B ........................................................................................... 16.500,00 
12 Assistente Sindical A ........................................................................................... 14.000,00 
18 Inspetor do Trabalho B ........................................................................................ 25.000,00 
17 Inspetor do Trabalho A ........................................................................................ 22.000,00 
 ou  

18 Fiscal do Trabalho B ............................................................................................ 25.000,00 
17 Fiscal do Trabalho A ............................................................................................ 22.000,00 
   

 
No âmbito do Regimento do Departamento Nacional do Trabalho, as atribuições inerentes à função 

do Assistente Sindical, não se restringem, sòmente, à observância da que dispõe o Título V da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Elas são mais amplas do que as dos Inspetores do Trabalho ou Fiscais 
do Trabalho. De acôrdo com o Decreto nº 38.843, de 12 de março de 1956, que deu nova redação ao art. 
17 do referido Regimento, o Assistente Sindical, além de: Promover a conciliação nos conflitos de trabalho 
prestando orientação e assistência tendentes a harmonizar as relações entre o capital e o trabalho, visando, 
diretamente, à manutenção de ambiente propício à preservação da paz social; e atribuições outras 
consubstanciadas no mesmo Regimento, dentre as quais se destaca aquela que atribui ao Assistente 
Sindical a função de Agente, Fiscalizador (item XIII do artigo 17 do, Regimento do D N.T.). 

Qualquer benefício concedido aos demais agentes fiscalizadores, qualquer que seja a sua 
denominação, deve, por um princípio de justiça, ser estendido ao Assistente Sindical. 

Outra não foi a intenção do anteprojeto do DASP que fixou os integrantes do Grupo Ocupacional 
(Trabalho e Previdência) um mesmo nível. Dado um tratamento desigual ao Assistente Sindical componente 
dêsse mesmo Grupo, desvirtuada estará, data venia, a reestruturação a que se procede, que, visa, antes de 
mais nada, a corrigir os vícios e situações de desigualdade de que se ressente o atual enquadramento do 
funcionalismo público federal. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960 – Mourão Vieira. 
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EMENDA 
Nº 241 

 
Art. – Os professôres de ensino secundário, 

efetivos, padrão "N", do Colégio Pedro II, e os 
extranumerários mensalistas, padrões "N" e "M", 
amparados pelo artigo 23 das Disposições 
Transitórias da Constituição Federal, terão direito a 
80% do regime especial em que ficarem os 
Catedráticos do referido Colégio. 

Parágrafo único – Tôdos os beneficios e 
vantagens, que forem concedidos aos Catedráticos, 
serão estensivos àqueles professôres. 

 
Justificação 

 
O corpo docente do Colégio Pedro II compõe-

se, sem constituir carreira, de professôres de 
diversas denominações. 

O Plano de Classificação ora com tramitação 
nesta Casa, houve por bem determinar vencimentos 
especiais aos Catedráticos, medida justa, visto que 
êsses ilustres mestres constituem motivo de orgulho 
para a nacionalidade. 

Ocorre, entretanto, que o renome de que o 
Colégio Pedro II muito merecidamente goza, depende 
mais do esfôrço de seus professôres não catedráticos, 
do que de seu emérito corpo docente congregado. Isso 
porque, enquanto aquêles professôres lecionam 12 
horas semanais, os mestres catedráticos, quase todos 
em regime de acumulação, regem no máximo 2 turnos 
com 4 ou 6 aulas semanais, mantendo-se muitos dêles 
afastados de suas cátedras, sem perda de seus 
vencimentos, no exercício de outras atividades 
nobilitantes. Dai a conclusão de que cabe aos 
professôres de ensino secundárlo, não catedráticos, 
maior parcela no renome do estabelecimento e na 
eficiência de seu ensino. 

Assim, justa que é a proposição,  
que eleva, em regime espe- 
 

cial, os vencimentos dos professares catedráticos do 
Colégio Pedro II, consideramos igualmente não 
menos justo, sem quebra da hierarquia funcional, 
que se conserve a mesma proporcionalidade atual 
(15 a 20%), existente entre os vários grupos do 
corpo docente do Colégio-padrão. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. –
Jefferson de Aguiar 

 
EMENDA 

Nº 242 
 

Suprimam-se as expressões do artigo 67: 
"que ainda se encontrem em atividades na 

data da presente lei". 
 

Justificação 
 

A Lei 284, de 1936, que deu nova organização 
aos quadros de pessoal do serviço público federal, 
estabeleceu que os cargos de direção passariam a 
ser providos em comissão. Garantiu, no entanto, no 
artigo 28 a situação e direitos dos antigos diretores, 
ocupantes efetivos dos mesmos cargos. 

A Lei 488, de 1948, que criou os simbolos para 
os cargos em comissão, não cogitou dos antigos 
diretores efetivos, que, assim continuaram 
percebendo na base dos padrões alfabéticos, com 
prejuízo, pois em seus vencimentos, e deferidos no 
direito que lhes assegura a Lei 284, de 1936. 

A Lei 2.188, de 1954, que posteriormente, 
reajustou o valor dos ditos símbolos correspondentes 
aos cargos de direção, em comissão, corrigiu pelo 
art. 7º a injustiça, por omissão, da Lei 488, de 1948, 
restabelecendo a igualdade de tratamento, entre  
os diretores efetivos e em comissão. A  
emenda proposta visa a manter essa justa igualdade 
de tratamento, assegurada peIa Lei 284, de  
1936, mencionada, sem discriminações que 
ocorreriam na hipótese da exclusão de alguns pou- 
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cos dêles dos benefícios do projeto. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Senador Attitio Vivacqua. 

 
EMENDA 

Nº 243 
 

Inclua-se, na Regra de Enquadramento, Série 
de Classes: Operador Postal, Código: CT – 208, a 
atual série funcional de auxiliar de Tráfego Postal: 
15, 16, 17, 18 e 19. 

 
Justificação 

 
Por omissão, não constam do anexo IV, na 

lista de enquadramento da Série de Classes de 
Operador postal, os atuais Auxiliares de Tráfego 
Postal, referências – 15, 16, 17, 18 e 19. Trata-se, 
portanto da correção de uma omissão. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. –
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 244 
 
Inclua-se, na Regra de Enquadramento, Série 

de Classes: Postalista, Código: CT – 202, a atual 
série funcional do Operador Postal: – 24, 25, 28 27 e 
28. 

 
Justificação 

 
O projeto originário do Poder Executivo 

enquadrou a atual série funcional de Operador 
Postal: – 24, 25, 26, 27 e 28, na série de classes de 
Postalista. Mas, por omissão, no parecer da Senador 
Jarbas Maranhão, não aparecem, na Regra de 
enquadramento, aquêles cargos, a exemplo do que 
acontece com Operadores Telegráficos: – 24, 25, 26, 
27 e 28, os quais são enquadrados como 
Telegrafistas. 

Sala das Sessões, em 25 de março 1960. – 
Caiado de Castro. 

EMENDA 
Nº 245 

 
No anexo I, no Serviço-Comunicações e 

Transportes, Grupo Ocupacional – CT – 200 – 
Comunicações. 

Onde se lê: 
Código – Série de classes – Classes ou 

Características da Classe – Acesso a: 
CT-206.8.B – Operador Postal B Execução em 

sede de Diretoria Regional – Postalista A. 
CT-206.6-A – Operador Postal A – Execução 

em Agência postal telegráfica e Agências Postais de 
categorias superior à isolada. 

Leia-se: 
CT-208.10-B – Operador Postal B – Execução 

em sede de Direria Regional – Postalista A. 
CT-206.8-A – Operador Postal B – Execução 

em Agência Postal-telegráfica e Agências postais de 
categoria superior à isolada. 

 
Justificação 

 
A elevação dos níveis justifica-se pelo fato de 

constituir a série de classes de Operador Postal, 
cargos afins aos de Postalista, com os mesmos 
deveres e responsabilidades, tais como, conferência, 
recebimento, manipulação, expedição ou re-
expedição dos objetos de correspondência de 
qualquer espécie confiados aos correios. 
Considerando-se o acesso à Postalista, níveis 12, 14 
e 16, nada mais justo que os níveis 8 e 10, para 
Operador Postal. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1980 – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 248 
 

No anexo I, no Serviço-Comunicações e 
transportes, Grupo Ocupacional – CT – 200 – 
Comunicações. 

Onde se lê: 
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Código – Série de classes – Classes ou 
Características da Classe – Acesso a: 

CT-208.9 – Teletipista – Execução – 
Telegrafista A e Manipulante do Tráfego. 

CT-210.10 – Manipulante de Telégrafo – 
Execução – Telegrafista A. 

CT-211.6 – Auxiliar de Tráfego Telegráfico – 
Execução em sede de Diretoria Regional – 
Manipulante de Telégrafo e Agente Postal A da 
mesma localidade. 

Modifique-se para: 
CT-208.10-B – Operador Telegráfico B – 

Execução em sede de Diretorta Regional – 
Telegrafista A 

CT-208.8.A – Operador Telegráfico A – 
Execução em Agência postal telegráfica e agência 
postais de categoria superior à isolada. 

 
Justifcação 

 
Consideração que no Tráfero Telegráfico, além 

das funções de Telegrafista, níveis 12, 14 e 16, existem 
as tarefas de manipulação dos aparelhos de Teletipo e 
de Creed, cópias a máquinas de colagem e 
arquivamento de telegramas, taxação etc., as quais, 
são executadas, tanto nos grandes centros de tráfego 
quanto nas agências, indistintamente, pelos servidores 
que constituirão as futuras classes de Manipulante de 
Telégrafo. Teletipista e Auxiliar de Tráfego Telegráfico. 
Necessário se torna, portanto, corrigir as situações 
anômalas, que hão de surgir, fundindo-se as três 
classes numa só série de classes, com a denominação 
de Operador Telegráfico, nos níveis 8 e 10, à 
semelhança do que ocorre no setor do tráfego postal. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1980. – 
Caiado de Castro 

. 
EMENDA 

Nº 247 
 

Inclua-se o seguinte artigo no texto do 
Substitutivo ao Projeto de Lei: 

"Art. 81-A. Serão enquadrados na classe  
B da série de classes de Assessor Postal-
Telegráfico os oficiais administrativos do 
Departamento dos Correios e Telégrafos antigos 
ocupantes da extinta carreira de Oficial Postal-
Telegráfico". 

 
Justificação 

 
Os interessados prestaram concurso para a 

carreira extinta de Oficial Postal-Telegráfico, em que 
foi exigida defesa de monografia. Apenas cinco 
foram, aprovados dos quais sòmente dois estão em 
atividade. 

Desde sua nomeação em 1943 vêm  
êles prestando serviços de supervisão, 
assessoramento e coordenação nas atividades 
técnicas especializadas do Departamento dos 
Correios e Telégrafos. 

Entretanto, em 1950, pela Lei 1.229, que 
reajustou os quadros daquele Departamento, foram 
enquadrados como Oficiais Administrativos. 

Como o PIano de Classificação de Cargos visa 
a regularizar essas situações, devem êles voltar a 
ocupar cargos que correspondam à verdadeira 
natureza dos trabalhos que executam. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1980. – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 248 
 

No anexo I, no Serviço Profissional, no Grupo 
Ocupacional: P 2.000 – Telecomunicações. 

Onde se lê: 
Código – Série de classes – Classes ou 

Características da Classe – Acesso a: 
P-2001.15 – Inspetor de Telecomunicações – 

Supervisão e assessoramento. 
P-2002.13B – Técnico de Telecomunicações – 

B Orientação, revisão e execução – Inspetor de 
Telecomunicações. 

 



– 260 – 
 

P-2002.12-A-Técnico de Telecomunicações A 
– Execução. 

Modifique-se para 
I-2001-18-B – Técnlco de Telecomunicações B 

– Supervisão, assessoramento e coordenação. 
P-2001.17-A – Técnico de Telecomunicações 

A – Orientação, revisão e execução. 
 

Justificação 
 

A série de classes de Técnico de 
Telecomunicações não é apreciada em seu justo valor 
no Plano de Classificação. Atualmente a carreira de 
Técnico de Instalação e Conservação, do DCT, vai da 
classe K à classe O, em pé de igualdade com a carreira 
de Engenheiro. Se êste, no Plano com o seu diploma de 
nível universitário faz jus aos níveis 17 e 18, aquêle 
também merece igual tratamento, mercê dos requisitos 
profissionais que exigem elevada base teórica e uma 
longa prática, que só ao fim de muitos anos dá-lhe a 
habilitação necessária. O próprio DASP ao classificar 
funções semelhantes concede-lhes os níveis 17 e 18, 
como sejam, Técnico de Administração, Técnico de 
Educação, Dactiloscopista, Inspetor de Previdência, 
Inspetor de Seguros etc. Quanto ao cargo de Inspetor de 
Telecomunicações, trata-se de função que será exercida 
e não poderá deixar de ser, pelos próprios Técnicos de 
Telecomunicações, pelo que propomos a sua 
supressão. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 249 
 

No anexo I, no Serviço-Comunicações e 
transportes, Grupo Ocupacional – CT – 200 –
Comunicações. 

Onde se lê: 
Código – Série de classes – Classes ou 

Características da Classe – CT-212.10 B-Guarda-fios B 
– Encarregado de Seções de linha telegráficas – Acesso 
a Inspetor de linhas telegráficas e Telegrafista A. 

CT-212-8-A – Guarda-fios A – Execução. 
Leia-se: 
CT-212-12-B – Guarda-fios B – Encarregado 

de Seções de linhas telegráficas e execução – 
Inspetor de linhas Telegráficas. 

CT-212.10-A – Guarda-fios A – Execução. 
 

Justificação 
 

Os serviços afetos aos Guarda-fios do DCT 
são árduos e complexos. 

Aos Guarda-fios cabem as seguintes 
responsabilidades: conservação de trechos de linhas 
telegráficas e telefônicas, (geralmente com 20 e até 
40 quilômetros de extensão); substituição de fios 
isoladores, remoção de defeitos, (ligação, derivação, 
interrupção etc.); construção e reconstrução de 
linhas; enrarregado de turma; encarregado da seção 
de linhas; encarregado de depósito de material 
telefônico e de ferramentas. Lançamento e 
conservação de cabos telegráficos e telefônicos, 
aéreos e subterrâneos, submarinos e subfluviais; 
remoção de defeitos nos referidos cabos, incluindo 
emendas, soldagens, banho de parafina etc. 
Examinador de linhas. Montagem e conservação de 
aparelho e de mesas telefônicas. 

Auxiliar imediato e substituto do Inspetor de 
linhas nos seus impedimentos. 

Os Guarda-fios, em seus serviços de rotina, 
estão sempre em contato com cabos de alta tensão 
em permanente risco de vida. Necessitam um 
aprendizado mínimo de dois anos para exercer, a 
contento, suas funções. Pelas razões expostas, 
justifica-se a elevação de seus níveis de carreira 
para 10 e 12. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 250 
 

No anexo, I, no Serviço- 
Comunicações e Transportes, Grupo 
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Ocupacional – CT – 200 – Comunicações. 

Onde se lê: 
Código – Séries de classes ou classes. 

Características da classe. 
CT-214.8-B – Telefonista B – Encarregado de 

Seção. 
CT-214.6-B – Telefonista A – Execução. 
Leia-se: 
CT-214.10-E – Telefonista B – Encarregado de 

Centros Telefônicos e execução. Acesso a 
Telegrafista A. 

CT-214.8-A – Telefonistas A – Execução. 
 

Justificação 
 
A Telefonista do DCT executa os seguintes 

serviços: atende nas mesas telefônicas as chamadas 
dos assinantes e faz as comunicações solicitadas de 
assinantes para assinantes, da mesa telefônica para 
mesa telefônica, quando a comutação é de uma 
central para outra telefônica. 

Exerce as funções de encarregado de centro 
telefônico. Responde, como tal, pela manutenção das 
Batérias alimentadoras da mesa telefônica e 
providencia a remoção dos defeitos surgidos. Examina 
as linhas, quando solicitada pelos guarda-fios que se 
encontram em percorridas de linhas defeituosas, 
orientando os mesmos sôbre a permanência ou 
remoção do defeito em questão. Confecciona a 
estatística mensal e anual das chamadas e 
comutações fritas. É responsável pelo sigilo das 
comunicações entre autoridades (Presidente da 
República, Ministros de Estado, Polícia Civil, Corpo de 
tropas das Fôrças Armadas etc...) Em época de 
perturbação da ordem pública, seus serviços 
aumentam e são devidamente valorizados por todos os 
que têm nas mãos a garantia das instituições. Nessas 
ocasiões o telefonista do DCT, mostra, na prática, a 
importância de sua função como ocorreu em 11 de  
maio de 1938, por ocasião da revolução 
 

integralista, quando os rebeldes utilizaram a Central 
Telefônica da CTB, situada na Rua Dois de 
Dezembro, ficando isolados da rede geral da CTB, 
os palácios do Catete e Guanabara (êste último 
residência do Presidente da República), que também 
foi atacado pelos rebeldes. 

Os Telefonistas do DCT foram, na ocasião, os 
grandes coadjuvantes no restabelecimento da ordem 
pública, conforme sabem as autoridades 
governamentais da época. 

Pelo que expusemos, julgamos justa a 
elevação dos níveis dos telefonistas para 8 e 10. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 251 
 
No anexo IV, na Lista de Enquadramento, 

Grupo Ocupacional: Comunicações, Código CT-200, 
Onde se lê: 
Regra de Enquadramento 
Art.     da Lei, Série de Classes: Carteiro, 

Código: CT-203 – Classes A e B. 
Carteiro – E – F – O – E – I – J e K. 
Carteiro – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –  

10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 –17 – 18 – 19 – 20 
– 21 e 22. 

Auxiliar de Carteiro – 13 
Inclua-se: 
Mensageiro – A – B – C – D e E. 
Obs.: Lotados no Departamento dos Correios 

e Telégrafos e maiores de 18 anos. 
Mensageiro – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

– 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16– 16 e 18. 
Obs.: Lotados no Departamento dos Correios 

e Telégrafos e maiores de 18 anos. 
Estafêta – 5 – 6 – 9 – 11 – 16 – 17 e 21. 
Obs.: Lotados no Departamento dos Correios 

e Telégrafos e maiores de 18 anos. 
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Justificação 
 
Na antiga Diretoria Geral dos Telégrafos 

existia a carreira do Estafêta, criada pelo  
Decreto-lei nº 11.520 de março de 1915, que no seu 
artigo 478, estruturou a mesma em 1ª, 2ª e 3ª 
classes. 

Em 1931, foi realizada a fusão das antigas 
RCTe. DC, através do Decreto nº 20.859, de 26 de 
dezembro de 1931, passando, o mesmo a vigorar em 
1º de janeiro de 1932; nesta última data, então, foi 
extinta a carreira de Estafêta, sendo os integrantes 
das 1ª e 2ª classes aproveitados no quadro de 
carteiros. 

Para fazer face às necessidades de entrega 
telegráfica, foi criada, imediatamente após, uma 
carreira de Mensageiros, em cujo quadro 
desafortunadamente foram lançados os Estafêtas de 
3ª classe, onde também nos encontramos, com 
vencimentos irrisórios, sem situação funcional 
definida, numa condição marginal considerados 
meramente como uma retaguarda de especialização 
técnica, para depois ser empregada sem a devida 
retribuição de vencimentos, nas mais diversas é 
complexas funções dentro da extrutura telegráfica. 
Em 1950, houve uma reestruturação das carreiras do 
DCT, que, não contemplando algumas, entre as 
quais a de mensageiros, negou qualquer benefício 
digno de registro. Os Mensageiros com a aludida 
reestruturação, ganharam, apenas, um quadro de 
titulados estendido da letra “A” a “E”, em substituição 
ao primitivo, constituído de referências numéricas, 
ficando, contudo, um e outro, identificados nas 
mesmas bases de vencimentos. Previu a Lei nº 
1.229-50, o acesso à classe inicial da carreira de 
Carteiros letra “E” – de todos os Mensageiros que 
atingissem o final da carreira – letra “E” – 
estabelecendo, assim, a extinção do quadro de 
titulados na medida em que vagassem seus efe- 
 

tivos. Para ilustrar o Legislador, apresentamos o 
quadro distribuitivo em cifras dos 4.722 mensageiros, 
compondo o total da carreira, a época da 
implantação da lei pelos diversos níveis alfabéticos, 
que escalonam a carreira. 

É oportuno lembrar que o enquadramento 
operado pela lei em causa é dos mais mesquinhos, 
repudiando a técnica elementar aplicada no caso. É 
a seguinte situação implantada pela Lei nº 1.229-50, 
no tocante à carreira de mensageiros: 

 
Letra “E” – 20 integrantes 
Letra “D” – 50 integrantes 
Letra “C” – 150 integrantes 
Letra “D” – 401 integrantes 
Letra “A” – 1.242 integrantes 

 
As bases dilatadas, amparando extremidades 

afuniladas com que o Legislador construiu sua 
pirâmide, a par da má vontade administrativa em 
despachar os poucos requerimentos, para a Carreira 
de Carteiros, vedam, pràticamente, as portas para 
promoção dentro da carreira. 

Em face da explanação feita, relatando o 
histórico da carreira e considerando ainda, que 
Carteiros e Mensageiros, na prática, se entrosam para 
execução de uma única tarefa, isto é, distribuição 
postal e telegráfica, propomos o enquadramento de 
todos os mensageiros maiores de 18 anos na classe 
inicial da carreira de Carteiros. O Legislador terá 
servido exemplarmente ao povo de quem é mandatário 
reconhecendo o mérito da reivindicação apresentada 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 252 
 
No anexo I, no Serviço – Comunicações e 

Transportes, Grupo Ocupacional – CT – 200 – 
Comunicações. 
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Onde se lê: 
Código – Série de Classes – Classes ou 

Características da classe – Acesso a: 
CT-213.6 – Condutor de Malas Execução. 
Leia-se: 
CT-213.10 – B – Condutor de Malas B 

Execução Postalista A. 
CT-213-8A – Condutor de MaIas A – 

Execução. 
 

Justificação 
 
Os condutores de malas do DCT executam 

funções de responsabilidade, transportando as malas 
de correspondência por todo o território nacional; 
coletando, conduzindo e entregando cartas, jornais 
revistas e valores sob sua inteira responsabilidade, 
de agência para agência, de Estado para Estado. 

Viajando desconfortàvelmente em carros-
postais das ferrovias por cima das malas ou em 
caminhões, ou a pé, no lombo de burro ou de cavalo, 
enfrentando intempéries, sujeitos a desastres e a 
assaltos. Arriscam a vida em contato com as malas 
nunca desinfetadas, com perigo de contaminação de 
moléstias infecciosas. 

A rudeza de serviço de condutores de malas 
abala a sua saúde, ocasionando-lhe além  
das já citadas moléstias várias decorrentes do 
grande pêso que são obrigados a deslocar na 
condução de malas. 

Pelo que expusemos acima, julgamos de 
justiça elevar-lhes os níveis para 8 e 10, com acesso 
à carreira de Postalista (ou Carteiro). 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 

Nº 253 
 
Suprima-se o parágrafo 3º do artigo 76. 

 
Justificação 

 
O § 3º do art. 76 ao mesmo tempo que concede 

uma gratificação de 35% sôbre os vencimentos, em 
 

função do currículo acadêmico de curso superior, 
retira gratificação pré-existente e maior de 40%, 
referente ao risco de vida ou saúde. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA 

Nº 254 
 
Emenda Modificativa ao Anexo IV. 
Lista de Enquadramento. 
Grupo Ocupacional: Enfermagem. 
Código P – 1.702. 
Classe A – B. 
A exigência para enquadramento dos Auxiliares 

de Enfermagem passará a ter a seguinte redação: 
Obs.: “Os legalmente habilitados para o 

exercício das atividades profissionais de auxiliar de 
enfermagem e os ocupantes dos cargos de Auxiliar 
de Enfermagem que no Serviço Público tenham 
situações definitivamente constituídas de acôrdo com 
a legislação que rege o provimento de cargo 
público”. 

 
Justificação 

 
A presente emenda tem razão de ser sugerida 

para não deixar funcionários ocupantes de cargo de 
Auxiliar de Enfermagem, já estáveis, sujeitos à ameaça 
de perderem o cargo se lhes faltar possibilidades para 
satisfazerem as exigências formuladas para 
enquadramento nos cargos que já provêm. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA 

Nº 255 
 
Inclua-se no Serviço Profissional 
Grupo Ocupacional: P-400 – BeIas Artes e 

Artes Aplicadas. 
Nos níveis 12-A, 14-B e 16-C, os Impressores 

de Valores e Auxiliares de Impressores de  
Valores da Casa da Moeda, lotados  
ou que efetivamente trabalhem nos Seto- 
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res da impressão de Valores, e que sejam 
amparados pelo art. 23 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias pela Lei nº 1.216, de 28 
de outubro de 1950 que dispõe sôbre a Organização 
da Casa da Moeda e os apostilados pela Lei nº 
2.248, de 9 de agôsto de 1954. 

Código – Série de classe ou classes – 
Características da Classe. 

P-408.16.C – Impressor de Valores – 
Supervisão, coordenação e execução. 

P-408-14-B – Impressor de Valores – 
Execução. 

P-408.12.A – Auxiliar de Impressor de Valores 
– Execução 

 
Justificação 

 
Pelo projeto que dispõe sôbre a classificação 

de cargos do serviço civil do Poder Executivo, 
ficaram os Impressores de Valores e Auxiliares de 
Impressores de Valores da Casa da Moeda, 
enquadrados no Serviço Artífice. 

1. A Comissão de Plano, ao elaborar êsse 
projeto, confundiu-se igualando os Impressores de 
Valores da Casa da Moeda, aos artífices dos 
chamados estabelecimentos gráficos, não se atendo, 
por conseguinte, ao caráter especíalissimo do  
que se faz naquela casa, tôda ela assentada na 
produção do papel-moeda e dos diferentes valores 
da União. 

2. Seus encargos, suas responsabilidades, a 
natureza das tarefas de que se incumbem são de 
molde, dos que envolvem atividades de 
movimentação de dinheiros, valores ou bens. 

3. O Decreto nº 29.139, de 16 de janeiro de 
1951, dispondo sôbre o provimento, atribuições e 
condições de acesso aos cargos de carreira de 
Impressores de Valores da Casa da Moeda, e 
definindo, em síntese, os deveres e atribuições dos 
mesmos, não deixa a menor dúvida quanto  
à imensa responsabilidade com que arcam  
ao lidar com os valores, desde receber,  
contar e fornecer recibos dos papéis fili- 
 

granados e responder pelos valores impressos. 
Valores que no 1º semestre de 1959, totalizaram 
cêrca de 30 bilhões de cruzeiros, pelos quais são 
responsáveis até a final entrega da obra executada, 
com contrôle e passagem à Tesouraria. 

4. Os requisitos, para o ingresso na carreira, 
distinguem, perfeitamente os Impressores de Valores 
e Auxiliares de Impressores de Valores, pois, é 
condição primordial que sejam dotados de elevada 
idoneidade moral para lidar com Valores de tão 
diferentes e complexas espécies, como sejam: a 
impressão de cédulas, selos, apólices e outras 
modalidades de valores. 

5. A Casa da Moeda, em cumprimento à 
palavra empenhada ao Govêrno e a todos os 
brasileiros, de que é capaz de competir com o 
estrangeiro, lançará em circulação, brevemente, o 
papel-moeda, cuja impressão no exterior custa-nos 
uma fortuna. 

Será justo que esta laboriosa e produtiva classe 
tenha reparado dessa forma, e em tempo oportuno, um 
natural lapso, originado pela falta de melhores 
esclarecimentos acerca das verdadeiras atribuições e 
responsabilidades dos Impressores de Valores e 
Auxiliares dos Impressores de Valores da Casa da 
Moeda, Instituição única no Brasil, com 300 anos de 
inestimáveis serviços prestados à Nação por várias 
gerações de abnegados Servidores, que se vêm 
sucedendo na conquista de louros e glórias, assim no 
passado como no presente e certamente no futuro. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Rui Palmeira. 

 
EMENDA 

Nº 256 
 
Ficam elevados na classe de guarda-fios, 

grupo ocupacional C-T 200 Código 212, os níveis 10-
B e 8-A para 12-B e 10-A. 

 
Justificação 

 
A classe de guarda-fios é uma  

das classes do DCT, que muito 
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contribuem para o bom serviço da parte telegráfica: 
Entretanto, a Lei nº 1.229 de 1950 que reestruturou 
os funcionários do DCT, não a amparou devidamente 
na referida Lei nº 1.229. Esta classe de guarda-fios, 
que tanto concorre para a perfeita, transmissão das 
linhas telegráficas, trilhando pelos caminhos feitos 
por êles próprios em mata virgem sujeitos à 
mordiduras de cobras etc. Sujeitos ainda às 
intempéries e a doenças, às vêzes incuráveis, foi 
justamente esta classe que é tão sacrificada pela 
natureza de seu serviço, que não teve no plano de 
classificação um enquadramento em nível condigno 
com a sua função. 

É justo que seja classificada nos níveis 12-B e 
10-A. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Jefferson de Aguiar. 

 
EMENDA 

Nº 257 
 
Dê a seguinte redação ao: 
Art. 82. Serão incluídos na classe inicial da 

série de classes de Comissão de Polícia os atuais 
servidores do Departamento Federal de Segurança 
Pública, ocupantes de cargos ou funções privativos, 
que satisfaçam os seguintes requisitos: 

a) contem dez (10) anos de serviço policial. 
b) tenham ingressado no serviço público 

mediante concurso, curso de capacitação, prova de 
habilitação, ou mediante provimento efetivo para 
cargo isolado; 

c) sejam bacharéis em direito. 
 

Justificação 
 
Há servidores providos em caráter efetivo em 

funções especializadas ou não que merecem 
adotada a solução preconizada no artigo 82. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Jefferson de Aguiar. 

EMENDA 
Nº 258 

 
Capítulo XIII – Disposições Especiais, art 67; 
Redija êsse artigo da forma seguinte: 
Art. 67. Os ocupantes de cargos de direção 

abrangidos pelo art. 7º da Lei nº 2.188, de 3 de 
março de 1954, terão os vencimentos com o valor 
dos símbolos fixados nesta lei para os cargos em 
comissão que lhes forem correspondentes. 

 
Justificação 

 
Os ocupantes de cargos de direção 

abrangidos pelo art. 7º, da Lei nº 2.188 de 3 de 
março de 1954, são os ocupantes efetivos dêsses 
cargos compreendidos nas disposições da Lei nº 
284, de 28 de outubro de 1936, que determinou, 
como providência de ordem geral que todos os 
cargos de direção passariam a ser exercidos em 
comissão, sendo considerados extintos e incluídos 
em quadros suplementares para serem suprimidos 
quando vagassem. 

2. No art. 26 dessa lei foram todavia, 
assegurados, os direitos e vantagens decorrentes da 
situação Pessoal dos então ocupantes efetivos dos 
ditos cargos. 

3. A Lei nº 2.188, de 3 de março de 1954, art. 
7º, foi promulgada como lei especial justamente para 
reparar injustiças verificadas na execução da Lei nº 
284, de 1936, e outras posteriores contra êsses 
servidores graduados que além da precariedade em 
que se tornou a sua investidura tiveram ainda 
inferioridade de vencimentos, pois foram criados, em 
1948, (Lei 488), símbolos para os cargos de diretor 
em comissão com valores mais elevados do que os 
dos padrões alfabéticos em que estavam 
classificados os diretores efetivos. 

4. Não se compreende portanto, qualquer 
discriminação que invalide a Lei Especial nº  
2.188, art. 7º reguladora do assunto de modo de- 
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finitivo, sem qualquer restrição. 

5. A emenda de redação tem por finalidade 
manter a situação criada por essa lei que mandou 
classificá-los nos símbolos dos cargos correspondentes. 

 
Legislação Citada 

 
Lei nº 284, de 28 de outubro de 1936, reajusta 

os quadros e os vencimentos do funcionalismo civil 
da União e estabelece diversas prodivências. 

Art. 28. Aos atuais ocupantes efetivos de 
cargos extintos, assim como aos ocupantes efetivos 
de cargos cujas funções passam a ser exercidas em 
comissão, é assegurada sua situação pessoal, 
direitos e vantagens de que estão investidas, com os 
vencimentos das tabelas anexas. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Afonso Arinos. 

 
EMENDA 

Nº 259 
 
Grupo ocupacional C-T200 – Comunicação. 

 
Código C-T 203 

 
Fica elevado na carreira de carteiro os níveis 

7A e 9B para 11A 13B e 15C e bem como o 
enquadramento dos carteiros ajustados, contratados, 
tarefeiros e entregadores de cartas, na carreira de 
carteiro no nível inicial da carreira. 

 
Justificação 

 
Na então Diretoria-Geral dos Correios, sempre 

houve equivalência entre a carreira de carteiro e as 
classes de servidores internos do serviço do tráfego 
postal. 

Assim é que sob a denominação de praticante 
de segunda e de primeira classes e amanuense, 
estavam em equivalência com as terceira, segunda e 
primeira classes dos carteiros. 

Com a reforma de 1921, nova  
alteração foi dada na denominação 
 

que assim passou a ser: Auxiliar, praticante e 
amanuense conservando contudo a equivalência 
anterior. 

Posteriormente, uma série de alterações se 
verificaram e nova classificação foi dada a alguns 
cargos e daí a denominação de postalista, 
denominação que englobou diversas classes sem 
que para tal se atendesse a um critério justo e 
consentâneo. 

Vê-se, portanto, que as carreiras de carteiro e 
de postalista estão em íntima conexão, não há, 
portanto nenhuma solução de conta-unidade no 
caso. 

Elas se entrosam e dêsse entrosamento passa 
o carteiro a executar serviços atinentes ao do 
postalista. 

Agora se discute no Congresso a  
classificação de cargos do Serviço Público  
Federal e no que diz respeito ao Departamento dos 
Correios e Telégrafos há flagrante e inominável 
injustiça cometida contra uma carreira de natureza 
universal, e tão antiga quanto o próprio Serviço 
Postal, pois ela surgiu em decorrência dêsse  
mesmo serviço. 

O Carteiro, portanto, não é um mero 
distribuidor de cartas, como poderá parecer à 
primeira vista, pois nesse mesmo aspecto o seu 
serviço envolve imensa responsabilidade. 

Eis aí, Sr. Presidente, porque não me parece 
justo o tratamento que querem dispensar aos 
carteiros no atual Plano de Classificação de Cargos, 
que me vejo forçado a defender a classe com os 
mesmos argumentos de que se valeram os meus 
dignos pares, quando para tal também foram 
chamados para julgá-los incontestáveis na defesa 
dos seus direitos neste Plano. 

Não considero o carteiro, sòmente, como traço 
de união entre o público e o correio. 

Vejo nêle, o artífice de uma obra que demanda 
unidade e colaboração recíproca, sem a qual o en- 
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trosamento postal entraria em colapso. 

Dai afirmar-se a existência da qualidade entre 
o trabalho do carteiro e o do postalista que por 
conseguinte e sôbre todos es aspectos é justo e 
humano o enquadramento dos carteiros nos níveis 
15C, 13B e 11A, em virtude do seu trabalho estar em 
coneccidade com os dos postalistas que estão 
enquadrados nos níveis 16C 14B e 12A, segundo o 
preceito constitucional que diz: “para trabalho igual, 
salário igual”. 

Esta emenda, Sr. Presidente, visa tão sòmente 
a reparar uma grave injustiça contra a elevação 
moral de uma grande carreira, injustificàvelmente 
abandonada, que a desejo dignificar e a tornar mais 
apta para quando em futuro próximo aos novos 
integrantes lhes forem exigidos níveis de 
conhecimentos mais elevados. 

Conseqüentemente dêsse nôvo surgirá mais 
homogeneidade e racionalização do Serviço Postal 
de nossa Pátria elo, como se vê, dos mais 
significativos no intercâmbio comercial e cultural dos 
povos. 

Para tanto, Sr. Presidente, baseei o meu 
estudo no confronto que fiz entre as carreiras de 
carteiro e a de postalista e cheguei à conclusão que 
passo a exemplificar: 

O postalista letra “D” com 13 anos de serviço, 
percebe atualmente Cr$ 6.000,00 (seis mil 
cruzeiros); na classificação em trânsito nesta Casa, 
está enquadrado no nível 12A. 

E o carteiro, letra “K”, com 35 anos de  
serviço percebendo atualmente Cr$ 11.500,00  
(onze mil e quinhentos cruzeiros) está enquadrado 
do nível 9A. Verifique V. Exa. Sr. Presidente  
se há justiça no caso, entre as duas classes  
citadas e que estão em conexão? Enquanto o 
postalista letra “D” passa a ganhar Cr$ 14.000,00 
 

(quatorze mil cruzeiros) e vai até o nível 16, com 
Cruzeiros 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) o que 
equivale a um aumento de início de Cr$ 8.000,00 
(oito mil cruzeiros). 

E no entanto, Sr. Presidente, o carteiro que 
encerra a finalidade do Serviços do Departamento dos 
Correios e Telégrafos é quem faz a entrega das 
correspondências aos destinatários, e assim fazendo, 
está cumprindo com um dever que a Departamento dos 
Correios e Telégrafos tem para com as autoridades, 
com o comércio e com o público em geral, como se 
verifica V. Exa. Sr. Presidente, se é possível reduzir os 
vencimentos da carreira dos carteiros, de Cr$ 
11.500,00 (onze mil e quinhentos cruzeiros) para Cr$ 
11.000,00 (onze mil cruzeiros) e elevando o dos 
postalistas para Cr$ 14.000,00 (quatorze mil cruzeiros), 
Cr$ 16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros) e Cruzeiros 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros), proveniente de sua 
classificação nos níveis 12A, 14B e 16C. 

Ora, Sr. Presidente, o carteiro que se vê 
injustiçado com a redução dos seus vencimentos, 
jamais poderá exercer sua função com a máxima 
boa vontade como vem fazendo até aqui. 

Sr. Presidente, é justo que os postalistas 
estejam enquadrados nos níveis 12A, 14B e 16C, 
mas o que não é justo é os carteiros ficarem 
classificados nos níveis 7A e 9B, tornando assim em 
redução dos vencimentos da classe e por 
conseguinte e sôbre todos os aspectos, é justo e 
humano o enquadramento dos carteiros nos níveis 
12A, 13B e 15C, em virtude do trabalho dos carteiros 
estar em convexidade com o dos postalistas. 

Daí, Sr. Presidente, a razão da presente 
emenda, que busca tão sòmente como já afirmei, 
desfazer a injustiça que está na iminência de sofrer a 
laboriosa classe de carteiro, injustiça essa que 
poderá de futuro acarretar um grande mal 
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para os serviços do Departamento dos Correios e 
Telégrafos, se a tempo não a debelarmos. 

Sala das Sessões, em 15 de março de 1960. – 
Jefferson de Aguiar. 

 
EMENDA 

Nº 260 
 
Grupo Ocupacional – Código C.T 200 

Comunicações. – Código C.T 204 
Ficam elevados os níveis da carreira de 

mensageiro do nível 2 para 9B e 7A, e, 
enquadrando-se na carreira de carteiro, no nível 
inicial, dita carreira de carteiro, os mensageiros da 
letra “A” a “E”, e os demais mensageiros, 
mensalistas e ajustados ficarão enquadrados nos 
níveis 9B e 7A, com acesso à carreira de carteiro. 

 
Justificação 

 
A carreira de mensageiro é uma das classes 

do Departamento dos Correios e Telégrafos que é 
composta de funcionários de 14 anos em diante, e 
que posteriormente adquirem encargos de família 
percebendo vencimentos irrisórios, sempre 
insuficientes para manutenção dessa família, justo se 
torna que esta classe venha ter um tratamento 
melhor no Plano de Classificação. A Lei 1.229, de 13 
de novembro de 1950, assegurou à carreira de 
mensageiro acesso á carreira de carteiro, ao atingir a 
classe “E” da carreira de mensageiro, considerando-
a, portanto, carreira auxiliar à carreira de carteiro. É 
de inteira justiça, repito, que os Mensageiros das 
classes “A” a “E” sejam enquadrados na classe inicial 
da carreira de carteiro. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Jefferson de Aguiar. 

 
EMENDA 

Nº 261 
 

SUBEMENDA 
Nº 146 

 
Acrescente-se: 

“Os atuais Auxiliares Administrativos, lotados 
nas Recebedorias Federais se classificam 
respectivamente, nas séries de Agentes Fiscais do 
Impôsto da Sêlo, facultando o direito de opção no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

Observações: Os Atuais Auxiliares 
Administrativos lotados nas Recebedorias Federais. 

 
Justificação 

 
Além das mesmas apresentadas na Emenda 

146, as que seguem: 
a) Pela razão de aos Auxiliares Administrativos 

serem conferidas as mesmas atribuições que são 
aos Oficiais Administrativos; 

b) Pela sua série funcional iniciar na classe 
correspondente à dos Oficiais Administrativos; 

c) Por estarem equiparados às mesmas 
vantagens e remunerações; 

d) Por já existir emenda aprovada criando a 
Classe de Agentes Fiscais de Impostos Aduaneiros, 
onde os Auxiliares Administrativos foram 
classificados juntamente com os Oficiais 
Administrativos; 

e) Por estarem também equiparados aos 
Oficiais Administrativos no Plano de Reclassificação 
e Cargos dos Funcionários Civis da União, ora em 
tramitação no Congresso Nacional. – Joaquim 
Parente. 

 
EMENDA 

Nº 262 
 
Grupo Ocupacional – C.T 200 Comunicação – 

Código C.T 203 
Ficam elevados os níveis das carreiras de 

Operador do Tráfego Postal e de Operador do 
Tráfego Telegráfico de 8B a 6A para 11B a 9A, com 
acesso às classes iniciais das carreiras de Postalista 
e de Telegrafista, respectivamente. 

 
Justificação 

 
A função dos Operadores do  

Tráfego Postal e do Tráfego Telegrá- 
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fico são idênticas às funções de Postalista e de 
Telegrafista, respectivamente; tanto assim é que na 
reestruturação do DCT de 1950 – Lei 1.229, de 13 de 
novembro de 1950 – foram os Operadores do Tráfego 
Postal e os Operadores do Tráfego Telegráfico 
enquadrados nas classes iniciais das carreiras de 
Postalista e de Telegrafista, repectivamente. Assim 
sendo, justo se torna que, no Plano de Classificação, 
os níveis dos Operadores do Tráfego Postal e dos 
Operadores do Tráfego Telegráfico sejam elevados a 
11B e 9A dessas carreiras, com direito ao acesso às 
classes iniciais das carreiras, respectivamente, de 
Postalista e de Telegrafista. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Jefferson de Aguiar. 

 
EMENDA 

Nº 263 
 
O plano de classificação, objeto desta lei, 

sòmente vigorará se resultar em ônus para o 
Tesouro, até o limite máximo de dez bilhões de 
cruzeiros (Cr$ 10.000.000.000,00) por ano; se 
ultrapassar êste total, o Executivo encaminhará, no 
menor prazo posssível, ao Congresso, nôvo plano de 
classificação, abrangendo todos os servidores. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960. – 
Coimbra Bueno. 

 
Justificação 

 
1 – Quando tramitava no Senado a lei atualmente 

em vigor, relativa ao último aumento concedido aos 
Militares, no primeiro anos do período do atual govêrno – 
foi a maioria dos Senhores Senadores, convencida por 
todos os meios disponíveis e habilidosos, de que as 
despesas com o referido aumento de vencimentos 
seriam perfeitamente toleráveis pelo Tesouro, pois 
seguramente, não ultrapassariam a casa dos 
quatro bilhões de cruzeiros (Cr$ 4.000.000.000,00);  
porém, ao entrar em vigor a referida lei, ao 
 

invés de 4 o aumento de despesas, que recaiu 
súbitamente sôbre a execução em curso da lei 
orçamentária, foi superior a uma dezena de bilhões, 
provocando um inesperado e incontrolável impacto 
nos meios de produção e distribuição das utilidade, 
mormente dos gêneros de primeira necessidade, 
com as subseqüentes ondas de descontentamento, 
agitações, greves, reivindicações justas ou não, 
quebra-quebras, que por vêzes levaram os 
pessimistas aí incluídos, órgãos da Imprensa 
Nacional e setores ponderáveis da opinião pública, a 
proclamarem que o próprio regime estava ameaçado 
de solução de continuidade; foi um verdadeiro 
inferno para os novos governos da União e dos 
Estados, e para os funcionalismos público Federal, 
Estadual e Municipal, bem como para todos os 
trabalhadores do País. 

2 – Em fins de 1958, quando do aumento do 
pessoal civil – que deveria ser efetivo e não fictício, 
atendendo primitivamente os padrões menos 
remunerados, os mesmos grupos de pressão, pelos 
mesmos processos igualmente habilidosos – e que 
não deixam rasto, na diluição que promovem das 
responsabilidades – conduziram a quase totalidade 
dos Senhores Senadores, a aceitar como verdadeira, 
a acertava de que, o nôvo aumento não 
ultrapassaria, a casa de 10 bilhões, depois ampliada 
com todos os foros de segurança para a de 12 
bilhões anuais; êste era o limite tolerável para a 
sobrevivência do plano de estabilização econômica, 
pelo qual lutava no limite, de suas fôrças o preclaro 
ex-Ministro da Fazenda, Senhor Lucas Lopes. 
Novamente o limite fictício, uma vez em vigor a lei, 
situou-se não na casa de 10 ou 12 mas na de 25 
bilhões, como bem atestam os relatórios oficiais e 
provocou a derrocada do plano de estabilização, 
agravando a situação econômico-social do País, 
concorrendo ponderàvelmente para o aviltamento da 
moeda, e, para uma crise geral muito mais profun- 
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da, duradoura e grave do que a já citada do primeiro 
ano do atual govêrno. Os quebra-quebras, 
descontentamentos, incompreensões, de Aragarças, 
ainda estão vivos na memória de muitos, e o que é 
pior – marcaram fundo e em massa as classes de 
funcionários públicos e operários menos 
remunerados, cujo dinheiro desvalorizado, não mais 
bastava, como acontecia antes dos enganosos 
aumentos; para o sustento de seus lares. 

3 – Estas duas leis, e muitas outras, votadas 
nas caladas da noite sob a pressão dos setores 
fatais do regimento e outra – por incrível que pareça 
– não levaram na devida conta o seu custo, 
compatível ou não – com a execução das leis 
orçamentárias, dos exercícios que perturbaram. 

4 – A presente emenda, que nada mais é do 
que a repetição da emenda idêntica, apresentada à 
lei de aumento de 1958, e que teria – se não 
houvesse sido regeitada pelo Plenário – salvo o 
plano de estabilização econômica – poderia ser 
perfeitamente, ou adotada pelas lideranças do 
Govêrno e da Oposição, nesta emergência, ou 
substituída por outra mais oportuna, e que em última 
análise, fixe o “quantum” suportável em 1960 pelo 
Erário público, sem risco de desencadear uma nova 
e terceira crise – dentro de um mesmo Período 
governamental e às vésperas do evento maior desta 
Nação, que é a interiorização de sua Capital, 

5 – É de ressaltarse ainda, que mesmo com a 
adoção de um teto suportável no momento, o 
Senado deve ter em mente – que a presente 
classificação só atinge um dos Podêres, e  
assim mesmo parcialmente, sendo certo, como 
noticiam os jornais de hoje que os Militares já 
encaminharam aos seus Ministros os planos de seus 
reajustamentos, em função da lei ainda em 
tramitação nesta Casa. Após, virão os demais 
Podêres, autarquias, sociedades de economia mista, 
 

emprêsas privada, lavoura, pecuária; tudo isto 
merece acurado estudo e muito cuidado, para que 
não recaiam novamente sôbre o Govêrno e Povo, 
novos sofrimentos, artificialmente provocados, e que 
cujos malefícios atingem fundamente as classes 
menos remuneradas – Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto, com as emendas. Tem a palavra o nobre 
Senador Victorino Freire, primeiro orador inscrito. 

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. 
Presidente há muito tempo vem-se arrastando, nesta 
Casa, o Projeto de Classificação de Cargos, agora 
em tramitação desde que o Govêrno não procurou 
embaraçar-lhe a marcha nem procrastinar-lhe a 
aprovação, segundo declararam fontes autorizadas 
da Imprensa, da Câmara dos Deputados e do próprio 
Senado. Limitou-se o Executivo Federal a ponderar, 
através de seus Lideres, que a Nação não poderia 
arcar com o “quantum” previsto naquela proposição; 
que já luta com grande inflação; que não lhe é 
possível onerar o Tesouro com mais dezoito a vinte 
bilhões de cruzeiros; e que não desejaria assumir tal 
responsabilidade nem deixá-la exclusivamente ao 
Legislativo. Não teme, porém, encarar o problema – 
enfrentá-lo-á com decisão, na certeza de que o 
projeto de Classificação terá andamento nesta Casa 
com o apoio da Bancada do meu Partido – originário 
que é de Mensagem do Govêrno, e aqui foi oferecido 
pelo meu nobre colega de Bancada, Senador Jarbas 
Maranhão. 

Sr. Presidente, constitui grave injustiça atribuir 
ao Partido Social Democrático a paternidade de 
manobras ostensivas, veladas ou secretas, para 
torpedear o Projeto de Lei da Câmara nº 1.949, de 
1958. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Ao contrário, é o maior interessado na sua 
aprovação. Se a urgência urgentíssima, requerida 
em sessão anterior não mereceu meu voto, foi por 
uma questão de princípio. Sempre me alcei, nesta 
tribuna, contra semelhante processo de votação para 
projetos de natureza tão complexa, que não podem, 
em absoluto, ser apreciados de modo apressado 
tumultuado. 

Ao Govêrno, repito, interessa a aprovação do 
projeto de Classificação de Cargos oriundos de 
Mensagem encaminhada ao Congresso Nacional; o 
Presidente Juscelino Kubitschek não receia enfrentar 
frontalmente o assunto; quem teve o arrôjo de 
construir Brasília, a Estrada Belém-Brasília, Furnas e 
Três Marias e agora se lança à construção da 
Estrada Brasília-Acre, não teme encarar problema 
por êle próprio equacionado. 

A indústria automobilística, que Sua 
Excelência implantou e desenvolveu no País, não 
correspondeu, infelizmente, à, espectativa. Há 
poucos dias, em conversa com vários Senadores, foi 
sugerida a constituição de uma Comissão para 
investigar êsse caso. 

Não se compreende que automóveis de 
fabricação nacional custem três vêzes mais do que os 
carros estrangeiros e as peças alcancem preços 
proibitivos, quando o Govêrno com tão grande sacrifício 
para o Brasil concedeu aos fabricantes dólar oficial, 
isenção de impostos e tantas outras facilidades. 
Declarei-me imediatamente solidário com aquêles que 
propuseram a criação de uma comissão que apure, por 
miúdo, as causas dos aumentos, trimestrais. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Já que  

V. Exa. procura a causa dessa excessiva elevação 
de preços pediria aceitasse uma indagação: 
 

porque o automóvel dito nacional é, no 
estrangeiro, muito mais barato, quase cinqüenta 
por cento, que no Brasil? Li para o Senado artigo 
de fundo no qual se dizia que o Volkswagen, 
vendido no Distrito Federal ou São Paulo, a 
quinhentos mil cruzeiros, em certo país custa 
trezentos mil. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato a 
V. Exa. Subscrevo em nome dos meus 
companheiros de Bancada, a proposta de 
constituição de comissão que estude 
minuciosamente êsse problema. Na verdade, a 
indústria automobilística nacional – grande 
realização do Presidente Juscelino Kubitschek – não 
está atendendo aos fins para que foi criada. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Constitui 
apenas gravame para o povo brasileiro. Quando 
podíamos comprar automóvel de classe, como o 
"Mercuy", por seiscentos mil cruzeiros, pagamos pelo 
carro chamado nacional novecentos e cinqüenta e 
oito mil. É o povo quem paga. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou de pleno 
acôrdo com Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, o govêrno que enfrenta com 
decisão e bravura tais problemas, não pode, em 
absoluto, ser contrário à Classificação de Cargos e 
Funções do Funcionalismo Público Civil do Poder 
Executivo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Antes de V. Exa. 

entrar na apreciação do Plano de Classificação, 
desejava, voltando às fábricas de automóveis 
declarar que o desenvolvimento da indústria 
automobilística só pode merecer aplausos. Não  
é, porém, possível que os automóveis, sobre- 
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tudo os caminhões, atinjam, no Brasil, preços 
astronômicos, quando o Govêrno se interessou pelo 
desenvolvimento dessa indústria, com a finalidade de 
facilitar a aquisição dêsses veículos. Verificamos, 
entretanto, o inverso: os automóveis e caminhões 
são vendidos, no exterior, por preço inferior ao do 
mercado interno. O assunto demanda, efetivamente, 
regulamentação. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Exatamente. 
Se a indústria automobilística nacional pagasse os 
impostos normais, as taxas de importação do dólar 
do câmbio livre, seriam justos os preços mais altos. 
A verdade, porém, é que um carro americano 
importado pelo câmbio livre, ao dólar de duzentos 
cruzeiros, chega ao Brasil por preço inferior ao do 
carro chamado nacional. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O faturamento de 
automóveis e caminhões hoje, vai além do valor das 
nossas exportações de café. Pior conseguinte, os 
proprietários dessas fábricas devem estar 
enriquecendo demasiadamente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – A menos de 
um ano comprava-se uma camioneta por quinhentos 
mil cruzeiros. Deve ter havido aumento desordenado 
de salários e de preços, porque, hoje está na casa 
dos setecentos mil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Um automóvel tipo 
médio, fabricado no Brasil, custa mais de um milhão 
de cruzeiros. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Seria melhor 
não concedesse o Govêrno câmbio de custo, ou 
câmbio mais favorecido, a essa indústria, e 
importasse automóveis alemães e americanos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Devemos auxiliar 
nossa indústria automobilística mas não permitir o 
que ocorre. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente; 
não devemos permitir o enriquecimento de meia 
dúzia em detrimento da maioria da Nação. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Tem V. Exa. 
inteira razão. Nos últimos dias, tivemos 
conhecimento de que os automóveis fabricados no 
Brasil estão sendo exportados, numa prova 
insofismável de que são vendidos, para o exterior, a 
preço inferior ao cobrado no País. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ainda hoje os 
jornais noticiam a exportação de camionetas 
Volkswagen para os Estados Unidos. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – O caso dos 
tratores, então, é clamoroso. Num País de agricultura 
rudimentar nada foi feito, até o momento, no sentido 
de fabricá-los. Quando estivemos em São Paulo, 
indaguei, numa reunião com os diretores das 
fábricas paulistas, sôbre o assunto; e fui informado 
que em breve iniciar-se-ia a fabricação de tratores o 
que até hoje ainda não se deu. V. Exa., com a 
disposição que está, deve procurar trazer ao Senado 
esclarecimentos seguros sôbre a matéria, que tanto 
interessa ao progresso do Brasil. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Mourão Vieira; e reafirmo 
minha convicção de existir, nesses fatos, algo estranho 
e errado. Se o Senado constituir uma comissão para 
esclarecer o problema, darei, tranqüilamente, meu voto 
favorável. Aliás, eu já comentara a situação com o 
eminente Senador Cunha Mello. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou de 

pleno acôrdo com V. Exa., e formulo meu aparte 
apenas para, colaborando com o colega, lembrar 
um fato. Não consigo compreender a circunstância 
de, se a legislação brasileira nos permitisse 
comprar, em dólares, pelo câmbio livre e não em 
cruzeiros, um automóvel nacional e se o 
embarcássemos para Nova Iorque, pagando 
transporte de ida e volta, chegaria o veículo de 
retôrno ao Rio de Janeiro por menos cento e vinte 
ou cento e cinqüenta mil cruzeiros do que o preço 
pelo qual nos é aqui vendido. Confesso minha 
ignorância em assuntos fiscais; mas não entendo 
como o Govêrno permite exportar um produto cuja 
fabricação ainda não satisfaz às necessidades 
brasileiras, por preço quase 50 por cento inferior ao 
do mercado interno. 

Se desejamos concorrer para o 
barateamento dos gêneros alimentícios, devemos 
comecar por reduzir os preços dos automóveis e 
caminhões indispensáveis ao transporte, à nossa 
vida, ou, então, considerá-los apenas objeto de 
luxo. Se são objetos de luxo, não discuto; mas se 
os considerarmos objetos de utilidade e tanto é 
assim que estamos providenciando para levá-los 
para Brasília não é possível os dispense a 
legislação brasileira do pagamento de impostos, 
de maneira que um automóvel, exportado para a 
América do Norte, custe trezentos mil cruzeiros e 
que êsse mesmo carro, pago na porta da fábrica, 
custa ao brasileiro quinhentos mil. Pergunto: não 
poderemos encontrar uma fórmula que permita ao 
brasileiro trocar cruzeiros por dólares, ir à fábrica e 
adquirir automóveis nacionais ao preço pelo qual 
são exportados. Isto é, com diferença de cento e 
vinte mil cruzeiros ? Perdoe-me Vossa Excelência 
mas êsse tipo de transação está acima de 
 

uma inteligência normal, qual seja a minha; e, 
portanto, não posso entendê-la. Talvez os técnicos 
no assunto nos possam ajudar. O nobre colega não 
concorda comigo? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Concordo. No 
caso V. Exa. pode aplicar o ditado nordestino: "Aí há 
coisa; ou gato ou raposa". 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Eu sei que na 
sua terra se diz também "angu de caroço". 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Eis por que deixo 
bem claro o meu pensamento, transmitido ao nobre 
Senador Cunha Mello, de que assinarei o requerimento 
no sentido de constituir-se uma Comissão com o fim de 
apurar, rigorosamente, com minúcias, questão atinente 
aos preços dos automóveis nacionais. 

Sr. Presidente, voltando ao Plano de 
Classificação de Cargos e Funções do Serviço 
Público do Poder Executivo, afirmo que o próprio 
Substitutivo do ilustre Senador Jarbas Maranhão 
contém injustiças, que precisam ser corrigidas, 
através de emendas. 

Para isso peço a atenção do eminente Líder 
da Maioria: tenho recebido de funcionários de várias 
classes, inclusive do meu Estado, telegramas de 
protestos contra a discriminação que se faz no Plano 
– alguns vencimentos aumentados em demasia, 
outros, exiguamente, em face do alto custo de vida. 
Não posso concordar com tal injustiça, tão pouco dar 
o apoio do meu voto. 

Estou disposto a colaborar com o eminente 
Senador Moura Andrade, e com os mais colegas da 
Bancada da Oposição, cujo espírito público não me 
canso de exaltar, porque as questões de interêsse do 
povo, nesta Casa, não são consideradas pelos 
critérios partidários, mas sob o prisma da defesa do 
interêsse coletivo, do bem dos nossos representados. 

Afirmo, uma vez mais, que o  
Govêrno deseja a aprovação do Pla- 
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no; mas, escoimado das injustiças e enquadrado no 
"quantum" que o Tesouro pode suportar. 

Não adiantaria muito aos funcionários um 
aumento coberto por emissões sucessivas, porque 
em três ou quatro meses, essa melhoria teria 
desaparecido, na voragem do alto custo de vida, que 
subiria cada vez mais. 

O necessário é que saibam o Senado, a 
Nação e os funcionários do interêsse do Govêrno na 
aprovação do Plano de Classificação. Ja asseverei 
que um Govêrno como o do Sr. Juscelino 
Kubitschek, que enfrenta problemas – de 
desenvolvimento, de construções arrojadas, de 
agitações, não se atemoriza de encarar como é de 
seu dever, a solução de problema como o da 
Classificação de Cargos, parte, aliás, do seu 
programa, consubstanciada na Mensagem por S. 
Exa. dirigida ao Congresso. 

O Govêrno atual enfrentou, na hora angustiosa 
de falta de divisas o problema da exportação dos 
milhões de sacos de café empilhados nos portos de 
embarque, solucionando-o a base de intensa 
propaganda e redução do preço do produto. Por falar  
em café, urgem providências das autoridades 
responsáveis no sentido de desbaratar a rede de 
contrabando da rublácea, que cada vez mais se 
estende no País. Não é possível subsista o 
contrabando. No meu Estado, um "sabido" comprou 
uma torrefação de café e passou a receber o produto à 
razão de mil e dez cruzeiros a saca. Pode faltar café 
para a população de São Luis, mas, não para o interior, 
porque êsses tubarões recebem a saca de café a  
um mil e dez cruzeiros e vendem-na – disso tenho 
prova – a dois mil e quatrocentos cruzeiros. Assim, 
quem quiser comprar café tem que ir ao interior e pagá-
lo a dois mil e quatrocentos cruzeiros a saca, 
recebendo-o da torrefação que o adquiriu a mil e dez 
cruzeiros. É um roubo, é um atentado àquele povo 
 

inerme, sofredor já angustiado por tantas crises. 
Sr. Presidente, levei o fato ao conhecimento 

do Presidente do Instituto Brasileiro do Café, 
solicitando providências quanto ao meu Estado, e 
que o café fôsse distribuído, aos comerciantes do 
interior, a preço idêntico ao concedido às 
torrefações. O privilégio de modo algum se justifica. 
Não o permitirei, e embora meu protesto seja inocuo, 
não deixarei de bradar contra o sacrifício das 
populações do interior do Maranhão, que tomam café 
muito mais caro do que a de São Luís. 

A "química" é sobejamente conhecida; e o 
pobre e bisonho comerciante do interior é forçado a 
submeter-se pois do contrário não terá café. 

Há mais: O comerciante do interior que recebe 
o café a dois mil e quatrocentos cruzeiros a saca, 
precisa revendê-lo por mais, tendo em vista sua 
margem de lucro. É outro problema que pretendo 
esmiuçar nesta tribuna nos próximos dias. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Permite V. 
Exa. um aparte. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Segundo 
informações que me chegam do Piauí também em 
meu Estado têm sido feitas transações de café 
procedente do Maranhão nas bases referidas por 
Vossa Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito 
agradeço o aparte do nobre representante do Piauí, 
Senador Joaquim Parente, que confirma a 
procedência das minhas críticas com relação às 
injustiças sofridas pelas populações do interior do 
meu Estado. 

Sr. Presidente, ao Plano de Classificação  
de Cargos foram apresentadas mais de  
trezentas emendas, muitas por solicitação  
de entidades ou grupos de funcionários 
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que se sentem prejudicados e que demonstram, com 
argumentos, que o Plano, em vez de beneficiar, 
prejudica imensamente algumas classes de 
funcionários. 

Essas injustiças é que precisamos corrigir a fim 
de que esta Casa aprove projeto capaz de atender a 
todos os servidores públicos da União, os quais há 
tanto tempo aguardam o nosso pronunciamento. 
Espero que nos esforcemos pela rápida tramitação da 
matéria mas não em regime de urgência urgentíssima, 
para que seja escoimada dos defeitos que Planos 
dessa natureza costumam conter. 

Contam os funcionários públicos da União que 
a votação do Plano seja de molde a satisfazer às 
aspirações de tôda a classe, que, angustiada com o 
alto nível a que atingiu o custo de vida, se vê 
impossibilitada de enfrentar as despesas com os 
vencimentos atuais. Isto se faz sentir nos nossos 
próprios lares, criando problemas domésticos. 
Quando o dinheiro não chega e o dono da casa 
acusa a espôsa, de estar gastando demais e recebe 
como resposta o convite para ir à feira – como 
aconteceu outro dia comigo – para ver quanto 
custam o feijão, o arroz e o pé de alface. 

Imagine, Sr. Presidente, o drama que estarão 
passando vivendo aquêles que percebem salários 
modestos e têm família numerosa, portanto com 
encargos maiores. 

Emprestarei ao eminente Líder da Maioria tôda 
colaboração nesta tribuna e no órgão técnico de que 
faço parte, a Comissão de Finanças para que 
Maioria e Minoria se entendam dentro de uma 
fórmula que permita corra o plano tranqüilamente, 
para sua aprovação em breve tempo. Assim teremos 
cumprido nosso dever de representantes do povo e 
atendido ao funcionalismo civil da União, em cujos 
votos também nos arrimamos para aqui chegar. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Nesta altura 

do discurso de V. Exa. pediria a valiosa atenção do 
nobre Colega membro da Comissão de Finanças, 
na qual o assunto é apreciado apenas sob o 
aspecto financeiro, para que não se deixasse 
impressionar pelo montante, possìvelmente 
elevado, da despesa. Sabe V. Exa., melhor que eu, 
que ninguém faz omelete sem quebrar ovos. Não 
atenderemos ao funcionalismo público sem 
acarretar certos gastos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Se batermos 
bem os ovos faremos omelete maior. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Mas teremos 
de quebrá-los. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não há dúvida; 
mas se V. Exa. tomar quatro ovos e eu dois, 
batendo-os bem, minha omelete sairá maior do que a 
sua. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Tenha ouvido 
várias vêzes de pessoas assustadas com o montante 
da despesa, que não poderemos levar o Plano tão a 
rigor. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O que me 
assusta não é gastarem-se mais cinco ou seis 
bilhões de cruzeiros; preocupa-me o fato de o 
funcionário receber um aumento, digamos, de 30, 40 
ou 50% e, para pagá-lo, o Govêrno emita de tal 
forma que logo êle desapareça na fogueira da 
inflação. É do que tenho mêdo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – É um aspecto 
completo do problema. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Desejo  
que o Govêrno procure ajustar o Plano dentro  
dos recursos do Tesouro, que melhore a ar- 
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recadação e a fiscalização da receita contenha o 
custo de vida não o deixe subir, porque, do contrário 
tudo irá à garra – Plano, funcionários e Nação. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Já disse ao 
nobre Senador Jarbas Maranhão que conheço 
bem o Plano, há mais de ano venho trabalhando 
nele. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Desculpe a 
interrupção, mas quero dar um esclarecimento sôbre 
o reflexo do Plano nos Estados. 

O Govêrno Federal tem a faculdade de emitir 
para pagar, ainda que a moeda esteja desvalorizada; 
mas os Estados, já em deficit, onde imediatamente 
se deflagará a onda de aumentos dos funcionários 
estaduais, como pagarão êsse aumento? Acho que o 
Plano deve ser aprovado, corrigindo-se, porém, as 
injustiças; porque, enquanto a alguns se concedem 
trinta mil cruzeiros de aumento, a outros apenas se 
dão mil cruzeiros. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O objetivo  
do Plano de Classificação é exatamente êsse: 
corrigir as clamorosas injustiças, como aquela que 
votamos há dois dias; não permitir que haja 
funcionários ganhando muito e outros vivendo na 
miséria; impedir que um professor catedrático  
ganhe menos que um servente. Pretende equilibrar, 
harmonizar, fazer que os funcionários de cada  
classe percebam igualmente. É inadimissível o que 
estamos fazendo. Há poucos anos, houve, aqui,  
um momento de confusão em que se aumentaram 
de tal forma os vencimentos de empregado  
dos Correios que êle passou a ganhar quase o  
dôbro do que percebe um professor. Se V. Exa. 
comparar o que ganha um professor catedrático do 
"Colégio Pedro II" ou de uma Faculdade e  
um servente da Justiça ou do Poder Legislativo, 
ficará, como eu, estarrecido. Será, então, 
 

melhor educarmos nossos filhos para serventes. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não estudei 

detidamente o Plano porque não estava na 
Comissão. Acompanhei, apenas, o voto do Plenário. 
Depois, através de apelos e telegramas tomei 
conhecimento de algumas injustiças nêle contidas e 
que precisam ser corrigidas, por meio de emendas, e 
já apresentei algumas. Quanto à questão dos 
professores, o Senador Jefferson de Aguiar afirmou, 
desta tribuna, que alguns passariam a ganhar mais 
de cem mil cruzeiros mensais, o que me 
impressionou. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Também 
estou impressionado, mas confesso a V. Exa, em 
mais de um ano de trabalho na Comissão não vi 
levantada a questão do aumento dos professôres. 
Ouvi, nesta Casa, a declaração de que as despesas 
do Plano atingirão a cinqüenta biIhões de cruzeiros e 
fiquei estarrecido, porque não é êsse o cálculo que 
temos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – A afirmativa do 
Senador Jefferson de Aguiar impressionou-me 
tremendamente. Para examinar esta questão é que 
estou, hoje, entrando no seu âmago. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me V. 
Exa., mas quem, como eu, colabora, há mais de um 
ano, na feitura dêste Projeto sabe que a demora na 
sua tramitação tem por objetivo justamente desfazer 
as injustiças; se, porém, nos preocuparmos com a 
questão de mais um bilhão ou menos um bilhão. 
então, é melhor não o aprovarmos. 

V. Exa. deve lembrar-se de que  
protestei contra o projeto do aumento de 30%, 
indistintamente. Lembrei, até meu caso particular;  
se me dessem êsse aumento, eu iria ganhai  
mais que duas ou três vêzes o salário mínimo.  
Fui, entretanto, derrotado; não aceitaram 
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minha gestão de dar aumento de acôrdo com a 
situação de cada um; quem ganhasse pouco teria 
acréscimo maior. Se o abono se destinava a atender 
ao custo de vida, a ocorrer às necessidades de 
alimentação e educação é forçoso reconhecer que 
todos têm as mesmas necessidades; o filho do rico 
come da mesma forma que o filho do pobre. Se 
dermos 18 ou 20 mil cruzeiros de aumenta a uns e a 
outros desgraçados que ganhem pouco apenas 
quatro mil, praticaremos injustiça clamorosa. Contra 
isto me insurgi da vez anterior e dirijo, agora, um 
apêlo a V. Exa. e a todos os membros da Comissão 
de Finanças, da qual faço parte. Não posso, todavia, 
deixar de me alarmar com o fato de que o Plano irá 
acarretar certas despesas para a União. É, porém, 
indispensável que procuremos, nós do Congresso 
Nacional, atender à numerosa classe do 
funcionalismo público, desfazendo essas injustiças 
de dar muito a uns e quase nada a outros. Ainda 
hoje, tive a honra de encaminhar à Mesa uma 
proposição dispondo no sentido de atribuir a todos os 
servidores da União, civis e militares, que irão servir 
em Brasília, as mesmas vantagens concedidas aos 
do Legislativo e que, por extensão, a justiça 
concedeu aos seus funcionários. Não sou contra a 
concessão dêsses benefícios, acho-os justos; mas é 
preciso, dá-los a todos. Se concedemos a um grupo 
de funcionários privilegiados vencimento cinco, oito 
ou dez vêzes mais que os outros, como poderá o 
pobre viver com o custo exagerado da vida? 
Verificamos aqui que o rico cada dia se torna mais 
rico e está abafando, estrangulando o pobre, que 
não mais pode suportar a situação. Quanto, a  
pagar com o aumento de despesas, tenho as minhas 
dúvidas. O nobre Senador Coimbra Bueno  
poderá, com mais credenciais do que eu, confirmar 
se é verdade; se não me falha a memória, as  
terras de Brasília foram desapropriadas por duzen- 
 

tos milhões de cruzeiros e estão sendo revendidas 
por vinte bilhões. Nós, que estamos cogitando de 
manter o nível de vida, não compreendemos como 
o próprio Govêrno, por assim dizer, ousa 
desapropriar terras por duzentos milhões de 
cruzeiros para revendê-las por vinte bilhões de 
cruzeiros! Apesar dos benefícios trazidos pela 
nova capital, dos palácios etc... verificamos que as 
construções se fizeram por preços quase 
proibitivos. Um terreno, em Brasília, é mais caro 
do que o equivalente na Capital Federal. Ouvi, no 
Estado de Goiás, terra a que pertence Brasília, 
que o montante das despesas com 
desapropriações, havia alcançado a cifra a que me 
referi. Já tenho ouvido falar, tenho lido em 
revistas, em livros, e ouvido no Congresso e 
através da Imprensa que a NOVACAP, é auto-
financiável, porque só os terrenos renderão vinte 
bilhões de cruzeiros. Ora, desta forma, não 
conseguiremos, de maneira alguma, sustar a 
elevação do custo de vida, pois o próprio Govêrno 
é que está criando essa situação. Sou carioca, 
mas fui criado em Goiás terra abençoada. Lembro-
me da fartura local. No entanto, hoje, já se 
compram ovos a cem cruzeiros, a dúzia e leite a 
vinte cruzeiros o litro! É quanto estão custando em 
Brasília. Como acontecer uma coisa dessas? 
Quando eu era menino, davam-se ovos de 
presente. Hoje custam êsse preço? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – É 
conseqüência do acúmulo de obras e de operários. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Existem 
granjas que custaram trinta milhões de cruzeiros e 
produzem oitenta mil ovos por dia. Como pode uma 
dúzia de ovos custar cem cruzeiros? Quem vende 
por êsse preço, pode pensar naquelas coisas? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Há  
pouco eu dizia que o nobre Se- 
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nador Jefferson de Aguiar afirmara, desta tribuna, 
que, com o aumento de 150%, o professor iria 
ganhar mais de cem mil cruzeiros por mês. 

O art. 50 do Projeto dispõe: 
"O servidor em regime de tempo integral 

perceberá uma gratificação sob forma de acréscimo 
proporcional ao nível de vencimento do seu cargo, 
calculada de acôrdo, com o tempo de efetivo 
exercício nesse regime, na forma da seguinte tabela: 

 
Até 10 anos................................................. 100% 
Mais de 10 até 20 anos............................... 125% 
Mais de 20 anos.......................................... 150% 

 
O art. 76 estabelece: 
Os funcionários de nível universitário, 

ocupantes de cargos para cujo ingresso ou 
desempenho seja exigido diploma de curso superior, 
perceberão uma gratificação especial, sôbre os 
respectivos vencimentos nas seguintes bases: 

a) os de curso universitário de duração igual 
ou superior a 5 (cinco) anos – 35%; 

b) os de curso universitário de duração de 4 
(quatro) anos – 25%; 

c) os de curso universitário de duração de 3 
(três) anos – 15%; 

d) os de curso universitário de duração de 
2(dois) anos – 10%; 

§ 1º Será computado para efeito de duração 
de curso universitário de que tratam as alíneas a, b, 
c e d dêste artigo o período de cursos de 
especialização realizados obrigatòriamente em razão 
de dispositivos legais. 

§ 2º A gratificação de que trata êste artigo será 
computada para os efeitos do artigo 180 da Lei 
número 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

§ 3º É incompatível a percepção cumulativa da 
gratificação de que trata êste artigo com as referidas 
no art. 145, itens V e VI, da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952". 

O art. 77 reza: 
"Os vencimentos dos professôres catedráticos 

de Escolas ou Faculdades de ensino superior e os 
dos delegados de polícia são fixados 
respectivamente, em Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
cruzeiros) e Cr$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
cruzeiros) mensais. 

Se ainda vão ter a gratificação de 150% 
atribuídas aos de nível universitário, haverá desnível 
enorme entre uma classe privilegiada e a restante do 
funcionalismo público. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – V. Exa. vai-
me perdoar; não posso concordar com sua 
argumentação; primeiro, porque o número de 
professôres é muito reduzido, e segundo, porque 
uma pessoa, depois de fazer o curso secundário, o 
superior ou normal e submeter-se a concurso, chega 
ao professorado com cabedal suficiente para 
credenciá-la como elemento destacado. Agora 
verifique V. Exa., a que o projeto em tela dá a 
determinadas classes de funcionários. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Os do 
magistério podem acumular! 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não podem. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Os do 

magistério podem. 
O SR. PAULO FENDER: – É da Constituição. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Na faculdade de 

Direito do Piauí, a maioria dos professôres é de juízes, 
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de desembargadores. Acumulam vencimentos 
integrais. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Atente V. Exa. 
nobre Senador Caiado de Castro, para o aparte do 
Senador Leonidas Mello: na Faculdade de Direito do 
Piauí os professôres são, na maioria, juízes e 
desembargadores e acumulam vencimentos 
integrais. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – É da 
Constituição; todos acumulam. 

O SR. PAULO FENDER: – Quando há 
correlação de matérias e compatibilidade de horário, 
os professôres podem acumular. É letra expressa da 
Constituição. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Bem; se é 
ponto pacífico, ninguém o discutirá mais. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente! 
Há, no Plano, grande diferenciação entre uns e 

outros; os funcionários de nível universitário terão 30% 
sôbre os vencimentos. Há entretanto, oficiais 
administrativos, sem curso superior, que se 
submeteram a concurso rigorosíssimo – fiz um e não 
sei como passei – no qual muitos bacharéis foram 
reprovados. Escriturários dos Ministérios fazem o 
mesmo concurso e passam, apesar de não terem nível 
universitário. Há bacharéis – V. Exa. não o ignora – que 
nem sabem o que é habeas-corpus! Como, pelo 
simples fato de terem diploma de nível universitário, 
devem receber 35% sobre os vencimentos, enquanto 
os outros, aprovados em concurso dificílimo, ficam em 
situação inferior? Não é justo! 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Parece- 
me que V. Exa. está equivocado. Trata-se  
daqueles concursos para os quais a condição 
essencial é terem os candidatos curso de nível 
superior. Há cargos, por exemplo, para os quais  
se exige o diploma de bacharel; outros, o de 
 

médico; ainda outros, o de engenheiro. Quem não 
fôr advogado, médico ou engenheiro não poderá 
participar do concurso. Um servidor, mesmo que 
possua o diploma de bacharel, se funcionar como 
oficial administrativo, datilógrafo ou taquígrafo, 
não está no desempenho de sua especialidade. 
Perdoe-me o nobre orador. Não pretendia 
interromper-lhe o discurso, mas apenas apelar 
para que, na Comissão de Finanças, não se deixe 
apegar a êsses fatos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou 
gratíssimo a V. Exa. pela colaboração que trouxe, na 
sua dupla qualidade de Senador e de General de 5 
estrelas... 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Marechal. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...que respeito 

desde Capitão, quando foi promovido, muito 
justamente, por bravura. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
obrigado. Minha intenção foi a de apelar para V. 
Exa. no sentido de que, ao apreciar o projeto na 
Comissão de Finanças, não se detenha no 
problema de conceder um pouquinho mais ou um 
pouquinho menos de cruzeiros. Pediria ao nobre 
colega que analisasse a finalidade, o ponto 
avançado que queremos atingir. Nosso objetivo é 
normalisar, é criar uma coisa nova, é estabelecer 
situação de mais eqüidade entre os diversos 
funcionários. Trata-se de algo que nunca se fez, 
de uma tentativa de ordenar o caos em que vivem 
os servidores. Se V. Exa. tiver oportunidade – e o 
nobre colega deve conhecer mais do que eu, 
simples homem do povo – vá ao Ministério da 
Fazenda, onde ficará assombrado ao comprovar 
que, de um andar para outro, há mais de 50% de 
diferença de vencimentos. É com isso que 
devemos acabar. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente, 
há também um caso que realçarei – o dos 
tesoureiros. Não sei por que motivo o DASP tem ódio 
a êles. É uma constante, sempre que se fala em 
problemas de funcionalismo público, querer aquêle 
órgão esmagar esta classe. 

Já uma ocasião o Congresso rejeitou, e o 
nobre colega com êle, um veto do Sr. Presidente da 
República, pela discriminação, pela injustiça com 
que tratou a matéria, tirando de uns e dando a 
outros. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me a 
interrupção, mas o fato é que V. Exa. está voltando a 
um caso muito interessante. Há, sem dúvida, erros 
ou enganos no Plano, e a Maioria tem a intenção, 
justamente, de corrigir os senões. Se não me falha a 
memória, uma emenda da autoria do nobre Senador 
Vivaldo Lima diminuia de 50% os vencimentos dos 
Tesoureiros quando na realidade o que buscamos é 
normalizar á situação, de modo a atingir a todos com 
o benefício. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Vê V. Exa. 
que, de acôrdo com a classificação feita pelo 
DASP, os Tesoureiros figuram com os símbolos C-
5 ou C-6 etc., e vêm depois, a partir de cinqüenta 
mil cruzeiros, outros funcionários com LC-1 ou LC-
2 etc. Pergunto: por que motivo se excluem os 
Tesoureiros, em vez de deixá-los no Plano? São 
regidos por lei especial? Não! Foi aprovado projeto 
definindo a situação dos Tesoureiros; o Presidente 
da República vetou-o e o Congresso rejeitou o 
veto. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não acredito 
na má vontade do DASP, que é constituído por um 
grupo selecionado de funcionários. Há engano de V. 
Exa., ou qualquer defeito de interpretação. Devemos 
 

ter precaução. Não quero levar minha opinião até o 
ponto de acreditar que o pessoal do DASP use de 
maldade para prejudicar o funcionário. Creio, isso 
sim, que cometam enganos e erros de apreciação, 
como todos cometemos. Muita coisa escapa, mesmo 
a nós, Senadores, e não há negar que é bárbaro, 
quando se procura melhorar a situação de todos, 
verificar-se o prejuízo de alguns. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Reclamei do 
nobre Senador Jarbas Maranhão, e S. Exa. me disse 
que o DASP fazia questão do dispositivo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Certamente 
foi engano do DASP. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – E eu afirmo 
que o dispositivo não será aprovado, porque vou 
combatê-lo, esclarecendo ao Senado ser uma 
constante do DASP essa atitude quanto aos 
Tesoureiros da Fazenda, que, como V. Exas., não 
ignoram, têm grande responsabilidade, pois efetuam 
pagamentos e estão sujeitos à reposição de qualquer 
quantia paga a mais. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Vossa 
Excelência há-de concordar que a posição do DASP 
é antipática. Trata-se de funcionários obrigados a 
opinar; é um grupo de servidores que têm um ponto 
de vista e procuram orientar-se em determinada 
direção. Êles têm que contrariar, e todos que são 
contrariados se aborrecem. Nós, Senadores, não; 
pois somos políticos, e quando contrariados não 
perdemos a calma, o equilíbrio, a tranqüilidade e a 
serenidade. Só assim podemos ser justos com 
aquêles que nos combatem. Assim, embora 
concordando com V. Exa. no que diz respeito aos 
tesoureiros, acho que o DASP não persegue 
ninguém, e rendo daqui minha homenagem aos seus 
funcionários. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Chamo a 
atenção dos nobres colegas para a 
responsabilidade do cargo de Tesoureiro e reafirmo 
ser uma constante do DASP contrariar-lhes o 
interêsse. Peço, assim, aos nobres colegas e 
companheiros de bancada que examinem a 
questão com cuidado. Afirmei, mesmo, ao nobre 
Senador Jarbas Maranhão que de forma alguma 
contará comigo nessa questão, até porque tenho 
um amigo que se chama Braz, que me telegrafou 
dizendo: "Defende o Plano enquanto o Braz é 
tesoureiro". Vou defender o plano porque não acho 
justo excluir-se do Plano de Classificação essa 
classe, quando devemos padronizar todos os 
cargos e carreiras, evitando as soluções estanques. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – É possível 
que o DASP tenha essa orientação e a procure 
defender; assim como tenho meu ponto de vista 
relativamente a Brasília, concordo em que se dê tudo 
a quem deixa a Cidade Maravilhosa, para ir para lá; 
mas que as vantagens sejam extensivas a todos. 
Passei grande parte de minha vida no sertão e sei 
perfeitamente que Brasília pode ter seus problemas, 
mas o clima é maravilhoso. Não está ainda em 
condições de oferecer as comodidades que uma 
cidade deve oferecer aos seus habitantes. 

O. SR. VICTORINO FREIRE: – Os primeiros é 
que vão enfrentar essas dificuldades. É o preço do 
pioneirismo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Êsses serão 
os sacrificados. Deixarão o confôrto do Rio de 
Janeiro, que se diga de passagem no momento 
está horroroso; deixarão suas relações, as pessoas 
da família para se instalarem precàriamente. É  
justo que esses funcionários tenham regalias; é 
justo que se lhes dê maiores vencimentos, 
melhores condições para que possam en- 
 

frentar as dificuldades de uma cidade nova. Uma 
"Coca-Cola" ou um "Caçula", está custando 
Cruzeiros 27,00. É justo que o funcionário queira ir a 
um cinema, a um teatro. E isso lá é caro. Devemos 
porém dar essas vantagens, essas compensações a 
todos. É preciso que haja tratamento igual. É o que 
queremos fazer em relação ao Plano. Se damos a 
uma classe quantidade "x" e às demais "x-y", estas 
terão dificuldades para viver. Sei perfeitamente pois 
sou homem pobre que sempre trabalhou. Comecei 
lutando como soldado até chegar a Senador da 
República. No Exército, cheguei a Marechal mas não 
tenho casa própria, não tenho terreno nem um 
pedaço de terra no cemitério. Conheço a 
adversidade. Sei o que é essa situação e como 
revolta a quem trabalha, a quem tem dinheiro macho, 
que não reproduz, ver as fortunas que surgem no 
Brasil de um momento para outro; ninguém procura 
indagar de sua origem. O homem que luta de sol a 
sol fica indignado, quando vê alguém que trabalha 
menos do que êle ganhar dez vêzes mais. Fiz sentir 
essa injustiça ao nobre Senador Lima Guimarães. S. 
Exa. entendeu que eu estava errado nos cálculos, 
que o projeto era justo. O resultado aí está: alguns 
continuam ganhando dezesseis ou dezessete mil 
cruzeiros e outros oitenta, noventa ou cem mil 
cruzeiros! Fui desmentido, contestado. O Líder da 
Maioria de então comprometeu-se comigo a corrigir 
as falhas do projeto, mas o que se vê hoje são 
funcionários ganhando vencimentos polpudos 
enquanto outros percebem salários miseráveis! 
Pergunto a V. Exa. há ou não desequilíbrio? Podem 
êsses que ganham quinze ou dezesseis mil cruzeiros 
competir com os que ganham cem mil cruzeiros na 
compra do que é necessário. É o problema das  
filas. Quem tem dinheiro fura a fila e paga mais  
para adquirir o produto. O Substitutivo Jarbas Ma- 
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ranhão oferecido pela Comissão da qual fiz parte, 
corrige, justamente, essas injustiças. Traça 
diretrizes novas; é processo absolutamente 
original. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Exa.; corrijamos os erros para atender 
ao maior número possível de funcionários a fim de 
que o Plano saia perfeito. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou 
interrompendo muito o discurso de Vossa 
Excelência; meu intuito porém é apenas colaborar. 
O apêlo que fiz a V. Exa. e renovo é êste: Não se 
deixe levar muito por essa questão de soma. Quem 
gasta dez bilhões, gasta onze; talvez aumentando 
um bilhão para todo o Brasil se resolvesse uma 
situação de fato. Êsse o meu apêlo. Sou homem 
que fica esperando a vaga. Se, como no ano 
passado, algum membro da Comissão tiver 
impedimento, serei chamado para substituí-los e 
talvez funcione o ano inteiro; do contrário, nada 
poderei fazer; mas, se integrar a Comissão meu 
voto será nesse sentido. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Conheço a vida 
nas suas dificuldades e nos seus assaltos. Nunca 
vim para esta tribuna lazer demagogia, e nas 
campanhas políticas que comando, no meu Estado, 
das quais tenho saído sagrado nas urnas pela 
maioria do povo maranhense, jamais prometi o que 
não pudesse cumprir. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – 
Perfeitamente. Fui testemunha da maneira de agir 
de V. Exa., por fôrça do cargo que exerci, e 
sempre admirei sua honestidade. Jamais prometeu 
para não cumprir. Antes de ser político, privei com 
V. Exa. e posso dizer da sua lealdade e 
sinceridade. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Muito bem! 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou muito 
grato, pelas generosas palavras, ao nobre Senador 
Caiado de Castro. 

Sr. Presidente, represento um Estado pobre, 
de gente modesta como eu. Tenho, pois, de ser 
advogado dos pequenos, de procurar minorar o 
sofrimento dos mais fracos e desamparados, já que 
foi pela maioria de seus votos que cheguei a esta 
Casa. E meu dever defender-lhes os direitos e as 
reivindicações para corrigir o que não estiver certo. 

No Plano de Classificação, justamente os mais 
fracos, humildes e desamparados sofrem as maiores 
injustiças, precisamente aquêles que têm maiores 
encargos, porque o funcionário público humilde, de 
modo geral, possui vários filhos. A mim, Deus só deu 
um, mas educo os filhos dos outras, pois tenho seis 
sobrinhos. 

Quero colaborar no sentido de que o Plano 
saia expurgado de injustiça relativamente aos 
humildes. E êste é o pensamento do Govêrno. 

Não é possível que uns fiquem num teto da 
altura desta Casa e outros, ao nível do tapête. 

Acentuo que eu e meus companheiros do 
P.S.D., sobretudo os da bancada que tenho a honra e o 
orgulho de liderar, desejamos colaborar para uma obra, 
não digo perfeita por que não existe a perfeição, mas 
que atenda às aspirações do funcionalismo público. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Foi pensando 
com V. Exa. que concordei contra a urgência 
urgentíssima. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Olhemos para 
a situação dos interinos, que trabalham há quatro ou 
cinco anos e não devem ser sacrificados pelo Plano, 
postos no meio da rua, numa hora de angústia 
nacional que a todos atinge. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Com imenso 
prazer. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Citado 
nominalmente, no decurso da oração que V. Exa. 
profere nesta oportunidade, quero esclarecer que afirmei 
a possibilidade de que os professôres catedráticos 
poderiam chegar a auferir cêrca de cem mil cruzeiros por 
mês, mas, em virtude de interpretação escorreita dos 
textos dos Arts. 77 e 49, do Substitutivo Jarbas 
Maranhão, porque por um dêles se estabelece o 
vencimento do catedrático em cinqüênta mil cruzeiros e 
por outro quando o funcionário optar por tempo integral, 
terá direito a uma gratificação adicional de 100%. Além 
disso, na Cátedra, permite a Constituição a acumulação 
de funções, decorrendo daí a possibilidade a que aludi 
na fase da discussão do Plano de Classificação de 
Cargos. Como V. Exa. argúi neste momento, espero que 
aquêle compromisso por mim assumido na liderança da 
Maioria, em fevereiro, venha a ser atendido, dando-se 
tramitação rápida ao projeto de lei em curso no Senado 
Federal, para que não possa haver mais dúvida de que o 
Govêrno deseja, realmente, dar o Plano de Classificação 
de Carpa e atender às justas reivindicações do 
funcionalismo público civil. Estou de acôrdo com a 
liderança da Maioria desta Casa, quando afirmou e está 
reafirmando que o Govêrno deseja dar o Plano de 
Classificação de Cargos com as majorações decorrentes 
dos níveis e tabelas constantes do projeto e do 
substitutivo Jarbas Maranhão. Era o esclarecimento que 
queria dar a Vossa Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço o 
aparte do nobre colega que confirma minha 
afirmativa ao Senador Caiado de Castro, de que 
V. Exa. havia declarado desta tribuna que em 
certos casos os professôres ganhariam  
mais de cem mil cruzeiros mensais. Isto me 
 

impressionou muito, pelo fato de poderem os 
professôres acumular funções. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – No caso 
de tempo integral, há dispositivo expresso proibindo 
a acumulação. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senador 
Caiado de Castro achou que laboravam em 
equívoco, e eu me senti na obrigação de 
esclarecê-lo. Se o nobre Senador Jefferson de 
Aguiar me tivesse feito essa declaração  
fora do Plenário eu, sem sua licença, não a teria 
repetido nesta tribuna, mas estava certo  
de que S. Exa. fizera essa declaração da  
tribuna. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – E a 
confirmo neste instante, com referência ao art. 
27. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Congratulo-me 
pela minha memória, porque realmente a declaração 
de Exa. foi da tribuna conforme o nobre colega 
acaba de confirmar com a sua costumeira 
independência. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com a 
invocação dos artigos que autorizam. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite o nobre 
orador um esclarecimento? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – De fato, o têrmo 

"opção" usado no substitutivo dá essa idéia. Já 
procurei corrigir o assunto com emenda, porque não 
se trata de opção. Só pode dedicar-se exclusivamente 
ao ensino o Professor cuja cadeira o ensino exija que 
assim seja; não depende dêle, mas de uma 
regulamentação que, se não me engano, está nos 
Artigos 57 e 58. Excepcionalmente, o Professor 
perceberia êsses cem mil cruzeiros, isso quan- 
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do o ensino o determinasse. Nessa circunstância, o 
Professor Catedrático, dedicado exclusivamente ao 
ensino, não perceberia quantia estratosférica nem 
injusta. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou grato ao 
esclarecimento do nobre colega Senador Daniel 
Krieger. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não 
reputo injusta nem estratosférica a remuneração. 
Citei apenas como exemplo a referência  
a que aludi, constante dos artigos 49 e 77 do 
projeto e do Substitutivo que autoriza o 
pagamento de cem mil cruzeiros por mês ao 
Professor Catedrático, e nos têrmos do art.  
49 há expressa referência à opção, ato  
voluntário do Catedrático. É o que consta  
do texto do substitutivo e que eu discuti na 
oportunidade. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Já apresentei 
emenda corrigindo essa imperfeição de 
linguagem. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –  
Não conheço a emenda de Vossa  
Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Senhor 
Presidente, o art. 63, declara que não há 
correspondência entre os níveis e símbolos previstos 
nesta lei e os padrões e símbolos existentes 
anteriormente à sua vigência. 

Como se elabora, então, um projeto deixando 
níveis, símbolos e padrões sem correspondência 
dentro de um plano geral de classificação? – Não 
Sr. Presidente. O Govêrno, cujo pensamento tenho 
a honra de interpretar neste momento, em absoluto, 
não teme enfrentar o Plano nem as despesas que 
êle acarretará. O que deseja, e para isso contra 
com nosso apoio, é que êle seja aprovado 
imediatamente, sem, contudo, onerar a Nação e o 
Tesouro de tal forma que o aumento concedido  
ao funcionalismo, dentro de três, quatro ou 
 

cinco meses seja absorvidos na voragem da inflação. 
Eram as considerações que eu devia fazer ao 

Senado e aos meus companheiros, aos quais peço 
desculpas pelo tempo que lhes tomei. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento que vai sei lido pelo Sr. Primeiro Secretário 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 113, DE 1980 

 
Nos têrmos do art. 335 do Regulamento 

Interno, requeiro seja sustada por 72 horas a 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 149-58, 
baixando a matéria em diligência a fim de serem 
calculadas as despesas que resultarão das emendas 
apresentadas, na hipótese de serem aprovadas. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 1960 – 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. MOURA ANDRADE (para encaminhar 
a votação) (*): – Sr. Presidente, e Senhores 
Senadores, tenho três compromissos, que considero 
sagrados. Já os tinha, na minha condição de 
membro desta Casa. Reafirmei-os ao ser investido 
das pesadíssimas funções de Líder da Maioria. 

Êsses três compromissos ainda os reiterei, 
quando o eminente e brilhante Senador Freitas 
Cavalcanti apresentara a esta Casa o seu requerimento 
de urgência. Êsses compromissos eu os reafirmo  
hoje – compromisso de velocidade no andamento 
dêste projeto; compromisso de lealdade no 
cumprimento da Liderança, e compromisso de verdade 
na afirmação de cada atitude. E é exatamente em 
honra dêsses três compromissos que acabo de 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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encaminhar à Mesa o Requerimento, que o nobre 
Secretário leu. 

Sr. Presidente, estamos numa sexta-feira; 
amanhã é sábado e, depois, domingo. As Comissões 
teriam, de reunir-se, a fim de pronunciar-se sôbre 
tôdas as emendas e substitutivos apresentados ao 
projeto. Para bem da velocidade, solicitei os cálculos 
de despesa, indispensáveis, para que as Comissões 
permanentes possam, inclusive, ver facilitado o seu 
trabalho. 

A conseqüência do meu requerimento, Sr. 
Presidente, será unicamente a seguinte: sábado e 
domingo serão usados para computar cálculos de 
despesa; segunda-feira encerraremos a discussão; 
têrça-feira e quarta-feira segundo o Regimento, 
pertencerão às comissões, para que se pronunciem; 
quinta-feira, iniciaremos a votação do projeto e, 
seguidamente, teremos sessões ordinárias e 
extraordinária até que estejam satisfeito os 
compromissos que a Maioria e Minoria assumiram 
nesta Casa. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Com prazer. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Não é meu 

propósito interromper as declarações que faz V. 
Exa., como Líder da Maioria, recapitulando 
compromissos que assumira com o próprio Senado e 
com os servidores públicos do País. Peço releve-me, 
desde já, fazer uma retificação, com relação às 
previsões de tempo na tramitação da proposição, 
posta, como está, em regime de urgência. 

Disse V. Exa. que a discussão seria encerrada 
na segunda-feira próxima. Quero que considere o 
seguinte: aprovado o requerimento que V. Exa. está 
justificando, pelo qual solicita audiência por setenta e 
duas horas, estará, na forma do Regimento,  
sustada a discussão do projeto, que só reabrirá 
 

na próxima têrça-feira: Faço a retificação, 
considerando disposição expressa do Regimento. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Muito obrigado 
ao nobre Senador. 

Sr. Presidente, não é pròpriamente uma 
retificação, mesmo porque o Regimento Interno 
declara que a diligência será até o máximo de setenta 
e duas horas. Desde que é até o máximo de setenta e 
duas horas, posso adiantar ao nobre Senador Freitas 
Cavalcanti que não precisaremos usar o prazo inteiro. 
Poderemos, portanto, requerer a entrada em ordem 
do dia do projeto para discussão, na segunda-feira, 
porque o de que eu preciso é exatamente dos dois 
dias inúteis da semana – sábado e domingo – para 
trabalhar, fazer cálculos não descançar um minuto, 
junto com a equipe de técnicos, a fim de, na segunda-
feira, cumprir minha palavra. 

Mantenho, pois, a promessa, de na quinta-
feira, iniciar a votação. Poderemos entregar os 
trabalhos às Comissões, na têrça-feira e na quarta-
feira. 

O aparte do nobre Senador Freitas Cavalcanti, 
lembra-me a passagem bíblica de Aarão, o primeiro 
Sumo Sacerdote, que foi irmão de Moisés. Aarão, o 
primeiro Sumo Sacerdote, costumava, nos momentos 
em que fazia o Sagrado Sacrifício devido a Deus, 
apanhar uma pequenina gôta de sangue e colocá-la 
nos ouvidos, dizendo: é para que esta gota de sangue 
me abra os ouvidos à verdade; e é para que ela possa 
conduzir à minha consciência, na sua pureza, esta 
verdade; e é para que, depois, as minhas palavras 
possam estar quentes da verdadeira sinceridade, e 
que os ouvidos dos que me ouvem possam sentir a 
sinceridade das minhas palavras. 

Pois bem, Sr. Presidente, neste instante 
nada mais desejo que a ajuda de Deus. Todo-
Poderoso, para que as minhas palavras e  
a minha sinceridade sejam conduzidas 
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na sua pureza, aos ouvidos daqueles que me 
ouvirem e à consciência daqueles que sentem a 
maneira pela qual, com lealdade, com verdade e 
com dedicação estou procurando cumprir os 
pesados deveres que me incumbem nesta Casa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Com prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Acho realmente 

louvável a atitude de V. Exa., de encarar o problema 
frontalmente e lealmente solicitar esta dilação, 
porque poderia V. Exa., fàcilmente, usar de outro 
recurso que alcançaria o mesmo objetivo. Era o de, 
através de seus colegas de Bancada, ocupar todo o 
tempo da sessão de hoje, de modo que esgotada 
esta e não requerendo V. Exa. sessão extraordinária, 
sòmente na segunda-feira próxima seria a discussão 
encerrada. Alcançaria V. Exa. seu objetivo, sem 
declarar as razões que o ditaram. Acho, portanto, 
muito mais nobre V. Exa. declarar francamente à 
Casa que necessita de mais prazo, para verificar os 
aspectos financeiros e técnicos do substitutivo que 
elaborou. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço a V. 
Exa. o aparte com que honra o meu discurso. 

Sr. Presidente, eu poderia, também, conseguir 
que faltasse número neste instante, recurso 
parlamentar tão usado, e não seria preciso requerer 
a diligência. Se adotasse essas medidas, aí sim, 
estaria sendo protelatório. Se quisesse protelar, 
poderia através dos nobres colegas ocupar a tribuna 
até o término da sessão; e poderia prosseguir na 2ª 
feira, ocupando-a até o término da sessão. Poderia, 
também, pedir que faltasse número e não haver 
número, e não precisaria utilizar o instrumento 
regimental de requerer diligência por setenta e duas 
horas. 

Então, Sr. Presidente, por que desisti de todos 
os recursos e fui apanhar apenas a autorização 
regimental e fico sem ela e não mais poderei 
requerer qualquer diligência? Porque estamos numa 
sexta-feira, e o funcionalismo e a Casa sabem que o 
sábado e o domingo são dias completamente vazios 
e inúteis para a discussão da matéria. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Exa. outro aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com a 

intervenção anterior, quis apenas obter pronunciamento 
de V. Exa., e o obtive muito claro, com relação à 
interpretação do dispositivo regimental, que inspirou o 
requerimento ora justificado, por V. Exa. Não estou 
combatendo a iniciativa de Vossa Excelência. 

Não tenho motivo para duvidar da sinceridade 
e da dignidade com que V. Exa. se vem 
pronunciando nesta Casa, em nome do Govêrno. 
Estou certo de que os compromissos do nobre 
Colega, que os considera sagrados, serão 
rigorosamente cumpridos e votaremos o Projeto de 
Classificação de Cargos, que não deve ser 
reivindicação de nenhum Partido, porque exprime a 
necessidade de se implantar um nôvo sistema de 
serviço público e de se atender as aspirações dos 
servidores civis da União, com relação aos justos 
níveis de remuneração. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço a V. 
Exa. o aparte. 

Declaro, Sr. Presidente, que, na condução dos 
trabalhos que me incumbem, nunca permitirei  
que as classes interessadas percam seus dias e 
noites, sentados nas galerias do Senado, sem saber 
o que se passa dentro desta Casa, esperando  
que algum golpe não tenha sido tramado ou algo  
não tenha sido preparado na sombra, esperan- 
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do que se vote um assunto que, de antemão, o 
Plenário já estará sabendo que irá votá-lo muito 
mais tarde. Procurarei ser claro e verdadeiro, leal e 
sincero para com a Oposição, a Maioria e, 
principalmente, a opinião pública de meu País, 
porque entendo que as responsabilidades do 
Senado são tão grandes que a sua palavra é 
sempre recebida – e precisa ser sempre recebida – 
como verdadeira aquela que vai ser cumprida, que 
vai ser realizada. É por isso, Sr. Presidente, que eu 
vim à tribuna para tomar essa atitude, para 
enfrentar essa atitude, para não me esconder no 
decurso de uma sessão inteira até que se acabasse 
a hora... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito bem! 
O SR. MOURA ANDRADE: – ...para não ficar 

no recanto de um procedimento meramente político 
dentro da Casa; para esclarecer a todos; para dar 
um diagrama de trabalho à opinião pública, para 
que ela saiba qual o diagrama de trabalho que 
iremos adotar. Todos saberão, assim, que hoje, não 
se encerrou a discussão; pelo contrário, ela está 
aberta para que possamos trabalhar sábado e 
domingo. Segunda-feira – peço a Mesa receba meu 
requerimento dentro das normas regimentais que 
prevêm o prazo de setenta e duas horas, tomando, 
portanto, em consideração, quantas horas 
decorrerão de hoje até a abertura da sessão 
daquela data – se mister fôr, desistirei do 
requerimento, a fim de adequar à exigência da 
Mesa e do Regimento o pedido de desistência para 
que o Projeto seja imediatamente incluído na 
Ordem do Dia. 

Assim, Sr. Presidente, todos sabem agora qual 
será o procedimento do Senado. São grandes os 
trabalhos a serem feitos e grandes os direitos a serem 
respeitados. Principalmente eu, Sr. Presidente rea- 
 

lizo esfôrço imenso para ver se consigo evitar trazer 
matéria nova para assunto antigo e velho. É o 
esfôrço que estou realizando. 

Tenho conversado, nestes dias com o nobre 
Senador Jarbas Maranhão, procurando ver se 
encontramos uma forma de, através do seu 
substitutivo, realizarmos o Plano de Classificação, 
condicionando-o a condições financeiras um pouco 
mais suportáveis para o Tesouro. Tenho conversado 
com a Oposição, com franqueza. 

Antes, Sr. Presidente, de tomar esta atitude, 
estive no Gabinete do Líder da Minoria, conversei 
com S. Exa. o nobre Senador João Villasbôas; antes, 
conversei com o nobre Senador Freitas Cavalcanti; 
antes aconselhei-me com o nobre Senador Mem de 
Sá; aconselhei-me, como nobre Senador Argemiro 
de Figueiredo, Líder do Partido Trabalhista Brasileiro; 
aconselhei-me com o nobre Senador Benedicto 
Valladares, Líder do Partido Social Democrático; 
aconselhei-me com o nobre Senador Lima Teixeira e 
com o nobre Senador Attílio Vivacqua. 

Fui procurando, um por um aquêles a quem eu 
deveria uma palavra de satisfação, aos que se 
haviam inscrito para discutir o assunto, a fim de pedir 
retirassem suas inscrições para, em vez de fazermos 
aqui um verdadeiro curso de oratória, realizarmos, na 
verdade, aquilo que se deve fazer: declarar com 
franqueza e lealdade que o trabalho ainda não está 
concluído e que, para terminá-lo depressa, é preciso 
ultimar a parte, que não está terminada, porque, 
inclusive, poderemos – quem sabe ajudados pela 
Providência Divina – encontrar um têrmo de acôrdo, 
dentro do Senado; que nos permita dar, na 
velocidade e com a lealdade com que precisamos 
dar, o projeto que nos competia dar. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 
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O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Não sei se V. 

Exa. está lembrado do fato que já se deu neste 
mesmo caso, nas duas oportunidades em que 
abalamos o equilíbrio econômico e social do País, 
com votações de projetos em regime de urgência. 
Refiro-me, em primeiro lugar, ao aumento concedido 
às classes militares no primeiro ano do atual Govêrno; 
e, em segundo lugar, à majoração dos vencimentos 
do funcionalismo em geral, no ano passado. Não sei 
se o nobre colega recorda que o Senado fôra 
informado de que o aumento dos militares era da 
ordem de quatro bilhões de cruzeiros. 

Na realidade, correspondeu a muito mais de 
uma dezena de bilhões. Não me lembro exatamente 
do número; não consegui sabê-lo, ainda hoje, no 
Senado; mas são dezenas de bilhões, em vez de 
quatro bilhões. Quando da votação do aumento geral 
do funcionalismo do Executivo no ano passado, 
fomos seguramente informados de que a despesa 
era da ordem de dez ou doze bilhões de cruzeiros. 
Recordará V. Exa. que naquela época, o Sr. Ministro 
da Fazenda defendia a ferro e fogo, o Plano de 
Estabilização Monetária. Muitos Senadores foram 
informados de que o Plano iria à garra e, com êle, o 
equilíbrio econômico e social do País. Com isso 
quem mais sofreria seria o próprio funcionalismo 
menos assistido. Pois bem, através de canais que 
hoje proclamo incompetentes fomos informados – 
mais do que isso, convencidos – de que a  
despesa ascendia a dez ou doze bilhões de 
cruzeiros. O último Relatório do Ministro da Fazenda 
de então, antes de deixar o Poder, já esgotado nas 
suas fôrças, consignou vinte e cinco bilhões, quer 
dizer, duas vezes e meia aquilo que nos disseram! 
Dou êste aparte com o espírito de colaboração  
que V. Exa. sempre conheceu em mim, por 
 

que dependo de todos os Senadores num único 
problema de minha inteira responsabilidade – a 
mudança da Capital para o Planalto Central. Falo, 
portanto, com a melhor das intenções; a de 
colaborar com V. Exa. e sobretudo com os 
funcionários menos assistidos; neste País, vítimas 
da elevação astronômica do preço das utilidades e 
do custo de vida. Talvez não possa discutir o 
assunto; mas informo, a V. Exa. que apresentei 
emenda ao projeto limitando a dez bilhões de 
cruzeiros isto é, com uma folga de vinte e cinco por 
cento, o aumento presumido de dez bilhões, quanto 
custará, segundo fomos informados, a nova Lei à 
Nação. Peço a V. Exa. dentro dêsse espírito de 
colaboração que oportunamente, se o limite fôr 
mudado para onze ou doze bilhões de cruzeiros, 
ofereça emenda, corrigindo a minha, dando o total 
real apurado. Temos verificado que essas 
informações e não insinuo, de modo algum, sejam 
as trazidas por V. Exa. iguais às anteriores – nem 
sempre são fidedignas, como já ocorreu no 
passado. Confio absolutamente nos informes de V. 
Exa., mas gostaria, para segurança e tranqüilidade 
desta Nação do povo em geral e do próprio 
funcionalismo, fôsse consignado, na Lei – que ela 
só teria vigência no caso de ser confirmado o 
quantum calculado, com a devida cautela, pelas 
autoridades competentes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Com prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Louvo o gesto 

nobre de V. Exa. Ainda há pouco quando teve a 
gentileza de me fazer uma consulta, manifestei 
meu pensamento, de maneira peremptória, 
declarando que o nobre colega, utilizando  
a tribuna para dar opinião, franca e leal, 
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prestigiava-se é também o Senado. O pedido de V. 
Exa. não importa prejuízo para o funcionalismo 
público; pelo contrário, tenho a certeza de que, dada 
a atitude de cavalheirismo de sua parte, visando a 
dar segurança aos funcionários, chegaremos a bom 
têrmo. A declaração de V. Exa. reforça minha 
confiança de Trabalhista, de que o Plano de 
Classificação será realmente aprovado. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Senhor 
Presidente, agradeço aos nobres Senadores a 
maneira compreensiva com que receberam o meu 
requerimento e espero que a classe diretamente 
interessada, qual seja a dos funcionários 
públicos, também compreenda que com esta 
atitude posso melhor preparar-me e trazer 
melhores elementos ao Senado para as votações 
que se irão processar. 

Quanto à emenda oferecida pelo nobre 
Senador Coimbra Bueno, neste instante anunciada à 
Casa, não posso assumir qualquer compromisso 
pois não é possível fixar-se quantia determinada 
para uma despesa sem que, para depois acertar a 
despesa dentro dessa quantia, se tenha que refazer 
todo o estudo anteriormente realizado. 

Valeu, assim, o aparte do nobre Senador 
Coimbra Bueno para reforçar a necessidade da 
medida que requeri. Os cálculos precisam preceder a 
fixação do teto; e como posso, antes de calcular a 
despesa necessária, antes de conhecer as 
possibilidades financeiras, fixar uma quantia, um teto 
de que tanto se fala, atualmente? 

Não Sr. Presidente; não há teto! 
Neste assunto, há necessidades e há 

possibilidades. Há uma necessidade, que precisa ser 
calculada e somada – a necessidade do 
funcionalismo. Há uma possibilidade, que também 
precisa ser calculada e somada – a possibilidade do 
Tesouro da União. Então, dentro dêsse dilema dentro 
da alternativa entre ficar com a possibilidade ou 
 

com a necessidade, temos, muitas vêzes, que 
atender à necessidade e dar outros elementos que 
permitam mais generosa possibilidade. 

Isto, porém, não se faz no mesmo momento. 
Isto demanda muita coisa; muita investigação muitos 
entendimentos e convencimentos. Demanda 
convencer as pessoas, demanda discutir, manhãs e 
noites inteiras, com as pessoas, porque não é fácil 
compreender tão multiplicados problemas individuais, 
que se acabam tornando coletivos. 

A vida de cada funcionário é um problema 
particular; a vida de todo funcionalismo, é um 
problema geral. A vida, de cada indivíduo, dentro da 
sua casa, bem como de cada contribuinte é 
problema particular; a vida de cada cidade, a vida de 
todo o povo dêste País é problema geral da Nação. 

É o que precisa ser visto; e precisamos decidir 
a respeito de assunto tendo em consideração as 
duas partes. 

Não podemos matar de fome o funcionalismo 
para que o povo viva, mas, também, não podemos 
sacrificar a causa do povo para que o funcionalismo viva. 

Esta, Sr. Presidente, a realidade. 
Não podemos ser generosos, liberais; mas 

também não podemos ser maus, egoístas e 
mesquinhos. 

Dentro dêsse raciocínio é que estamos 
procurando encontrar a solução final; e, para isso 
estou lutando. 

Hão de compreender os funcionários os 
sacrifícios do meu esfôrso pessoal; eu, que não 
participei dos estudos e, ao chegar ao País, recebi 
incumbência tão pesada como esta que tão 
difìcilmente conseguirei desempenhar, nesta Casa. 
Só posso executá-la, com a generosidade dos meus 
colegas, com o apoio que me têm dado, com a 
amizade que me têm dedicado, baseado na 
experiência que têm. Só com êsse auxílio chegarei a 
fins certos, na minha sinceridade. 
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Pois bem, Sr. Presidente, nestes poucos dias, 
não posso dizer que estudei os dias e as noites, sem 
parar, procurando entender cada caso, compreender 
cada situação e, condicioná-la à vida nacional. 

Sr. Presidente, está plenamente justificado – 
espero – o meu requerimento. Permita Deus que 
também tenha sido justificada, no coração dos meus 
colegas, a sinceridade com que encaminhei essa 
petição a V. Exa. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o requerimento. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente, 
foi com o pensamento nesta Nação e nos seus 
servidores em geral que apresentei hoje a emenda, a 
que me referi em aparte ao nobre Líder da Maioria. 

É necessário que desta vez busquemos 
fixar para mais tarde, se necessário, apurar a 
responsabilidade, sobretudo depois das palavras 
do eminente Líder da Maioria, Senador Moura 
Andrade, a fim de que o teto a ser votado para 
custear o plano de classificação em pauta seja 
estudado com rigor, pois esperamos chegar a 
resultado diferente das informações prestadas 
das outras vêzes, ao Senado em situações 
idênticas, e que conduziram a erros até de 250%, 
variações estas para mais, premeditadas ou não. 
Admitimos que, fixado um teto – ainda que não 
conste da lei – êsse limite possa estourar 
digamos, por dez, quinze, ou vinte por cento. Mas 
não é admissível que os informantes do Senado, 
errem novamente por duas vêzes e meia, como 
fomos aqui mal esclarecidos ao assumirmos a 
responsabilidade de votar, o último aumento, que 
quase jogou com o regime no chão. Desta vez – é 
por isso que estou alertando o Senado Federal – 
devem ser chamados à responsabilidade  
os que nos prestarem informações se por 
qualquer motivo errarem além de uma per- 
 

centagem cabível; podemos presumir terem sido 
falsas e partidas de indivíduos interessadas em 
corromper êste País, de pessoas desejosas de 
derrubar o regime, as informações que nos 
convenceram no passado, por exemplo, de estarmos 
votando um aumento de 10 a 12 bilhões de 
cruzeiros, quando na realidade o montante alcançou 
25 bilhões, quando a lei entrou em vigor. 

Os aumentos violentos, todos o sabemos, o 
que têm gerado é o aviltamento da nossa moeda, 
que passou, em poucos anos, de algumas dezenas 
de cruzeiros a cêrca de duas centenas por dólar. 

Pode-se presumir se, êsses aumentos 
continuarem a ser feitos indiscriminadamente, contra 
o interêsse do próprio funcionalismo estável do País, 
que a moeda americana, índice do câmbio 
internacional, poderá vir a custar trezentos ou mais 
cruzeiros. 

Se tal se verificar, êsse nôvo aumento contido 
no plano de classificação não será mais que uma 
medida caricata; não passará, como os abonos, de 
promessa fictícia, não realizada, agravando o custo 
de vida e, conseqüentemente, a situação do próprio 
funcionalismo público, como também, em última 
análise, de todos os trabalhadores, de todos quantos 
exercem função remunerada neste País, que sofre 
os efeitos das agitações dos últimos anos, que 
perturbam o desenvolvimento econômico e social do 
Brasil. 

Ainda há pouco, Sr. Presidente, referi-me ao 
Plano de Estabilização Monetária idealizado pelo Ex 
Ministro Lucas Lopes. Fui colega de trabalho, na 
Comissão de Localização da Nova Capital de S. Exa. 
Lá defendi o ponto de vista contrário ao seu, mas 
sempre respeitei naquele homem público uma vontade 
férrea de acertar, patriotismo de primeira linha, desejo 
ardente de bem servir ao País. O Plano traçado pelo 
ex-Ministro da Fazenda, Engenheiro Lucas Lo- 
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pes foi uma tentativa, das mais bem estruturadas, 
para equilibrar as finanças do Brasil; e fomos nós do 
Senado Federal – infelizmente devo confessá-lo, 
porque é a pura verdade – os principais 
responsáveis pela derrocada daquele estudo, que 
nos poderia ter livrado dos males por que temos 
passado nos últimos anos. O Plano de Estabilização 
Econômica caiu por terra em virtude de informações 
que nos prestaram nesta Casa, de que a despesa 
com o aumento real então pleiteado pelo 
funcionalismo público seria da ordem de dez bilhões 
de cruzeiros por ano, portanto perfeitamente 
sustentável e enquadrada no Plano de Estabilização 
Monetária. 

Trinta dias após a vigência da lei, entretanto, 
verifica-se que, em vez de dez bilhões, eram  
vinte e cinco bilhões. Desde êsse momento 
automàticamente, estava arrazado o Plano, estudado 
desde os primeiros dias do atual Govêrno, para o 
equilíbrio econômico e financeiro do País. Sem 
dúvida alguma – posso afirmar como observador e 
amigo do Sr. Lucas Lopes – foi essa decepção que o 
levou, mais tarde a abandonar o Ministério e ao 
esgotamento de saúde, de que todos tivemos notícia 
e que muito nos acabrunhou. É triste para um 
homem bem intencionado e capaz que lutou tôda a 
vida por êsse País, ver suas melhores aspirações e 
seu extenuante trabalho destruídos por votações 
apressadas e por informações tendenciosas na mais 
alta Casa do Parlamento Nacional. 

Sr. Presidente, não são sòmente as duas  
leis a que causaram verdadeiro impacto no equilíbrio 
econômico e social dêste País, muitas outras  
aqui votadas em regime de urgência ao apagar das 
luzes, favoreceram ao que hoje podemos chamar  
de verdadeira casta de príncipes em detrimento  
do funcionalismo de carreira. Podemos hoje, 
perfeitamente – se é que devemos raciocinar em 
 

têrmos de verdade – restabelecer aquela casta  
que existiu no Império; dos príncipes, duques, 
marqueses, barões, condes e outros, para os que 
percebem mais de cem mil cruzeiros mensais; como 
nos tempos idos, poderão até ser dispensados de 
funções trabalhosas porque têm muitos escravos 
para trabalhar por êles, tornados privilegiados e 
como tais nobres. 

Não é justo que os Ministros do Supremo 
Tribunal, que os próprios Representantes do povo 
tenham vencimento-tetos, que não são respeitados 
pela casta dos privilegiados, que os têm até 
dobrados, em flagrante injustiça para com os demais 
funcionários de outros Podêres que prestam serviço 
igual, em função idêntica. É uma tremenda injustiça, 
e, afinal podemos até estar fazendo o mesmo neste 
Plano, que, certamente não atingirá suas finalidades. 

Estamos às vésperas da interiorização da 
Capital da República, agindo como país 
subdesenvolvido. 

Ainda há poucos dias, pecorrendo a Biblioteca 
da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque 
ali examinei inúmeros estudos de especialistas 
internacionais e nacionais sôbre cada um dos novos 
países que estão surgindo na Ásia e na África, 
países êsses que – posso agora proclamar, em face 
do Plano parcial que estamos discutindo – estão 
neste particular numa posição mais evoluída do que 
o Brasil, apesar de terem conquistado sua liberdade 
há menos de dez anos. Receberam êsses países a 
ajuda da O.N.U. – sem dúvida nenhuma, uma das 
melhores instituições que a Humanidade criou e faz 
funcionar, para bem da espécie. 

O que estamos assistindo, no momento,  
com o Plano de Classificação de Cargos é que  
antes de transformado em lei, já provocou reação 
muito natural, que temos de reconhecer justa e 
devida. 

 



– 292 – 
 

O "Correio da Manhã" noticiou, na última 
página da edição de hoje, que foram entregues ao 
Ministro da Guerra – provàvelmente a esta hora 
devem estar sendo ultimadas para serem entregues 
aos Ministros da Aeronáutica e da Marinha – as 
reivindicações dos servidores dêsses três 
Ministérios, em função do Plano parcial só do 
Executivo que estamos discutindo, no momento. 

Hão, de convir os nobres Senadores ser um 
absurdo, depois do funcionalismo esperar o Plano 
durante cêrca de 10 anos apreciarmos 200 emendas 
a êsse Plano e votá-las em 72 horas diga-se a bem 
da verdade, e se proclame, que a maioria dos 
Senadores não terá sequer tempo para lê-las e muito 
menos para compará-las com o texto completo do 
Estatuto que ora discutimos. O pior é que não atinge, 
sequer, a todos os servidores do Poder Executivo; 
apenas uma parte é contemplada. É portanto, mais 
um rastilho para novas reivindicações inevitáveis. 

Desconhecemos as conseqüências da votação 
da lei, por não atendermos a idéia do conjunto, 
agindo como países subdesenvolvidos. Nossa 
situação é pior do que a das novíssimas Nações da 
África e da Ásia, bem orientadas, no momento pelas 
Nações Unidas. 

Sr. Presidente, estas as ponderações que 
desejo estejam presentes na mente do nobre  
Líder da Maioria cujas boas intenções estamos 
apreciando através de suas palavras, desde o 
momento em que assumiu a espinhosa missão  
nesta Casa, de representar a Maioria e o  
Govêrno da República, mas devemos, desta vez 
reclamar que o limite que aqui fôr declarado  
seja respeitado. Se ultrapassado de mais de  
10 ou 15%, que sejam punidos os responsáveis  
pois as informações trazidas a esta Casa do 
Parlamento Nacional não devem servir para 
desmoralizá-lo; têm que desmoralizar sim aos  
que as forneceram de má-fé ou por dis- 
 

plicêncla. Não podemos continuar perdoando, 
continuar indiferentes àqueles que nos trazem 
informações falsas ou tendenciosas que podem 
redundar na quebra de continuidade do regime 
democrático do País. A assim continuar chegará o 
momento em que – e para isso solicito a atenção do 
Plenário – os funcionários públicos recorrerão à 
Justiça pleiteando eqüidade de tratamento de 
funções e de remuneração com êsses principes, 
marqueses, duques, barões e condes do Serviço 
Público. Poderemos perfeitamente, a essa altura 
chegar à seguinte situação: que duas vêzes tôda a 
arrecadação do País será insuficiente para pagar 
eqüitativamente ao funcionalismo que vem sendo 
beneficiado parcialmente, sem idéia de conjunto. 
Será o momento em que qualquer aventureiro, 
poderá quebrar a continuidade do regime 
democrático dêste País, que já foi quebrado mais de 
uma vez, sabe lá Deus se por culpa da próprio 
Congresso. Em 30, quem era mais impopular talvez 
por culpa própria ou não e não concorreu  
para estalar a revolução, a quebra do regime?  
O Parlamento Nacional. Todos nós estamos 
perfeitamente lembrados que o Congresso naquela 
época caiu muito perante a opinião pública brasileira. 
Talvez tenha pago pelos pecados de outros, mas o 
fato é que precisamos a qualquer custo reagir contra 
liberalidades excessivas, sobretudo em causa 
própria. 

O Congresso é responsável pela lei  
que determinou a mudança da Capital, votada 
recentemente com pleno conhecimento de causa  
de todos os Srs.Senadores; agora temos a obrigação 
de unir nossos esforços, sem partido, sem  
religião, sem tendências particulares para fazê-la 
cumprir da melhor forma e não ficar sabotando  
o Govêrno com palavreado que não interessa.  
O momento é de dotação. Essa lei  
foi conscientemente votada há cêrca de 
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três anos; portanto, neste momento, o que interessa 
ao Pais é ação, é colaboração. As nações modernas 
estão, pela primeira vez, com suas vistas voltadas 
para o Brasil, espontâneamente. Nunca, uma obra 
ou iniciativa, já não digo no Continente, mas no 
Hemisfério Sul, despertou tanto interêsse como 
Brasília. 

Acabo de regressar dos Estados Unidos. 
Todos os motoristas de praça que me serviram 
naquele País e os garçons dos bares que 
descobriram, por qualquer motivo que eu era 
brasileiro, a primeira pergunta que me fizeram foi 
sôbre Brasília. Muitos dêles indagaram-me se 
Brasília ficava na Argentina. Mas nenhum ignorava a 
obra em si. 

O lamentável e triste para os foros de 
civilização dêste nosso País é que, neste instante, ao 
fim de dez anos de tramitação dêste projeto,  
não possamos atender, igualmente, a todo o 
funcionalismo público, mas sòmente a uma parte do 
Executivo, deixando de lado os militares e os 
Podêres Legislativo e Judiciário. Devíamos era estar 
em mãos com estudos completos da organização 
racional do trabalho, para todos os nossos 
servidores, para um inicio de vida eficiente em 
Brasília. 

Temos em São Paulo e no Rio instituições  
que já formaram dezenas de ótimos especialistas, 
alguns contratados pelas próprias Nações Unidas. 
Encontrei vários técnicos brasileiros desempenhando 
funções importantíssimas em favor dêsses novos 
países que vêem sendo criados. Poderíamos 
coordenar a ação dêsses brasileiros espalhados pelo 
mundo, homens capazes, formados na Fundação 
Getúlio Vargas, no Instituto de Organização Racional 
do Trabalho em São Paulo, no IBOP, nas  
nossas Universidades e Escolas Superiores reuni-los 
em tôrno do DASP, com os nossos próprios  
técnicos e, se necessário, também com os do ex- 
 

terior, e dar ao funcionalismo público tratamento 
eqüitativo, para que cada funcionário fôsse para sua 
casa tranqüilo, certo de que estava protegido por lei 
equânime, que assegurasse aos legítimos servidores 
da Nação acesso na sua carreira, e não essas  
coisas atropeladas, que deixam janelas abertas, por 
onde alguns entram e abiscoitam os altos cargos  
em prejuízo daqueles que ingressaram pelas  
portas do concurso, e que não têm acesso aos 
cargos de chefia, porque êsse acesso é vedado 
pelos "pistolões", doença tremenda que envergonha 
êste País, por êsse empreguismo, que facilita 
àqueles que têm boas ligações com o Govêrno, 
colocar seus amigos em postos de vinte mil, trinta 
mil, cinqüenta mil e, até, centenas de milhares de 
cruzeiros. Para os que lutam, que saem das 
Universidades mas não têm boas ligações, para 
êstes há o caminho espinhoso, dos concursos sem 
acesso garantido, os altos cargos são sempre 
limitados, e de acesso proibido porque reservados 
para os empistolados. 

Esta, a situação que deveríamos enfrentar e 
dar ao mundo, agora que Brasília está atraindo as 
atenções, uma lei correta, que servisse de modêlo às 
nações africanas, não nos deixando em posição de 
inferioridade perante essas novas nações, que 
indiscutìvelmente têm os olhos voltados para nós, 
dêste Hemisfério, porque julgam que nós, da 
América Latina, podemos fornecer-lhe subsídios, 
sem a imposição que, com as suas preocupações 
muito naturais de independência, não gostam de 
receber das grandes e poderosas nações, preferindo 
o contato dos países "como o nosso, e a maioria dos 
nossos vizinhos". 

Sr. Presidente, desejo que o nobre Líder  
da Maioria, com êsses estudos de setenta e  
duas horas, que espero em Deus possam esclarecer 
seu espírito, verifique se o Plano de Classificação 
merece aprovação pelo Senado. Tivemos in- 
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formações falsas nas duas ocasiões que citei, e 
ninguém pagou por elas. Ficaram, de graça, mas 
deviam ter sido demitidos, a bem do serviço público, 
aquêles que – uso de expressão popular – 
"tapearam" os Senadores da República, os quais 
estavam convencidos de que votavam uma coisa, 
quando, na realidade votavam outra. Se o limite fôr 
agora, como no passado superado, que sejam 
demitidos, a bem do serviço público, todos aquêles 
que falsearem a verdade, porque então estaremos 
brincando com fogo. Corremos o risco de criar a 
oscilação do custo de vida e das utilidades, em 
espiral ascendente e incontrolável, provocando 
reclamações, amanhã, dos membros do Judiciário, 
das autarquias, das sociedades anônimas estatais, 
das companhias subvencionadas e, em última 
análise, de todos os trabalhadores do País, das 
companhias privadas das emprêsas, dos lavradores, 
dos pecuaristas, dos criadores, de todos os homens 
de produção do País. A sucessão de greves  
sempre mal compreendidas deve ser evitada. Não 
devemos lançar o estopim, a pólvora, porque ela um 
dia acabará queimando esta Nação de gente 
paciente. 

Precisamos dar tratamento justo e eqüitativo  
a que trabalha e produz. Essas oscilações de  
preços que temos provocado, êsses impactos 
violentos na produção e distribuição, principalmente, 
dos gêneros de primeira necessidades, têm-nos 
forçado à importação de arroz, e até de feijão e  
de milho, dos Países estrangeiros. Cada vez  
que elevamos bruscamente em vinte ou trinta  
por cento os vencimento os agricultores, os 
plantadores, êsses que têm a produção ânua, 
cruzam os braços e a produção cai verticalmente  
até que os preços se reajustem, até que sintam 
garantia para voltar ao cultivo da terra. Muitas  
vêzes êles deixam a terra arada sem semeá-la  
num ano esperando por outro melhor. Ninguém 
 

pode exigir dos homens da lavoura que sacrifiquem 
suas famílias, suas parcas economias, semeando 
sem a certeza de, na colheita, obter o preço justo e 
remunerador para o seu trabalho. Os salários 
habitualmente só sobem com violência, nos Países 
atrasados, nos Países civilizados e organizados, 
êsses aumentos, raramente, vão além de 3%, de 
cada vez. 

Há poucos dias – vi, em Nova Iorque, uma 
série de associações e sindicatos de trabalhadores 
agradecerem os favores enganosos de aumento 
excessivo, porque aquela gente já é organizada, tem 
Comissões de técnicos e economistas que estudam 
as oscilações dos preços. 

A êles não interessa aumento fictício, falso, 
para agradar a minoria de malandros, que existe  
em todos os meios e cuja única profissão é  
viver trocando perna e que, infelizmente muitas 
vêzes parecem representar ou se arvoram em 
representantes daqueles que suam nas repartições 
públicas ou fora delas e arcam de fato com todo o 
trabalho. 

Sr. Presidente, fui Governador de um Estado e 
posso falar com conhecimento de causa. O que 
ocorre no meu Estado também se verifica nos mais 
Estados da Federação. Temos um funcionalismo de 
base ótima, que ama a função, a carreira, seu 
Estado, êste País, e é esta gente que leva o País 
avante, assegurando-nos boa condução, apesar dos 
pesares das coisas públicas. São, porém, os menos 
remunerados. Durante os anos em que governei 
meu Estado – sofri também, como citou o nobre 
Senador Victorino Freire no seu discurso – os 
embates dêsses aumentos descontrolados e 
violentos que se refletem na economia dos Estados, 
arasando-os, completamente. É o caso de os 
Governadores cruzarem os braços. É inútil traçarmos 
nos Estados, planos econômico e social. Quando há 
oscilação de preços o Govêrno Federal emite no dia 
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seguinte 10, 20, 30, 50, milhões de cruzeiros. Os 
Estados, porém não podem fazer o mesmo. 
Condeno a atitude do Governador do Rio Grande  
do Sul quando fêz aquelas papeletas que todos 
conhecemos, mas, no fundo, êle tem suas razões, 
porque qual o meio de um Estado livrar-se dessas 
oscilações violentas de preços provocadas pelo 
Govêrno Federal, se êste não se auxilia, quando 
seus reflexos atravessam suas fronteiras? No  
meu Estado, há muitos anos quando houve um  
caso de aumento descontrolado o funcionalismo 
público sofreu tremendamente porque já estávamos 
com mais de 60% da renda destinada ao pessoal  
do Estado. Quando veio o aumento, não pudemos, 
de modo algum fazer um aumento paralelo. Tôdas  
as utilidades subiram de maneira astronômica, e 
muitos pais de família, sob minhas vistas, os 
melhores funcionários do Estado e suas famílias 
passaram até fome, por que as oscilações de  
preço, as espirais inflacionárias criadas pelas  
ações inconsideradas do Govêrno da União têm 
reflexo imediato nos Estados, que não podem  
resistir à situação, porque não podem emitir. Não  
é o caso do Govêrno Federal que, quando se  
vê a braços com essas oscilações, lança mão  
do expediente das emissões. A União, entretanto,  
no mesmo momento em que emite, deveria  
autorizar – na mesma proporção, por espírito da 
Justiça, de eqüidade – que os Estados emitissem 
para também reajustarem seu pessoal nos  
mesmos níveis por ela adotados. São vasos 
comunicantes. E quem sofre, com essa situação,  
em última análise, no âmbito federal são os 
funcionários menos remunerados, aquêles das  
letras A, B, C; no plano estadual, todos os 
funcionários; e no plano nacional todos os 
trabalhadores, todos os responsáveis pela nossa 
produção e distribuição das utilidades. 

Sr. Presidente, estas as considerações que, 
infelizmente, não têm sido consideradas no 
Parlamento Nacional, nem levadas a sério. O fato é 
que, sistemàticamente, votamos sem saber o que 
estamos fazendo. Sistemàticamente, levamos ao 
Executivo leis que ninguém sabe, ao certo, quanto 
custam. Ainda ontem, afirmei um absurdo, da 
Tribuna do Senado, que pasmaria a qualquer 
representante de um dêsses países civilizados: 
afirmei e reafirmo, que nem o Diretor do DASP, nem 
os representantes do Govêrno, nesta Casa, ou o 
próprio Sr. Presidente da República, podem nos 
dizer, dentro de vinte e quatro horas, quantos 
empregados têm na sua casa, isto é, qual o número 
de funcionários da União. 

Ora, qualquer comerciante, qualquer 
industrial, qualquer grande companhia, internacional 
ou não, qualquer ruralista, qualquer empreiteiro  
que tenha a seu serviço operários remunerados, 
trabalhando sob sua responsabilidade imediata, 
responderá de pronto: tenho tantos empregados  
em minha casa. Pois bem, o Chefe da Nação, 
justamente o gerente desta grande emprêsa pública, 
que é o Brasil, não pode nos responder, de imediato, 
quantos funcionários tem em sua Casa, porque ela 
tem janelas demais, por onde entram às dezenas, 
ninguém sabe quantos, mas, a tôda hora, entra 
gente de todos os lados. Não culpo o Sr. Presidente 
da República por esta situação. Não gosto de 
responsabilizar os homens, do momento, pelos êrros 
do passado que vêm desde os primórdios da 
República. É uma verdade, pela qual são 
responsáveis todos os Partidos, pois, cada um, tem 
lá seu pecadinho através do seu Estado, do seu 
Município, ou através dos seus amigos, na própria 
situação federal adversária. Esta, a verdade. 

Sr. Presidente, estou abusando da paciência 
dos meus nobres colegas. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Não apoiado;  
V. Exa. pode continuar. 

O SR. COIMBRA BUENO:  – Peço a  todos 
que olhem para o futuro. Mesmo aprovado o Plano, 
sinto que vamos votar errado. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que já 
ultrapassou o tempo regimental de dez minutos de 
que dispunha. Peço a V. Exa. ultimar sua oração, a 
fim de não dilatar mais a prorrogação dêsse prazo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço a 
liberalidade de V. Exa. Encerro minhas palavras, ao 
encaminhar a votação dêsse projeto, como uma 
contribuição, uma colaboração àqueles que têm, 
sôbre seus ombros, a responsabilidade de planejar, 
organizar, racionalmente, o trabalho dêste País e de 
remunerar, igualmente, em condições de eqüidade, 
todos os servidores do Brasil. E mesmo depois de 
votada essa lei – ato contínuo – espero que o 
Govêrno crie um grupo de trabalho para cuidar, 
imediatamente, da organização racional do trabalho 
no País, cobrindo todos os Podêres, ou por acôrdo, 
ou como quiser, para que, dentro de algum tempo, 
tenhamos equiparado os níveis de vencimentos, em 
tôdas as órbitas federais, e o trabalho equânime dos 
nossos servidores. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
O projeto sai da Ordem do Dia por setenta e 

duas horas, prazo que terminará segunda-feira às 17 
horas e 15 minutos. 

O projeto voltará à Ordem do Dia na próxima 
terça-feira. 

Tem a palavra o nobre Senador Carlos 
Saboia, para explicação pessoal. 

O SR. CARLOS SABOIA (para explicação 
pessoal): – Senhor Presidente, há poucos minutos 
pediu-me o jornalista, Castelo Branco uma opinião 
sôbre o drama da Barragem de Orós, no meu 
Estado. Tive a oportunidade na ocasião, de escrever 
o que lerei e que S. Exa. achou demasiadamente 
longo para uma entrevista. Fiz-lhe, então, uma 
síntese, mas desejo dar ao Senado conhecimento do 
inteiro teor da minha impressão sôbre o caso. 
(Lendo). 

A catástrofe que paira sôbre as populações 
cearenses, em decorrência das inundações que ali 
se verificam e, principalmente, em virtude da ameaça 
de rompimento da barragem do Orós, comove a 
todos pelos sofrimentos que atingiram a milhares de 
brasileiros. 

Mesmo que cessem as quedas pulviométricas 
e as suas águas voltem aos níveis normais,  
a calamidade já se abateu sôbre os habitantes  
do fértil vale do Jaguaribe e de outras zonas do 
Ceará. 

A fuga ante o espetáculo pavoroso das 
enchentes, a perda total dos haveres, o abandono 
das plantações que ficaram submersas, criaram uma 
situação de miséria total e o aniquilamento dos 
quadros sócio-econômicos de tôda uma produtiva 
região. 

Os podêres públicos devem, com a  
maior urgência e no volume indispensável, enviar  
os recursos que façam frente às necessidades  
do momento e de logo planejar a solução para os 
dias futuros dos nossos irmãos flagelados das 
águas. 

Quanto às críticas feitas à imprevidência  
dos que levantaram a barragem do Orós,  
achamos que os fenômenos atmosféricos  
verificados no Nordeste constituíram as  
causas únicas da tragédia e não poderiam 
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ser equacionadas, desde que imprevisíveis. 

A cota de segurança foi observada  
para grandes enchentes, mas ninguém  
poderia imaginar que ocorresse o fato que é o 
primeiro, de chover em poucos dias mais de  
600 milímetros. 

O problema não comporta, no momento, 
quaisquer discussões. Êle exige providências 
imediatas e adequadas. 

Envio uma palavra de confiança ao 
Presidente da República que estou certo  
não desamparará os meus coestaduanos já 
devedores de uma assistência efetiva nos dias das 
sêcas, a qual já lhe assegurou a gratidão 
manifesta daqueles homens fortes, sofredores e 
sinceros. 

Resta-nos ainda lamentar que a ironia do 
destino nos faça carecedores da ajuda do  
Govêrno Federal nos dias em que nos falta a água 
para nossa sobrevivência e quando o excesso 
d'água afoga nossas populações sertanejas. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a Ordem do 
Dia. 

Votação em discussão única do Projeto  
de Lei da Câmara número 216, de 1958 (nº  
3.044 de 1957, na Câmara), que concede o  
auxílio de Cruzeiros 2.000.000,00 à Associação 
Evangélica de Catequese dos índios, com sede  
em S. Paulo Estado de S. Paulo, tendo  
Pareceres (ns. 597 e 598 de 1959, 69, e 70,  
de 1960) das Comissões de Constituição e  
Justiça e de Finanças, favoráveis ao projeto e à 
emenda. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da 
emenda. 

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

Está aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 216, DE 1958 

 
(Nº 3.044-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede o auxílio de Cruzeiros 2.000.000,00 à 

Associação Evangélica de Catequese dos Índios 
com sede em São Paulo, Estado de 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$ 2.000.000,00, (dois milhões de 
cruzeiros) para auxiliar a Associação Evangélica de 
Catequese dos Índios, com sede em São Paulo, na 
construção e instalação de uma Escola Profissional 
em sua Missão em Dourados, no Estado de Mato 
Grosso. 

Art 2º O crédito de que trata esta lei será 
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas 
e distribuído ao Tesouro Nacional. 

Art. 3º A entidade beneficente prestará contas do 
auxílio, dentro em 2 (dois) anos, após o recebimento. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Acrescente-se: 
...e dois milhões de cruzeiros para a Escola 

Industrial de Belém do Pará. 
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O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Redação. 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei 

da Câmara número 118, de 1959 (nº 4.349 de 1958, 
na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de 
Cruzeiros 50.000.000,00 para auxílio à Sociedade 
Pernambucana de Combate ao Câncer (incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sendo anterior, a requerimento do Sr. 
Senador Barros Carvalho), tendo Pareceres ns. 825 
de 1959, 103 e 104 de 1960; I – Sôbre o projeto: da 
Comissão de Finanças, favorável; II – Sôbre as 
emendas de Plenário: da Comissão de Constituição e 
Justiça pela Constitucionalidade; da Comissão de 
Finanças, contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 

sem prejuízo da emenda. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 118, DE 1959 
 

(Nº 4.347-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ 
50.000.000,00 para auxílio à Sociedade 
Pernambucana de Combate ao Câncer. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado  

a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito  
especial de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta  
milhões de cruzeiros), destinado à 
 

conclusão da construção de um Hospital de Câncer 
em Recife, Estado de Pernambuco. 

Art. 2º O crédito será entregue sob forma de 
auxílio à Sociedade Pernanbucana de Combate ao 
Câncer, à medida que forem sendo concluídas as 
etapas da construção obringando-se a instituição a 
comprovar as despesas realizadas ao Ministério da 
Saúde. 

Art. 3º Êsse crédito será automàticamente 
registrado pelo Tribunal de Contas, para fins do disposto 
no artigo 6º da Lei nº 1.920, da 25 de julho de 1953. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as emendas. 
Os Senhores Senadores que as aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estão rejeitadas. 
São as seguintes as emendas rejeitadas: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Acrescente-se ao art. 1º: 
...e vinte milhões para o Instituto Ofir de Loiola, 

em Belém. 
 

EMENDA 
Nº 2 

 
Acrescente-se onde convier: 
...e dez milhões de cruzeiros (Cr$ 

10.000.000,00) para a Liga Baiana Contra o Câncer, 
para o Hospital Aristides Maltez. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai à sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 137, de 1959 (número 1.585,  
de 1956, na Câmara), que autoriza a abertura  
do crédito especial de Cr$ 3.000.000,00,  
para prosseguimento das obras do nôvo 
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prédio do Colégio Municipal Pelotense, de Pelotas 
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstício, concedida na secado anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Gilberto Marinho), 
tendo pareceres favoráveis, sob números 105 e 106, 
de 1960, das Comissões de Educação e Cultura e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 137, DE 1959 

 
(Nº 1.585-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 

3.000.000,00 para prosseguimento das obras do nôvo 
prédio do Colégio Municipal Pelotense, de Pelotas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros), destinado às obras de prosseguimento e 
conclusão do nôvo prédio do Colégio Municipal 
Pelotense, de Pelotas, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está terminada a 
Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Joaquim 
Parente, inscrito para esta oportunidade. 

O SR. JOAQUIM PARENTE (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente. 

Segundo informações que venho recebendo 
do Estado do Piauí, a situação, a cada instante se 
agrava, com enchentes dos principais rios destruindo 
casas, lavouras, animais e até mesmo vidas 
humanas. 

Há necessidade de serem tomadas medidas 
de natureza preventiva, com o afastamento das 
populações dos locais ameaçados pelas águas, 
como, também, a remessa imediata de víveres 
remédios e assistência médica. 

Já ocupei a tribuna desta Casa. Senhor 
Presidente, a fim de referir-me a êste assunto, 
chamando a atenção do Poder Executivo  
para os fatos. Felizmente, o Senhor Presidente  
da República ouvindo os vários apelos enviados 
abriu crédito extraordinário com o objetivo de 
socorrer as populações. Nesta oportunidade, estou 
certo, de que o meu Estado não deixará de  
receber também, os benefícios do poder central.  
Lá as enchentes já destruiram cidades como 
Itainópolis e Conceição do Canindé, deixando outras 
em estado desesperador. Meu Estado vive 
momentos dramáticos, mas confia no Socorro da 
União. 

Diante do exposto, e na iminência do 
rompimento do açude Orós, no Ceará impõe-se, 
no que nos compete, uma mobilização do  
Senado pelo que formulo o seguinte  
requerimento: 

Considerando, que diversas regiões do País, 
particularmente, nos Estados do Piauí, Ceará, 
Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Paraíba e Sergipe, 
atravessam grave situação provocada pelas 
enchentes. 

Considerando, que segundo informações 
recebidas dessas regiões diversas cidades 
encontram-se submersas pelas águas, obrigando as 
suas populações a abandonarem os locais de 
residência e trabalho; 

Considerando, que, segundo informações. O 
Açude de Orós, no Ceará corre o risco de ser destruí- 
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do pelo volume das águas, o que provocará a 
destruição de vidas humanas e perda considerável 
de utilidades; 

Considerando, que a situação é de verdadeira 
calamidade pública: 

Requeremos, nos têrmos do Regimento 
Interno, a constituição de uma Comissão  
Especial composta de 5 (cinco) membros com  
o fim de examinar in loco, nos Estados do Piauí  
e Ceará o que está ocorrendo nas regiões  
atingidas pelas enchentes, devendo apresentar, 
posteriormente, ao Senado relatório dos  
seus trabalhos, com a formulação das medidas  
que julgar necessárias para debelar a crise  
existente. 

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

O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, 
pergunto preliminarmente a V. Exa. se o 
requerimento do nobre Senador Joaquim Parente vai 
ser submetido a discussão e votação. 

O SR. PRESIDENTE: – O Requerimento ficará 
sôbre a Mesa, e só será submetido ao plenário na 
próxima segunda-feira. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Obrigado a. V. 
Exa., Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor 
Presidente, venho à tribuna, nos têrmos do 
Regimento, comunicar ao Senado que, a partir de 
segunda-feira próxima, ausentar-me-ei alguns dias 
do território nacional. 

Atendendo a um convite do  
Deputado Jânio Quadros, ilustre can- 
 

didato de meu Partido à Presidência da República, 
integrarei a comitiva que acompanhará S. Exa a uma 
visita à República de Cuba. Esperamos estar de 
regresso, se Deus quiser, nos primeiros dias do mês 
entrante, ou seja, entre cinco e seis de abril. 

Como o Senado, suponho estará ainda em 
funcionamento – visto que não adotamos; pelo 
menos até agora a deliberação tomada na Câmara 
dos Deputados de encerrar os trabalhos em 5 de 
abril – espero ter oportunidade de vir à tribuna para 
manifestar o resultado das observações a que; como 
brasileiro e congressista, procederei naquele país 
irmão. 

Declare-a V. Exa., Sr. Presidente, que, 
integrando embora a comitiva do nosso eminente 
candidato à Presidência, as observações que aqui 
veicular serão da minha exclusiva responsabilidade e 
fruto de minhas observações pessoais. 

Feitas estas considerações desejo, ainda, na 
linha dos discursos ontem aqui pronunciados, trazer 
algumas achegas às teses sustentadas pelo 
eminente colega Senador Mem de Sá que, na sua 
brilhante intervenção, focalizou aspectos da 
mudança do Senado para Brasília, enfatizou 
especialmente o problema das comunicações entre a 
futura Capital e o resto do País no que toca às 
necessidades da Administração, notadamente do 
Poder Legislativo. 

Preocupado com o problema, ontem mesmo, à 
noite, entrei em entendimento com pessoa habilitada 
a fornecer-me subsídios nessa matéria; e hoje trago 
ao Senado dados que, a meu ver, completam, de 
forma absoluta, incisiva e mesmo impressionante, as 
impressões veiculadas pelo ilustre representante rio-
grandense. 

Fui informado, que por coincidência, em  
um dos últimos dias desta semana, o  
eminente Professor Gustavo Corção proferiu,  
se não me engano no Conselho Con- 
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sultivo da Confederação Nacional do Comércio, em 
uma das suas reuniões periódicas, conferência 
exatamente sôbre o tema aqui suscitado pelo nobre 
Senador Mem de Sá. 

Sabemos que o Professor Gustavo Corção, 
além de suas notórias, reconhecidas e proclamadas 
qualidades de grande escritor, é, também, técnico de 
maior renome, no que toca a problemas de 
telecomunicações em geral. É não apenas um 
brasileiro dos que mais honram a nossa geração, 
pela cultura filosófica, literata e de pensador católico 
dos que mais ilustram êsse setor do nosso 
pensamento, mas, igualmente, um técnico de 
indiscutível mérito, que tem apreciado sua 
especialidade através de vários trabalhos de valor. 

Pois bem; o Professor Gustavo Corção, nas 
palavras com que entreteve, durante a sua palestra, 
o auditório do Conselho Consultivo da Confederação 
Nacional do Comércio salientou e demonstrou de 
forma que aos ouvintes pareceu convincente, a 
precariedade das comunicações radiotelefônicas ou 
mesmo telefônicas que se podem estabelecer, de 
imediato, entre a futura Capital e o resto do País. 

Tive, ainda oportunidade de receber um trabalho 
da autoria do Engenheiro João Aristides Wiltgen 
exatamente o chefe incumbido da construção da rede 
de radiotelefonia e microondas entre o Rio de Janeiro e 
S. Paulo. Êsse trabalho, que tenho em mãos, contém 
esclarecimentos preciosos, que devo transmitir ao 
Senado, esperando o tome na devida conta. 

Em primeiro lugar, saliento que os trabalhos 
de construção da rêde telefônica e estabelecimento 
do sistema de microondas entre Rio de Janeiro e 
São Paulo iniciados os serviços de campo no ano de 
1952, segundo vejo à pág. 2 do Relatório a que me 
refiro – foram concluídos em fevereiro de 1958, 
conforme reza a conclusão final do mesmo Relatório. 

Ao lado disso passarei a ler alguns trechos do 
estudo em questão, para mostrar as dificuldades que 
se vão antepor às tentativas do Govêrno e dos 
técnicos da Novacap, ao estabelecerem a rêde de 
comunicações de telefonia e micro-ondas entre o Rio 
de Janeiro e Brasília. 

Tratando da ligação entre o Rio de Janeiro e 
São Paulo, diz o Engenheiro Wiltgen: 

"Com estas resoluções tomadas, iniciamos os 
trabalhos de planejamento, especificações e 
encomenda do equipamento. 

Começamos com a escolha dos locais para as 
estações repetidoras e terminais. 

A primeira dificuldade encontrada foi a 
inexistência de bons mapas da região em questão. 

Apesar de tratar-se das zonas mais 
desenvolvidas do Brasil, não conseguimos encontrar 
mapas que nos permitissem orientação segura. 

Recorremos a tôdas as fontes que nos 
pudessem auxiliar. 

Todos os mapas da região, que  
pudemos reunir, não solucionaram os nossos 
problemas; fomos forçados a procurar diretamente 
no campo os pontos para a localização das 
estações." 

Não fatigarei a atenção do Senado  
com a leitura de mais pormenores; apenas, em 
síntese muito geral, direi que do trabalho  
ressalta o esfôrço ingente, indispensável ao 
estabelecimento de uma linha-tronco dêsse tipo. 
Basta dizer ao Senado – aprendi-o aqui – que as 
estações intermediárias não necessàriamente 
colocadas a distâncias não maiores de cinqüenta 
quilômetros uma da outra e em posição tal  
que as tôrres sejam visíveis de uma para  
outra, em determinadas condições, isto é, situadas 
nos altos dos acidentes geográficos. Sur- 
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ge, então, uma série de problemas para localização 
dêsses pontos, para obtenção das permições 
necessárias e servidões indispensáveis à utilização 
dêsses terrenos: lutas com os proprietários das regiões, 
providências tomadas junto às administrações dos 
municípios, das comunas em cujos terrenos se sediam 
as instalações intermediárias; enfim, todo um drama 
aqui relatado e que custou à turma de engenheiros 
chefiada pelo profissional autor do Relatório 
seguramente mais de cinco anos de esterco para a 
instalação das linhas entre Rio e São Paulo. 

Sr. Presidente, acredito que com o empenho, 
os recursos, o dinamismo, e a competência que em 
muitos pontos temos o dever de reconhecer nos que 
realizaram a construção de Brasília, o trabalho de 
ligação entre o Rio de Janeiro, São Paulo e outras 
cidades do País e a futura Capital, poderá ser feito 
em tempo relativamente muito menor que o 
despendido na construção da rêde a cuja existência 
me reporto. 

Qualquer que seja, porém, a capacidade 
suplementar e o esfôrço nôvo, vigoroso, empregado 
na execução dessas obras, apresentei ao Senado 
exemplo instrutivo, o qual evidencia que essa 
construção não levará menos de alguns anos. Mais 
que isso, Sr. Presidente, eu me pergunto como, no 
período de instalação, as linhas existentes, 
escassas, deficientes, poderão ser utilizadas, de 
forma satisfatória, por todos os Instrumentos do 
Govêrno obrigatòriamente transferidos para Brasília. 
Só o Banco do Brasil, que atualmente possui uma 
série de linhas diretas entre Rio de Janeiro-São 
Paulo, Rio de Janeiro-Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro-Pôrto Alegre, Rio de Janeiro-Pernambuco, 
pela própria necessidade da sua Administração, pela 
própria natureza da sua função, tendo lá a  
gestão central de suas atividades ocupará boa parte 
dessas comunicações. E o Palácio da Alvorada? 
 

E os Ministérios? Em que situação ficarão os órgãos 
normais de informação e o Poder Legislativo, em 
face das perspectivas que se abrem diante de nós? 

Sr. Presidente, no momento em que deixo 
como disse, por alguns dias, o País, esperando, 
repito, estar de retôrno, se Deus quiser, dentro de 
uma semana ou pouco mais, trago a confirmação, 
documentada apresentada por técnico experiente na 
matéria, das alegações e receios tão oportunamente 
vinculados ontem, no seu brilhante discurso, pelo 
ilustre representante do Rio Grande do Sul Senador 
Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V. 
Exa. pela generosidade das referências feitas a mim. 

Ao que estou informado, serão agora 
instalados canais de radio telefonia, processo 
relativamente muito simples, embora limitado no 
número. Meu informante, pessoa altamente 
categorizada, até se surpreende de não ter sido 
desde logo tomada essa providência, para 
estabelecer a ligação entre os Estados do Brasil e a 
NOVACAP, com as obras de Brasilia. De momento, 
só será possível a instalação de doze canais, 
embora se fale em sessenta. A radiotelefonia é 
sistema precário de comunicações, porque depende 
de uma série de fatores climáticos que, por vezes 
interrompem por longas horas qualquer possibilidade 
de transmissão. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço ao 
nobre Senador Mem de Sá a nova contribuição que 
traz ao meu discurso. Iria eu, no entanto, mais longe 
e faria uma solicitação ao prezado amigo, honrado 
Senador Mem de Sá. 

Entendo que bem andou a direção do  
Senado, na qual o Partido de V. Exa. e o meu  
têm representantes que poderiam – quem sabe? – 
atuar nesse sentido. A própria organização 
minoritária nesta Casa, ou seja, a bancada da Opo- 
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sição, poderia solicitar do Professor Gustavo Corção 
um estudo rápido, sério e documentado sôbre a 
matéria. 

Confesso a V. Exa., que não tive oportunidade 
de fazê-lo antes e lamento só agora me ocorra a 
sugestão que aproveito para veicular. 

Como disse, ausento-me na próxima segunda-
feira; e em meu regresso talvez já seja tarde para 
cuidar do assunto. Penso, no entanto, devíamos 
obter de técnico dêsse valor estudo realmente 
preciso, claro, concreto e fundamentado sôbre a 
matéria a qual seria submetida à consideração do 
Senado antes das decisões definitivas. 

Enviarei à Mesa comunicação de minha 
ausência, pondo-me inteiramente disposição de 
meus Colegas, nesta breve viagem que farei ao 
Exterior. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Faço a seguinte 
comunicação ao Senado: 

Na lista de nomes indicados pelos Senhores 
Lideres para as Comissões Permanentes, publicada 
em 18 do corrente mês, figurou, por engano, na 
Comissão de Educação e Cultura, o Sr. Senador 
Mourão Vieira, quando a indicação feita fora do Sr. 
Senador Barros Carvalho. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a da próxima segunda-feira a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 10, de 1958 (nº 2.119, de 1956, na Câmara),  
que dispõe sôbre a estrutura administrativa da 
Previdência Social e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra  
c do Regimento interno, em virtude do Requerimento 
nº 103, de 1960 dos Srs. Moura Andrade, Argemiro de 
Figueiredo e Benedicto Valladares, respectivamente 
Líderes da Maioria do PTB e do PSD, apro- 
 

vado na sessão de 23 do mês em curso) tendo 
Pareceres (sob ns. 47 a 51, de 1960), das 
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável ao 
projeto com as emendas que oferece de ns. 1  
(CCJ) a 12 (CCJ); da Comissão de Legislação 
Social, favorável ao projeto e às emendas de ns. 2, 
3, 6, 8, 9 e 12 (CCJ); contrário às de ns. 4, 5, 7, 10 e 
11 (CCJ) e oferecendo subemenda à de nº 1  
(CCJ) e novas Emendas de ns. 13 (CLS) e 112 
(CLS; da Comissão de Economia, favorável ao 
Projeto e às Emendas de ns. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12 
(CCJ); à subemenda à Emenda nº 1 (CCJ), 13 a 22, 
24 a 35, 37 a 45, 47 a 52, 54 a 58, 62 a 64, 66 a 69, 
71 a 73, 75 a 82, 84, 86 a 89, 91, 92, 94 a 98, 100 a 
105, 109 a 112 (CLS); contrário às de ns. 5, 10 e 11 
(CCJ); e 23, 36, 46, 53, 59 a 61, 74, 83, 90, 93, 99, 
106, 108 (CLS), e oferecendo subemendas às  
de ns. 65, 70, 85 e 107 (CLS) e novas Emendas de 
ns. 113 (CE) a 139 (CE); da Comissão de Serviço 
Público, favorável ao Projeto e às Emendas ns. 12 
(CCJ); à subemenda à Emenda nº 1 (CCJ); 13, 45, 
62 a 64, 67, 70, 72, 73, 75, 78, 79 a 85, 91, 92, 94, 
95 a 98, 100 a 102, 106 e 111 (CLS); às de ns. 123, 
126, 129, 130, 134, 135 e 136 (CE); contrário às de 
ns. 6, 8, 9 (CCJ); 74, 86, 93 e 109 (CLS); às de ns. 
117, 128, 133 e 139 (CE); considerando fora  
de sua competência as de ns. 2, 10, e 11  
(da CCJ); 14 a 44, 46 a 60, 99, 103 a 105 e 112 
(CLS); 114 a 116, 118, 120 a 122, 124, 125 e  
137 da CE; e oferecendo subemendas às de ns, 7 
(CCJ); 61, 65, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 87 a 90, 107, 
108 e 110 da CLS; 113, 119, 127, 131, 132 e 138 
(CE); e oferecendo novas emendas de ns. 140  
a 158 (CSP); da Comissão de Finanças favorável ao 
projeto e às Emendas 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12  
(CCJ); à subemenda à Emenda nº 1 (CCJ),  
13 a 22, 25 a 45, 47 a 52, 54 a 58, 62, 63;  
à subemenda à Emenda nº 70 (CE), 72 a 74, 78, 
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80 a 86, 91, 92, 94 a 98, 100 a 104, 106, ,109 a 112 
(CLS) 114 a 116, 118, 120, 121, 123, 128 a 130, 133 
a 137 (CE); às subemendas à Emenda número 7 
(CSP) 61 (CSP); 65 (CSP), 66 (CSP), 68 (CSP) 70 
(CE), primeira subemenda (CSP); à Emenda 76, à 
subemenda (CSP) 77, 87 a 90 (CSP) subemenda 
(CSP) à Emenda 107; às subemendas (CSP) às 
Emendas 113 119, 131 e 138, Emendas 140 a 142, 
145 a 158 (CSP) contrário às de números 5, 10 e 11 
da CCJ; 23, 24, 36, 46, 53, 59, 69, 60 à segunda 
subemenda (CSP) à emenda 71, 75, 93, 99, 105, 
108 (CLS); 117, 126; à subemenda(CSP) à Emenda 
127 e 132 e à Emenda 139 (CE); 143, 144 (CSP); 
oferecendo subemenda às de ns. 64, 67, 69, 79 
(CLS); 122, 124, 125 (CE) e novas Emendas de ns. 
159 a 162. Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão às dezessete horas e 
quarenta e sete minutos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 340, DE 1960 

 
Sr. Presidente: 
Para usar na discussão do Projeto de minha 

autoria em tramitação no Senado, requeiro sejam 
solicitadas ao Sr. Ministro da Guerra as seguintes 
informações: 

1ª Quais os oficiais da ativa do Exército, que 
se encontram no desempenho de cargos ou funções 
civis e daqueles considerados por ato do Govêrno 
como de caráter ou interêsse militar. 

2ª Quais os oficiais do Exército, da reserva ou 
reformados, que se encontram no exercício de 
cargos ou funções civis e daqueles considerados por 
ato do Govêrno como de caráter ou interêsse militar. 

3ª Quais as patentes dos militares referidos 
nos dois itens anteriores e quais os cargos ou 
funções que estão desempenhando. 

4ª Se êsses militares estão  
percebendo os seus vencimentos inte- 
 

grais da ativa ou da inatividade ou apenas parte dos 
vencimentos e qual seja esta em relação a cada um 
dêles. 

5ª Qual a diferença em relação a vencimentos, 
contagem de tempo e promoção existente entre o 
exercício de cargo simplesmente civil e daquele 
considerado de caráter ou interêsse militar. 

Sala das Sessões do Senado Federal, 28 de 
setembro de 1958. – João Villasbôas. 

Aviso nº 11-1D1 – Em 9-2-60. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Apraz-me encaminhar a V. Exa. as 

informações solicitadas a êste Ministério através do 
Ofício nº 602, de 30 de setembro de 1959, como 
decorrência do Requerimento nº 340, do mesmo 
ano, de autoria do ilustre Senador João Villasbôas: 

1) Oficiais da Ativa 
Acham-se relacionados, nos Anexos de 1 a 8, 

os oficiais na situação indicada no Requerimento. 
O 1º quesito dêste está respondido nas 

colunas 2 e 4 dos anexos; o 2º quesito refere-se aos 
oficiais inativos e é considerado mais adiante; o 3º 
quesito é solucionado pelas colunas 1 e 3 das 
relações. 

Para facilitar a informação solicitada no 4º 
quesito, esclareço, primeiramente, o que foi pedido 
no 5º quesito e que já foi exposto no Parecer nº 41, 
dêste Ministério, sôbre o Projeto nº 23, de 1959, do 
Senado. 

– Quanto a vencimentos: 
a) no desempenho de cargo público civil 

remunerado, o militar nada perceberá referente a seu 
pôsto (§ 5º do art. 182 da Constituição Federal e 
Decreto nº 30.119, de 1 de novembro de 1951, art. 
20, nº VI). 

b) Quando colocado à disposição de outro 
Ministério ou Govêrno Estadual, territorial ou 
Municipal, para exercício de qualquer função, o 
militar tem direito de optar pela remuneração da 
função ou do pôsto não podendo, em qualquer caso, 
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acumular remunerações (Decreto nº 30.119, de 1 de 
novembro de 1951, art. 20, nº VII). 

c) o militar, quando em comissão ou em 
função de caráter ou interêsse militar, de qualquer 
natureza, nenhuma remuneração deverá perceber 
pelo exercício dessa comissão ou função, podendo 
perceber, apenas a gratificação de representação 
que lhe foi atribuída (Decreto nº 30.119, de 1º de 
novembro de 1951, art. 24). 

– Quanto à contagem de tempo, quer esteja 
em função pública civil, quer em função de caráter ou 
interesse militar, é considerado como de efetivo 
serviço (Lei nº 2.751, de 4 de abril de 1956 e Aviso 
nº 1.258-DSE, de 28 de novembro de 1956). 

– No que tange à promoção, desde que o 
militar esteja agregado para desempenhar cargo 
público temporário, eletivo ou não, só concorrerá por 
antiguidade (§ 4º do art. 182 da Constituição Federal 
e § 1º do art. 60 da Lei nº 2.657, de 1º de dezembro 
de 1955. Nessa restrição está incluído o que 
desempenha função civil de caráter ou interêsse 
militar. Após reverter à atividade, o militar que tiver 
desempenhado função considerada como de caráter 
ou interêsse militar, concorrerá à promoção por 
merecimento, sendo então o referido tempo 
computado para aquêle fim, como em função de 
Quadro Suplementar (QS), de acôrdo com as 
disposições da Lei nº 3.544, de 11 de fevereiro de 
1959. 

Quanto ao 4º quesito, de acôrdo com a 
legislação citada, êste Ministério informa: 

a) os militares acima referidos, em função ou 
comissão de caráter ou interêsse militar, de qualquer 
natureza, percebem os vencimentos e vantagens do 
seu pôsto, podendo perceber ainda e apenas a 
gratificação de representação da comissão ou função 
de caráter militar; 

b) quanto aos militares no desempenho de 
cargo ou função civil, há várias hipóteses: 

– no desempenho de cargo público  
civil remunerado, nada percebe, referente a seu 
pôsto; 

– colocado à disposição de outro Ministério ou 
Govêrno Estadual, Territorial ou Municipal, para o 
exercício de qualquer função o militar tem direito a 
optar pela remuneração da função ou do pôsto, não 
podendo, em qualquer caso acumular remunerações 
(Decreto nº 30.119 de 1º de novembro de 1951, art. 
20, número VII). 

2) Oficiais Inativos 
Acham-se relacionados no Anexo nº 9, os 

oficiais inativos que se encontram na situação 
indicada no requerimento. 

O 2º quesito do requerimento está respondido 
nas colunas 2, 3, e 4; o 3º quesito nas colunas 1, 3 e 
4. No que refere ao 4º quesito está informado na 
coluna 5. 

Do 5º quesito, a parte correspondente à 
contagem de tempo e promoção, não se relaciona 
com o pessoal inativo. No que diz respeito a 
vencimentos ou proventos, seguem-se as Instruções 
nº 15 de 22 de agôsto de 1958, da Presidência da 
República a Constituição Federal, o parágrafo único 
do art. 188 da Lei número 1.711, de 28 de outubro de 
1952 e o disposto na Lei nº 1.316, de 20 de janeiro 
de 1951. 

Estas são as informações que tenho a honra 
de transmitir, em face da solicitação contida no 
Requerimento nº 340, de 1959, do ilustre Senador 
João Villasbôas. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. es meus protestos de alto aprêço e distinta 
consideração. – Mar. Henrique Lott, Ministro da 
Guerra. 
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MINISTÉRIO DA GUERRA – DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL – DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA – INFANTARIA 
 

Relação dos Oficiais da Arma de Infantaria, agregados ao respectivo Quadro, por se encontrarem no desempenho de Cargos ou Funções Civis. 
 

PÔSTO (1) NOME (2) FUNÇÃO (3) OBSERVAÇÕES (4) 

    
Coronel................................................... José Luiz Guedes.................................. Diretor do S.P.I........................................................... Função de Caráter Militar 
Coronel................................................... Aluísio Brigido Borba.............................. A disp. do Gov. do Ceará...........................................  
Coronel................................................... Henrique Cordeiro Oest......................... A dis. do Gov. de Alagoas..........................................  
Coronel................................................... Raimundo uns de Vasconcelos Chaves Deputado Federal.......................................................  
Tenente Coronel.................................... Ene Garcez dos Reis............................. Chefe Rádio Patrulha DFSP....................................... Função de Caráter Militar 
Tenente Coronel.................................... Paulo Sales Paim................................... Diretor da Penitenciária do DF...................................  
Tenente Coronel.................................... Darcy Pacheco de Queiroz.................... A disp. do Gov. do Esp. Santo...................................  
Tenente Coronel.................................... Tercio de Morais e Souza...................... A disp. do Gov. do Esp. Santo...................................  
Tenente Coronel.................................... Oswaldo Ferreira de Carvalho............... A disp. do Conselho Nacional de Águas e Energia 

Elétrica Ceará............................................................. 
Função de Caráter Militar 

Tenente Coronel.................................... Meton Borges Gadelha.......................... À disp. do DFSP......................................................... Função de Caráter militar 
Tenente Coronel.................................... Adyr Maia............................................... À disp. do Conselho Abastecedor Econômico........... Função de Caráter Militar 
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ANEXO Nº 1 – (continuação) 

PÔSTO (1) NOME (2) FUNÇÃO (3) OBSERVAÇÕES (4) 

    
Tenente Coronel.................................... José Costa Cavalcanti........................... A disp. do Gov. de Pernambuco...................................  
 Manoel da Graça Lessa......................... A disp. da COFAP......................................................... Função de Caráter Militar 
Major...................................................... Luciano Thebano Barreto Lima.............. Comissão Demarcadora de Limites.............................. Função de Caráter Militar 
Major...................................................... Antônio João R. Ferreira Mendes.......... Diretor do Serviço de Trânsito DFSP............................ Função de Caráter Militar 
Major...................................................... Antônio Delmas Filho............................. A disp. de DFSP............................................................ Função de Caráter Militar 
Major...................................................... Pedro Cavalcanti de Albuquerque......... A disp. Prefeitura de São Paulo....................................  
Major...................................................... Renato Pitanga Maia.............................. A disp. Gov. Minas Gerais............................................  
Major...................................................... José Guerra........................................... A disp. da COFAP......................................................... Função de Caráter Militar 
Major...................................................... José Ferreira Lopes............................... A disp. Cia. Vale Rio Doce............................................ Função de Caráter Militar 
Capitão QAO.......................................... Heitor Silveira Campos.......................... Deputado Estadual R. G. do Sul...................................  
Capitão QAO.......................................... João Machado Brito............................... A disp. de DFSP............................................................ Função de Caráter Militar 
Capitão QAO.......................................... Raimundo Humberto Cavalcante Prata. A disp. Gov. Ceará........................................................  
Capitão................................................... Harry de Freitas Barcelos...................... Deputado Estadual (Esp. Santo)...................................  
Capitão................................................... Joaquim Leite de Almeida...................... A disp. Gov. São Paulo.................................................  
Capitão................................................... José Costa Ferreira Belchior.................. Presidente COAP (Maranhão)...................................... Função de Caráter Militar 
    
 

Distrito Federal, 14 de outubro de 1959. – Raul Mattos Almeida Simões – Major Chefe da SI/SI. 
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ANEXO Nº 2 
 

 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
 

 

Diretoria do Pessoal da Ativa 
 

CAVALARIA 

S/1 – S/2  
 

Relação dos Oficiais da Arma de Cavalaria, agregados ao respectivo Quadro, por se encontrarem no desempenho de cargos ou funções civis. 
 

POSTO (1) NOMES (2) FUNÇÃO (3) OBSERVAÇÕES (4) 

    
Tenente Coronel........................ Moacyr Ribeiro Coelho.......................................... A disposição do M.J.N.I................................. Função de Caráter Militar 
Major.......................................... Mário Ramos de Alencar....................................... A disposição do Conselho Coordenador do 

Abastecimento .............................................. 
Função de Caráter Militar 

    
  

Observações: – 1) Coronel Luiz Ignácio Jogues Júnior – Chefe de Policia do D.F. – Função de caráter militar. 
2) Ten. Cel. Danilo da Cunha Nunes. Por Dec. e D.O. de 7-8-59, foi designado Secretário Geral do Conselho Coordenador do 

Abastecimento (BI de 22-8-59. Ainda não foi lavrada a sua agregação ao respectivo quadro. 
3) Ten. Cel. Oribe Silveira. Por Despacho de 21-8-59, passou à disposição do Governador do Estado do Rio Grande do Sul para 

exercer as funções de Instrutor da Policia Militar do Rio Grande do Sul (BI de 2-9-59). Ainda foi lavrada a sua agregação ao 
respectivo quadro. 

A) Quanto ao item 4 do Doc. de fls. 1, em Subseção nada pode esclarecer a respeito (Vencimentos); 
B) Quanto ao item 5 do Doc. de fls. 1, não existe propriamente diferença, pois oficiem exercício de cargo simplesmente civil de 

caráter ou interêsse militar, ambos são agregados ao respectivo Quadro, tocando-lhes, promoção por antiguidade na época 
oportuna. 

 O exercício de função civil, desde que pública, exercida por militar, é considerada como efetivo serviço, face à Lei nº 2.751-56. 
 Rio de Janeiro, DF, 14 de outubro de 1959. – Oswaldo Moraes – Capitão Chefe da S/2 – S/1. 
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ANEXO Nº 3 
 

 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
 

 

Diretoria do Pessoal da Ativa 
 

ARTILHARIA 

1ª Seção – 3ª Subseção  
 

Relação dos Oficiais de Artilharia, agregados ao respectivo Quadro, por se acharem no desempenho de Cargos ou Funções Civis. 
 

PÔSTO (1) NOME (2) FUNÇÃO (3) CARÁTER DA 
FUNÇÃO (4) 

    
Coronel.................................................... Carlos Gonçalves Terra.................................. A disposição do Min. da Fazenda..................................... Civil 
Coronel.................................................... Idalio Sardenberg............................................ Presidente da Petrobrás................................................... Militar 
Tenente Coronel..................................... Everaldo de Sirvas Kelly................................. Diretor dos Correios e Telégrafos..................................... Militar 
Tenente Coronel..................................... Geraldo Alves Dias.......................................... Conselho Coordenador do Abastecimento....................... Militar 
Tenente Coronel..................................... Irto Sardenberg............................................... Técnico de Direção da Petrobrás .................................... Militar 
Tenente Coronel..................................... José Pinto de Araújo Rabelo........................... Petrobrás.......................................................................... Militar 
Tenente Coronel..................................... Ney Aminthas de Barros Braga....................... Prefeito de Curitiba........................................................... Civil 
Major………………………………………. Alzir Benjamin Chaloub…………………...…… A disposição da Petrobrás................................................ Militar 
Major....................................................... Gabriel do Amaral Alves.................................. Petrobrás.......................................................................... Militar 
Major....................................................... Jarbas Gonçalves Passarinho......................... Petrobrás.......................................................................... Militar 
Major....................................................... Luiz Felipe Augusto Borges............................ Ministério do Exterior........................................................ Civil 
Major....................................................... Pedro Borges da Silva Filho............................ Governo do Estado do Piauí............................................ Civil 
Capitão.................................................... Haroldo Sanford Barros................................... Instr. da Policia Militar do Estado do Ceará..................... Militar 
Capitão.................................................... João Batista de Aguiar.................................... Instr. da Políeis Militar do Estado do Ceará..................... Militar 
Capitão.................................................... João de Paula Pessoa Sanford....................... Instr. da Policia Militar do Estado do Ceará..................... Militar 
Capitão.................................................... José Maria de Paula Pardo............................. Instr. da Policia do Estado do Mato Grosso..................... Militar 
Capitão.................................................... José Adauto Bezerra....................................... Deputado pelo Estado do Ceará...................................... Civil 
Cap. QAO................................................ Sebastião Nunes da Cunha............................ Deputado pelo Estado de Mato Grosso........................... Civil 
    
 

Rio de Janeiro D.F., 21 de outubro de 1959. – Aldonio Roth – Major, Chefe da 3ª Subseção. 
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ANEXO Nº 4 
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
 

Diretoria do Pessoal da Ativa 
 

1ª Seção – 4ª Seção 
 

ENGENHARIA 
 

Relação dos Oficiais de Engenharia, agregados ao respectivo Quadro, por se acharem no desempenho de cargos ou funções civis. 
 

POSTO (1) NOMES (2) FUNÇÃO (3) CARÁTER DA FUNÇÃO (4) 

    
Tenente Coronel......... Newton Pereira de Oliveira............ Secretário de Viação da Prefeitura Municipal de Niterói – E. R. J...........  Civil 
Tenente Coronel......... Virgílio Fernandes Távora.............. Membro do Conselho de Administração da NOVACAP...........................  Civil 
Tenente Coronel......... Gerson de Sá Tavares................... A disposição do Conselho Nacional A. E. Elétrica, servindo no Dep. de 

Águas e Energia do Estado do Paraná.................................................... 
  

Civil 
Major........................... Sérgio Augusto Ribeiro Freire........ A disposição do I.B.G.E...........................................................................  Civil 
Major........................... Virgílio Nogueira Paes................... Diretor da Rêde de Viação Cearense......................................................  Civil 
Capitão........................ Hugo Floriano Magalhães Motta.... Vereador eleito pelo Município de Rezende – Estado do Rio de Janeiro  Civil 
     

 
Observações: 
a) Quanto ao item 4 do Doc. de fls. 1, esta Subseção nada pode esclarecer a respeito (Vencimentos); 
b) Quanto ao item 5 do Doc. de fls. 1, não existe pròpriamente diferença, pois o oficial em exercício de cargo civil ou de caráter e interêsse militar, é 

agregado ao Quadro da Arma, tocando-lhe promoção por antiguidade na época oportuna. 
O exercício de função civil, desde que pública, exercida por militar, é considerada como efetivo serviço, face à Lei nº 751 de 1956. 
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1959. – Francisco de Paiva Tôrres, Capitão. – Resp. pela Chefia da 4ª Subseção – S1-DPA. 



ANEXO Nº 5 
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
 

D S 1 – S 5 
 

SAÚDE 
 

Relação dos Oficiais do Serviço de Saúde agregados ao respectivo Quadro, por se encontrarem no desempenho de cargos civis. 
 

 
POSTO (1) 

 
NOMES (2) FUNÇÃO (3) OBSERVAÇÃO (4) 

Maj. Farm...............................…….. Francisco Grandinetti...................... Disp. Gov. Estado de Minas Gerais 
(Instrutor da Polícia Militar............................. Função de caráter militar. 

Maj. Med. Grad............................... Brasílio Vicente de Castro.............. Prof. Fac. Medicina do Paraná  
Cap. Méd........................................ Wilson Gomes Santiago................. Vereador (Blumenau)  
Cap. Méd........................................ Dario Geraldo Sales........................ Deputado Estado (Sta. Catarina)  
Cap. Méd........................................ Rafael Teodorico da Silva............... Vereador (Sta. Maria)  
Cap. Méd........................................ David Luigi Farini............................ Disp. Gov. Estado Amazonas (A fim de 

exercer função em secretaria estadual)........ 
Sua agregação já foi pedida ao Exmo. Sr. 
Ministro da Guerra. 

 
Observações: 

a) Quanto ao item 4 do Doc. de fls. 1, esta Subseção nada pode esclarecer a respeito (Vencimentos): 
b) Quanto ao item 5 do Doc, de fls. 1, não existe pròpriamente diferença, pois o oficial em exercício de cargo civil ou de caráter e interêsse militar, é 

agregado ao Quadro da Arma, tocando-lhe promoção por antiguidade na época oportuna. 
O exercício de função civil, desde que pública, exercida por militares, é considerada ilegível. 



ANEXO Nº 6 
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
 

1ª Seção – 6ª Subseção 
 

INTENDÊNCIA 
 

Relação dos Oficiais Intendentes agregados ao respectivo Quadro, por se acharem no desempenho de cargos ou funções civis. 
 

 
PÔSTO (1) 

 
NOMES (2) FUNÇÃO (3) CARÁTER DA FUNÇÃO (4) 

Coronel........................................... Oscar Silva...................................... À disposição do Conselho Coordenador do 
Abastecimento.............................................. 

 
Militar 

Ten. Cel.......................................... Paulo Soter da Silveira................... Membro da Comissão de Planejamento da 
Valorização Econômica da Amazônia – 
Representante do Território do Rio Branco 

 

Militar 
Capitão............................................ Thyrso Silva Gomes........................ Vereador eleito pelo Município de Alvorada 

do Sul – Estado do Paraná........................... 
 

Civil 
 
Observações: 

a) Quanto ao item 4 do Doc. de fls. 1, esta Subseção nada pode esclarecer a respeito (Vencimentos); 
b) Quanto ao item 5 do Doc. de fls. 1, não existe pròpriamente diferença, pois o oficial em exercício de cargo civil ou de caráter e interêsse militar, é 

agregado ao Quadro da Arma, tocando-lhe promoção por antiguidade na época oportuna. 
O exercício de função civil, desde que pública, exercida por militar, é considerada como efetivo serviço, face à Lei nº 2.751, de 1956. 
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1959. – Sylvio Cabral Juca, Ten. Cel. Chefe da S1-S6-DPA. 



ANEXO Nº 7 
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

Gabinete do Ministro 
 

Relação de Oficiais agregados ao respectivo Quadro, por se acharem no desempenho de cargos ou funções civis: 
 

 
PÔSTO (1) 

 
NOME (2) FUNÇÃO (3) CARÁTER DA 

FUNÇÃO (4) 

    
Coronel T.................................... Alcyr de Paula Freitas Coelho.................................. Cons. N.A.E. Elétrica................................................ Militar 
Coronel T.................................... Elysio Carlos Dala Coutinho..................................... Min. Rel. Exteriores.................................................. Militar 
Coronel T.................................... Francisco Fontoura Azambuja................................. Min. do Trabalho...................................................... Civil 
Coronel Inf.................................. Francisco Mindelo C. Monteiro................................. Cia. Siderúrgica Nacional......................................... Civil 
Coronel T.................................... Moacyr Tavares do Carmo....................................... Cia. Nacional de Álcalis............................................ Militar 
Coronel Inf.................................. Ruy Santiago............................................................ Gov. Estado Sergipe................................................ Militar 
Coronel Inf.................................. Anfrísio da Rocha Lima............................................ Cmt. P.M.D.F..............................................………... Militar 
Coronel Inf.................................. Paulo Trajano da Silva............................................. Pres. COAP – São Paulo......................................... Militar 
T. Cel. T...................................... Aluysio da Silva Moura............................................. Cia. Nacional de Álcalis............................................ Militar 
T. Cel. T...................................... Eduardo Joseph Marques May................................ Cia. Nacional de Álcalis............................................ Militar 
T. Cel. T...................................... Graciano Adolpho M. de Barros Fº.......................... Ministro Relações Exteriores.................................... Militar 
T. Cel. T...................................... José Augusto Joaquim Moreira................................ Cia. Nacional de Alcalis............................................ Militar. 
T. Cel. Inf.................................... José Moacyr Baeta M. Gomes................................. Gov. Estado Minas Gerais....................................... Militar 
T. Cel. Inf.................................... Manoel Expedito Sampaio....................................... Gov. Estado Pernambuco........................................ Militar 
T. Cel. T...................................... Newton da Gama Barcellos...................................... Ministro Relações Exteriores.................................... Militar 
T. Cel. T...................................... Paulo Nunes Leal..................................................... Gov. Rondônia......................................................... Militar 
T. Cel. Inf.................................... Renato Ribeiro de Morais......................................... Gov. Estado Paraíba................................................ Militar 
T. Cel. Eng................................. Walter Santos........................................................... P.D.F. – Merenda Escolar........................................ Civil 
T. Cel. Inf.................................... José Jardelino de Moraes Carneiro......................... Cia. Nacional de Álcalis............................................ Militar 
T. Cel. T...................................... Evandro Moreira da Silva Lima................................ Cia. Nacional de Álcalis............................................ Militar 
T. Cel. T...................................... Euclides Bueno Filho................................................ Usina Termelétrica de Figueira................................ Militar 
T. Cel. Inf.................................... Arthur Teixeira de Carvalho..................................... Deputado Est. Maranhão......................................... Civil 
T. Cel. Int.................................... Alcebíades Prado..................................................... Corpo de Bombeiros – D.F....................................... Militar 
T. Cel. Eng................................. Luiz Carlos Pereira Tourinho.................................... Cons. N.A.E. Elétrica................................................ Militar 
Major T....................................... Alberto Cahon.......................................................... Corpo de Bombeiros – D.F....................................... Militar 
Major T....................................... Antonino Doria Machado.......................................... Cia. Siderúrgica Nacional......................................... Civil 
Major T....................................... Dalmo Leme Pragana.............................................. Ch. Sv. Estudos DNOCS.......................................... Militar 
 



ANEXO Nº 7 – (continuação) 

PÔSTO (1) NOME (2) FUNÇÃO (3) CARÁTER DA 
FUNÇÃO (4) 

    
Major T....................................... Galba Mendonça Costa........................................... Cia. Siderúrgica Nacional......................................... Civil 
Major Cav. ................................. José Henrique Silva Acioli........................................ Cmt. PE – D.F.......................................................... Militar 
Major Inf. ................................... José Pereira dos Santos.......................................... Gov. Estado Maranhão............................................ Militar 
Major T....................................... Luiz Fernando Valim Schneider............................... Cons. Nac. Energia. Nuclear.................................... Militar 
Major T....................................... Luiz de Souza Cavalcante....................................... Deputado Federal Alagoas...................................... Civil 
Major T....................................... Maurício Leal da Silva.............................................. Cia. Nacional de Motores......................................... Civil 
Major Inf..................................... Mauro Teixeira Borges............................................. Cargo Eletivo............................................................ Civil 
Major Inf..................................... Murilo Otávio de Barros........................................... PM – D.F.................................................................. Militar 
Major T....................................... Ney Araújo de Oliveira Cruz..................................... Acesita..................................................................... Militar 
Major T....................................... Ney Barroso Pires.................................................... Cia. Siderúrgica Nacional......................................... Civil 
Major Inf..................................... Newton Manuel Campeio......................................... Gov. Minas Gerais................................................... Militar 
Major T....................................... Oswaldo Gianini.........................................………… Acesita..................................................................... Militar 
Major T....................................... Paulo Fortes Junqueira............................................ D.N.O.C.S................................................................ Militar 
Major T....................................... Rubens Onofre de Azevedo Moraes........................ Ministro Relações Exteriores................................... Militar 
Major T....................................... Ruy Moreira da Costa Lima..................................... Cons. Nac. Energia Nuclear..................................... Militar 
Major T....................................... Walter Rodrigues Lopes........................................... Acesita..................................................................... Militar 
Major Eng................................... Wilson Rocha Dehoul.........................................….. Corpo de Bombeiros – D.F...................................... Militar 
Major T....................................... Wilson de Santa Cruz Caldas.................................. Dir. Estrada Ferro C. Piauí....................................... Civil 
Major T....................................... Hélio Macedo Franco............................................... Min. Saúde............................................................... Civil 
Major T....................................... Sinval Pinheiro......................................................... Min. Relações Exteriores......................................... Militar 
Major T....................................... Dagoberto Rodrigues............................................... NOVACAP................................................................ Militar 
Major T....................................... Philinto José Braga Coelho...................................... Min. Relações Exteriores......................................... Militar 
Major T....................................... Luiz Cals de Oliveira................................................ Soc., Termelétrica de Capivari................................. Militar 
Major T....................................... Gilberto Azevedo...................................................... Gov. Minas Gerais................................................... Militar 
Major T....................................... Mauro Alves Guimarães Cotia................................. Cia. Nacional de Álcalis........................................... Militar 
Major T....................................... Renato Araújo.......................................................... Território da Rondônia............................................. Civil 
Major Inf. ................................... Eduardo da Costa Mattos Fº.................................... PM – D.F.......................................………………… Militar 
Major T....................................... Orestes Lins da Rocha Lima.................................... Cia. Nacional de Álcalis........................................... Militar 
Major T....................................... Geraldo Facó........................................................... Cobrasma................................................................. Civil 
Major T....................................... Augusto Lima Galvão............................................... Cia. Vale do Rio Doce S.A....................................... Civil 
Major Int..................................... José Theodoro Gomes Santos................................ COAP – São Paulo.................................................. Militar 
Major Art..................................... João José Brandão Siqueira.................................... Gov. Est. Rio Janeiro............................................... Militar 
Major T....................................... Godofredo César P. de Melo Fº............................... Cia. Vale do Rio Doce S.A....................................... Civil 
Major Vet.................................... Ernesto Silva............................................................ NOVACAP................................................................ Militar 
Capitão....................................... Carlos Pinto.............................................................. Ch. D.F.P.P.S........................................................... Militar 
    
 



ANEXO Nº 8 
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL – DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA 
 

QOA e QOE – S/1 – S/9 
 

Relação dos Oficiais do QOA-QOE, agregados aos respectivos Quadros, por se encontrarem no desempenho de cargos ou funções civis: 
 

 
PÔSTO (1) 

 
NOME (2) FUNÇÃO (3) CARÁTER DA 

FUNÇÃO (4) 

    
Capitão QOA.............................. João Franchi............................................................. Deputado Estadual do Estado de Mato Grosso....... Civil 
Capitão QOA.............................. Nevers Hugo Cravo de Almeida............................... À disposição da COFAP........................................... Militar 
Capitão QOA.............................. Raimundo Cavalcante da Silva................................ À disposição do Ministério das Relações Exteriores Civil 
1º Ten. QOA............................... Adriano Francisco Goulard....................................... À disposição do Govêrno do Estado do Rio Grande 

do Sul....................................................................... 
 

1º Ten. QOA............................... Sebastião Machado de Assis................................... À disposição do Ministério das Relações Exteriores  
2º Ten. QOE............................... João Bertolocci......................................................... À disposição da Presidência da República..............  
2º Ten. QOA............................... Cleber Piegas Goulart.............................................. À disposição da Presidência da República..............  
    
 

Rio de Janeiro, D.F., 26 de outubro de 1959. – Evio Cappelli, Capitão responsável pela Chefia da S/9. 



ANEXO Nº 9 
 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
 

DIRETORIA DO SERVIÇO MILITAR 
 

Relação dos Oficias inativos do Exército que se encontram exercendo cargos civil, organizada para responder os quesitos formulados pelo Exmo. Sr. 
Senador Villasbôas, em requerimento datado de 28 de setembro de 1959. 
 

PÔSTO (1) NOME (2) NATUREZA DO 
CARGO (3) 

ENTIDADE 
(4) 

SITUAÇÃO RELATIVAMENTE 
AOS PROVENTOS 

DA INATIVIDADE (5) 

     
Marechal Aguinaldo Caiado de Castro...................... Senador da República.............. Senado Federal........................ Percebe proventos de acôrdo 

com as Instruções nº 15, de 22 
de agôsto de 1956, do 
Presidente da República. 

Marechal Ângelo Mendes de Morais.......................... Deputado Federal..................... Câmara Federal........................ Idem. 
Marechal Euclides Zenóbio da Costa........................ Embaixador do Brasil................ Paraguai.................................... Percebe proventos. 
Gen. Div. Juracy Montenegro Magalhães.................. Governador............................... Est. Bahia.................................. Percebe proventos, de acôrdo 

com as Instruções nº 15, de 22 
de agôsto de 1956 

Gen. Div. Frederico Trotta.......................................... Vereador................................... Distrito Federal.......................... Idem. 
Gen. Prof. Sérgio Bezerra Marinho............................. Senador da República.............. Senado Federal........................ Idem. 
 



Gen. Geraldo Lemos do Amaral.................................. Diretor....................................... R.F.F.S.A. ................................ Função de caráter militar. 
Gen. Bda. Iberê de Matos.................................................... Prefeito Municipal..................... Curitiba-Paraná......................... Percebe proventos, de acôrdo 

com as Instruções nº 15, de 22 
de agôsto de 1956. 

Gen. Bda. José Parente Frota............................................. Deputado Estadual................... Est. Esp. Santo......................... Idem. 
Gen. Bda. Jerônimo Derengowaki....................................... Deputado Estadual................... E. R. Janeiro............................. Idem. 
Gen. Bda. Ernani Adalberto do Couto................................. Vereador................................... C. M. Resende.......................... Idem. 
Gen. Bda. José Porfírio da Paz........................................... Vice-Governador....................... E. São Paulo............................. Idem. 
Gen. Bda. Filinto Müller....................................................... Senador da República.............. Senado Federal........................ Idem. 
Gen. Bda. Gilberto Marinho................................................. Senador da República.............. Senado Federal........................ Idem. 
Gen. Bda. Geraldo Menezes Côrtes.................................... Deputado Federal..................... Câmara Federal........................ Idem. 
Gen. Bda. Mário da Silva Machado..................................... Membro de Comissão............... C.P.V.E., Amazonas................. Não percebe proventos. 
Gen. Bda. Oswaldo Soares Lopes...................................... Interventor COAP...................... Minas Gerais............................. Não percebe proventos. 
 



ANEXO Nº 9 – (continuação) 

PÔSTO (1) NOME (2) NATUREZA DO 
CARGO (3) 

ENTIDADE 
(4) 

 
SITUAÇÃO RELATIVAMENTE 

AOS PROVENTOS DA 
INATIVIDADE 

(5) 
 

     
Gen. Bda. Oswaldo Ferreira de Carvalho.................... Sup. S. Fôrça Luz..................... Fortaleza-Ceará........................ Percebe proventos. 
Gen. Bda. Alcides Lima Mendes................................. Pres. Emp. Hidrelétrica............. Ponta Porá MT.......................... Idem. 
Cel. Méd. Francisco de Paula Soares Neto................ Rep. Gov. Paraná..................... Inst. B. do Café......................... Não percebe proventos. 
Cel. T. Cyro Alves Borges...................................... Função Técnica........................ Cia. Siderúrgica Nacional......... Percebe proventos, artigo 188 

Parágrafo Único. Lei 1.711-52. 
Ten. Cel Geraldo Antônio Martins............................. Deputado Estadual................... E. São Paulo............................. Percebe proventos, de acôrdo 

com as Instruções nº 15, de 22 
de agôsto de 1956. 

Ten. Cel. Altineu Cortes Pires.................................... Deputado Estadual................... Rio de Janeiro........................... Idem. 
Ten. Cel. Dr. Napoleão Lyrio Teixeira........................ Prof. Catedrático....................... Univers. Paraná........................ Não percebe proventos. 
 



Ten. Cel. Geraldo Pôrto Mendonça................................ Função Técnica........................ Pref. Recife............................... Percebe proventos. Artigo 188, 
Parágrafo único. Lei 1.711-52. 

Ten. Cel. Armindo Ferreira Vilaça ................................. Empregado............................... Cia. Siderúrgica Nacional. 
(Volta Redonda)........................ 

Percebe proventos. Em estudo 
face leis proibitivas de 
acumulação. Comunicação 
recente. 

Maj. Med. Dr. Heleno da Silveira..................................... Prof. Catedrático....................... Univers. Paraná........................ Não percebe proventos. 
Maj. Med. Dr. Atlantido Borges Cortes............................ Prof. Catedrático....................... Univers. Paraná........................ Idem. 
Maj. Vet. Manoel 
Lourenço Branco 

Prof. Catedrático............................................. Univers. Paraná........................ Idem..........................................  

Maj. Agostinho José Rodrigues.............................. Deputado Estadual................... Est. Paraná............................... Percebe proventos, de acôrdo 
com as instruções nº 15, de 22 
de agôsto de 1956. 

Maj. Fernando Pereira Falcão................................ Vereador................................... C. Grande MG Idem..................  
Maj. Int. José da Cunha Menezes................................ Função Técnica........................ Cia. Siderúrgica Nacional......... Percebe proventos. Artigo 188, 

Parágrafo único. Lei 1.711-52. 
 



ANEXO Nº 9 (Continuação) 

PÔSTO (1) NOME (2) NATUREZA DO 
CARGO (3) 

ENTIDADE 
(4) 

 
SITUAÇÃO RELATIVAMENTE 

AOS PROVENTOS 
DA INATIVIDADE 

(5) 
 

     
Maj. Med. José Carlos de Melo Falcão Neto.............. Função Técnica........................ Cia. Siderúrgica Nacional......... Idem 
Capitão Eduardo Machado de Lima........................ Deputado Estadual................... Est. Paraná............................... Percebe proventos, de acôrdo 

com as instruções nº 15, de 22 
de agôsto de 1956 

Capitão Eurico César de Almeida............................ Vereador................................... Curitiba-Paraná......................... Idem. 
Maj. Med. Dr. Armando da Cunha Tamujo................. Med. Saúde Pública.................. Est. Paraná............................... Optou pelos vencimentos civis. 
Capitão José Marcos dos Santos............................ Diretor....................................... E.F. Tocantins........................... Idem. 
Capitão Augusto da Silva Castro............................. Secretário Prefeitura................. Bela Vista – MT......................... Percebe proventos. Em estudo 

a situação, face leis proibitivas 
de acumulação. Comunicação 
recente. 

 



1º Ten. Oscar Ferreira Botelho........................................... Diretor Ginásio Est. ............... Três Lagoas – MT Percebe proventos Em estudo a situação. 
Comunicação recente. 

1º Ten. Ivo Carneiro............................................................ Inspetor de alunos................. Colégio Estadual – C. 
Grande MT. Idem. 

1º Ten. João Rodrigues Vieira............................................ Subdelegado Polícia.............. C. Grande MT Idem. 
2º Ten. Horácio Dias Ferreira............................................. Subdelegado Polícia.............. C. Grande MT  Idem. 
Marechal Alexandre Zacarias de Assumpção........................ Senador da República........... Senado Federal Percebe proventos. 
 
Observações: 

O 5º quesito do requerimento em causa, não se relaciona com o pessoal inativo. 
Rio de Janeiro, DF., 28 de novembro de 1959. – Gen. Div. – Pery Constant Bevilacqua, Diretor do Serviço Militar. 
Dê-se conhecimento ao Requerente. 



10ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 28 DE MARÇO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Carlos Saboya. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Barros Carvalho. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 

Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Alo Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Francisco Gallotti. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está 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. Quarto Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Do Presidente da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio, encarecendo seja 
abreviado o andamento dos projetos referentes à Lei 
Orgânica da Previdência Social e à que 
regulamentará o exercício do direito de greve. 
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Da Câmara dos Deputados nº 460, 
encaminhando autógrafos do seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 22, DE 1960 
 

(Nº 3.966-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Cria as Escolas Agrícolas de Bambuí e Cuiabá, 

nos Estados de Minas Gerais e Mato Grosso, e uma 
Escola de Engenharia em Uberlândia, Minas Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São criados, no Ministério da 

Agricultura, subordinadas à Superintendência do 
Ensino Agrícola e Veterinário, para ministrar os 
cursos previstos no Decreto-lei nº 9.613, de 20 de 
agôsto de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Agrícola, a 
Escola Agrícola de Bambuí, no Município de Bambuí, 
Estado de Minas Gerais, e a Escola Agrícola de 
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, nos terrenos do 
Fomento Agrícola, naquela cidade, utilizando-se das 
instalações e benfeitorias existentes. 

Art. 2º A Escola Agrícola de Bambuí será 
instalada no Pôsto Agro-Pecuário, utilizando-se para 
isso as terras e benfeitorias que se fizerem 
necessárias. 

Art. 3º Para atender às despesas iniciais com a 
execução do disposto na presente lei, é o Poder 
Executivo autorizado a abrir no exercício vigente, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
16.000.000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros). Nos 
exercícios posteriores, a lei orçamentária consignará 
iguais dotações para êsses estabelecimentos nas 
verbas destinadas à instalação e à manutenção das 
escolas de que trata a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 

Art. 4º É também criada uma Escola de 
Engenharia, com sede em Uberlândia, Estado de Minas 
 

Gerais. Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a partir da 
publicação desta lei, o Poder Executivo tomará as 
providências legais para a sua instalação. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Economia, de Educação e Cultura e de Finanças. 

 
PARECERES 

NS. 107 E 108 DE 1960 
 

Nº 107, de 1960 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 1951, que 
recusou registro ao contrato de compra e venda 
entre a União e a Congregação das Filhas de Maria 
Auxiliadora, para a desapropriação de prédios 
residenciais em Três Lagoas, Estado de Mato 
Grosso. 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
O Projeto de Decreto Legislativo, no Senado 

nº 52, de 1951 e na Câmara dos Deputados nº 378-
A, de 1951, já foi objeto de estudo desta Comissão e 
da de Finanças. Ambas aprovaram o ato da Câmara, 
mantendo a decisão do Tribunal de Contas. 

2. Submetida à consideração do Plenário  
o ex-Senador Mozart Lago requereu adiamento  
da discussão, a fim de que por intermédio da  
Mesa Diretora, fôssem solicitadas providências ao  
Chefe do Poder Executivo no sentido de o Serviço  
do Patrimônio da União informar os motivos  
por que deixou de atender aos pedidos constantes 
de reiterados ofícios do Tribunal de Contas 
indagando se os terrenos citados estão em poder da 
União. 
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3. Sòmente em 23 de julho do corrente ano o 
atual Ministro da Fazenda encaminhou ao 1º 
Secretário do Senado os esclarecimentos prestados 
pelo Serviço do Patrimônio da União. Êste informa 
que a área de terras desapropriadas e 
posteriormente compradas se encontra sob 
jurisdição do Ministério da Guerra. 

4. Daí a razão por que o projeto em aprêço 
volta à apreciação desta Comissão. 

Embora não seja da nossa competência 
apreciar-lhe o mérito, não podemos fugir ao dever de 
um pronunciamento, quando vemos em jôgo os 
interêsses da União. 

5. A transação representa a efetivação da 
desapropriação de três prédios residenciais e 
respectivos terrenos. Foi realizada mediante 
escritura pública em que a Congregação das Filhas 
de Maria Auxiliadora vende à União "uma área de 
terreno situada no quarteirão nº 39 da zona urbana 
da cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso, 
com sete mil metros quadrados, contendo três  
casas residenciais, havidas por compra de Bruno 
Garcia e sua mulher Clarinda Garcia Nogueira,  
Dr. Pelopidas Benedito de Souza Gouveia e sua 
mulher Zolinda Fenelon de Souza Gouveia e 
Generoso Alves de Siqueira e sua mulher Odete 
Flaquer de Siqueira, mediante escrituras públicas, 
respectivamente, de 18 de abril de 1944, lavrada nas 
notas do Tabelião Felipe Neri Monteiro, devidamente 
transcrita sob nº 4.233, às fls. do Livro 3J, no 
Registro de Imóveis competente; de 10 de janeiro de 
1941, lavrada nas notas do Tabelião Manoel Pedro 
de Campos, devidamente transcrita sob nº 3.375, às 
fls. do Livro 3, do Registro de Imóveis competente,  
e de 30 de dezembro de 1937, lavrada nas  
notas do Tabelião Felipe Neri Monteiro, devidamen- 
 

te transcrita sob nº 2.416 às fls. do Livro 3F, do 
Registro de Imóveis competente, tudo conforme 
consta dos traslados das escrituras e certidões de 
transcrições respectivas às fls. 40 a 53 dos 
processos protocolados no Ministério da Guerra. 

6. Como se vê, nenhuma menção houve à 
metade do Lote nº 2, cuja prova de propriedade, por 
não ser feita, deu lugar a que o Tribunal recusasse 
registro ao contrato. 

Merece, ainda, notado, que o Decreto de 
desapropriação não se referiu a lotes de terra, mas a 
prédios residenciais, e respectivos terrenos situados 
na zona urbana de Três Lagoas. 

7. Mas admitindo, sòmente para argumento, 
que a diligência pedida se refira ao segundo prédio, 
ainda assim não se justifica a recusa do registro.  
Por certo, antes da lavratura, dêsse instrumento 
público, o Tabelião, como de regra em transcrições 
dessa natureza, examinou cuidadosamente os títulos 
de propriedade da outorgante. E tanto isso é de  
crer que, invocando o testemunho da verdade, 
menciona os tabelionatos em que foram lavradas as 
escrituras de venda à outorgante e os números da 
transcrição que as mesmas lograram no Registro de 
Imóveis. 

Ademais, é de salientar que, em virtude do 
contrato ter sido celebrado, mediante escritura 
pública com observância de todos os preceitos 
legais, a outorgada vendedora transferiu à outorgada 
compradora o domínio e posse do imóvel fazendo-
lhe a entrega do mesmo. 

Desde então se encontra sob a jurisdição do 
Ministério da Guerra, sem que tenha havido qualquer 
reclamação, no decurso dêsses dez anos. 

8. Em face do exposto, entendemos, data 
venia, que deve ser revisto o ato da Câmara dos De- 
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putados, que manteve a decisão do Egrégio Tribunal 
de Contas, recusando registro ao contrato de compra 
e venda, entre a União e a Congregação das Filhas 
de Maria Auxiliadora, para efetivação de 
desapropriação de prédios residenciais, em Três 
Lagoas, Estado de Mato Grosso. 

9. Nestas condições, apresentamos ao Projeto 
de Lei nº 378-A, de 1951, da Câmara dos 
Deputados, o seguinte: 

 
SUBSTITUTIVO 

 
Art. 1º É determinado o registro do têrmo de 

contrato celebrado em 12 de outubro de 1949, de 
compra e venda, entre a União e a Congregação das 
Filhas de Maria Auxiliadora, para a efetivação da 
desapropriação de três prédios residenciais e 
respectivos terrenos, situados em Três Lagoas, 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, em 18 de novembro de 

1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Menezes 
Pimentel, Relator. – Ruy Carneiro. – João Villasbôas. 
– Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. – Milton 
Campos. – Jefferson de Aguiar. 

 
Nº 108, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 52-51 – (na Câmara nº 378-A, 
de 1951). 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto nº 378-A, de 1951, da Câmara e nº 

52, do Senado, já foi objeto de estudo desta 
Comissão e da de Constituição e Justiça, sendo por 
ambas aprovado o ato da Câmara, mantendo a 
decisão do Tribunal de Contas. 

No Plenário, o ex-Senador Mozart Lago 
requereu o adiamento da discussão, a fim de  
que fôssem solicitadas, por intermédio da Me- 
 

sa Diretora, providências ao Chefe do Poder 
Executivo, no sentido de ser informado pelo Serviço 
do Patrimônio da União, o motivo por que deixou de 
atender aos reiterados pedidos do Tribunal de 
Contas, indagando se os terrenos citados estão em 
poder da União. 

Sòmente em 23 de julho do ano passado, o 
Ministro da Fazenda remeteu ao 1º Secretário do 
Senado os esclarecimentos prestados pelo Serviço 
do Patrimônio da União. 

Segundo êste, a área de terras 
desapropriadas e posteriormente compradas, se 
encontra sob jurisdição do Ministério da Guerra. 

Êste, o motivo por que o projeto em aprêço 
voltou à apreciação das Comissões do Senado. 

Lembra, mui razoàvelmente o ilustre Relator 
da Comissão de Justiça, que "a transação, à 
efetivação da desapropriação de três prédios 
residenciais e respectivos terrenos, sendo 
realizada mediante escritura pública em que a 
Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora 
vende à União "uma área de terreno situada no 
quarteirão nº 39, da zona urbana, da cidade de 
Três Lagoas, Estado de Mato Grosso, com 7 mil 
metros quadrados, contendo três casas 
residenciais, havidas por compra de Bruno Garcia 
e sua mulher Clarinda Garcia Nogueira, Dr. 
Pelopidas Benedito de Souza Gouveia e sua 
mulher Zolinda Fenelon de Souza Gouveia e 
Generoso Alves de Siqueira e sua mulher Odete 
Flaquer de Siqueira, mediante escrituras públicas, 
e devidamente transcritas no Registro de Imóveis, 
cujos traslados se encontram no Ministério da 
Guerra. 

"Como se vê, continua o Relator,  
nenhuma menção houve à metade do lote  
nº 2, cuja prova de propriedade, por  
não ter sido feita, deu lugar a que o Tribunal 
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recusasse registro ao contrato. 

Merece, ainda, notado, que o decreto de 
desapropriação não se referiu a lotes de terra, mas a 
prédios residenciais, e respectivos terrenos, situados 
na zona urbana de Três Lagoas. 

Ademais, é de salientar que, em virtude do 
contrato ter sido celebrado mediante escritura pública 
com observância de todos os preceitos legais, a 
outorgante vendedora transferiu à outorgada 
compradora o domínio de posse do imóvel que, desde 
então, se encontra sob a jurisdição do Ministério da 
Guerra, sem que tenha havido qualquer reclamação''. 

Terminou o Senador Menezes Pimentel 
propondo a revisão do ato da Câmara dos 
Deputados, que manteve a decisão do Egrégio 
Tribunal de Contas, mediante o seguinte Substitutivo, 
ao qual dou meu apoio: 

Art. 1º É determinado o registro do têrmo do 
contrato elaborado em 12 de outubro de 1949 de 
compra e venda, entre a União e a Congregação das 
Filhas de Maria Auxiliadora, para a efetivação da 
desapropriação de três prédios residenciais e 
respectivos terrenos, situados em Três Lagoas    
Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Julgo que esta ilustre Comissão agirá 
acertadamente, dando seu apoio a êste Substitutivo. 

Sala das Comissões, em 22 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes 
Távora, Relator. – Caiado de Castro. – Francisco 
Gallotti. – Taciano de Mello. – Guido Mondin. – Jorge 
Maynard. – Ary Vianna. – Daniel Krieger. – Barros 
Carvalho. – Vivaldo Lima. 

 
PARECERES 

NS. 109 E 110, DE 1960 
 

Nº 109, de 1960 
 
Da Comissão de Constitui- 

 

ção e Justiça, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 74 de 1952, que autoriza o Tribunal de Contas  
a registrar o contrato celebrado entre o Govêrno  
do Território Federal do Guaporé e José Antônio 
Eirado. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
O Relator, tendo em vista deliberações 

divergentes desta Comissão e do Plenário da 
Câmara sôbre a apreciação de decisões do Tribunal 
de Contas denegatórias de registro, solicitou a 
diligência no sentido de que se organizasse um 
repositório dessas deliberações. 

Não tendo sido concluído êsse trabalho, voltou 
o presente Projeto, em data de 5 do corrente às 
mãos do Relator. 

A Câmara dos Deputados, não concordando 
com a denegação do registro do contrato adotou o 
Projeto de Lei, autorizando a registrar o referido 
contrato. Entendeu de que não importava em 
ilegalidade insanável, o empenho das Tabelas de 
Crédito, antes do respectivo registro. 

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
procurou salvaguardar os contratos das nulidades 
supríveis – art. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Attílio 
Vivacqua, Relator. – Menezes Pimentel. – Rui 
Palmeira. – Mourão Vieira. – Ruy Carneiro. 

 
Nº 110, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 74-52 – (na 
Câmara nº 2.311-A de 1952). 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto nº 2.311, de 1952,  

autoriza o Tribunal de Contas a re- 
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gistrar o contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal de Guaporé e José Antônio 
Eirado para, na Divisão de Obras daquele 
Território, desempenhar a função de mecânico 
especializado. 

O Tribunal resolveu, em sessão de 20 de 
março de 1951, recusar registro ao contrato, porque 
a despesa foi empenhada antes de registradas as 
tabelas de créditos para o exercício de 1951. 

Apesar do pedido de reconsideração do 
Govêrno do Território, o Tribunal manteve sua 
anterior decisão, sob o mesmo fundamento, 
submetendo o ato ao pronunciamento do Congresso. 

Na Câmara a Comissão de Tomada de Contas 
achando insubsistentes as razões alegadas pelo 
Tribunal, opinou pelo registro do contrato, 
formulando o decreto respectivo. 

Entendo, como aquela Comissão, que não 
importava em ilegalidade insanável o empenho das 
Tabelas de Crédito, antes do respectivo registro, 
somos de parecer que esta Comissão deve apoiar o 
projeto em aprêço. 

Sala das Comissões, em 22 de março de  
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes 
Távora, Relator. – Caiado de Castro. – Francisco 
Gallotti. – Taciano de Mello. – Guido Mondin. – Jorge 
Maynard. – Ary Vianna. – Daniel Krieger. – Barros 
Carvalho. – Vivaldo Lima. 

 
PARECERES 

NS. 111 E 112, DE 1960 
 

Nº 111, de 1960 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 21 de 1959  
(na Câmara nº 5-A de 1959), que aprova o ato  
do Tribunal de Contas denegatório de registro  
ao contrato de locação de serviços, celebrado 
 

entre o Sr. Antônio Raposo e o Ministério da 
Aeronáutica. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Vem-nos da Cantara doa Deputados o Projeto 

nº 5-A, de 1959, que aqui recebeu o nº 21-59, que 
aprova o ato do Tribunal de Contas denegatório de 
registro ao contrato de locação de serviços, 
celebrado entre o Professor Antônio Raposo e o 
Ministério da Aeronáutica. 

A Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados pronunciou-se 
favoràvelmente à denegação do registro porque "o 
Ministério não atendeu à solicitação das diligências, 
nem recorreu do ato denegatório do registro". 

Há a considerar entretanto, que o Egrégio 
Tribunal de contas não promoveu nenhuma 
diligência junto ao Ministério. A decisão por êle 
tomada foi, em matéria de sentenças, a coisa mais 
esdrúxula de que já tive notícias, in verbis: "O 
Tribunal recusa ao têrmo (fls. 1 e 2), porque de 
objeto idêntico a contrato anterior cujo registro foi 
denegado por êste Tribunal, havendo o respectivo 
processo sido encaminhado ao Congresso Nacional 
para pronunciamento, ante o disposto no § 1º do art. 
77, da Constituição Federal. 

Qual o motivo da negativa? Qual o fundamento 
do despacho denegatório? Porque já denegaram 
registros a processos igual? E o que lá está? 

E sem se saber a razão por que o Tribunal 
assim agiu, impossível é ter-se uma opinião justa 
sôbre o procedimento do Tribunal para lhe darmos 
integral apoio. 

Sou de opinião fique se transforme em 
diligência o pronunciamento desta Comissão, para 
que o Tribunal informe o fundamento jurídico de sua 
decisão. 

Sala das Comissões, 11 de  
novembro de 1959. – Lourival Fon- 
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tes, Presidente. – Lima Guimarães, Relator. – Daniel 
Krieger. – Jefferson de Aguiar, com restrições. – 
Menezes Pimentel. – João Villasbôas. – Attílio 
Vivacqua. 

 
Nº 112 de 1960 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 21, de 1959, (nº 5-A, de 1959, 
na Câmara). 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto da Câmara nº 5-A, de 1959, e nº 21 

de 1959, do Senado aprova o ato do Tribunal de 
Contas denegando registro ao contrato de locação 
de serviços, celebrado entre o professor Antônio 
Raposo e o Ministério da Aeronáutica. 

O Presidente do Tribunal, em seu ofício ao 
Presidente da Câmara, assim justifica o ato daquela 
colenda Côrte: 

"Êste Tribunal, tendo presentes, 
encaminhadas pelo aviso nº 1.158, de 13 de  
agôsto último, do Ministério da Aeronáutica,  
cópias do têrmo, do dia 25 de julho do corrente  
ano, de contrato celebrado com o Sr. Antônio 
Raposo para desempenhar, na Escola de 
Especialistas de Aeronáutica a função de Professor 
de Desenho do 2º ciclo do Ensino Industrial. – 
resolveu, em sessão de 5 de setembro próximo 
passado, recusar registro ao aludido têrmo, porque 
de objeto idêntico a contrato anterior, cujo registro 
foi denegado por êste Tribunal, havendo o 
respectivo processo sido encaminhado ao 
Congresso Nacional para pronunciamento ante  
o disposto no § 1º do Art. 77, da Constituição 
Federal. 

E acrescenta que "transmitida essa decisão ao 
Ministério da Aviação, pelo Aviso nº 2.573, de 13 do 
mesmo mês, essa autoridade não interpôs qualquer 
recurso, no prazo legal, havendo o Tribunal em 
conseqüência, determinado, em sessão de 30 de 
outubro próximo findo, o encaminhamento do processo 
ao Congresso Nacional, para seu pronunciamento". 

Embora não tenha o Tribunal de Contas 
explicado suficientemente as razões que o levaram a 
negar o registro neste caso e no anterior, alegado, é de 
crer que lhe assistia razão de assim agir, pois o Ministro 
da Aviação com elas se conformou, num e noutro caso. 

Ante o exposto, julgamos que esta ilustre 
Comissão deverá dar o seu apoio ao projeto em aprêço. 

Sala das Comissões, 22 de março de 1960. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes Távora, 
Relator. – Caiado de Castro, vencido. – Francisco 
Gallotti. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello. – Guido 
Mondin. – Jorge Maynard. – Ary Vianna. 

 
PARECER 

Nº 113, DE 1960 
 
Redação Final do Projeto de Decreto  

Legislativo nº 22, de 1959. 
 
Relator: Sr. Sebastião Archer. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 
1959, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 24 de março de 
1960. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – 
Sebastião Archer, Relator. – Ary Vianna. – Afonso 
Arinos. – Padre Calazans. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 13 DE 1960 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 22, de 1959. 
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Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou e eu, Presidente do Senado Federal, nos 
têrmos do art. 77, § 1º, da Constituição Federal, 
promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº .. DE 1960 
 
Mantém a decisão do Tribunal de Contas 

denegatória de registro ao têrmo do contrato 
celebrado entre a Diretoria Regional do 
Departamento dos Correios e Telégrafos, de 
Pernambuco, e a "Conservadora Phenix". 

 
Art. 1º É mantido o ato por que o Tribunal de 

Contas, em sessão realizada a 30 de agôsto de 
1957, denegou registro ao têrmo do contrato 
celebrado a 1º de agôsto do mesmo ano, entre a 
Diretoria Regional do Departamento dos Correios e 
Telégrafos de Pernambuco, e a "Conservadora 
Phenix" para execução de serviços de asseio e 
limpeza da sede daquela repartição. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PARECERES 

NS. 114 E 115, DE 1960 
 

Nº 114 de 1960 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Decreto Legislativo nº 24 de 1959 que aprova o Ato 
do Tribunal de Contas que negou registro ao contrato 
celebrado entre a Divisão de Obras do Ministério da 
Educação e Cultura e a Construtora Genésio 
Gouveia S.A. 

 
Relator: Sr. Rui Palmeira. 
O Egrégio Tribunal de Contas da  

União negou registro ao contrato celebrado  
entre a Divisão de Obras do Ministério da  
Educação e cultura e a firma Construtora 
 

Genésio Gouveia S. A., para prosseguimento de 
obras no Manicômio Judiciário do Distrito Federal. 

O ato denegatório do Tribunal teve duplo 
fundamento: 

a) o prazo disponível, dentro do exercício de 
1953, não dava para realização de obras no valor de 
Cr$ 9.910.000,00, conforme consta do empenho nº 
268; e 

b) faltaram os Estatutos Sociais e a prova de 
seu arquivamento. 

A Câmara dos Deputados, através de sua 
Comissão específica, acolheu as razões apontadas, 
aprovando o presente projeto. Êste, ao ponto de 
vista constitucional e jurídico, deve ser aprovado, 
remetido a exame de sua conveniência à douta 
Comissão de Finanças. 

Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 
1969. – Lourival Fontes, Presidente. – Rui Palmeira, 
Relator. – Menezes Pimentel. – Jefferson de  
Aguiar. – Ruy Carneiro. – Argemiro de Figueiredo. – 
Rui Palmeira. – Attílio Vivacqua. – Benedicto 
Valladares. 

 
Nº 115 de 1960 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 24, de 1959 (na 
Câmara nº 23-A-59). 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto nº 23, de 1959, aprova o ato do 

Tribunal de Contas, denegatório do registro ao 
contrato celebrado entre a Divisão de Obras do 
Ministério da Educação e Cultura e a firma 
Construtora Genésio Gouveia S.A. 

O Tribunal, em sessão de 29 de dezembro de 
1959, resolveu negar registro, sob os seguintes 
fundamentos: 

a) o prazo disponível dentro do exercício de 
1953, não dava para realização de obras, no valor de 
Cr$ 9.910.000,00, conforme consta do empenho nº 
268; 
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b) faltaram os Estatutos Sociais e a prova do 
seu arquivamento. 

Transcorrido o prazo legal, sem interposição 
de qualquer recurso pelo Ministério ou pelo 
contratante, o Tribunal, em sessão de 12 de 
fevereiro, dêste ano, determinou o encaminhamento 
do processo ao Congresso Nacional. 

A Comissão de Justiça do Senado opinou, de 
acôrdo com a de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara, que deveria ser mantido o ato 
do Tribunal de Contas. 

Esta é, também, a nossa opinião. 
Sala das Comissões, em 22 de março de 

1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes 
Távora, Relator. – Caiado de Castro. – Francisco 
Gallotti. – Taciano de Mello. – Guido Mondin. – Jorge 
Maynard. – Ary Vianna. – Barros Carvalho. – Daniel 
Krieger. – Vivaldo Lima. 

 
PARECERES 

NS. 116 E 117, DE 1960 
 

Nº 116, de 1960 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1959,  
que retifica, sem ônus, a Lei nº 3.487, de 10 de 
dezembro de 1958, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1959. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 16, de 1959, é da autoria 

do nobre Senador Saulo Ramos e retifica, sem ônus, 
a Lei nº 3.487, de 1º de dezembro de 1958, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União, para o 
exercício financeiro de 1959. 

A Proposição já mereceu parecer favorável 
desta Comissão e foi aprovada em primeira 
discussão no Plenário. 

Volta, porém, ao nosso exame, em virtude de 
emenda apresentada pelo nobre Senador Lino de 
Mattos, que, por sua vez, retifica a Lei acima referida 
no sentido de dar o nome exato a uma Sociedade, 
beneficiária de subvenção federal. 

A emenda e o projeto, arrimam-se em texto 
expresso da Constituição da República (art. 67), pelo 
que somos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1959. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Daniel Krieger. – Attílio 
Vivacqua. – Lima Guimarães. – Menezes Pimentel. 

 
Nº 117, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 16, de 1959. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Pelo presente projeto, é feita, sem ônus para a 

União, a seguinte retificação na Lei nº 3.487, de 10 
de dezembro de 1958: 

"4-14 – Ministério da Educação e Cultura – 
Adendo C. 

Cooperação financeira da União, para obras e 
equipamentos com a educação primária, mediante 
convênio com Municípios e entidades privadas nas 
seguintes Unidades da Federação. 

24 – Santa Catarina. 
Onde se lê: Ginásio Municipal – São José 

Batista – Campos Novos – Cr$ 100.000,00; 
Leia-se: Ginásio Municipal – São João Batista 

– Campos Novos – Cr$ 100.000,00. 
Visa o projeto a corrigir a denominação do 

Ginásio de Campos Novos, a ser favorecido, a qual, 
segundo registro no Conselho Nacional do Serviço 
Social, é São João Batista e não São José Batista, 
como consta do Orçamento de 1958. 

Ante o exposto, e considerando  
que nenhum ônus advirá para o 
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Tesouro com a correção, opinamos favoràvelmente 
ao projeto. 

Sala das Comissões, 22 de março de 1960. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Ary Vianna. – Vivaldo Lima. – Jorge 
Maynard. – Guido Mondin. – Taciano de Mello. – 
Caiado de Castro. – Francisco Gallotti. 

 
PARECERES 

NS. 118, 119 E 120, DE 1960  
 

Nº 118, de 1960 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 1959, (na 
Câmara nº 3.369 B-57), que concede pensão de Cr$ 
5.000,00 mensais a Aderaldo Ferreira de Araújo. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
O projeto em exame concede a Aderaldo 

Ferreira de Araújo a pensão especial de Cr$ 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais. A despesa 
respectiva correrá à conta da dotação orçamentária 
própria, do Ministério da Fazenda, destinada aos 
pensionistas da União. 

A proposição contempla com a proteção do 
Estado "o cego Aderaldo" figura popular do sertão 
cearense, octogenário cujos parcos pertences foram 
totalmente destruídos por incêndio. Constitui o cego 
Aderaldo um verdadeiro patrimônio do cancioneiro 
popular de seu Estado, cuja história êle registra nos 
seus versos. 

Do ponto de vista constitucional e jurídico, 
nada impede a aprovação do projeto, cujo mérito 
será examinado pelas ilustradas Comissões de 
Educação e Cultura e de Finanças. 

Sala das Comissões, em 18 de novembro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Ruy Carneiro, 
Relator. – João Villasbôas – Menezes Pimentel. – 
Jefferson de Aguiar. – Milton Campos. 

Nº 119, de 1960 
 

Da Comissão de Educação e Cultura sôbre o 
Projeto de Lei nº 140, de 1959, (na Câmara nº 3.369-
B-57) . 

 
Relator: Sr. Reginaldo Fernandes. 
O presente projeto visa conceder uma pensão 

de Cr$ 5.000,00 mensais a Aderaldo Ferreira de 
Araújo como reconhecimento público e prêmio aos 
seus trabalhos de divulgação do folclore nordestino. 

Trata-se de figura popular nos sertões 
nordestinos. Cego de nascença, passou a viver de 
sua extraordinária capacidade de improvisação, de 
seus dotes de criação verbal e de um notável poder 
de caricaturar figuras e coisas do nordeste. 

À custa de andanças e trabalhos, Aderaldo 
Ferreira de Araújo chegou a acumular pequeno 
capital, tendo construído um casebre onde reuniu 
alguns pertences na cidade de Quixeramobim. Tudo 
isso porém, foi devorado num incêndio que lhe 
consumiu a propriedade e, aos 83 anos, Aderaldo 
teve de retornar os caminhos do Nordeste e voltar à 
profissão de cantador. 

Êsse rapsodo, a quem não falta sequer a 
cegueira para equipará-lo aos troveiros da Grécia 
antiga, vem prestando assinalado serviço à cultura 
nordestina e merece um auxílio, ainda que modesto, 
dos cofres públicos. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente 
Projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Reginaldo 
Fernandes, Relator. – Mem de Sá. – Paulo 
Fernandes. 

 
Nº 120, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças sôbre  

o Projeto de Lei da Câ-  
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mara nº 140, de 1959 (na Câmara nº 3.369-B-57). 
 

Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O projeto nº 140, de 1959, concede pensão de 

5.000 cruzeiros mensais a Aderaldo Ferreira de 
Araújo, geralmente conhecido em todo o nordeste 
como – "O cego Aderaldo". 

Cego de nascença, Aderaldo veio ao mundo 
com o dom da improvisação e uma inteligência 
invulgar, que o faz admirado e querido pelas 
populações nordestinas que êle vem deliciando, há 
mais de 80 anos, com os seus versos melodiosos e 
mordazes. 

Numa peregrinação constante pelo sertões do 
nordeste Aderaldo conseguiu acumular um pequeno 
pecúlio que, com o modesto rancho que lhe dava 
abrigo, constituía o que êle chamava – a "sua 
fortuna". 

Foi essa "fortuna" que, numa de suas 
ausências, foi totalmente devorada pelo fogo, 
deixando-lhe apenas a roupa do corpo e o admirável 
estro que só a morte extinguirá. 

Aos 83 anos, continua Aderaldo a enriquecer 
com admiráveis produções poéticas o nosso folclore; 
e, quem folhear "Violeiros do Norte" e outras obras, 
de Leonardo Mota, poderá avaliar o poder da 
imaginação e a justeza dos conceitos dêsse bardo 
cego que, há tantos anos delicia seus conterrâneos, 
cantando na escuridão! 

Aderaldo Ferreira de Araújo grangeou, em 
todo sertão nordestino, a fama de artista e é, 
incontestàvelmente, um dos mais representativos do 
gênero; é, porém, cego; e, como acertadamente o 
diz Menotti del Picchia "essa trágica limitação torna 
difícil e penosa sua subsistência, mesmo porque,  
na sua consciência de artista e na sua dignidade  
de homem, lhe repugna recorrer à caridade  
pública. 

Seria, realmente, inconcebível que, à 
calamidade cega do fogo, viesse juntar-se a dura 
impiedade dos homens, deixando amargar na 
extrema velhice, a miséria a que não fêz jus aquêle 
que contra ela tão bravamente lutou durante a vida 
inteira! 

Somos, pois, de parecer que esta Comissão 
deve dar o seu apoio ao projeto em aprêço. 

Sala das Comissões, março de 1960. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes Távora, 
Relator. – Caiado de Castro. – Francisco Gallotti. – 
Daniel Krieger. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello. – 
Guido Mondin. – Jorge Maynard. – Ary Vianna. 

 
PARECERES 

NS. 121 E 122, DE 1960 
 

Nº 121, de 1960 
 

Da Comissão de Justiça sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara número 169, de 1959 que concede 
pensão mensal de Cr$ 3.000,00, a Vinda Joana 
Nery, viúva do ex.servidor Adalto Domingos Nery. 
 

Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
Adalto Domingos Nery serviu sucessivamente, 

como funcionário público, no Serviço de Profilaxia da 
Febre Amarela e no Departamento dos Correios e 
Telégrafos. Admitido em 1904, no primeiro dos 
aludidos órgãos, faleceu em 1922, já na condição de 
servente de 3ª classe do D.C.T., antes, portanto, do 
advento da legislação social que ampararia a sua 
viúva. Para esta, D. Vinda Joana Nery, o presente 
projeto destina a pensão especial de Cr$ 3.000,00 
(três mil cruzeiros) mensais, que a retirará do estado 
de miséria em que se encontra na idade provecta. 

A proposição é constitucional e jurídica, 
fazendo recair a proteção do poder público sôbre a  
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encanecida e sofredora viúva de servidor 
prematuramente desaparecido. 

A ilustrada Comissão de Finanças dirá no 
mérito. 

Sala das Comissões, em 9 de dezembro  
de 1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Ruy 
Carneiro, Relator. – Mourão Vieira. – Menezes 
Pimentel. – Attílio Vivacqua. – Daniel. Krieger. – Rui 
Palmeira. 

 
Nº 122, de 1980 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 169, de 1959 (na Câmara número 
3.228-B-57). 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto de Lei da Câmara número 169, de 

1959, concede a pensão mensal de Cr$ 3.000,00 à 
Senhora Vinda Joana Nery, viúva do ex-servidor 
público Adalto Domingos Nery. 

De início, cumpre lembrar que se trata, neste 
caso, de um dêsses funcionários públicos não 
incluídos no sistema de previdência social, ora em 
vigor no país. De 1904 a 1912, serviu no Ministério 
da Saúde, no Serviço de Profilaxia da Febre 
Amarela, quando essa moléstia açoitava 
terrìvelmente as nossas populações. 

Além dêsses oito anos de serviço público, 
altamente periculoso, sem qualquer desconto para a 
previdência social, trabalhou Adalto Nery no 
Ministério da Viação e Obras Públicas, no 
Departamento dos Correios e Telégrafos, como 
estafêta da extinta Diretoria Geral dos Correios de 
1912 a 1914, quando tomou posse do cargo de 
Servente de 2ª classe. 

Em 21 de novembro de 1916, foi promovido a 
Servente de 1ª classe, e, em 16 de abril de 1921, a 
Carteiro de 3ª classe, cargo em que faleceu, a 22 de 
fevereiro de 1924. 

Quer quanto ao procedimento quer quanto à 
assiduidade, sua fôlha de serviços é das melhores. 

Com o falecimento de seu marido D. Vinda 
teve que recorrer às atividades remuneradas que, 
hoje, aos 68 anos, muito mal lhe permitem uma 
precária existência. 

Julgamos que agirá acertadamente esta 
Comissão, dando seu apoio ao projeto em aprêço. 

Sala das Comissões, em 22 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes 
Távora, Relator. – Caiado de Castro. – Francisco 
Gallotti. – Vivaldo Lima. – Taciano de Mello. – Guido 
Mondin. – Jorge Maynard. – Ary Vianna. 

 
PARECERES 

NS. 123 E 124, DE 1960 
 

Nº 123, de 1960 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto nº 7, de 1960, da Câmara (na Câmara nº 
533-B-59), que reorganiza a Procuradoria junto ao 
Tribunal Marítimo. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
O presente Projeto, oriundo da Câmara 

Federal, reorganiza a Procuradoria junto ao Tribunal 
Marítimo, modificando os artigos 4º, 5º e 7º da Lei nº 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sôbre o 
Tribunal Marítimo. 

A Procuradoria do Tribunal Marítimo passa a 
constituir-se de dois procuradores, dois adjuntos de 
procurador e dois advogados de ofício, ficando 
mantidos os dispositivos da lei anterior quanto à 
competência, direitos e garantias dos procuradores, 
adjuntos de procurador e advogados de ofício do 
Tribunal Marítimo e, ainda, quanto ao processo de 
nomeação dos mesmos. 

O confronto do texto proposto com a redação 
anterior mostra que os artigos invocados não  
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introduzem modificação substancial no diploma, 
visando apenas uma reorganização da Procuradoria 
à altura de suas necessidades. 

Assim, os advogados de ofício já participantes 
virtuais de Procuradoria, neste passarão a figurar 
explìcitamente. O preenchimento das vagas de 
procurador se faz mediante promoção de adjunto de 
procurador e provido por promoção de advogado de 
ofício. O critério adotado será exclusivamente o de 
antiguidade. 

Por tudo isto, o Projeto não parece encerrar 
eiva de inconstitucionalidade e somos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 1960. 
Lourival Fontes, Presidente. – Ruy Carneiro, Relator. 
– Milton Campos. – Lima Guimarães. – Jefferson de 
Aguiar. – Ary Vianna. – Daniel Krieger. 

 
Nº 124, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara número 7, de 1960, (na Câmara 
número 533-B-1959). 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O projeto aludido contém modificações à Lei 

nº 2.180 de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sôbre 
o Tribunal Marítimo. Confrontando-se os têrmos da 
referida Lei com as alterações propostas, verifica-se 
não haver nenhuma inovação substancial. 

Em síntese, são os próprios textos da 
legislação vigente que continuarão a vigorar,  
apenas ficando mais exatamente definida a 
organização da Procuradoria, que funciona junto ao 
Tribunal Marítimo. Assim é que, a advogados de 
ofício que, virtualmente já fazem parte da atual 
Procuradoria, nesta passam a figurar explìcitamente. 
As vagas de procurador serão preenchidas  
mediante promoção do adjunto de procurador  
 

e o cargo de adjunto será provido por promoção do 
advogado de ofício. Mas, enquanto na Lei 
atualmente vigente o critério adotado é o da 
antiguidade e o do merecimento, alternadamente, 
na Lei proposta será exclusivamente adotado  
o critério de antiguidade, que nos parece 
perfeitamente justo. Além disso, a Lei, ora 
projetada, não acarreta nenhum aumento de 
despesa. 

Sala das Comissões, em 22 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Vivaldo Lima. – Jorge Maynard. – Caiado 
de Castro. – Guido Mondin. – Taciano de Mello. – 
Daniel Krieger. – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte discurso): 
– Senhor Presidente, Srs. Senadores. 

A monotonia do espetáculo esgotou a 
capacidade da emoção. O espetáculo prossegue, 
mês por mês, dia por dia, na mesmice da 
anormalidade que se tornou a norma dos tempos 
que correm. Greves e agitações, depredações, na 
Central, reivindicações e aumentos salariais.  
Num ano, em São Paulo – 309 greves – uma por 
dia útil. Continuam. Tivemos nas últimas semanas, 
a dos ferroviários da Santos-Jundiaí, mais  
a da Paulista, com 25.000 homens em parede, 
sem falar nas dos estudantes, aqui, em São  
Paulo e em todo o País. Em meu Estado, houve 
uma greve de advertência, por 24 horas,  
dos trabalhadores da Comissão Estadual  
de Energia Elétrica, da Carris de Pôrto Alegre,  
dos ferroviários de todo Rio Grande. A Nota  
Oficial do Sindicato dizia, expressamente:  
"Nossa greve é um veemente protesto  
  



– 335 – 
 

contra a situação de vida por que passa o povo em 
geral. É um brado de alerta aos Governantes, aos 
que detém a responsabilidade da coisa pública. Não 
é mais possível, diante da voragem altista, que avilta 
os salários e ameaça levar o povo à miséria, 
permanecermos calados. Nossa greve é contra o 
descalabro em que se encontra a Previdência 
Social..." Encerrando a jornada, o Manifesto da 
Intersindical, publicado em todos os jornais, 
acentuava: "Ressaltamos que esta é a primeira vez 
que trabalhadores vinculados a serviços de caráter 
fundamental encetam uma jornada de protesto por 
reivindicações mais altas, de solução mediata". E, 
logo adiante, o documento proletário acrescentava, 
em prenúncio altamente significativo: "A unidade 
demonstrada neste movimento nos leva a afirmar a 
possibilidade de empreendermos lutas de maior 
envergadura, sempre que os responsáveis pela coisa 
pública se omitirem." Não faço comentários, nem 
formulo juízos; registro fatos. Como registro o fato de 
haver a greve contra a "voragem altista", promovida 
por trabalhadores em serviços públicos de "caráter 
fundamental", recebido o apoio das altas autoridades 
do Estado. O Diretor Geral da Comissão Estadual de 
Energia Elétrica, que tomara providências para 
impedir a suspensão da iluminação pública, foi ou 
está a ser demitido do cargo. 

Prossigo, Sr. Presidente. Tivemos a greve de 
um grupo de aeroviários, que, de um momento a 
outro, pode tornar-se geral. Já se fala na das 
telefonistas. Outras virão, dia após dia. Com a 
regularidade com que se depredam as estações e 
os trens da Central. Com a regularidade com que, 
dia após dia, os próprios empregadores ou a 
Justiça do Trabalho aceitam majorações de sa-  
 

lários que permitam amenizar a miséria dos que 
sofrem a inflação dos delírios governamentais. Com 
a regularidade com que os inquéritos nada apuram, 
nem os responsáveis pelo assalto à 5ª Delegacia, 
feito à luz do sol, nem os responsáveis pelas bombas 
na COFAP, nem os responsáveis pelos desastres 
aviatórios, nem os dos escândalos da Previdência. 
Tudo regular e normal. Mais que tudo, porém é 
regular, faz parte da vida brasileira como rotina 
enfadonha, a majoração dos preços de tôdas as 
coisas. Os bondes passam a 5 cruzeiros, a gasolina 
sobe, sobe o gás, vão aumentar os preços dos 
remédios, do pão, do leite (que já começa a faltar, 
como aviso prévio), dos táxis, dos lotações, da média 
e do cafèzinho. Sobem os salários, 35% para os 
comerciários, 20% para os ferroviários paulistas, 
sobem todos mas todos são submersos pela onda 
mais alta e cada dia mais assustadora de todos os 
preços. 

Quem nos explica a origem e a causa eficiente 
dêste fenômeno, outro não é senão o próprio Sr. 
Juscelino Kubitschek que, na Mensagem enviada ao 
Congresso Nacional em 27 de outubro de 1958, 
assim se exprimia, de forma lapidar e científica; "No 
último decênio, o incremento do produto real total 
(PNB) foi, em média de 55,1%. O aumento anual da 
quantidade de moeda no período foi, no entanto, de 
20,4%, do que resultou um incremento dos preços de 
14,4%, em média, por ano. Daí... é possível verificar 
claramente que para reduzir o ritmo de incremento 
dos preços é preciso reduzir o incremento dos meios 
de pagamento para níveis mais próximos do 
incremento médio do produto real total". 

Ora, nobres Senadores, que se verificou em 
1959, isto é, no ano seguinte ao desta preciosa sen-  
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tença? O Produto Nacional Bruto foi de 5,4%, mas, 
se fizer a dedução da parte da safra de café sem 
consumo nem escoamento, apenas, estocada, 
aquela taxa de crescimento fica reduzida a 4% – diz 
a "Conjuntura Econômica" de fevereiro último. 
Enquanto isto o aumento dos meios de pagamentos, 
em 59, foi de 154 bilhões, significando uma elevação 
de 43,6% sôbre 1958. A média do incremento dos 
meios de pagamento, no decênio fôra de 20,4% por 
ano, mas em 1959, subiu para 43,6%. Dobrou. E 
triplicou a majoração do custo de vida que, no ano 
passado atingiu o recorde de 52%. Aliás, naquela 
admirável mensagem (outubro de 1958), ciente do 
mal e dos remédios para corrigi-lo, o Presidente da 
República, fixava com precisão e rigor, os tetos 
máximos, admissíveis para o incremento do papel-
moeda e dos meios de pagamento, no ano recém-
findo. As emissões, jurava-se, não poderiam 
ultrapassar de 10,5 bilhões, em 1959. Pois foram, ao 
final e de verdade, 33,2 bilhões – três vêzes mais. A 
expansão dos meios de pagamento não deveria 
exceder de 33,5 bilhões, ou seja, 10% sôbre o total 
de 1958. Pois foram, al capo e deveras, de 154 
bilhões, ou sejam, 43,6% sôbre o ano anterior – mais 
de quatro vêzes que o prefixado. O deficit, naquele 
ano de recuperação, não excederia de 10 bilhões, 
seis dos quais seriaras financiados pela colocação 
de títulos. Pois foi de 33 bilhões… 

Isto explica tudo. Quem quiser ler a 
Mensagem de outubro de 1958, em que se 
assumiam compromissos solenes a serem 
executados em 1959, para sanar as causas da 
inflação desvairada, e, depois, dar-se ao trabalho de 
analisar a Mensagem de 15 de março de 1960, 
dando conta da execução e do cumprimento das 
promessas terá compreendido e ficará certo: 

a) que o Presidente Kubitschek não ignora as 
origens, os fatôres e o mecanismo da inflação que, 
em seu govêrno, assumiu proporções jamais 
imaginadas; b) que seus compromissos para a 
estabilização monetária foram descumpridos de tal 
forma que o ano indicado para realizá-la se tornou 
precisamente aquêle em que o descalabro financeiro 
foi de três a quatro vêzes maior que a média do 
último decênio. 

Pois senhores, é exatamente êste mesmo 
Presidente que nos vem afirmar agora sua decisão 
de alcançar no corrente exercício a estabilização da 
moeda e o saneamento financeiro sem se dar ao 
menos ao trabalho de expor seu plano de ação, 
como fizera em 58, em relação a 59. 

Entretanto, apenas para a fabulosa mudança 
simbólica da Capital para Brasília – além da dotação 
orçamentária, consignada ao DASP superior a um 
bilhão de cruzeiros – já se acham em curso no 
Congresso, ou foram votados, os seguintes créditos 
adicionais: para a mudança da Câmara dos 
Deputados – 500 milhões, para a do Senado – 300; 
para o Rádio do Poder Legislativo – 150, para a 
mudança do Ministério da Guerra – 100 milhões; 
para a do Catete – outros 100. Soma: 1 bilhão, 150 
milhões. E apenas para a festança do dia 21, para a 
glória daquele instante fugaz na vida do monarca 
asiático – mais 150 milhões. Total – 1,3 bilhões. E 
ainda há a nova rodovia, não prevista, mas decidida, 
num ápice de segundo pelo suserano absoluto, num 
momento de euforia, ligando Brasília ao Acre e que 
consumirá mais alguns bilhões até o fim do ano,  
data marcada para sua conclusão em ritmo 
supersônico. 

E haverá especialmente, o sorvedouro das 
despesas indispensáveis para superar e corrigir as fa- 
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lhas, lacunas e erros existentes em Brasília e, ainda, 
acelerar o ritmo de suas obras, a fim de que a 
mudança não leve o caos à administração, não 
paralise as instituições nem redunde no desespêro e 
na derrota de seus autores e responsáveis. Bilhões 
terão de jorrar. Até comida, até pão serão para lá 
transportados diàriamente por via aérea, nos dois 
aviões postos à disposição da COFAP. Será pão 
mais caro do mundo. O leão que o diabo amassou e 
a COFAP levará. 

Mas, concomitantemente, e por fôrça dos 
delírios em curso, há, para martírio das finanças e 
agravação de suas úlceras, o imperativo de socorrer 
o funcionalismo da União. Tão angustiosa, tão 
clamorosamente iníqua, a situação em que se 
debatem os servidores, após o aumento de 50% no 
custo da vida, registrado em 59 – que não há como 
lhes negar reparação para que, num mínimo de 
dignidade, possam manter-se vestidos no 
cumprimento dos deveres funcionais. 

Em que percentagem será a média do 
aumento da remuneração? Dentro de alguns dias 
saberemos, mas, seja, seja qual fôr a forma preferida 
pela lei, ou muito me engano, ou imensa e 
acabrunhadora será a decepção de grandes setores 
do pessoal administrativo, com a reclassificação ou 
benefícios votados. 

É que o govêrno, tão pródigo na euforia dos 
bilhões que emite a jôrro diz não poder gastar mais 
que 12, por ano, para a melhoria da vida dos 
barnabés que arrastam a máquina do Estado, 12 ou 
15 bilhões de aumento, entretanto, terão o efeito de 
desiludir e amargurar as esperanças do funcionalismo 
e, simultâneamente, agravar em alto grau o surto 
Inflacionário com que êste desgovêrno há quatro anos 
sufoca a Nação e rouba os salários dos trabalha-  
 

dores. Sim, qualquer majoração de estipêndios 
concorrerá para o desequilíbrio do orçamento e o 
alargamento das emissões. E não falta quem diga, 
dentro e fora do parlamento, que são os 
reajustamentos da remuneração dos servidores 
públicos a causa máxima das desventuras 
financeiras. Entretanto, poucas vêzes, como no caso 
presente, mais claramente se percebe que êste 
aumento se impõe como efeito da anterior 
desvalorização monetária, decorrente dos desatinos 
administrativos. O aumento, do mesmo passo, é 
determinado pela inflação anterior e determinante de 
inflação imediata. É efeito e será, concausa do 
processo de aviltamento financeiro e apodrecimento 
monetário que adubam as glórias faraônicas do 
alegre Dr. Juscelino. Seja dito, porém, que, à luz  
das cifras, os funcionários públicos, como a 
generalidade dos assalariados, têm sido vítimas e 
mártires dessa máquina de espoliação dos pobres  
e incubadeira dos aventureiros e arrivistas da  
"nova classe", que é a inflação. São os números  
que dizem, sem contradita possível. Êles se 
encontram num estudo da insuspeita revista 
"Desenvolvimento e Conjuntura" e provam que,  
quer tomando como ano-base o de 1914, quer  
o de 1936 ou de 1948, os dados referentes  
aos vencimentos dos funcionários de padrão "E" ou 
de padrão "O", em comparação com os níveis do 
custo de vida, revelam que os salários reais dos 
servidores públicos – Isto é, sua capacidade 
aquisitiva – têm caído de forma alarmante. Os de 
padrão "O", entre 1948 e 1959 (depois do abono), 
representam apenas a metade, em poder de compra. 
Ora, depois de concedido o abono, no ano passado, 
o custo de vida cresceu em 50%. Não é possível, 
portanto, recusar duas conclusões: – A) embora  
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as verbas e os aumentos de remuneração do 
pessoal pesem tremendamente no orçamento, em 
seu desequilíbrio e nas finanças, a verdade é que as 
majorações têm sido: 1º) determinadas pela 
desvalorização monetária e pela elevação do custo 
de vida, e a elas anteriores; e, 2º) concedidas após o 
aumento do nível dos preços não o tem 
acompanhado proporcionalmente, deixando a grande 
massa dos servidores em situação inferior à que 
desfrutavam, em têrmos de salários reais. B) A 
segunda conclusão está como já afirmei, na imensa 
e cruel decepção que aguarda o funcionalismo, 
depois de votada a atual lei da reclassificação ou 
qualquer outra que traga o teto de 10 ou 12 bilhões 
de cruzeiros. 

Mas, Sr. Presidente, ainda assim, esta ou 
qualquer lei, visando à melhoria do pessoal, terá 
terrível impacto sôbre a situação orçamentária e 
financeira, porque já é ela péssima, e levará de 
roldão a intrujice de quem afirma que haverá 
estabilidade monetária no corrente exercício. É que 
embora limitado em 12 bilhões, o reajustamento ou a 
reclassificação de que estamos cogitando, diz 
respeito apenas aos quadros da Administração 
Centralizada da União. E não há quem negue que o 
mesmo tratamento mínimo terá de ser 
imediatamente estendido aos quadros funcionais das 
autarquias, institutos e sociedades de economia 
mista, as quais, em muitos casos, dependem de 
auxílios e subvenções dos cofres da União para se 
manterem aparentemente de pé. Para cobrir deficits 
e suplementar as autarquias, despendeu o Erário 
nacional 16 bilhões em 1958 e 20, em 59. Mas não é 
só. Após atender, embora mal, ao funcionalismo  
civil, cumprirá ao Congresso voltar-se para as 
classes militares que, como se sabe, já estão com  
 

seus estudos e reivindicações elaborados. Como 
também se sabe, a respeito dos militares não cabe 
consulta ao DASP, nem palpites de assessôres. 
Quais serão o teto e o montante da despesa com 
esta imperiosa extensão da justa providência? E 
ainda não findaram as conseqüências: – majoradas 
as remunerações ao pessoal ativo estender-se-ão ao 
inativo, como é de lei e de justiça, como, por  
via de conseqüência, logo após aos pensionistas de 
tôdas as classes. A quanto iremos, no total? Não 
creio afoiteza estimar em 25 ou 30 bilhões por ano, 
na melhor das hipóteses. Entretanto, êstes 
aumentos, pôsto que minguados e insatisfatórios, 
terão repercussões de ordem vária. Desde logo, 
levarão a desgraça aos Estados e Municípios – a 
começar pelo atual Distrito Federal – cujas fôrças 
financeiras, sem disporem da guitarra emissionista, 
não encontrarão recursos idôneos para conceder a 
seus servidores reajustamentos correspondentes, 
embora indenegáveis. Cada vez mais, Estados e 
Municípios terão sua receita normal absorvida pelas 
despesas de custeio e cada vez mais, em 
conseqüência, dependerão das migalhas e dos 
favores do suserano Presidente da República. Ainda 
mais. A persistência e o recrudescimento do jato 
inflacionário levarão, mais mês, menos mês à 
revisão do salário-mínimo, como decorrência forçosa 
dos aumentos salariais que se verificam dia após dia 
e da incontrolada e agressiva elevação do custo  
da vida. Em resumo: ou o govêrno pretende burlar  
os servidores civis e militares, ativos e inativos, 
protelando as leis reparadoras, graças à balbúrdia  
da transferência da Capital, ou êste ano de 1960, 
com as despesas brutais da mudança, mais  
as da aceleração das obras de Brasília, rodovias  
ao Acre e outras metas improvisadas, so-  
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madas às da melhoria de vencimentos e proventos 
– êste ano de 60 manterá o ritmo do flagelo 
financeiro que, de 1956 para cá, assumiu 
proporções aterradoras. Teremos mais uma volta 
violenta na espiral, mais um salto louco na 
estratosfera inflacionária. A moeda ainda mais se 
aviltará, no sortilégio da guitarra com que, no Brasil, 
o govêrno pensa que tudo resolve. Mais dezenas de 
bilhões em déficits e em emissões. E os salários 
continuarão se corrompendo, se dissolvendo, se 
volatilizando, na alta dos preços. Novos  
aumentos, custos e vida mais caros na sarabanda 
criminosa com que a inépcia e a irresponsabilidade 
confundem o povo através das promoções 
publicitárias alimentadas também elas, com o 
dinheiro falso da corrupção. Ao fim dêstes cinco 
anos de pesadelo e de propaganda alucinada, com 
que se mistifica a opinião pública, sem permitir que 
a oposição tenha acesso ao Rádio e à Televisão 
para o debate democrático e esclarecedor, ao fim 
dêstes cinco anos, quem assumir o Poder encontrará 
as finanças do País mais devastadas do que 
estariam as terras do Vale do Jaguaribe se Orós 
houvesse ruído. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Outro dia, V. 

Exa. estêve num programa de televisão. Foram as 
palavras de Vossa Excelência censuradas? 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. me dá ótima 
oportunidade. Realmente, fui convidado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não assisti ao 
programa, porque estava fora do Rio, mas soube que 
V. Exa. havia ido ao programa e se saíra com o 
brilho habitual. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido pela 
generosidade de Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Peço licença a V. Exa., nobre Senador 
Mem de Sá, para interrompê-lo, suspendendo os 
trabalhos por quinze minutos, a fim de que os 
Senhores Senadores possam cumprimentar o Sr. 
Bruno Pittermann, Chanceler da Áustria, em visita a 
esta Casa. Ao reabrir a sessão V. Exa. continuará 
com a palavra. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, eu 
desejaria, apenas, responder ao aparte do nobre 
Senador Victorino Freire. Seria uma graça de Vossa 
Excelência. 

O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência tem 
permissão. 

O SR. MEM DE SÁ (dirigindo-se ao Sr. 
Victorino Freire): – O aparte de V. Exa. é muito 
agradável para mim. 

Realmente, fui convidado para participar de 
um programa de televisão, que, por acaso, tinha o 
título de "Em poucas palavras". De fato, o 
entrevistado só tem o direito de dizer poucas 
palavras. Para o mesmo programa, havia sido 
convidado também o jornalista Hélio Fernandes, a 
fim de falar sôbre o que tinha visto em Brasília. O 
convite fôra-lhe formulado com uma condição: a de 
assumir o compromisso de não se referir ao Sr. 
Presidente da República nem o atacar, o mesmo 
fazendo em relação ao Sr. Israel Pinheiro, que 
também é dos homens intocáveis dêste País. 

O Sr. Hélio Fernandes, pelo desejo de 
esclarecer a opinião pública, assumiu êsse 
compromisso de honra e foi às vinte e duas horas 
para o estação de televisão, e lá recebeu a ordem de 
não falar, nem mesmo nos têrmos estabelecidos. 
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O Sr. Oswaldo Penido, no entanto, foi 
convidado para falar, hoje, livremente pelo tempo 
que quiser sôbre Brasília. Não se dá á mesma 
faculdade a mim ou ao grupo que eu assumi o 
compromisso de indicar, acima de qualquer suspeita, 
a fim de debatermos com o Presidente da República 
e outras autoridades os problemas que têm trazido 
para o rádio e a televisão sem oferecerem 
oportunidade a contestação. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Chegou o 
nobre colega a participar do programa e falou 
livremente? 

O SR. MEM DE SÁ: – Falei tranqüilamente 
apenas dois ou três minutos: mas não me 
convidaram – nem eu tenho dinheiro de que dispõe o 
Sr. Presidente da República – para falar livremente 
durante duas ou três horas como fará o Sr. Oswaldo 
Penido. Consiga V. Exa. a lei do rádio – regalia 
mínima e num país democrático – a fim de que o 
rádio e a televisão dêem a um grupo de homens, de 
insuspeição a tôda prova, o direito de contestar 
aquilo que. o Sr. Presidente da República, ou seus 
defensores, para ali levam como propaganda da obra 
presidencial. Nada mais peço. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Prometo a V. 
Exa. levar êsse apêlo ao Senhor Presidente da 
República. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre Colega já tem 
uma dívida para comigo. Quando Vice-Líder, no 
exercício, de Líder da Maioria fêz-me a promessa  
de falar ao Sr. Presidente da República a êsse 
respeito. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Falei  
ao Sr. Presidente da República e Sua  
Excelência prometeu tomar providências. Ao 
assumir o Senador Lameira Bittencourt a Lide-  
 

rança, transmiti a S. Exa. essa promessa. 
O SR. MEM DE SÁ: – Estamos agora em 

terreno concreto em que poderemos trabalhar. O 
Deputado Herbert Levy apresentou projeto de lei 
estabelecendo, precisamente, a obrigação de o rádio 
e a televisão concederem às correntes da Oposição 
o mesmo tempo de que dispuser o Govêrno. Em 
tôrno dêsse projeto podemos entender-nos se o 
Presidente da República aceitar o debate e desistir 
do monólogo, em que pode dizer o que quiser, 
entrujar o povo como bem entender, sem que 
tenhamos o direito de contestar e analisar os 
assuntos debatidos, para pormos à luz da verdade 
as sombras da mentira e da impostura. (Muito bem. 
Muito bem!) . 

O SR. PRESIDENTE: – Suspendo a sessão 
por quinze minutos, para que os Srs. Senadores 
recebam no Gabinete da Presidência o Sr. Bruno 
Pittermann, Chanceler da Áustria, Vice-Presidente do 
Conselho de Ministros da Áustria. 

É suspensa a sessão às 15 horas e 10 
minutos e reaberta às 15 horas e 25 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

A Mesa tem a satisfação de anunciar ao 
Senado que acaba de receber a visita do Sr. Bruno 
Pittermann, Vice-Presidente do Conselho de 
Ministros da Áustria; e maior prazer em comunicar 
que S. Exa. se dispõe, em nome do seu País, a 
contribuir em favor das vítimas das inundações no 
Nordeste. 

Fica consignado em nossos Anais êsse gesto 
do Sr. Chanceler da Áustria, muito grato para nós 
brasileiros. 

Continua com a palavra o nobre Senador Mem 
de Sá. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente,  
estava a concluir minha oração, quando a  
sessão foi suspensa para recebermos a honra  
da visita do Chanceler da Áustria. Pelo que  
V. Exa. acaba de comunicar, a visita de S.  
Exa. se reveste de mais êsse aspecto simpático, 
pelo gesto generoso, humano e altruístico daquela 
República européia em relação às vítima das 
inundações do Nordeste, o que muito nos 
desvanece. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que quem assumir o 
Poder depois das eleições de outubro, ao fim dêstes 
cinco anos, encontrará as finanças do País mais 
devastadas do que estariam as terras do Vale do 
Jaguaribe, se a barreira de Orós houvesse  
ruído. 

A inflação a que fomos levados – 85 bilhões 
emitidos em 4 anos – as dívidas e compromissos, 
internos e internacionais, contraídos para pagamento 
no próximo qüinqüênio, os despautérios e 
aberrações administrativas, custarão mais sacrifícios 
ao povo brasileiro do que a inundação de Orós 
poderia custar. A inflação a que fomos levados não 
tem o aspecto espetacular, trágico ou dantesco de 
uma avalanche que arrasa cidades, mata gente e 
destrói lavouras e fábricas nos borbulhões da água 
enlouquecida. Precisamente porque a inflação não 
entra pelos olhos e pela compreensão do povo, 
porque é insidiosa e enganadora, mais perigosa, 
mais ruinosa, mais calamitosa ela é. Os servidores 
públicos começam a perceber – e, afinal, todo o povo 
perceberá, quando o embuste tiver fim – que estão 
debaixo de uma catástrofe, de uma caudal de 
desgraça tão dolorosa e cruel como a que as 
enchentes levam ao Nordeste. Com uma diferença 
profunda: as enchentes resultam de fôrças 
incontroladas e cegas da natureza, enquanto o 
descalabro financeiro e a volatilização da 
 

moeda, com o roubo dos salários, derivam 
exclusivamente da incapacidade e da inconsciência 
dos governantes, que tudo sacrificam pela vanglória 
da vaidade. 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. FAUSTO CABRAL (para explicação 
pessoal) (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente 
– Eminentes colegas. 

A tragédia de Orós, que registra um momento 
doloroso na vida do País, convida-nos à meditação. 

Os azares do destino, que fizeram do Ceará 
como que um campo de experiência de fôrças 
verdadeiramente apocalíticas, sujeitando-a, ora aos 
horrores das sêcas, ora, como no momento, às fúrias 
das águas, marcam de modo realmente singular o 
povo de minha terra. 

Só um povo eleito poderia ser escolhido para, 
através dessas provações formidáveis a que o 
cearense tem sido submetido, no curso de sua 
História, demonstrar a fortaleza do seu caráter. 

Ainda agora, nesse episódio dantesco de 
Orós, afirma-se assombrosamente, por entre as 
lágrimas, a dor, o luto, a miséria, em suma, por entre 
todos os sofrimentos por que passa aquêle povo, o 
seu ânimo inquebrantável, sinal de que sairá mais 
forte dessa tragédia, para cumprir, superiormente o 
seu papel histórico na formação de nossa 
nacionalidade. 

Um grande povo, o povo cearense, povo que é 
a garantia de uma Pátria poderosa, mas que, neste 
momento, requer de nós, mais que palavras de 
louvor e reconhecimento à sua bravura. 

Em outras palavras: é necessário que o 
Govêrno se mostre, nesse terrível transe, à altura do 
nobre e heróico povo do Ceará. 

Milhares de famílias humildes  
foram lançadas à mais negra mi- 
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séria, seus lares destruídos, seus haveres perdidos, 
suas cidades desaparecidas. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Da licença para 
um aparte? 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Pois não. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Queira V. Exa. 

receber a solidariedade de um amazonense, que 
bem compreende os fenômenos que se abatem 
sôbre o Ceará. Nós, amazonenses somos, quase 
todos, descendentes em linha direta ou indireta dos 
bravos nordestinos. Sabemos o que significa para o 
Ceará a hecatombe que devasta suas cidades. 
Receba o nobre Colega, em nome do Amazonas, 
que tanto deve ao Estado de V. Exa., nossa integral 
solidariedade no momento em que um cataclismo 
abate, não o Ceará indômito, mas suas cidades, 
vergastadas pelos maiores temporais. 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Sou 
profundamente grato às palavras do nobre  
Senador Mourão Vieira, eminente representante do 
povo amazonense, terra que o Ceará tem no 
coração. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Pois não! 
O SR. VIVALDO LIMA: – Secundo meu 

companheiro do Amazonas, Senador Mourão Vieira, 
na manifestação de solidariedade ao Ceará, no 
momento doloroso por que passa, acossado por 
intempérie calamitosa. Não ignora V. Exa. a minha 
situação de Presidente da Cruz Vermelha Brasileira, 
instituição especificamente destinada a socorrer, em 
tempo de paz, e precìpuamente destinada a 
funcionar em tempo de guerra. De nossa parte não 
faltará ao Ceará o quinhão de auxílio. A Cruz Ver- 
 

melha Brasileira já se está mobilizando no sentido de 
fazer chegar às regiões assoladas o que fôr possível 
destinar-lhes, pois outras zonas do Brasil também 
têm sido assoladas por intempéries espantosas. 
Fique certo V. Exa., ilustre e eminente cearense, 
ocupante de uma das cadeiras do Senado da 
República, como representante do seu Estado, de 
que o Amazonas, por um filho seu, Presidente da 
Cruz Vermelha Brasileira, não faltará neste momento 
ao Ceará e ao seu bravo povo, numa demonstração 
de solidariedade pelo seu infortúnio. 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Agradeço 
penhorado a solidariedade de V. Exa. ao Ceará, no 
momento em que o seu heróico povo passa por 
terrível provação. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Pois não! 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Venho trazer à 

comovedora e ao mesmo tempo, incisiva oração de 
V. Exa. a solidariedade do meu Partido e do povo 
capixaba, que acompanham, consternados, o flagelo 
das enchentes do País, o qual tem no drama de Orós 
e do Vale do Jaguaribe um dos seus aspectos mais 
trágicos. 

Nessa tragédia o País volta o seu 
reconhecimento e a sua admiração para os 
nordestinos, a cujos labores e sacrifícios devemos os 
mais notáveis, e gloriosos capítulos da colonização 
interna e do nosso progresso, e em nossos dias, a 
decisiva colaboração na construção de Brasília e das 
novas estradas que rasgam as nossas selvas. 

O momento é para graves meditações  
sôbre a responsabilidade do Govêrno Federal,  
no tocante a assistência às populações e re- 
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giões assoladas. Essa assistência, que incumbe à 
União, nos têrmos do art. 5º inciso XIII, da 
Constituição Federal, terá de ser preventiva, e além 
disto representar um amparo social satisfatório. O 
Senado cumpriu assim desde logo o seu dever. 

A esta hora já deve estar sancionado o projeto 
de lei sôbre o assunto, para o qual solicitei urgência. 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Sou 
profundamente grato aos apartes do nobre Senador 
Attuio Vivacqua, eminente representante do Espírito 
Santo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Pois não! 
O SR. MEM DE SÁ: – Ao eminente e querido 

Colega trago a solidariedade expressa do Partido 
Libertador. Não compreendemos, como dizia V. Exa., 
que os Podêres Federais aguardem pedido de 
socorro das várias regiões flageladas. Cumpre-nos, 
especialmente ao Poder Executivo, com podêres 
outorgados pela Constituição, ir diretamente em 
socorro não do Nordeste, mas do Brasil inteiro. A 
tragédia de Orós, embora não se tenha consumado 
nos têrmos temíveis, é, ainda assim, da mais 
profunda gravidade, tanto sob o aspecto humano da 
desolação e das devastações, das famílias 
desalojadas e casas arruinadas quanto pela erosão 
do solo. A crosta de terra móvel e tênue agora  
no Nordeste será danosa não apenas para o  
Ceará, igualmente para o Piauí, Rio Grande do  
Norte e outros Estados. A erosão trará, futuramente, 
conseqüências terríveis. A barreira de Orós,  
uma das grandes obras do Presidente Juscelino 
Kubitschek e outras realizadas contra as sêcas 
 

do Nordeste – e falo como oposicionista – essas sim, 
são obras de desenvolvimento econômico de 
fundamental importância para o progresso do País. É 
lamentável não estivesse pronto em março o açude 
de Orós, como foi programado. É necessário agora 
que tôdas as verbas disponíveis se concentrem na 
reconstrução dessa reprêsa, e mais obras, 
principalmente para evitar os danos da erosão. É 
preciso que as verbas destinadas à rodovia Belém-
Brasília, por exemplo, ou à Fortaleza-Brasília, 
empreendimentos adiáveis, sem mal nenhum para a 
região, sejam destinadas inteiramente a essas obras 
fundamentais, é necessário sobretudo que se evite 
ao povo cearense, ao povo nordestino, enfim, a 
tristeza de ver gastar cento e cinqüenta milhões de 
cruzeiros nas festas de uma noite, enquanto lavra a 
desolação, a miséria e a fome naquelas regiões 
devastadas. 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Agradeço a 
solidariedade do nobre Senador Mem de Sá em 
nome do seu Partido ao Ceará, neste transe de dor, 
por que passa seu destemido povo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Pois não. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Trago, em meu 

nome e no da Bancada da União Democrática 
Nacional a nossa solidariedade aos patrícios que 
sofrem crucialmente nesta hora, assegurando-lhes 
nosso decidido apoio a quaisquer medidas 
destinadas a minorar-lhes os males. 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Sou muito grato 
às palavras do nobre Senador Daniel Krieger, ilustre 
representante do Rio Grande do Sul. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Pois  
não. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
nobre colega a esta altura deve sentir-se satisfeito 
pelos apartes que está recebendo, através dos quais 
é manifestada a solidariedade do Senado da 
República ao povo do Ceará, aliás, a todo o 
Nordeste brasileiro. Nordestino que sou, verá V. Exa. 
que o nosso sofrimento é comum, pois a  
Paraíba vem sentindo, também, as conseqüências 
das inundações. Estou certo de que o Govêrno,  
que com tanta segurança, patriotismo e interêsse  
se tem empenhado pela consolidação da  
economia nacional – sobretudo do nordeste 
brasileiro – êle que enfrentou a realização dessa 
obra monumental... 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Gigantesca! 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:  

– ...de engenharia e de alta significação  
econômica, não negará os recursos indispensáveis 
para sua reconstrução a fim de que atinja  
seus objetivos. O nobre colega tem, neste instante, 
minha solidariedade pessoal e a do meu  
Partido. 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Muito  
agradeço a solidariedade do nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo. O Ceará saberá reconhecer 
o apoio que está recebendo do Senado da 
República, num dos momentos mais terríveis de sua 
História. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: –  

Quero também, pessoalmente, solidari- 
 

zar-me com o povo cearense. Digo mesmo a V. Exa., 
tôda a Nação ficou abalada com os acontecimentos 
dramáticos que se desenrolam naquela terra. É, de 
certo modo, estranho que uma região de solo 
geralmente ressequido, possa, de um momento para 
outro, ser inundada. Suas populações, 
periòdicamente atingidas pelas sêcas, hoje sofrem 
os efeitos das enchentes; mas o Govêrno da 
República vem demonstrando interêsse em socorrer 
as vítimas da calamidade em tôdas as partes. 

O SR. FAUSTO CABRAL: – Agradeço ao 
nobre Senador Lima Teixeira seu aparte, humano e 
confortador. 

(Lendo) – Milhares são os brasileiros que 
mourejavam no Vale do Jaguaribe, contribuindo, com 
seu honesto trabalho, para o engrandecimento do 
Ceará e do Brasil. 

Surpreendidos pela catástrofe, não podemos 
permitir apelem êles para o nosso socorro. Nós é que 
devemos ir até êsses bravos brasileiros, 
testemunhando-lhes nossa solidariedade, confortando-
os com nosso auxílio, em reconhecimento pelo muito 
que representam para a Nação. É preciso que tenham 
a certeza de que no Parlamento sabemos sentir, em 
tôda a extensão e profundidade, não só os grandes 
momentos de glória, como também as angústias e as 
dores por que passam. 

Vigilantes sempre, em defesa das grandes 
causas, os Parlamentares brasileiros, às vêzes tão 
mal compreendidos, têm sabido sempre situar-se à 
altura de seus mandatos. 

Atendendo à sugestão do digno Presidente 
da Câmara Municipal de Maranguape, de  
logo patrocinada pela Rádio Dragão do  
Mar, de Fortalezas, e pela Rádio Continental, 
desta capital, tomamos a iniciativa, nesta  
Casa, de um movimento tendente a garantir 
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aos mártires de Orós, assistência ampla e efetiva. 
Estamos certos de que nenhum parlamentar se 
recusará a dar um dia de seus subsídios em favor da 
campanha de recuperação social e econômica do 
Vale do Jaguaribe, o que faremos, não como favor, 
muito menos como esmola, mas levados por 
imperativo de solidariedade a um povo exemplar em 
sua luta pela sobrevivência e que tanto tem feito pela 
grandeza do Brasil. 

Agradeço mais uma vez, a todos os 
companheiros que hipotecaram solidariedade, neste 
momento em que peço ajuda para o povo de minha 
terra. (Muito bem; muito bem! Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Fausto Cabral, o Sr. 
Cunha Mello deixa a cadeira da presidência, 
assumindo-a o Sr. Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, terceiro orador inscrito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Sensor 
Presidente, a Construção de Brasília, êsse 
gigantesco empreendimento que consagra a 
capacidade, o esfôrço e o patriotismo do povo 
brasileiro, através da determinação do arrôjo do 
Presidente Juscelino Kubitschek, não tem sido 
examinada como deveria, sôbre dois relevantes 
aspectos: o do seu Sistema Escolar e o do seu Plano 
Médico-Assistencial, aquêle e êste sôbre a 
esclarecicla e operosa direção do Dr. Ernesto Silva, 
ilustre Diretor da NOVACAP, e coordenador dos 
Serviços de Educação e Saúde da futura Capital da 
União. 

O monumento urbanístico e arquitetônico  
de Brasília, que atrai para a nossa Pátria, a 
admiração do mundo, é a grande obra nuclear,  
do programa histórico e transcendental da  
mudança da Capital da União, programa integra- 
 

do por outras obras fundamentais para o nosso 
desenvolvimento econômico, como, dentre outras 
rodovias e estradas-de-ferro, linhas aéreas e 
telecomunicações, transportes fluviais, usinas 
elétricas, serviços pioneiros de agricultura, 
implantação de indústrias em suma, um imenso e 
complexo conjunto de iniciativas, de serviços e de 
realizações propulsores do nosso progresso e de sua 
interiorização, com base num dos mais amplos e 
ativos mercados internos do globo. 

A cidade, disse Hunford, é, ao lado do idioma, 
a maior obra do homem. Êsse conceito só é 
verdadeiro enquanto a Urbs, fôr também, a Civitas. 
Assim, Brasília para integrar e realizar o seu papel 
civilizador terá de ser, necessàriamente, um nôvo 
organismo de valorização cultural e sanitária do povo 
brasileiro. 

O Sistema Educacional de Brasília foi 
organizado pelo eminente professor e pedagogista 
Dr. Anísio Teixeira e outros abalizados especialistas 
da matéria, em colaboração com o Ministério de 
Educação e Cultura, e compreende inicialmente, os 
setores do Ensino Primário, do Ensino Médio e do 
Ensino Profissional, devendo implantar-se, 
futuramente, no Chapadão, as instituições de Ensino 
Superior. 

A formação e aperfeiçoamento de professôres 
primários far-se-ão através de um Centro do 
Magistério. Cada Unidade de Vizinhança será dotada 
de um centro de Recreação e Atividades Sociais e 
Culturais, para crianças, adolescentes e adultos. 

O plano visa, mormente, às seguintes 
diretivas: 

– "Distribuição equitativa e equidistante das 
escolas no Plano Pilôto de Brasília de maneira que a 
criança percorra o menor trajeto possível para atingir 
sua escola. 
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– Oferecer possibilidade e oportunidade a 
tôdas as crianças e adolescentes. 

– Romper a rotina do sistema educacional 
brasileiro, elaborando um nôvo plano que 
proporcione à criança e ao adolescente, uma 
educação integral. 

– Conceder ao ensino particular amplos 
podêres, com fixação de áreas destinadas à 
construção de internatos e externatos". 

O desejável será que Brasília seja o ponto alto 
da reforma da educação, isto é, da revolução 
pedagógica de que carece o Brasil com as suas 
velhas Bastilhas Didáticas. 

Identificado com êsse pensamento reformador, 
que nos animou, quando empreendemos a cerca de 
três decênios a reforma do ensino do Espírito Santo, 
esperamos que em Brasília surja a Escola Ativa e 
Humana, aquela que, segundo o belo e nobre 
conceito de Adolpho Ferriere, foi a que, pela primeira 
vez na história, fêz justiça à criança. 

Sr. Presidente, o notável e, na verdade, 
revolucionário Plano Médico-Assistencial de Brasília, 
cuja elaboração concretiza estudos e cooperação de 
expoentes da Medicina, está resumido na clara e 
impressionante exposição que o Dr. Ernesto Silva 
realizou em Brasília. Êsse Plano objetiva, antes de 
mais nada, o equacionamento dos problemas da 
saúde pública, dentro do espírito que criou a nova 
Capital do Brasil. Ali, um dos deveres da nossa 
geração é, precisamente, o de preservar o privilégio, 
o que é uma das razões da localização de Brasília, o 
privilégio de suas condições de salubridade com que 
a Providência dotou no Planalto Central, a nossa 
Pátria. 

Assim, Sr. Presidente, foram votados  
os atos essenciais e dentre êsses, o Decreto nº 
42.552, de 21 do corrente mês, que criou o 
 

Conselho de Saúde de Brasília. 
Lerei, para conhecimento do Senado e do 

País, os pontos principais da brilhante palestra 
realizada na reunião de médicos, em Brasília, pelo 
Dr. Ernesto Silva. 

"O plano médico-assistencial de Brasília, disse 
inicialmente, visou, antes de mais nada, o 
equacionamento dos problemas de saúde pública 
dentro do espírito que criou a nova capital do  
Brasil. 

Vale dizer, realizar-se essa assistência  
dentro do mesmo espírito revolucionário  
que presidiu essa nova civilização do Planalto 
Central. 

A construção de uma cidade não se resume 
em fundá-la e definí-la como tal, em dar-lhe um 
traçado perfeito e construir edifícios modernos, 
pontes e estradas pavimentadas, em dotá-la de 
serviços de água, esgôto, eletricidade, telefone, 
apartamentos e casas residenciais. 

Uma cidade não é apenas um amontoado de 
pedras, um agrupamento ordenado de casas, um 
traçado intrincado de ruas e sim um sistema de  
vida. 

Um sistema revolucionário exige,  
também, soluções revolucionárias e simultaneidade 
de ação. Não poderia o sistema médico  
de Brasília adotar soluções arcaicas, repetir  
erros e seguir a rotina que remonta a épocas 
coloniais. 

Imbuídos dêsses pensamentos e da vontade 
indomável de tornar Brasília uma cidade humana, 
dotada de todos os fatôres indispensáveis ao 
confôrto, bem-estar e comodidade da população, é 
que estamos realizando no campo médico-hospitalar, 
uma obra revolucionária, original e isenta dos  
erros comuns nas várias cidades do nosso País, 
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rompendo, também, nesta oportunidade, com o 
espírito rotineiro, que asfixia e dificulta o progresso. 
 

A ATUAL ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR 
NO BRASIL 

 
Atualmente no nosso País a assistência 

médico-hospitalar representa uma série de falhas. As 
principais são: 

"1º Dispersão de esforços pela multiplicidade 
de serviços assistenciais, por vêzes em precário 
funcionamento. 

2º Extrema oneração dêsses serviços, 
decorrente dessa multiplicidade; 

3º O não reconhecimento do direito, ao 
doente, do livre arbítrio na escolha do médico que vai 
atendê-lo; 

4º O desestímulo do médico, reduzido à 
condição de assalariado; 

5º O penoso deslocamento dos doentes para 
seu hospital, na maioria das vêzes localizado a 
grandes distâncias de sua residência". 

Há inegàvelmente no País, uma multiplicidade 
de serviços por vêzes precários, dando a certas 
zonas e cidades um atendimento demasiado e a 
outras, nenhum. Isso redunda numa tremenda 
oneração para execução dos trabalhos nem sempre 
em benefício da sua melhor qualidade. 

Não há a negar que em qualquer lugar do 
mundo a escolha do médico é um caso de confiança 
pessoal e um direito inalienável do cidadão. A 
confiança no profissional é um elemento valioso no 
tratamento do doente; o sistema compulsório de 
atendimento médico, existente no nosso País, não 
atende a êsse requisito. 

Por outro lado não há estí- 
 

mulo do médico brasileiro, sujeito que é a  
um regime de mero assalariado. Com isso  
medicina e médicos prejudicaram-se. Êstes sem 
incentivo e aquela exercida em alguns casos 
precàriamente. 

 
VANTAGENS DO NOVO SISTEMA 

 
Pelo nôvo sistema que acaba de ser 

introduzido em Brasília êsses inconvenientes 
serão afastados: haverá mais comodidade da 
população que terá mais próximo os seus  
meios de tratamento; maior concentração de 
meios, melhorando a assistência médico-
hospitalar; menos custo dos serviços médicos, 
decorrente dessa concentração; livre-arbítrio do 
indivíduo na escolha do médico que vai  
tratar de sua saúde; uma interveniência da 
comunidade nos problemas de saúde pública,  
que na realidade são do seu interêsse e  
da sua responsabilidade. Além disso, 
convenhamos, uma tal inovação representaria 
também, uma demonstração de evolução 
democrática, dando-se ao povo uma certa auto-
determinação nos problemas essenciais da sua 
sobrevivência. 

No nôvo sistema o médico deixa de ser mero 
assalariado; há uma unificação de todos profissionais 
e serviços existentes; um programa comum de 
assistência médica; uma maior concentração de 
meios, permitindo uma assistência de alto  
padrão; a aproximação e convivência maiores dos 
médicos entre si para atingir aquêle programa  
de alto padrão; permitirá ainda o método, um  
maior aperfeiçoamento dos profissionais. Como 
resultante natural disso tudo, haverá também um 
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melhoramento econômico dos médicos, uma vez que 
o plano prevê: 

"1º) Salário-base-mínimo: No caso do médico 
já funcionário, o seu salário será reajustado até 
aquêle nível, se fôr o caso; 

2º) Remuneração pro-labore por tarefa 
executada no atendimento dos que tiverem direito, 
por lei, à assistência médico hospitalar; 

3º) Possibilidade de atendimento, no hospital, 
dos doentes particulares após o término do horário 
de tempo integral, o que ainda tornará mais presente 
o médico na unidade hospitalar". 

 
DO PLANO 

 
Inúmeras experiências têm sido feitas, em 

certos países, no campo da medicina social, com 
êxito variáveis. 

Êsses êxitos entretanto, não estabeleceram 
um sistema único, aplicável a todos os países. 

Urgia, pois, se encontrar, para o nosso meio, 
uma solução intermediária, que permitisse fazer-se 
uma medicina verdadeiramente para o povo, 
respeitando-se dois pontos essenciais: reunir os 
médicos num mesmo sistema útil à coletividade, sem 
tirar-lhes uma sadia emulação, que indispensável ao 
seu aperfeiçoamento. 

O plano assistencial de Brasília, eliminando os 
excesssos verificados em outros países, procurou 
realizar um sistema de aperfeiçoamento do método 
atualmente vigente aqui. O fulcro principal desta 
inovação, foi chamar o povo a colaborar na solução 
de seus próprios problemas. 

Èsse é o objetivo do  
Conselho Comunitário de Brasília, 
 

criado por Decreto Presidencial. 
O Conselho Comunitário é o órgão 

representativo da comunidade. Tem por finalidade 
opinar sôbre os problemas médico-sanitários de 
Brasília. É um órgão normativo e fiscalizador. 

Compor-se-á de representantes de  
tôdas as classes sociais através de suas instituições 
e de representante do Govêrno. Por êsse  
sistema cada cidadão poderá levar ao Conselho 
Comunitário as necessidades de sua cidade ou de 
seu bairro, para o julgamento e providências  
do Conselho, por interessados do seu órgão de 
classe. 

É a participação da população, concentrando 
os homens que as representam e têm capacidade 
decisória nos problemas comuns da comunidade. 

Tudo isso de comum acôrdo e em colaboração 
com o poder público. 

O seu órgão de execução é o Conselho  
de Saúde, instituído pelo Decreto nº 47.952,  
de 21 de março corrente. Êste, se compõe de um 
Diretor e quatro chefes de Divisão, eleitos  
pelo Conselho Comunitário, sendo o Diretor  
escolhido em lista tríplice, pelo Presidente da 
República. 

O Conselho de Saúde, para execução de suas 
atribuições, disporá de uma rêde de hospitais, 
constituída de: 

– "um hospital de base, que constitui o centro 
do sistema: 

– onze hospitais distritais cada um  
atendendo a uma população de 45 a 50.000 
habitantes, prèviamente zoneados pelo Plano  
Pilôto; 

– hospitais rurais; 
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O hospital de base é o centro do sistema; a 1ª 
cadeia para a periferia são os hospitais distritais, 
situados na zona urbana. 

O 3º escalão do plano para a periferia são os 
hospitais rurais, destinados àquelas zonas. O 
fechamento da cadeia se faz na área dos hospitais 
satélites criados, ou a serem criados nas futuras 
cidades satélites, de acôrdo com o Plano Pilôto. 

Tôdas essas unidades, que estarão a serviço 
do Conselho de Saúde, dipõem dos meios mais 
modernos de assistência médica. 

Para a execução dêsse plano já está sendo 
composto um quadro de médicos, enfermeiras e 
demais auxiliares, de alto nível técnico. 

O plano já está em franca execução através 
do Hospital Distrital de Brasília. 

Êste hospital está em condições de atender a 
tôda a população de Brasília por um largo período. 
Conta com 260 leitos, em edifício de 12 andares, 
com Pronto Socorro eficientíssimo, capaz de  
atender à zona urbana e à rural e em serviço de 
assistência domiciliar. É o hospital eminentemente 
dinâmico, pela mínima retenção dos doentes, de 
acôrdo com as mais modernas normas hospitalares 
evitando-se a imobilização dos crônicos o que, 
infelizmente, é uma norma na maioria dos hospitais 
brasileiros. 

Como vêem é um plano revolucionário, à 
altura da obra realizada pelo Presidente  
Juscelino Kubitschek em Brasília, essa  
nova civilização implantada no coração do Bra- 
 

sil e que foi executada por essa figura singular de 
pioneiro que é o Dr. Israel Pinheiro, presidente da 
NOVACAP. 

Esperamos que a brilhante classe médica a 
que pertencemos, sinta a grandeza da inovação que 
estamos procurando introduzir, que é em benefício 
da comunidade, da ciência e da classe médica, e nos 
dê o seu apoio e ao Presidente Juscelino Kubitschek 
de cuja decisão e espírito renovador nasceram 
Brasília e os seus complementos humanos de que 
êste plano é parte." 

Sr. Presidente, a construção da nova Capital e 
os demais empreendimentos que integram êste 
grandioso capítulo da história de nosso tempo, não 
estarão isentos de erros e falhas. O que nos cabe é 
uma colaboração sincera e patriótica no sentido da 
crítica construtiva e da vigilância cívica e moral que é 
essencial ao regime democrático. 

As minhas palavras objetivam despertar a 
atenção para problemas primordiais e básicos da 
mudança da Capital, e cujo estudo exige a 
convocação dos nossos valores culturais e dos 
espíritos patrióticos. 

Entre êsses problemas cuja solução se impôs 
ao Estadista da Nova Capital, figuram os da 
educação e da saúde. – (Muito bem! Muito bem!). 

Durante o discurso do Senhor Attílio Vivacqua, 
o Senhor Freitas Cavalcanti deixa a cadeira da 
presidência, reassumindo-a o Senhor Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Dix-Huit Rosado, para explicação pessoal. 
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O SR. DIX-HUIT ROSADO (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente a tragédia que se 
abate sôbre o Nordeste tem chamado a atenção de 
todo o Brasil. A Nação Brasileira acompanha com 
emoção e maior interêsse, o sofrimento dos irmãos 
nordestinos. 

O Orós, que veio ao escontro de esperanças, 
agora se esvai numa sangria terrível, extinguindo, no 
coração do nordestino, as esperanças que nasceram 
de princípio. 

Sr. Presidente, o Nordeste inteiro entretanto, 
sofre com essa pluviometragem exagerada: a 
Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará; e até 
mesmo Pernambuco. Todos sofrem com o exagêro 
das quedas pluviais. 

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

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Com muito 
gôsto. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Poderá V. Exa. 
incluir também o meu Estado, o Piauí. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – E o meu 
também, o Maranhão. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Não poderia 
deixar de citar, o Piauí, cujas cidades foram 
destruídas, o gado arrebatado pelas águas e 
agricultura devastada pelas cheias. 

Foi sempre a esperança maior do nordestino 
as águas das chuvas, que deveriam provocar o 
milagre da germinação. Agora, caem elas 
desesperadamente extinguindo a própria esperança, 
destruindo a vida, e devastando os campos e as 
cidades. 

Não pode haver engano, nem o amaciamento 
das notícias deixará de significar o desespêro  
dos cearenses, porque as fotografias, pu- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

blicadas no O Globo de hoje, traduzem na sua 
intensidade e nas suas côres, a tragédia oriunda do 
rompimento da barragem do Orós. 

Não pode, repito, haver engano. 
O exemplo de 1924, que ainda conservamos 

na memória, mostra os campos submersos, as 
famílias desesperadas em retirada. Agora, o drama 
se repete, com a devastação multiplicada muitas 
vêzes, porque a barragem, que estancara o 
Jaguaribe e enchera de promessas os sertanejos, 
após acumular durante dez dias, mais de setecentos 
milhões de metros cúbicos de água, rompe-se para 
alagar todo o vale daquele rio. Alagar e destruir suas 
cidades, matar os animais domésticos e levar os 
próprios homens no roldão. 

Não podemos pensar que a sangria livrou o 
povo da desgraça; que a barragem suportará a 
descarga das águas, como se fôsse de pedra; a 
barragem é de material capaz de se dissolver na 
avalancha e, é quase certo, se dissolverá. O grande 
milagre da engenharia foi conseguir reter por 
algumas horas, por alguns dias, as águas do 
Jaguaribe e discipliná-las durante êsse tempo,  
para depois vê-las se derramarem pelas terras 
marginais. 

Se assim não fôsse, se aquela notícia das 23 
horas e 30 minutos fôsse exata, a humanidade 
inteira teria voltado os olhos para o Brasil com o 
impacto da desgraça que atingiria aquela região. 
Mais de cem mil pessoas teriam morrido  
naquela madrugada. Não teria havido tempo para 
sua retirada. Felizmente, Deus nos fêz essa 
advertência e não permitiu se consumasse perigo tão 
grande. 

Mesmo assim, não desapareceu êle 
completamente pois as terras, ensopadas, já 
saturadas, não podem embeber a água, esta se 
derrama pelas frestas que a cada minuto se  
alargam. 
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O Ceará vai pagar caro, muito caro, aquela 
grande esperança, que nasceu no seu coração mas 
não é sòmente êsse Estado. 

Há poucos instantes o ilustre Presidente desta 
Casa comunicou que o Chanceler da Áustria 
prontificou-se a auxiliar as populações do Ceará. O 
Rio Grande do Norte como todos os do Nordeste, 
está sendo atingido pela calamidade, recebe seus 
irmãos e luta por êles, solidariza-se com o sofrimento 
dos companheiros e acolhe, nesta hora, milhares de 
cearenses esfarrapados, nus, famintos, doentes e 
Infectados. 

Vi há poucos dias, o meu irmão Vingt-Rosado 
trazer em setenta caminhões, de Aracati, 
companheiros e amigos que várias vêzes nos 
receberam festivamente em sua cidade. Aracati é 
como uma irmã de Mossoró na luta que vivemos não 
para nivelar o Norte com o Sul mas, pelo menos, 
para completar a cota-parte de responsabilidade que 
temos, como brasileiros. 

A minha cidade recebe com emoção e carinho 
as mulheres, as crianças, que segundo vejo pelo 
noticiário telegráfico, estão sem agasalho, sem 
proteção, sem lugar para dormir, enchendo os 
Edifícios Públicos, até as cadeias. Os lares de 
Mossoró, os recebem com carinho e compartilham 
de sua desgraça. 

Foi por isso que quando o nobre Senador 
Fausto Cabral aqui falou e outros colegas com S. 
Exa. se solidarizaram, dispensei-me de aparteá-Io 
porque essa manifestação já estava dada através de 
meus amigos, de minha família, dos recursos de que 
dispunham na cidade que nos viu nascer e que 
ajudamos, pelo nosso trabalho, a construir. 

Sei que os Rios Piranhas e Mossoró  
estão crescendo as águas e os estuários  
deltaicos não lhes permitirão a saída, uma vez que, 
 

pela sua localização topográfica, permitem com 
facilidade as enchentes. Veremos, assim, também 
cidades se afogarem como já estão quase se 
afogando Pendências, Macau, Juturutu, Açu, e 
outras que ficam à margem do Piranhas. 

Há pouco recebi telegrama comunicando que 
o Rio Mossoró se avoluma e se espraia pela várzea, 
matando e estiolando tudo. 

Sr. Presidente, sei que esta Casa, a 
requerimento de um dos eminentes colegas, vai 
nomear uma Comissão para estudar os efeitos da 
calamidade no próprio lugar. 

Permitir-me-ei, depois de conhecer 
perfeitamente a intensidade do desastre do 
Nordeste, voltar à tribuna para debater o problema, 
mas antes, pediria a V. Exa., Sr. Presidente mais 
alguns minutos para projetar o assunto, porque o 
reputo da maior importância para a Nação. Sei que 
me são permitidos, regimentalmente, dez minutos; 
mas apelo para V. Exa. e a Casa no sentido de me 
concederem mais algum tempo não para debater de 
todo o problema, mas para levantar apenas a ponta 
do véu da catástrofe que caiu sôbre o Nordeste do 
Brasil. 

No Rio Grande do Norte, o Governador 
Dinarte Mariz tem, ao lado das autoridades federais, 
tentado tudo, feito, até, o impossível; e através dos 
telegramas que incorporo ao meu discurso para que 
sirvam de documentos, expõe a posição do Estado, 
o perigo que corremos. Faz, também, apêlo ao 
Presidente da República, aos Ministros, para que 
todos os recursos lá cheguem antes que seja tarde. 

Estou convencido de que o Govêrno da 
República tomará imediatamente as providências 
necessárias antes mesmo que se possam analisar as 
responsabilidades da tragédia, antes que se apontem, 
se proventura, fôr possível apontá-los, os culpados. 
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É necessário, antes mesmo da discussão, 
socorrer quem tem fome e lançar salva-vidas para 
quem morre afogado. Êste, o S.O.S. desesperado de 
Macau, pedindo que lancem salva-vidas, porque seu 
estuário já arrancou dos lares os macauenses, como 
os habitantes das outras cidades. 

São cem açudes, ou mais, arrombados, no Rio 
Grande do Norte, aumentando a caudal e alargando 
o desespêro. 

Sr. Presidente, é êste o último telegrama 
passado pelo Governador Dinarte Mariz, que, como 
vários Prefeitos de outras regiões lutam, como leões, 
para atenuar o sofrimento dos nossos irmãos 
cearenses a acrescer, os muito, nossa cota-parte na 
responsabilidade nordestina e também nossos 
sofrimentos. 

Eis o telegrama: 
“Confirmando meu telegrama de ontem sôbre 

a situação calamitosa decorrente das inundações, 
cumpro o dever de acrescentar a V. Exa. as grandes 
dificuldades que estamos atravessando para assistir 
ao nosso próprio povo, atingido pela calamidade e 
parte da população cearense das cidades vizinhas 
que está sendo abrigada em Mossoró. Em reunião 
realizada, ontem, em Palácio, com tôdas as 
autoridades estaduais e federais, inclusive os 
Comandos militares e com a presença de D. Eugênio 
Salles, deliberamos dirigir apêlo a todos os 
Ministérios que nos possam ajudar. O Ministério da 
Viação poderá autorizar o D.N.E.R. e o DNOCS, aqui 
sediados, a auxiliar a desobstrução das estradas 
inteiramente destruídas pelas águas que,  
a esta altura, mantém cêrca de trinta cidades 
 do nosso Estado isoladas. O mesmo Ministé- 
 

rio poderá, também, enviar recursos para que 
possam ser indenizados os pequenos fazendeiros 
que tiveram seus açudes arrombados pelas 
enchentes. O Ministério da Agricultura, através do 
Fomento Agrícola, poderá colaborar com a 
distribuição de sementes aos pequenos agricultores 
que tiveram suas terras inundadas e perderam 
totalmente suas plantações. O Ministério da Saúde 
poderá fazer, também, a remessa de medicamentos 
e atender a vacinação em massa da população da 
região inundada. O Presidente da Legão Brasileira 
de Assistência poderá, por sua vez, enviar recursos 
a fim de que possa melhorar a situação da 
população que se encontra desabrigada. Convicto 
das medidas que serão tomadas por V. Exa., no 
sentido de minorar o sofrimento da nossa gente, 
antecipo o reconhecimento do Govêrno e do povo 
dêste Estado. Atenciosas Saudações – Dinarte Mariz 
– Governador.” 

Sr. Presidente, a esta hora, a Nação inteira 
está transformada num pretório de justiça para 
julgar os culpados, se de fato existirem, 
 e descriminar aquêles que não tenham 
responsabilidade; isto é, se sòmente a natureza 
madrasta, a natureza terrível que nos obrigou a 
mais êsse sofrimento ou se há no bôjo dessa 
calamidade, algo que precise ser explicado; se fôr 
explicado, a bem da Nação, êsse pretório, que é 
o Brasil inteiro, por si só descriminará quem foi 
apontado com responsabilidades e não as teve. 
(Muito bem; Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Nelson Maculan, para explicação 
pessoal. 
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O SR. NELSON MACULAN (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, nobres Senadores, 
ocupo a tribuna a fim de abordar dois problemas 
sôbre agricultura. O primeiro, refere-se à triticultura 
no Estado do Paraná. 

(Lendo) Em observações feitas na região do 
sudoeste do Paraná e tendo-se como base a cidade 
de Pato Branco, centro de uma região produtora de 
trigo, com tristeza verifiquei que os agricultores que 
se ocupam do plantio do trigo não vêm recebendo 
em tempo hábil das autoridades responsáveis pela 
política de fomento da produção do trigo a 
assistência que lhes é devida. 

Para exemplificar cito como exemplo o 
seguinte: 

Até o dia 22 dêste os triticultores ainda não 
tinham recebido o pagamento da sua produção, 
muito embora já a tivessem entregue até fins de 
dezembro do ano findo, tendo os moageiros por sua 
própria iniciativa feito alguns adiantamentos aos 
mesmos. 

Fatos como êste aliado à falta de um preço 
compensador, bem como de sementes e máquinas 
que não são entregues aos triticultores em tempo 
certo, vêm trazendo o desestímulo e fazendo com 
que os mesmos desistam de suas atividades no 
plantio do trigo. 

Não se compreende que sendo o trigo um 
dos produtos fundamentais para a alimentação do 
povo e possuindo o Paraná como outros Estados 
terras e agricultores especializados como a 
região sudoeste do Paraná cujas condições de 
fertilidade da terra e clima adequado ao plantio 
do trigo, não se tome providências necessárias 
para estimular os triticultores, fazendo com que 
nossa produção aumente, nos livrando do pesado 
ônus da importação do trigo que exaure as 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

parcas divisas tão necessárias e indispensáveis ao 
nosso desenvolvimento industrial quando possui o 
Paraná e o Brasil condições ideais para o plantio do 
trigo. 

Aos responsáveis pela política tritícola formulo 
um apêlo para que realmente assistam aos 
triticultores, e oportunamente voltarei a esta tribuna 
para com maior amplitude defender a causa dos 
triticultores do Paraná e do Brasil. 

Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz 
à tribuna é o referente à cafeicultura. 

Considerando a aflitiva situação que atravessa 
a cafeicultura dos Estados do Paraná e de São 
Paulo, em conseqüência das geadas de 1953 e 
1955; 

Considerando que apesar da safra esperada 
ser suficiente para que os cafeicultores possam 
efetuar o pagamento de suas responsabilidades 
junto à União, até o momento não obtiveram auxílio 
financeiro indispensável à corporificação de suas 
colheitas; 

Considerando que a Lei 3.643, sancionada em 
14-10-59, portanto há mais de seis meses, ainda não 
foi regulamentada pelos podêres competentes, o que 
vem agravar sèriamente o equilíbrio econômico do 
nosso principal produto; 

Considerando finalmente, e como 
decorrência do que acima foi dito, que os 
lavradores estão impossibilitados de obterem os 
recursos necessários aos tratos normais e 
imprescindíveis à vitalidade dos seus cafeeiros, 
proponho que se formule um apêlo ao Exmo. 
Senhor Presidente da República, Ministro da 
Fazenda e Presidente do Banco do Brasil, visando 
à mais rápida regulamentação da aludida Lei, com 
a conseqüente expedição às Agências do Banco 
do Brasil, das instruções pertinentes ao início 
imediato dos financiamentos em causa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
 aproveito a oportunidade para 
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encaminhar a Mesa projeto de lei assim redigido: 

“O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O artigo 4º da Lei nº 3.643, de 14-10-

59, passa a ter a seguinte redação: 
“Em garantia do pagamento de suas 

responsabilidades, os cafeicultores beneficiados 
destinarão ao Banco do Brasil S.A., para venda e 
amortização dos débitos, na forma do estatuído no 
artigo 1º desta lei, o café colhido nos imóveis 
respectivos. Para êsse fim, a União é credora 
pignoratícia, independentemente de qualquer 
convenção, ficando-lhe, assim, assegurado o penhor 
legal sôbre as safras obtidas, ressalvado, todavia, ao 
Banco do Brasil S.A. o direito de conceder novos 
financiamentos, para custeio das mesmas lavouras, 
e outros previstos no Regulamento de sua Carteira 
de Crédito Agrícola e Industrial, mediante 
constituição do penhor convencional das aludidas 
colheitas”. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
A Lei nº 3.643, de 18-10-59, prorrogou o prazo 

de pagamento dos débitos dos cafeicultores 
amparados pelas Leis anteriores (2.095, 2.697 e 
3.393), por 8 anos, em 4 prestações de 10% e 4 de 
15%, anuais e consecutivas. 

A mesma lei autorizou a liberação da  
safra de café do período 1958-59, ao ensejo de 
 

pagamento da 1ª prestação de 10% vencível em 31-
10-59, dos débitos então recompostos. 

Os financiamentos para custeio das lavouras 
recuperadas – até agora sob responsabilidade da 
União – passaram à conta e risco do Banco do Brasil, a 
partir da entre-safra 1959-1960, em pleno curso. 

Abrindo o Govêrno mão de seus direitos ao 
penhor das safras futuras das lavouras, em favor do 
Banco, para permitir a constituição de garantia 
bastante para possibilitar aquêles financiamentos de 
custeio, condicionou, porém, pelo Artigo 4º da lei, a 
que dos orçamentos respectivos constasse verba 
necessária ao pagamento da prestação devida 
(vincenda) da composição. 

Operando o Banco do Brasil, por disposição 
estatutária, na base de 60% das garantias de penhor 
agrícola, isto equivale a reduzir, de forma 
substancial, de 20% a 30%, o valor utilizável dos 
créditos para custeio, quando, muito ao contrário, já 
se torna de todo insuficiente o auxílio do Banco na 
percentagem máxima de seu Regulamento, para 
ocorrer a todos os tratos da lavoura. 

É de ponderar, no caso, que as composições 
de débitos dos cafeicultores já estão amplamente 
garantidas pela 1ª e especial hipótese das terras 
exploradas, sensìvelmente valorizadas, e que os 
recursos aplicados pelo Banco em tais operações 
originaram-se de suas próprias disponibilidades, 
 não se tendo valido, na espécie, segundo  
estamos cientes, sequer de redescontos previstos 
em lei. Assim, a garantia da União para êsses 
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financiamentos – apenas a garantia, porque os 
capitais são do Banco – está, por sua vez, 
amplamente tranqüila, inclusive no que concerne ao 
pagamento das composições por que se 
responsabilizou, em vista da total recuperação das 
lavouras. 

Todavia, para que não haja solução de 
continuidade na exploração cafeeira e se aufiram 
sempre resultados para, sobretudo, permitir aos 
produtores o atendimento de seus compromissos é 
imprescindível que prossigam os bons tratos à 
lavoura, a execução de todos os trabalhos sem 
restrições, para o que é necessário e mesmo 
decisivo o financiamento normal de custeio de entre-
safra. 

A União não mais se responsabiliza por êsse 
financiamento. O Banco do Brasil suportará, êle só, o 
encargo. Não é justo que pelo simples ato de 
propiciar essa ajuda – tão importante para o 
alicerçamento da exploração cafeeira – assuma êle 
também o risco pelo resgate da prestação da 
composição garantida pela União, como quer a lei. 
Uma garantia excessiva para o Govêrno, que se fará 
em detrimento dos interêsses dos cafeicultores e do 
próprio Banco. 

Por tais razões, sendo mansa e tranqüila a 
posição da União no caso, que apenas garante uma 
composição de débitos já amparados por garantias 
reais – hipoteca de terras, em 1º grau – será de 
dispensar-se a condição constante da parte final do 
referido Artigo 4º, que passaria à nova redação 
acima, em face das graves e incontornáveis 
dificuldades que está acarretando para os produto- 
 

res e para o próprio órgão financiador, o Banco do 
Brasil”. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha 
iniciativa prende-se ao fato de a regulamentação da 
Lei nº 3.643, – aprovada por esta casa e sancionada 
pelo Sr. Presidente da República. Não garantir os 
recursos necessários aos cafeicultores, que 
recuperaram essa extraordinária fonte de divisas do 
País, para que continuem na faina diária, no bom 
trato dos seus cafèzais. Isto porque, Srs. Senadores, 
atribuindo ao produtor apenas 40% do valor da 
produção, por mil pés de café, deduz essa 
importância da primeira prestação vencida. 

É óbvio, portanto, que os cafeicultores não se 
beneficiarão dessa lei, pois não terão os recursos 
necessários para o custeio de suas lavouras e 
recuperação do café em definitivo, se o Artigo da Lei 
nº 3.643 não merecer a aprovação desta Casa. 
(Muito bem. Muito bem. Palmas). 

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

O SR. LEÔNIDAS MELLO (para explicação 
Pessoal) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, já é 
do conhecimento da Nação e da Casa a tremenda 
calamidade que se abateu sôbre o Nordeste, a maior 
de quantas já registrou a História brasileira. 

Ainda há pouco ouviu o Senado os discursos 
candentes dos nobres Senadores Dix-Huit Rosado e 
Fausto Cabral, que expuseram, em tôda a extensão, 
a tragédia imensa, que palavras não podem 
descrever e a mente mal pode imaginar. 

Desejo apenas, Sr. Presidente, ler  
da tribuna os últimos telegramas recebidos  
do meu Estado, para que o Chefe da Nação, o Se- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nado e os podêres públicos tomem conhecimento de 
quão fundamente foi atingido o Estado do Piauí, de 
quanto sofre o povo piauiense neste momento em 
que todo o Nordeste padece e em que, ainda uma 
vez, lhe cabe o maior quinhão de infelicidade. 

Diz um dos telegramas: 
“Senador Leônidas Mello 
Senado 
Comunicamos a V. Exa. que a nossa cidade 

de Itainópolis foi totalmente destruída pela 
monstruosa enchente do Rio Itaim. A população 
desesperada procurou abrigo nos morros vizinhos. 
Apelamos para o alto espírito humanitário dos 
ilustres representantes a fim de conseguir meios 
para minorar o sofrimento do povo angustiado. 
Cordiais saudações. – Valentim Dantas Eneas e 
Alonso Campos.” 

Sr. Presidente, pelo telegrama seguinte, vindo 
de Teresina, recebemos a comunicação de que já 
perdemos completamente a Cidade de Conceição, a 
segunda arrasada pelas águas. 

É êste o telegrama: 
“Senador Leônidas Mello – Rua Aurelino Leal 

nº 7, apt. 602. 
Já perdemos completamente as cidades de 

Conceição, Itainópolis e os povoados de Patos, 
Aroeiras. É iminente o arrombamento do Açude de 
São Raimundo cuja cidade foi em parte destruída. 
Igualmente a cidade de Nazaré. Urge que a 
Representação Federal aja imediatamente 
conseguindo com urgência a vinda de pelo menos 
cinco aviões militares que fiquem à disposição do 
Govêrno para distribuição de alimentos  
e remédios às pessoas desabrigadas que estão 
 

refugiadas nos morros adjacentes das cidades 
destruídas. 

Aqui, todos trabalham duramente, tudo 
fazendo para minorar o sofrimento de nossos irmãos, 
lutando, entretanto, com a falta de meios de 
transporte, pois, sòmente o avião resolve. 
Aguardamos resposta. Abraços, Clóvis Mello, 
Deputado Estadual.” 

Lerei, a seguir, outro telegrama que me foi 
endereçado: 

“Canindé. Cumpro o tristíssimo dever de 
comunicar a V. Exa. que minha cidade acaba de ser 
destruída por pavorosa inundação. O povo da cidade 
está completamente ao desabrigo, sem recursos 
para subsistência alimentar. A impetuosidade e 
rapidez das enchentes não permitiu a retirada de 
móveis, mercadorias, outros recursos etc. Tudo 
indica que as chuvas continuarão. Apelo para os 
podêres públicos no sentido de que atendam 
imediatamente à calamitosa situação. Saudações. – 
Narciso de Almeida Passos, Prefeito Municipal.” 

Sr. Presidente, Canindé é a quarta cidade do 
Piauí completamente destruída pela inundação, 
segundo a palavra do seu Govêrno Municipal! 

É um quadro dantesco; é uma  
tragédia infernal, como nunca a Nação teve 
conhecimento. 

Apelo, com todo o fervor de minha alma, com 
todo o meu sentimento de humanidade, para o Sr. 
Presidente da República, a fim de que S. Exa. 
mobilize socorros em favor daquelas populações, 
não apenas aflitas, não apenas desalentadas. O 
momento é de desespêro; exige cesse tudo, porque 
um fato mais grave se alevanta. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Não é possível 

sinta aquêle povo que a Nação não está correndo 
em seu auxílio; precisa estar certo do contrário, de 
que é dever supremo do Poder Público socorrer os 
brasileiros, ajudar a gente do Norte, tradicional, que 
concorreu para a formação da nacionalidade, que 
contribuiu com seu sangue e sua vida para a 
unificação da Pátria. 

Reclamam, agora, às portas da morte, dizendo 
que ou o socorro deve chegar dentro de poucas 
horas, ou tudo estará perdido. 

Sr. Presidente, aqui fica o meu apêlo. 
O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 

aparte? 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Apoio integralmente o 

que diz V. Exa., reiterando o que ainda há pouco 
afirmei, em nome da Bancada do Partido Libertador, 
ao eminente Senador Fausto Cabral. O Sr. 
Presidente da República tem podêres constitucionais 
para levar a essa gente, tão desgraçada, todo o 
socorro possível. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Exatamente; a 
Constituição prevê. 

O SR. MEM DE SÁ: – É o caso típico de 
abertura de crédito extraordinário, por calamidade 
pública, sem precedentes em nossa história. É 
preciso que êsses auxilios sejam amplos, completos, 
não apenas para minorar os sacrifícios presentes, 
mas para atender ao próximo futuro da região, que 
sofrerá a calamidade da erosão provocada pelas 
inundações. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço o 
aparte com que me honra o nobre Senador Mem de 
 

Sá, que fortalece meus argumentos. 
O SR. CARLOS SABOYA: – Dá licença para 

um aparte? 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com satisfação. 
O SR. CARLOS SABOYA: – Da tribuna do 

Senado tive oportunidade de fazer sentir que o 
rompimento do açude Orós era conseqüência das 
chuvas, acrescentando que o mesmo ainda não fôra 
completado, estando por inaugurar. O que me causa 
pasmo são as notícias de que todos os açudes do 
Nordeste estão cedendo. Não se pode compreender, 
absolutamente, que açudes inaugurados, que 
prestaram serviços durante tantos anos, construídos 
para conter as águas, não resistam quando estas se 
acumulam inopinadamente. Deve existir em tudo, – 
tudo faz crer – descuido criminoso, incompetência 
dos engenheiros ou, ainda, deficiência no material 
empregado. O açude do Orós, que recebeu cêrca de 
seiscentos milhões de metros cúbicos de água nesta 
enchente ainda não estava concluído sendo 
perfeitamente aceitável a deficiência verificada. O 
rompimento porém, de açudes construídos há tempo, 
como no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no 
Piauí, é incompreensível. Nunca se gastou tanto 
tempo e dinheiro em açudagem, e não justifica não 
possa um açude resistir à precipitação pluviométrica. 
O nobre colega deve solicitar a atenção para êsse 
aspecto do desastre. Se não fôr devidamente 
encarado, é melhor deixemos de construir açudes no 
Nordeste. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – O argumento de 
V. Exa. é lógico, mas estamos diante de fatos 
concretos. 

O SR. CARLOS SABOYA: –  
Fatos que se repetirão, se não forem 
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tomadas providências imediatas. Parece que 
vivemos repetindo a História. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Posteriormente, 
apuraremos as responsabilidades, se alguém fôr 
responsável pela catástrofe atual. No momento, 
porém, nosso dever precípuo é o socorro imediato às 
vítimas. 

Estou de pleno acôrdo com o nobre 
representante cearense. As construções foram, de 
fato, precárias, ou por falta de fiscalização ou por 
deficiência de recursos. O fato, porém, é que a 
tragédia se consumou. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – E a desgraça do 
nordestino é grande. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – A investigação 
das causas do fato deve ser posterior. Os recursos 
para atender aos flagelados têm que ser imediatos. 

O SR. CARLOS SABOYA: – Não devemos 
permitir que o sentimento se sobreponha à 
consciência e à verdade dos fatos. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com prazer. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Recebi 

telegramas idênticos aos que Vossa Excelência leu da 
tribuna. Novos despachos acabam de chegar-me às 
mãos comunicando que tôdas as culturas às margens 
dos Rios Piauí, Canindé, Poti e Marapoã 
desapareceram com as chuvas. Embora estejamos 
diante de caso de calamidade pública, o Govêrno 
encontrará no próprio orçamento, recursos para 
enfrentar a situação. O açude de Orós não foi 
concluído porque não pagaram as verbas consignadas 
para êsse fim, no Orçamento do ano passado.  
Para as providências reclamadas por V. Exa., com 
 

tôda justiça, dispõe a SUDENE de duzentos e dez 
milhões de cruzeiros, destinados justamente às 
obras de emergência, no setor da energia elétrica do 
Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Não é por falta 
de dinheiro porque no Orçamento foi consignada 
verba para atender a essas calamidades. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pouco menos  
do que essa quantia empregar-se-á na festa de 
Brasília. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – O nobre Senador Leônidas Mello 
está falando em explicação pessoal, de  
acôrdo com o Regimento, não são permitidos 
apartes. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Sr. Presidente, 
segundo os telegramas que acabo de ler e dos que 
recebeu o nobre Senador Mathias Olympio as 
enchentes têm proporções devastadoras. Destroem 
vidas, levam lavouras e casas, deixando sem 
recursos populações inteiras, infelizes, apesar de 
nascidas naquelas terras maravilhosas, infelizes por 
que embora vítimas constantes, contribuem com seu 
trabalho, para a felicidade dos que vivem em outras 
regiões brasileiras. 

Sr. Presidente, apelo, clamo fervorosamente 
pelos recursos da União em favor dessa gente. 

Lerei ainda outro telegrama, procedente de 
Parnaíba, principal cidade do Estado do Piauí. É o 
Prefeito dessa cidade que fala: 

“Parnaíba, Piauí. Esta região está passando por 
época invernosa. As chuvas, caídas em todo o Estado 
do Piauí e Estado do Maranhão, têm causado enormes 
cheias no Rio Parnaíba. Esta cidade, que pela sua 
posição topográfica está situada no delta do  
grande rio, sofre as conseqüências das cheias. Parnaí- 
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ba, cidade de povo pobre tem a maioria de seus 
habitantes localizada nos bairros Tucuns, Quarenta e 
Coroa, os quais por serem limítrofes ao Rio Parnaíba 
sofrem os horrores das enchentes. As águas estão 
invadindo os pobres e humildes casebres, deixando-
os na mais deplorável situação. Dia e noite a 
população desta cidade assiste estarrecida à 
arrancada humana dessa pobreza desvalida 
deixando suas choupanas para ficar, famílias 
inteiras, em número assustador, ao relénto, famintas 
e esfarrapadas à mercé da inclemência das chuvas e 
do frio. 

Por maiores esforços que posa esta 
Prefeitura empregar sòmente é possível atender a 
pequena parcela isto mesmo com energia além das 
nossas possibilidades. Também está se alastrando 
a febre palustre, conseqüência das águas 
estagnadas. Parnaíba, debatendo-se nesta hora 
difícil de sua vida, sob o pêso enorme de uma dor 
profunda em vendo o sofrimento indescritível dos 
seus pobres habitantes, implora por intermédio do 
seu humilde Prefeito o espírito caridoso de V. Exa. 
apelando para que a exemplo do que tem sido feito 
em relação aos Estados da Bahia e de 
Pernambuco, que também se debatem no mesmo 
problema, sejam enviados urgentes socorros de 
medicamentos, leite, roupas e dinheiro em 
quantidade suficiente para que sejam socorridas as 
famílias atingidas pelas enchentes, as quais 
enfrentam o quadro mais negro de situação de 
miséria nesta comunidade, que também  
representa uma parcela do nosso querido Brasil. 
Saudações. 

a) José Oscar Freitas, Prefeito em exercício”. 
Esta, Sr. Presidente, a situação que atravessa 

o meu Estado. 
Há poucos dias, o nobre Senador Joaquim 

Parente leu informações outras, que já faziam 
antever a calamidade que agora descrevo, e 
requereu a nomeação de uma comissão de 
Senadores para, in loco, observar os fatos. Renovo o 
apêlo, insistindo em que tudo seja feito com a maior 
urgência, dentro da orientação de socorrer-se quem 
está morrendo, quem não pode esperar, quem está 
em desespêro. 

Sr. Presidente, antes de encerrar estas breves 
palavras, declaro aos nobres colegas Dix-Huit 
Rosado e Fausto Cabral que ouvi, com profunda 
atenção e comovido, seus discursos. Como êles, sou 
nordestino, como êles sinto no coração, o mesmo 
amor ardente por aquela terra e, como êles, 
experimento profunda tristeza pelo que passa o 
Nordeste. (Muito bem; muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, como 
Líder da Maioria, o nobre Senador Moura Andrade. 

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. 
Presidente, na sessão de hoje ouvimos 
emocionantes discursos, em que nobres Senadores 
manifestaram os seus apelos em favor das zonas 
assoladas pelas águas, no Norte do País. 

Orós, Sr. Presidente, é um episódio que faz a 
Nação inteira ficar consternada. Orós, hoje é uma 
afirmação de fé. As afirmações de fé representam 
profundos sacrifícios, pois Deus esculpiu em fogo a 
Tábua dos Dez Mandamentos, e o fogo sagrado não 
bastou para que a fé nascesse e para que 
acreditassem na Tábua das Dez Leis. Foi mister que 
Deus fizesse com que Moisés partisse a pedra, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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para que se acreditasse, então, na fôrça dos Dez 
Mandamentos. Só depois de partida é que nela 
acreditaram. 

Orós, também. Orós, é a tábua da fé brasileira, 
na redenção das populações desfavorecidas do 
nosso território. Mas a Nação dêle não tomava 
conhecimento, ninguém sabia de sua existência, pelo 
contrário, criticava-se, seguidamente, o Govêrno 
pelos gastos que fazia naquela região; até que, em 
certo instante, como no episódio de Moisés, partiu-
se, e as águas, através das suas fendas, correram e 
inundaram o Vale do Jaguaribe. Então a Nação tôda 
parou para ver; ficou sabendo que Orós era o quarto 
açude do mundo e passou a rezar para que êle não 
sucumbisse. Os técnicos lutaram dia e noite e as 
populações espavoridas eram retiradas por tôdas as 
partes. Ninguém dormia; todos cuidavam de socorrer 
a obra que representava a grande redenção e a 
grande afirmação de fé com que os brasileiros 
pretendiam demonstrar ao mundo que uma nova 
época nascia em nossa terra de fé nos destinos de 
uma Pátria representam sempre grandes sacrifícios, 
mas, afinal se consubstanciam e Deus fica ao lado 
daqueles que têm fé. Hoje, já podemos anunciar à 
Nação que a barragem de Orós resistiu, e só porque 
fôra construída com fundamentos capazes de 
enfrentar êsses terríveis processos da natureza é 
que não temos a lamentar perdas irreparáveis de 
milhares e milhares de vidas. 

O Govêrno tomou, indormidamente, tôdas 
as providências ao seu alcance. Quem maiores 
providências iria determinar, e com maior 
urgência, do que o próprio Presidente da 
República, que transformara afinal em realidade 
uma obra sonhada de dezenas e dezenas de 
anos? Outros presidentes pretenderam  
começá-la, mas tiveram que curvar-se ante 
 

a grandeza, ante o vulto da obra e tiveram que retirá-
la dos orçamentos, e tiveram que retirá-la das leis, e 
tiveram que retirá-la dos engenheiros, tiveram que 
retirá-la do seu próprio povo. Não puderam levá-la 
adiante. 

Mas o Presidente que a levou adiante, o 
Presidente que ia concluí-la em junho, e disto nós 
temos na nossa consciência a certeza – foi aquêle 
que correu mais depressa e tôdas as medidas tomou 
para salvar uma obra que era sua, mas que, além de 
sua, pertencia a tôda a Nação brasileira. 

Assim, Sr. Presidente, posso comunicar a V. 
Exa. e à Casa que as providências tomadas pelo 
Govêrno foram as mais rápidas e as mais eficientes 
possíveis. Dois Ministros – o da Viação e Obras 
Públicas e o da Justiça e Negócios Interiores 
deslocaram-se imediatamente para o local do flagelo; 
ambos estiveram em Orós e em Fortaleza, 
sobrevoaram tôdas as cidades atingidas, todo o Vale 
do Jaguaribe, e determinaram tôdas as providências 
necessárias. 

O Govêrno autorizou a compra de gêneros 
alimentícios para as populações, a fim de serem 
distribuídos pelo Exército, que lá se acha. Todo o 
Vale do Jaguaribe está ocupado pelas tropas do 
Exército. Lá estão elas realizando todos os trabalhos, 
quaisquer que êles sejam, sem indagar, desde o 
trabalho de sapa, desde o trabalho de enxadão ao de 
socorro para a deslocação daquelas populações, sua 
localização e proteção. 

Foram enviadas, Sr. Presidente pontes de 
borracha, a fim de estabelecer comunicação para os 
grupos de indivíduos que ficaram isolados no meio 
das águas; helicópteros foram mandados, a fim de 
transportar aquêles que continuavam insulados. 

Ao mesmo tempo, do Rio de  
Janeiro partiram, para as regiões 
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isoladas, para Orós principalmente, três aviões 
carregando tôda a espécie de medicamentos 
preventivos e curativos, vacinas etc. 

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

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Ouço com muito 

contentamento, a exposição que V. Exa. está 
fazendo. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Um avião 
seguiu também para o Piauí, com medicamentos 
curativos e preventivos. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Já tive 
conhecimento de que um avião seguira para o Piauí, 
ficando à disposição do Govêrno do Estado. Embora 
de pequeno curso, por sua natureza, não pode dar 
senão esperança; é, todavia, o único meio de que se 
pode lançar mão, no momento. Assim, venho 
acompanhando com atenção as providências 
determinadas. Estou convencido de que o Govêrno 
está realmente interessado em levar o socorro 
àquelas populações. Noto, porém, que a 
concentração das medidas de socorro está mais 
intensa em Orós do que no Piauí, quando os 
sofrimentos das populações são iguais. Uma vez que 
a barragem de Orós resistiu à violência das águas, e 
que, no Piauí quatro cidades foram destruídas pelas 
enchentes, há que se atentar para o flagelo do meu 
Estado. 

A destruição de quatro cidades, nobre  
Líder, é um cataclismo, uma tragédia dantesca, 
infernal, que está a exigir a concentração de  
esforços do govêrno com igual intensidade no 
território do Piauí. Por isto, apelo para V. Exa. neste 
sentido. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Perfeitamente. 
Nesse sentido o Govêrno está agindo. Todavia, 
 

meu nobre colega, devemos reconhecer que existia 
uma emergência: a iminência do rompimento da 
barragem de Orós, que obrigou o Govêrno àquela 
concentração de esforços para evitar que um 
cataclismo sem precedente na História do Brasil 
ocorresse, no qual poderiam perder a vida 200 mil 
pessoas tragadas pelas águas. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Perfeitamente. 
O SR. MOURA ANDRADE: – O Govêrno, 

pois, viu-se obrigado a concentrar sua atenção 
naquele ponto. Passada, porém, a fase do perigo 
imediato, começou a cuidar das outras regiões 
igualmente atingidas, como o Piauí, para onde já foi 
enviado o primeiro avião carregado de 
medicamentos a fim de socorrer as populações. 

Mas não só isso; um navio foi fretado para 
levar gêneros alimentícios em grande quantidade 
para aquelas regiões, a fim de impedir que faltem 
êles às populações assoladas. 

Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que, para 
atender ainda às populações flageladas, foi aberto 
um crédito de cem milhões de cruzeiros e outro de 
duzentos milhões está sendo aberto, graças a uma 
providência do Senado. 

Recordam-se os Srs. Senadores que, a 
requerimento do Senador Attílio Vivacqua, foi 
colocado em regime de urgência, por calamidade 
pública, um projeto de lei. Havia requerimentos de 
destaques e emendas apresentadas: ainda não 
existia a tragédia de Orós, mas já se verificaram as 
chuvas torrenciais que martirizavam aquelas 
populações. 

Como Líder da Maioria, tive oportunidade  
de tomar a palavra e fazer apêlo aos Srs.  
Senadores que haviam assinado aquêle 
requerimento, para que o retirassem de modo que o 
Senado pudesse imediatamente aprovar aquêle 
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projeto e enviá-lo à sanção do Presidente da 
República. 

Os Srs. Senadores foram sensíveis  
ao meu apêlo. A lei foi aprovada pelo  
Senado e, dois dias depois, surgia a tragédia de 
Orós. Se porventura não tivéssemos votado aquêle 
projeto de lei de calamidade, estaríamos 
embaraçando-nos nos processos de concessão de 
verbas para poder socorrer aquelas populações. 
Hoje, o Govêrno tem autorização, naquela lei, para 
antecipar as despesas e, em conseqüência socorrê-
las. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – A Constituição já dá ao 

Poder Executivo o direito de abrir crédito 
extraordinário. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sim, dá; e êle 
abriu, com base na Constituição... 

O SR. MEM DE SÁ: – Portanto não era 
preciso... 

O SR. MOURA ANDRADE: – ... o crédito de 
cem milhões de cruzeiros. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. dá licença para 
um aparte? – (Assentimento do orador) – V. Exa. 
precisa responder a dúvida, ainda hoje levantada no 
Senado, sôbre se foram retidas as verbas, ou se foi 
demorada a entrega das mesmas para a construção 
do açude de Orós. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Posso informar 
a V. Exa, que não foram. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dessa retenção de 
verbas, resultou o atraso nas obras, o que explica a 
desgraça de hoje. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Posso declarar 
a V. Exa, que isso é grave injustiça que se faz 
àqueles que estão construindo Orós e que nem 
sequer poderia ser admitida como procedente numa 
hora de tão grande tragédia. Tôdas as verbas de 
1958 e 1959 foram rigorosamente aplicadas em 
Orós. Não houve omissão. Não houve desvio. Não 
houve atraso. Não houve retardamento. O Plano de 
Construção de Orós previa a sua conclusão com as 
verbas do Orçamento de 1960; e com as verbas do 
Orçamento de 1960 seria concluído em junho. 
Estamos a março: como então, falarmos em 
retenção de verbas? 

O SR. MEM DE SÁ: – É o que se diz. 
O SR. MOURA ANDRADE: – O que havia era 

um plano pré-estabelecido para o gasto daquelas 
verbas. Outro tivesse sido o plano e se poderia – 
quem sabe? – antecipar a construção; outro tivesse 
sido! Se porventura tivéssemos adivinhado que iria 
chover assim, então poder-se-ia pedir maior refôrço 
orçamentário. A realidade porém, é que o plano de 
ação previa a conclusão do açude de Orós com as 
verbas de 1960, em junho do corrente ano. Essa a 
realidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – O que eu queria dizer, 
permita-me V. Exa. é, precisamente que as obras 
deveriam ficar prontas antes do período das chuvas. 
Era necessário fôssem concluídas antes do período, 
das chuvas, para evitar o que desgraçadamente 
ocorreu. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não! Enquanto 
foi sendo construído o Orós, houve período de 
chuvas. Houve chuvas em 1958 e em, 1959. 
Enquanto se vai levantando uma obra, tem-se  
que passar por período de chuvas e de 
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sêcas. Não é porque, agora, houve chuva 
excepcional, jamais havida, que vamos dizer que 
devia o Govêrno ter terminado Orós antes do período 
das chuvas. Tinha que terminá-lo dentro do prazo 
pré-estabelecido no Plano. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Plano previa a 
inauguração em março. É o que se tem afirmado; o 
que tenho ouvido afirmar, inclusive por Senadores da 
Maioria. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não! Perdoe-me 
V. Exa., o plano inicial era para terminar em março, 
mas um Orós de 50% da capacidade do atual. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não terminei meu 
aparte. Permita-me V. Exa. concluí-lo. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Conclua. 
O SR. MEM DE SÁ: – O que se afirma é 

precisamente que as obras deveriam estar 
concluídas antes da estação das chuvas. É certo que 
estas foram excepcionais, mas é fato sabido, 
previsto e normal que sejam abundantes nesse 
período do ano. O que se declara – e inclusive 
Senadores nordestinos da Maioria o confirmam – é 
que, realmente, as verbas não foram entregues na 
proporção calculada e necessária. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Contesto a 
afirmação, baseado em informações que pedi ao 
Ministério da Viação e Obras Públicas. As verbas 
foram aplicadas rigorosamente, no tempo próprio e 
de acôrdo com o plano. 

V. Exa. tem que fazer justiça e reconhecer  
um fato. Primitivamente, Orós tinha sido  
calculado para represar muito menor quantidade  
de água, cêrca de 50% da capacidade atual.  
Depois houve modificação do plano, para 
 

quase duplicar essa capacidade, o que determinou o 
adiamento do término da obra para junho, em vez de 
março. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mesmo com a metade, 
não teria ocorrido o que ocorreu. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Como? 
O SR. MEM DE SÁ: – Sim, porque Orós 

estava planejado para quatro bilhões de litros de 
água. Se primitivamente o projeto era para dois 
bilhões, ainda seria muito maior a capacidade de 
represamento que o volume de água que recebeu; 
pois, ao que li, as águas atingiram a setecentos e 
trinta milhões de metros cúbicos, têrça parte da 
capacidade inicialmente prevista. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Veja V. Exa., Sr. 
Presidente, como se fazem críticas ao Govêrno; veja 
como é difícil chegar à cristalização do 
reconhecimento da verdade! Pela primeira vez na 
história do Brasil um Presidente da República 
decide-se a construir o quarto açude do mundo, que 
todos os seus antecessores tinham desistido de 
fazer, porque a empreitada era enorme demais. 
Decide-se a fazê-lo; inicia as atividades em 1958, e 
corre o ano de 58. Depois, êle verifica que não 
bastava; precisava aumentar-lhe a capacidade. E 
corre o ano de 59. Mal se inicia o ano de 60, – ao 
meio do ano de 60 – a obra estaria concluída. Em 
março acontece a superação das águas! Nunca, na 
história do Ceará fora tão brutal o índice 
pluviométrico. Leia V. Exa., Sr. Presidente, nos 
jornais de hoje. "O Globo" refere isso. Sòmente em 
um dia choveu mais no Ceará do que chovera na 
última grande inundação de 1924. Só num dia! Só 
num dia o índice pluviométrico registrado, superou 
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De todo o período das águas de 24! Um dia 
apenas. E a chuva prosseguiu e não parou. 
Implacável, Sr. Presidente; implacável como a 
quebra da Tábua das Leis, para marcar 
definitivamente a construção, no coração de uma 
zona abandonada, de obra que pudesse 
engrandecê-la, recuperá-la, plantá-la definitivamente 
para a emancipação econômica com que tanto 
sonha um povo que sempre teve a emancipação 
política e a emancipação cívica na sua vida. 

Essa obra formidável, Sr. Presidente, graças a 
Deus resistiu; 80% da barragem está salva e só 20% 
terão que ser recuperados. Obra formidável. Agora, 
quer-se discutir se a água que caiu tinha também 
que estar nas previsões do Presidente Juscelino 
Kubitschek... 

O SR. MEM DE SÁ: – Se tivessem construído 
ao menos a metade da obra projetada, o açude 
conteria tôda a água caída, embora em massa 
excepcional. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Também se 
quer que S. Exa. previsse isto, porque chega o 
instante em que é de tal maneira notória e 
indiscutível a ação positiva e certa do Govêrno que é 
preciso sair do campo da administração e ir-se 
buscar as culpas dêsse Govêrno no mundo 
sobrenatural e nas catástrofes da natureza. 

O SR. MEM DE SÁ: – A retenção das águas 
não é fenômeno sobrenatural. O açude, construído, 
as conteria. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não se pode 
mais apontar-lhe um êrro de administração. Não se 
pode mais apontar um malôgro na conduta do 
Govêrno; não se pode mais apontar o Presidente 
como o homem que não realizou o mais gigantesco 
trabalho que poderia ser reservado a um ser 
humano, nesta trajetória brasileira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Apoiado. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Então, vai-se 

buscar o fato sobrenatural, para dizer-se que a água 
que caiu passou por cima. Passou por cima,  
mas não arrastou Orós! Orós resistiu, Sr.  
Presidente! 

E, principalmente, não é só isso que  
basta e é importante para aquelas populações do 
Ceará, tão sofredoras. O Ceará é um símbolo de 
sofrimento no Brasil, sofre pelas sêcas terríveis, 
sofre pelas águas terríveis. Sofre pela inclemência 
do tempo em tôda a parte. E que outro Presidente da 
República pensou mais seriamente em socorrer 
aquela população?! Que outro?! Qual dêles?!  
Tantos passaram, tomaram os pianos e  
verificaram que não poderiam realizá-los,  
porque seus ombros não eram suficientemente  
fortes para isso. Mas êste Presidente  
tem ombros fortes bastantes para  
a obra, e fé inquebrantável suficiente no seu  
coração quanto aos destinos brasileiros. Então, 
construiu a obra. A obra aí está! Abriram  
fendas? Elas serão fechadas, Sr. Presidente, e 
fechadas dentro da consciência nacional. Todo o 
Brasil hoje sabe que Orós existe para a salvação de 
uma região que sofre em nossa terra. Todo o Brasil 
sabe e quer Orós continuando, realizado, íntegro. 
Quantas vêzes a inclemência do tempo o 
derrubasse, tantas vêzes os brasileiros teriam o 
dever de reconstruí-lo, porque assim é a afirmação 
da fé cheia de sacrificio cheia de dor, cheia de 
desilusões mas, também cheia de alegrias. É esta a 
notícia que desejo transmitir aos nobres Senadores 
daquela região: nada deixará de ser feito  
para repor definitivamente a situação de Orós, para 
socorrer tôdas as populações que estão sofrendo, lá 
como no Piauí num esfôrço gigantesco de 
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amparo e de defesa do homem, porque é assim que 
está o Presidente Juscelino Kubitschek cumprindo, 
perante a consciência do povo brasileiro, a meta-
homem. 

Ai está a meta-homem que tanto se diz que 
faltava. A meta-homem é a meta-fé, a fé que temos 
no homem brasileiro, aquilo que se procura realizar a 
fim de fortalecer essa fé no coração de cada um. 

Fé no Brasil, fé no futuro, e, como no "If" de 
Rudyard Kipling, "ser capaz de perder tudo e 
recomeçar tudo de nôvo". 

Pela graça de Deus, tudo não foi perdido. 
Foram perdidos apenas vinte por cento e êsses vinte 
por cento serão repostos. 

As populações estão sendo socorridas.  
Lei existe para podermos socorrê.las; Constituição 
existe para protegê-las. Mas existe, principalmente, o 
executor da lei, aquêle que é capaz de  
executá-la, aquêle que é capaz de executar a 
Constituição no sentido humano, no sentido  
da emancipação, da redenção do homem  
brasileiro. 

É esta a única lição que precisa restar da 
grande tragédia de Orós: que ela seja, para a 
consciência nacional, o que foi o gesto de Moysés na 
"Tábua das Dez Leis"; que ela seja para a 
consciência nacional o que foi a pedra de Moysés 
para o povo bíblico: que ao se perder Orós, 
definitivamente, tenham surgido a consciência e a fé 
no desenvolvimento econômico do Brasil, na 
emancipação do nosso povo, na libertação da nossa 
gente, na consagração efetiva da soberania da  
Pátria brasileira, (Muito bem; muito bem.  
Palmas). 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gilberto Marinho para uma comunicação. 

O Senhor Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre senador Sérgio Marinho. 

O SR. SERGIO MARINHO (para explicação 
pessoal (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um 
truísmo afirmar-se que o Estado existe para o 
homem, e não que o homem existe para o Estado 
como peça relevante, mas simplesmente peça de 
sua engrenagem. 

Êste postulado vem do fundo da civilização 
mais radiosa que já esplendeu sôbre o mundo: – é a 
afirmação platônica. Dela me recordo, Sr. 
Presidente, porque tenho o coração e a alma 
dilacerados, em face da calamidade inédita que 
desabou sôbre o Nordeste brasileiro. 

Em tal conjuntura, impõe-se – e nenhuma 
dúvida deve ser levantada – a apuração rigorosa de 
responsabilidades, se porventura existem; mas, 
precedendo a apuração, exige-se o socorro às 
populações flageladas, famintas e semi-afogadas 
que se encontram ameaçadas por surtos de varíola e 
de tifo, 

Cumpre ao Govêrno, portanto, dentro  
das determinações explícitas do diploma 
constitucional, em consonância com o que, faz 
poucos dias, esta Casa aprovou, e antes de qualquer 
questão, antes de qualquer debate, socorrer 
 
__________________ 
(*) – Não foi revista pelo orador. 
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imediatamente essas populações com alimentos, 
roupas, medicamentos, mesmo que para isso se 
tenha que paralisar a vida da Nação, interromper 
trabalhos e realizações, embora dos mais 
momentosos, mas executados exclusivamente para 
servir o homem, para proporcionar-lhe bem-estar. 

Não compreendo, Sr. Presidente, que nesta 
hora de angústia inenarrável, em que patrícios 
nossos lançam S.O.S. desesperados, pedindo 
mesmo salva-vidas como última e definitiva instância 
para sobrevivência, possa haver delongas, dúvidas, 
receios ou qualquer titubeio no sentido de socorrê-
los. 

Dentro dessa ordem de idéias eu me rejubilo 
com as declarações que acabo de ouvir, do nobre 
Líder da Maioria, quando disse que o ser humano 
era, também, uma das metas colimadas pelo 
Govêrno. 

A calamidade que desabou sôbre o Nordeste 
atinge por igual, todos os Estados. No Ceará, 
entretanto, em face da grande barragem, do enorme 
armazenamento d'água realizado, a catástrofe se 
carrega de côres dramáticas de tons patéticos. 

As populações que abandonaram o Vale do 
Jaguaribe acossadas pela iminência da torrente, 
refugiam-se no meu pequeno e pobre Estado que, a 
esta hora, luta com as maiores dificuldades não só 
no sentido de socorrer sua população flagelada, 
como ainda, de amparar as que emigraram do Vale 
do Jaguaribe. 

As notícias que tenho, Sr. Presidente, são as 
mais tristes possíveis: – cidades como São Miguel de 
Jucurutu e Pendência são consideradas, 
pràticamente, desaparecidas pela avalancha dos 
Rios Açu e Piranhas; centros importantes como 
Macau e Mossoró estão ameaçados pelas águas. 

Em face de tal quadro, de  
tamanha calamidade, o Governador 
 

do meu Estado dirigiu ao Sr. Presidente da 
República telegrama patético que lerei, para  
que se incorpore aos Anais desta  
Casa. 

O telegrama é o seguinte: 
Presidente Juscelino Kubitschek, Rio. Tenho a 

honra de voltar a informar a V. Exa. a desesperadora 
situação de grande parte da população do  
Estado decorrente das inundações, notadamente da 
que se acha localizada à margem do Rio  
Açu. Por telegramas e informações pessoais 
colhidas através de emissários do Govêrno, supera 
de cem o número de açudes arrombados em  
todo o Estado que, além de prejuízo material 
imediato, destruindo tôda a agricultura, ainda  
carrega a parte melhor da terra agricultável.  
Num esfôrço máximo o Govêrno estadual  
abriu crédito extraordinário para atender às 
populações desabrigadas enquanto V. Exa. não 
determina auxílios mais eficientes, que estou certo 
não faltarão. Pela pluviometragem registrada  
entre os três Estados vizinhos, é o Rio Grande do 
Norte entre êles o que acusa maior índice  
de chuvas nesses últimos dias tendo  
ainda, para agravar nossa situação, a  
circunstância de os nossos rios terem suas 
nascentes em territórios paraibanos e  
cearenses. 

 
População desabrigada 

 
"Temos no momento imensa população 

desabrigada e o Estado é impotente para  
assumir as  responsabilidades da assistência  
que a própria Constituição determina caber  
à União. Nossa situação é ainda mais  
grave pela contingêncía de estarmos  
socorrendo nossos irmãos cearenses, 
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que se acham à margem do Jaguaribe e cuja 
comunicação exclusiva é com o nosso Estado. 
Tenho, desde a primeira hora, estado presente ao 
trabalho de salvamento das populações 
jaguaribanas, transformando a cidade de Mossoró 
num centro de atendimento e ali já se encontrando, 
trazidas por nós, milhares de famílias  
cearenses Ontem seguiu para as cidades  
marginais do Jaguaribe meu Secretário de  
Saúde, acompanhado de uma equipe de  
médicos, levando vacinas e remédios de  
urgência para atender às populações. Daquela 
região venho recebendo apelos de autoridades, 
Deputados e de bispos diocesanos para que 
continue sem arrefecer, com a assistência alimentar 
e sanitária". 

 
Apêlo Angustiante 

 
"Já afirmei – continua o telegrama – que  

nosso território está hoje ampliado na solidariedade 
assistencial dentro da desdita que a todos  
alcança, até às margens do Jaguaribe. O Estado 
continuará a assistir todos os nordestinos que 
estejam ao alcance de nossa mão, dentro dêsse 
drama que impiedosamente nos atinge. Gastarei o 
último cruzeiro de que o Tesouro dispuser. Permita 
V. Exa. solicitar, num apêlo angustiante, seja 
autorizada a vinda de um avião especial com  
vacinas e medicamentos de urgência para Mossoró, 
onde o Secretário de Saúde está pessoalmente 
orientando os serviços de vacinação e assistência  
às cidades cearenses localizadas perto do  
Jaguariba e que têm como único acesso o nosso  
Estado, e também nossas cidades margi- 
 

nais no Vale do Açu, Piranhas e Apodi, onde a 
situação não é menos inquietante e está se 
agravando a cada momento. Permita ainda V. Exa, 
que, neste apêlo, seja relembrado o compromisso 
assumido de indenizar êste Estado da importância 
superior a trinta milhões despendida em auxílios a 
serviços federais na sêca de 1958. É desnecessário 
acrescentar que a calamidade que estamos 
enfrentando não permite protelação nas medidas de 
salvamento do povo. Aguardo o pronunciamento de 
V. Exa. para melhor poder transmitir à opinião 
pública a segurança valiosa e decisiva ajuda do 
Govêrno da União. Continuam as chuvas intensas e 
o tempo cada vez mais ameaçador. A maioria das 
cidades está isolada pela destruição total das 
estradas. Mais de duzentas casas foram destruídas 
pelas inundações em várias cidades e vilas. 
Atenciosas saudações – Dinarte Mariz. – 
Governador." 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre Senador que o 
Regimento não permite apartes em explicação 
pessoal. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Sr. Presidente, 
acabei de falar com o Governador do Rio Grande do 
Norte e trago informação que reputo de maior 
importância. 

O SR. PRESIDENTE: – Pode então V. Exa. 
dar seu aparte. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Obrigado Sr. 
Presidente – comunicou o Governador haver o Sr. 
Presidente da República, bem como o Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas, telegrafado, respondendo 
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ao apêlo angustioso de S. Exa. e dando pleno apoio 
às atividades do Govêrno do Estado no sentido de 
salvar as populações do Rio Grande do Norte, bem 
como as que vêm do alargamento natural e 
geográfico do fundo da fronteira até o Jaguaribe. São 
novas levas de retirantes. O telegrama do Sr. 
presidente da República constitui para o Rio Grande 
do Norte, um confôrto. Enseja também a segurança 
de recursos chegarem imediatamente. Também 
esclareceu o Governador Dinarte Mariz que pela 
fenda aberta na barragem de Orós – o que confirma 
a minha afirmação e destrói totalmente as do Líder 
da Maioria – já escaparam duzentos e cinqüenta 
milhões de metros cúbicos de água, em poucas 
horas, o que significa absoluta destruição. A 
barragem não foi destruída de todo, mas a fenda 
deixou passar, repito, nestas últimas horas duzentos 
e cinqüenta milhões de metros cúbicos de água, 
Note-se que o Vale do Jaguaribe é muito baixo: essa 
água, com o ímpeto com que sai – e está bem 
retratada sua violência nas fotografias que O Globo 
hoje publicou pode causar tragédia dantesca e 
infernal. É preciso que o Govêrno que telegrafou com 
tanta presteza, envie não um navio, mas cinqüenta, 
não um avião, mas trezentos aviões. 

São duzentas mil pessoas ao desabrigo e 
desespêro. Um navio, um avião, só têm significado 
moral. É preciso que a Marinha de Guerra, a 
Aeronáutica se dediquem exclusivamente ao 
trabalho de salvamento de meus conterrâneos 
nordestinos; e não se faça propaganda. É realmente 
preciso surta efeito o telegrama do Presidente: se 
concretize através de medidas imediatas; com a ida 
de navios de guerra, de aviões com remédios, 
alimentos, agasalhos para os nordestinos, que estão na 
 

desgraça, pela calamidade da enchente. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Sr. Presidente, 

ia rematar meu discurso, cujo tempo V. Exa. com 
tanta generosidade dilatou, fazendo um apêlo, por 
intermédio do nosso brilhante Líder da Maioria cuja 
eloqüência, há pouco ainda nos enternecia, no 
sentido de que o Sr. Presidente da República 
mobilize como é seu elementar dever, em face do 
que postulam a Constituição e o diploma legal 
recentemente aprovado nesta Casa, todos os 
recursos de que o País dispõe, interrompa, se 
necessário, seu ritmo de vida – porque tudo que se 
ergue e se constrói é para salvar ao homem – a fim 
de salvar da tremenda catástrofe que desabou sôbre 
o Nordeste o que fôr possível. 

O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Posso prestar a 
V. Exa. outro esclarecimento: o Governador afirma 
que continuam as chuvas pesadas em Mossoró e na 
região de Piranhas que compreende os Municípios 
de Açu, Jucurutu e Pendências, os quais, sofrem 
intensamente a calamidade. 

O Rio Mossoró, com uma enchente muito 
grande, continua a aumentar o volume de águas, que 
já invadem as casas da região mais baixa da cidade 
por êle banhada. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vê V. Exa.,  
Sr. Presidente, que duas grandes cidades do  
Estado – Mossoró a maior do Rio Grande do  
Norte, depois da Capital, e grande centro  
industrial do Nordeste, e Macau, o maior centro 
produtor de sal do Brasil – estão ameaçadas de 
serem tragadas pelas águas. O que se  
impõe, repito, é o socorro imediato, sem  
protelação de um instante, de uma hora, 
mobilizando-se todos os recursos de que 
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a Nação dispõe no sentido de se salvar alguma  
coisa do Nordeste. (Muito bem; muito bem. 
 Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido projeto de 
lei encaminhado à Mesa. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 7, DE 1960 

 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º O artigo 4º da Lei nº 3.643, de 14-10-

59, passa a ter a seguinte redação: 
"Em garantia do pagamento de suas 

responsabilidades, os cafeicultores beneficiados 
destinarão ao Banco do Brasil S. A., para  
venda e amortização dos débitos, na forma do 
estatuído no artigo 1º desta lei, o café colhido nos 
imóveis respectivos. Para êsse fim, a União é 
credora pignoratícia, independentemente de 
qualquer convenção, ficando-lhe, assim, assegurado 
o penhor legal sôbre as safras obtidas,  
ressalvado, todavia, ao Banco do Brasil  
S. A. o direito de conceder novos financiamentos, 
para custeio das mesmas lavouras, e outros 
previstos no Regulamento de sua Carteira de  
Crédito Agrícola e Industrial, mediante constituição 
do penhor convencional das aludidas  
colheitas". 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
A Lei nº 3.643 de 18-10-59, prorrogou  

o prazo de pagamento dos débitos dos  
cafeicultores amparados pelas Leis anteriores 
 

(2.095, 2.697 e 3.393), por 8 anos, em 4 prestações 
de 10% e 4 de 15%, anuais e consecutivas. 

A mesma lei autorizou a liberação da safra de 
café do período 1958-59, ao ensejo do pagamento 
da 1ª prestação de 10% vencível em 31-10-59, dos 
débitos então recompostos. 

Os financiamentos para custeio das lavouras 
recuperadas – até agora sob responsabilidade da 
União – passaram à conta e risco do Banco do 
Brasil, a partir da entre-safra 1959.60, em pleno 
curso. 

Abrindo o Govêrno mão de seus direitos ao 
penhor das safras futuras das lavouras, em favor do 
Banco, para permitir a constituição de garantia 
bastante para possibilitar aquêles financiamentos de 
custeio, condicionou, porém, pelo Artigo 4º da lei, a 
que dos orçamentos respectivos constasse verba 
necessária ao pagamento da prestação devida 
(vincenda) da composição. 

Operando o Banco do Brasil por disposição 
estatutária, na base de 60% das garantias de penhor 
agrícola, isto equivale a reduzir, de forma 
substancial, de 20% a 30%, o valor utilizável dos 
çréditos para custeio, quando, muito ao contrário, já, 
se torna de todo insuficiente o auxilio do Banco, na 
percentagem máxima de seu Regulamento, para 
ocorrer a todos os tratos da lavoura. 

É de ponderar, no caso, que as  
composições de débitos dos cafeicultores já  
estão amplamente garantidas pela 1ª e especial 
hipoteca das terras exploradas, sensìvelmente 
valorizadas e que os recursos aplicados pelo  
Banco em tais operações originaram-se de suas 
próprias disponibilidades, não se tendo valido, na 
espécie, segundo estamos cientes, sequer do 
redesconto previsto em lei. Assim, a garantia da 
União para êsses financiamentos – apenas a 
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garantia, porque os capitais são do Banco – está, por 
sua vez, amplamente tranqüila, inclusive no que 
concerne ao pagamento das composições por que 
se responsabilizou, em vista da total recuperação 
das lavouras. 

Todavia, para que não haja solução de 
continuidade na exploração cafeeira e se aufiram 
sempre resultados para, sobretudo, permitir aos 
produtores o atendimento de seus compromissos, é 
imprescindível que prossigam os bons tratos à 
lavoura, a execução de todos os trabalhos sem 
restrições, para o que é necessário e mesmo 
decisivo o financiamento normal de custeio de entre-
safra. 

A União não mais se responsabiliza por êsse 
financiamento. O Banco do Brasil suportará, êle só, o 
encargo. Não é justo que, pelo simples ato de 
propiciar essa ajuda tão importante para o 
alicerçamento da exploração cafeeira assuma êle 
também o risco pelo resgate da prestação da 
composição garantida pela União, como quer a lei. 
Uma garantia excessiva para o Govêrno, que se fará 
em detrimento dos interêsses dos cafeicultores e do 
próprio Banco. 

Por tais razões, sendo mansa e tranqüila a 
posição da União no caso, que apenas garante uma 
composição de débitos já amparados por garantias 
reais – hipoteca de terras, em 1º grau – será de 
dispensar-se a condição constante da parte final do 
referido Artigo 4º que passaria a nova redação 
acima, em face das graves e incontornáveis 
dificuldades que está acarretando para os produtores 
e para o próprio órgão financiador, o Banco do Brasil. 

Sala das Sessões em 25 de março de 1960. – 
Nelson Maculan. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto do nobre 
Senador Nelson Maculan vai às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças. 

Vai ser lido outro projeto de lei. 
Lido e apoiado, vai às Comissões de 

Constituição e Justiça e de Economia o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 8, DE 1960 

 
Dispõe sôbre recisão de contratos de locação 

de imóveis por parte de parlamentares. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Senador ou Deputado, em razão da 

transferência da capital da República para Brasília, 
poderá rescindir, de pleno direito, a locação do 
prédio de sua moradia; 

§ 1º Para rescindir a locação o locatário 
promoverá dentro de trinta (30) dias após o fato que 
invocar, a notificação do locador; 

§ 2º Cessarão os efeitos da locação, para 
locatário, trinta dias depois da data em que se 
efetuar a notificação. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Justificação 
 

De acôrdo com o disposto no Decreto nº 
19.573, de 7 de janeiro de 1931, o funcionário 
público, civil ou militar, poderá rescindir a locação do 
prédio de sua moradia, quando removido para servir 
em outra localidade que lhe não permita manter 
residência na da situação do, prédio locado. 

Trata-se de, dispositivo justo uma vez que, 
verificando-se a transferência à sua revelia, não 
poderia o servidor continuar sujeito a um contrato 
que lhe seria absolutamente impossível cumprir. 

O Decreto-lei citado aplicar-se-á, agora, 
também aos servidores que forem compulsòriamente lo- 
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tados em Brasília, para onde se transferirá a capital 
do País, a partir do próximo dia 1 de abril. 

Acontece, no entanto, que os parlamentares – 
Senadores e Deputados – terão que se transferir 
para Brasília, e, muitos dêles naturalmente não 
poderão, ou não quererão, manter duas residências, 
uma lá e outra aqui no Rio. 

Será justo, assim, estender-lhes o mesmo 
direito já outorgado aos funcionários militares e civis 
pelo mencionado Decreto 19.573. 

O projeto que ora apresentamos visa, 
portanto, a atender a uma situação de emergência, 
ditada pela mudança da capital para o planalto 
goiano. 

Cabe, por fim, assinalar que, embora 
favorecendo o locatário, no caso de rescisão, nem 
por isso a medida proposta prejudicará o locador, 
uma vez que o mercado de imóveis, no tocante a 
aluguéis, continua estável, sendo cada vez maior a 
procura de moradias. 

Senado Federal, em 23 de março de 1960 – 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa parecer 
que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 125, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 5, 

de 1960, que estabelece condições para o exercício 
dos funcionários do Senado em Brasília, e dá outras 
providências. 

 
A Comissão Diretora apresenta a Redação 

Final do Projeto de Resolução nº 5, de 1960 nos 
seguintes têrmos: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº 
 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Aos servidores da  

Secretaria do Senado Federal, com 
 

exercício em Brasília, fica assegurado o pagamento 
de 30 (trinta) diárias por mês, correspondentes a 
1/30 (um trinta avos) do valor de sua remuneração 
mensal, durante os dois primeiros anos de exercício 
na nova Capital. 

Art. 2º Serão computados em dôbro, para 
efeito de aposentadoria, os 2 (dois) primeiros  
anos de efetivo exercício em Brasília, contados a 
partir da data da instalação, ali, do Congresso 
Nacional. 

Art. 3º A ajuda de custo, a que terão direito  
os servidores deslocados para Brasília, 
corresponderá a três vêzes o valor da remuneração 
mensal, em um mínimo de Cr$ 40.000,00 pagos 
adiantadamente. 

Art. 4º Ao funcionário estudante de nível 
superior com exercício em Brasília serão 
asseguradas, a juízo da Comissão Diretora 
condições de trabalho compatíveis com o regime 
escolar. 

Parágrafo único – Durante o período de 
prestação de exames o funcionário ficará no Rio de 
Janeiro à disposição do Serviço de Informações, 
Pesquisas e Audiências. 

Art. 5º A Comissão Diretora além das 
providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta resolução promoverá a adoção de 
medidas tendentes a assegurar aos funcionários: 

a) transporte para Brasília, inclusive para 
familiares e serviçais bem como do respectivo 
mobiliário e mais pertences; 

b) residência compatível com a situação e as 
suas necessidades; 

c) matricula gratuita, para filhos e dependentes 
menores, nos estabelecimentos oficiais de educação, 
de cultura e de esportes; 

d) pronto atendimento, nos centros 
hospitalares oficiais, gratuitamente ou em bases de 
pagamento proporcionais à sua remuneração; 
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e) facilidades para financiamentos imobiliários; 
f) garantia de transporte diário de ida e volta, 

entre a residência do funcionário e o edifício do 
Senado; 

g) cessão de um terreno para a Associação 
dos Servidores do Senado, bem como financiamento 
para construção de sua sede. 

Art. 6º As despesas com a execução das 
medidas contidas nesta Resolução correrão à conta 
das dotações próprias. 

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão Diretora, em 25 de março 
de 1960 – Cunha Mello – Novaes Filho – Heribaldo 
Vieira – Mathias Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Trata-se de matéria 
em regime de urgência. 

Em discussão a Redação Final constante do 
Parecer que acaba de ser lido. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
Vai à promulgação. 
Há outro parecer chegado à Mesa. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 126, DE 1960 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 6, 

de 1960, que dispõe sôbre a destinação do Palácio 
Monroe, após a transferência do senado Federal 
para Brasília, cria o Serviço de Informações, 
Pesquisas e Audiências, com sede no Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. 

 

A Comissão Diretora apresenta, a seguir, a 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 6, de 
1960, retificando no seu texto a citação do art. 252 
para art. 60, alínea g, visto aquêle se referir ao antigo 
Regulamento da Secretaria, já revogado pela 
Resolução nº 6, promulgada em 26 de fevereiro 
último. 

 
RESOLUÇÃO 

Nº 
 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Permanecerá o Palácio Monroe sob a 

administração do Senado Federal pelo prazo de dois 
(2) anos a contar do dia em que se realizar em 
Brasília a primeira sessão das Casas do Poder 
Legislativo. 

Art. 2º O arquivo do Senado, anterior à 1ª 
sessão da 1ª legislatura instalada em 24 de 
setembro de 1946, bem como o do Congresso 
Nacional, que se integra no referido arquivo, ex-vi do 
art. 54 do Regimento Comum e art. 60, alínea g do 
Regulamento da Secretaria, serão mantidos no 
Palácio Monroe pelo prazo referido no artigo anterior, 
cumprindo ao Senado por iniciativa da Comissão 
Diretora, antes de seu término, dar definitiva 
destinação aos bens patrimoniais do Senado 
Federal, ao acervo do seu arquivo e ao pessoal de 
que trata o art. 6º desta Resolução. 

Art. 3º A Comissão Diretora designará um 
funcionário ocupante de cargo de direção, o qual 
ficará responsável pelo Palácio Monroe, com a 
incumbência, ainda, de dirigir o pessoal destacado 
para atender aos serviços de administração e 
conservação do referido Palácio, zelar pelos serviços 
inerentes ao Arquivo e dar cumprimento a outros 
encargos. 

Art: 4º É criado o Serviço  
de Informações, Pesquisas e Audiên- 
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cias, que funcionará no Palácio Monroe, pelo prazo 
de dois (2) anos, a partir da data da transferência do 
Senado Federal para Brasília. 

Parágrafo único. Dentro de 30 (trinta) dias, a 
partir da publicação desta Resolução, a  
Comissão Diretora baixará instruções sôbre o 
funcionamento do Serviço de que trata êste artigo, 
inclusive designando os funcionários que nêle terão 
exercício. 

Art. 5º Ao Serviço de Informações, Pesquisas 
e Audiências incumbirá, em conexão com a 
Secretaria do Senado em Brasília: 

a) informar sôbre a tramitação das 
proposições em curso no Senado Federal, 
mantendo, para tanto, um protocolo e exemplares 
dos respectivos avulsos para distribuição; 

b) adotar medidas para o funcionamento de 
Comissões de Senadores que eventualmente se 
reúnam no Rio de Janeiro, inclusive comissões 
externas e especiais; 

c) realizar pesquisas de dados e elementos 
que instruam a elaboração legislativa; 

d) receber, por determinação superior, as 
pessoas interessadas em audiências com os 
Senadores; 

e) acompanhar, nas repartições públicas que 
tenham sede no Rio de Janeiro, o andamento dos 
processos e papéis de interêsse do Senado; 

f) recolher as informações que, de ordem 
superior, sejam solicitadas de Brasília, 
providenciando a sua urgente remessa; 

g) auxiliar os Senadores nos trabalhos de 
assistência técnica, correspondência, audiências, 
recepção e portaria. 

Art. 6º – Serão lotados no Serviço de 
Informações, Pesquisas e Audiências os funcionários 
que apresentem impedimentos relevantes que 
impossibilitem ou retardem o exercício de suas ativi- 
 

dades na nova Capital, aos quais serão asseguradas 
as vantagens e direitos regulamentares em vigor 

Parágrafo único. Consideram-se impedimentos 
relevantes, para os efeitos dêste artigo: 

a) o exercício, por parte do Cônjuge, de 
atividade pública ou privada, que impeça sua ida 
para Brasília; 

b) moléstia que embora não justifique a 
aposentadoria, desaconselhe o deslocamento do 
funcionário; 

c) moléstia grave em pessoa da família ou 
dependente do qual o servidor seja arrimo; 

d) outros motivos de evidente fôrça maior, 
assim considerados pela Comissão Diretora. 

Art. 7º Cessado, em qualquer época, o 
impedimento, poderá o servidor requerer sua ida 
para Brasília. 

Art. 8º O funcionário que, com exercício em 
Brasília, vier a encontrar-se nas condições previstas 
no art. 6º, parágrafo único, alínea "b", "e" e "d, 
poderá, a juízo da Comissão Diretora, ser lotado no 
Serviço de que trata o art. 4º desta Resolução. 

Art. 9º É a Comissão Diretora autorizada a 
promover medidas necessárias ao atendimento do 
disposto nesta Resolução. 

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão Diretora, em 24 de março 
de 1960 – Cunha Mello – Novaes Filho – Mathias 
Olympio – Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – A Redação Final que 
acaba de ser lida é de projeto em regime de 
urgência. 

Em discussão. 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação a Redação Final. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Aprovada. 
O Projeto vai à promulgação. (Pausa). 
No final da sessão anterior, o Senhor Senador 

Joaquim Parente justificou da tribuna e enviou à 
Mesa requerimento que, em se tratando de matéria 
de Expediente, ficou para ser considerado na 
presente sessão. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 114, DE 1960 

 
Senhor Presidente: 
Considerando que diversas regiões do País, 

particularmente, nos Estados do Piauí, Ceará, 
Espírito santo, Bahia, Maranhão, Paraíba e Sergipe, 
atravessam grave situação provocada pelas 
enchentes; 

Considerando que, segundo informações 
recebidas dessas regiões diversas cidades 
encontram-se submersas pelas águas, obrigando as 
suas populações a abandonarem os locais de 
residências e trabalho; 

Considerando que, segundo informações, o 
Açude de Orós, no Ceará, corre o risco de ser 
destruído pelo volume das águas, o que provocará a 
destruição de vidas humanas e perda considerável 
de utilidades; 

Considerando que a situação é de verdadeira 
calamidade pública; 

Requeremos, nos têrmos do Regimento Interno, 
a constituição de uma Comissão Especial composta de 
5 (cinco) membros com o fim de examinar in loco, nos 
Estados do Piauí e Ceará, o que está ocorrendo nas 
regiões atingidas pelas enchentes, devendo 
apresentar, posteriormente, ao Senado, relatório dos 
seus trabalhos, com a formulação das medidas 
 

que julgar necessárias para debelar a crise existente. 
Sala das Sessões, em 25 de marco de 1960 – 

Joaquim Parente – Leônidas Mello. – Victorino Freire 
– Eugênio de Barros. – Sebastião Archer. – Argemiro 
de Figueiredo. – Vivaldo Lima. – Lima Teixeira. – 
Heribaldo Vieira. – Freitas Cavalcanti. – Menezes 
Pimentel. Mathias Olympio. – Afonso Arinos. – 
Carlos Saboya. – Jorge Maynard. – Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
o Regimento Interno, o presente requerimento será 
discutido e votado depois da Ordem do Dia. 

Vão ser lidos projetos de lei encaminhados à 
Mesa. 

São sucessivamente lidos e aprovados os 
seguintes projetos de lei. 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 9, DE 1960 
 
Prorroga a Lei do Inquilinato, e dá outras 

providências. 
 
Art. 1º O prazo de vigência da Lei nº 1.300, de 

28 de dezembro de 1960, estabelecido no artigo 1º 
da Lei número 3.494, de 19 de dezembro de 1958, 
fica prorrogado até 31 de dezembro de 1961, com as 
alterações constantes dêste último diploma e da 
presente Lei. 

Art. 2º O artigo 3º da Lei nº 1.300, de 28 de 
dezembro de 1950, fica acrescido de mais dois 
parágrafos, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art: 3º Não poderá sofrer qualquer aumento o 
aluguel atual dos prédios locados para fins 
residenciais. 

§ 1º Não gozarão, entretanto dos  
benefícios previstos nesta Lei os inquilinos de 
imóveis residenciais que tiveram rendimentos, 
declarados ao Impôsto de Renda, 
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igual ou superior a Cr$ 720.000,00 (setecentos e 
vinte mil cruzeiros) anuais, nos três últimos 
exercícios, consecutivos ou não. 

§ 2º Para o efeito do disposto no parágrafo 
anterior a Divisão do Impôsto de Renda fornecerá a 
requerimento do inquilino, certidão na qual 
mencionará ter tido o declarante renda superior ou 
inferior a Cr$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil 
cruzeiros) anualmente, nos três últimos exercícios, 
certidão esta a ser apresentada ao proprietário ou à 
autoridade competente. 

§ 3º É livre, porém a convenção do aluguel 
dos prédios não alugados na data da publicação 
desta Lei, dos que estão sendo ou vierem a ser 
construídos e dos que vagarem doravante". 

 
Justificação 

 
A Lei do Inquilinato tem gerado na opinião 

pública brasileira controvérsias de tôda a natureza. 
"Permitir a liberação dos aluguéis atuais seria um 
caso de calamidade pública", dizem uns: "intervir na 
propriedade, determinará disparidade de tratamentos 
entre novos e antigos proprietários, seria 
inconstitucional a acima de tudo injusto", afirmam 
outros. 

Realmente essa Lei cria desigualdades de 
tôda a natureza, porquanto verifica-se um aumento 
sucessivo de salários, gêneros alimentícios de 
primeira necessidade, vestuário, transportes, 
diversões etc., permanecendo apenas, congelados, 
os aluguéis antigos. 

Se, nas locações novas, de aluguel não 
congelado, êste representa cêrca de 20 a 30% do 
orçamento familiar, para os beneficiários da Lei do 
Inquilinato, antigos locatários, a percentagem desce 
para a ínfima expressão de 2 a 3%. 

É do nosso conhecimento o seguinte fato: 
 

"Um funcionário do Ministério da Fazenda, aí 
por volta do ano de 1941, alugou um apartamento 
em Botafogo, pagando o aluguel mensal de Cr$ 
600,00 (seiscentos cruzeiros). Os seus vencimentos 
mensais eram então de Cruzeiros 2.600,00 (dois mil 
e seiscentos cruzeiros): 

Passados os anos, com as vantagens 
decorrentes dos sucessivos aumentos a que fêz jus 
o referido funcionário percebe hoje, fixos Cr$ 
27.000,00 (vinte e sete mil cruzeiros) e continua, no 
entanto pagando o ínfimo aluguel mensal de Cr$ 
600,00 (seiscentos cruzeiros)." 

É uma lei que protege, também, os ricos e 
poderosos, pois lhes permite comprar por  
preço vil, de pessoas menos abastadas donas  
de um só imóvel, propriedades com  
aluguéis congelados que, depois de adquiridas 
tornam-se em rendosas incorporações onde os 
preços dos apartamentos vendidos alcançam um 
nível elevado e, posteriormente locados, aluguéis 
altíssimos. 

São verdades incontestes. Foi em virtude 
dessas disparidades, que, há nove anos atrás, 
constituiu-se na Câmara comissão para tratar do 
assunto e, em 1957 foi constituída uma outra, mista, 
com membros das duas Casa do Parlamento 
Nacional, com o escopo de sanar as desigualdades, 
injustiças e facilidades aos poderosos, atualmente 
existentes na lei em referência. 

A Lei nº 1.300 já foi prorrogada quatro vêzes, 
com ligeiras alterações, e está em curso no 
Congresso um Projeto, de nº 1.615-60, de autoria do 
ilustre Deputado Anísio Rocha, dando nova 
prorrogação, desta vez pura e simplesmente, ao 
aludido diploma até 31 de dezembro de 1962. 

A única novidade introduzida na  
prorrogação que ora proponho è a de  
retirar os benefícios a quem, 
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encapados de humildes, dêles não necessitam. 

Evidentemente não é lícito, nem lógico sejam 
amparados inquilinos que pela sua situação 
econômico-financeira, em face dos rendimentos que 
desfrutam, recebam benefícios destinados  
àqueles que com baixa renda e pequenos salários 
não podem sofrer um impacto violento na sua 
economia doméstica com aumento geral de  
aluguéis. 

É evidente que o espírito do legislador foi 
proteger a quem realmente necessitasse dos 
benefícios de caráter de exceção que aquêle diploma 
instituiu 

O nível por nós proposto é bastante elevado, 
pois corresponde a uma renda mensal de Cr$ 
60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), e quem aufere 
Cr$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil cruzeiros) por 
ano não necessita de proteção da Lei do Inquilinato. 

Sala das Sessões, em 28 de março de 1960 – 
Carlos Saboya. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Economia. 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 10, DE 1960 
 
Autoriza o Poder Executivo a emitir uma série 

de selos postais comemorativos do sesquicentenário 
da Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado  

a emitir pelo Ministério da Viação e Obras  
Públicas – Departamento dos Correios e Telégrafos 
– uma série de selos postais comemorativos do 
sesquicentenário da Carta de Lei de 4 de  
dezembro de 1810. 

Art. 2º Os selos de que trata esta  
lei conterão as efigles de Dom João VI  
e do Conde de Linhares e terão o valor unitário 
 

de Cr$ 2,50 (dois cruzeiros e cinqüenta centavos). 
Art. 3º A série de selos será de 2.000.000 

(dois milhões) de unidades e deverá ser lançada em 
circulação na data comemorativa da efeméride. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
A Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810 

assinalou a criação da Academia Real Militar, 
devotada, pelo aludido diploma, à formação de 
oficiais de Engenharia, Artilharia, Geógrafos e 
Topógrafos. Os conhecimentos por ela ministrados 
dirigiam-se, por igual, ao conhecimento 
especializado "de minas, de caminhos, portos, 
canais, pontes, fontes e calçadas", abrangendo, para 
tanto, o estudo das ciências matemáticas e as então 
denominadas de "ciências de observação" Física, 
Química, Mineralogia, Metalurgia e História Natural. 

Do exposto se conclui quanto à contribuição 
prestada pelo aludido instituto de ensino 
especializado, cujo criador, o Príncipe Regente Dom 
João VI, assinou a aludida Carta de Lei em 
companhia do Conde de Linhares, grande figura 
política da época. 

Parece fora de dúvida, face ao exposto, a 
procedência da comemoração proposta pelo 
presente projeto. 

Sala das Sessões, em 28 de março de 1960 – 
Francisco Gallotti. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Transportes, Comunicações, Obras Públicas e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 11, DE 1960 
 
Dispõe sôbre o tempo de  

serviço prestado em Brasília, 
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por servidor público, civil ou militar. 

 
Art. Aos servidores públicos, civis ou militares, 

de qualquer referência, pôsto ou graduação, serão 
computados em dôbro para efeito de aposentadoria, os 
dois (2) primeiros anos de efetivo serviço em Brasília, 
contados a partir da data da instalação da cidade. 

 
Justificação 

 
O benefício de que trata êste projeto foi 

concedido pelo Poder Legislativo aos seus 
servidores. Por via de equiparação, também se 
estendeu aos do Judiciário. 

Não é justo fiquem excluídos os do Executivo. 
É para os abranger que se apresenta a 

presente proposição. 
Sala das Sessões, em 28 de março de 1960 – 

Caiado de Castro. 
Às Comissões de Constituição e Justiça, de 

Legislação Social e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 12, DE 1960 

 
Autoriza o Poder Executivo a emitir selos 

postais comemorativos do centenário da criação da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ê o Poder Executivo autorizado a emitir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas –
Departamento dos Correios e Telégrafos – uma série 
de selos postais comemorativos do centenário da 
criação da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas, a celebrar-
se a 28 de julho de 1960. 

Art. 2º Os selos de que trata esta lei conterão 
a efígie do Imperador Pedro II e do Visconde 
 

de Inhaúma e terão o valor unitário de Cr$ 2,50 (dois 
cruzeiros e cinqüenta centavos). 

Art. 3º A série de selos será de 2.000.000 
(dois milhões) de unidades e deverá ser  
lançada em circulação na data comemorativa da 
efeméride. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na  
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Justificação 

 
Pelo Decreto nº 1.067, de 28 de julho  

de 1860, na época votado pela Assembléia Geral 
Legislativa e sancionada pelo Imperador Pedro II, foi 
criada a Secretaria de Estado dos Negócios da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Nela se 
encontra, inclusive, o ponto primitivo, do qual se 
originou o atual Ministério da Viação e Obras 
Públicas. 

A aludida pasta teve como seu primeiro 
Ministro o Visconde de Inhaúma, cujo nome está, 
portanto, indissolùvelmente ligado ao acontecimento. 

Nada mais natural, portanto, que uma data tão 
significativa na evolução político-administrativa 
brasileira seja assinalada pela forma proposta no 
projeto ora submetido à alta consideração do Senado 
Federal. 

Sala das Sessões, em 28 de março de 1960 – 
Francisco Gallotti. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 13, DE 1960 
 
Autoriza o Poder Executivo a emitir selos 

comemorativos do Centenário de nascimento de 
André Gustavo Paulo de Frontin. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a emitir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas – 
Departamento dos Correios e Telégrafos – uma série 
de selos postais comemorativos do centenário de 
nascimento de André Gustavo Paulo de Frontin, a 
celebrar-se a 17 de setembro de 1960. 

Art. 2º Os selos de que trata esta lei conterão 
a efígie do homenageado e terão o valor unitário de 
Cr$ 2,50 (dois cruzeiros e cinqüenta centavos). 

Art. 3º A série de selos será de 2.000.000 
(dois milhões) de unidades e deverá ser lançada em 
circulação na data comemorativa da efeméride. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
Transcorrerá a 17 de setembro vindouro, o 

centenário de nascimento de Paulo de Frontin, figura-
exponencial da engenharia brasileira e um dos grandes 
Prefeitos que já teve o Distrito Federal. Tal data será 
assinalada por comemorações especiais, a serem 
levadas a efeito pelo Clube de Engenharia, do qual foi 
êle Presidente perpétuo e benemérito. Acreditamos, 
entretanto, que além de tais festividades, não deve o 
Senado ficar indiferente ao transcurso de efeméride tão 
significativa para a cultura e a técnica patrícias. 

Não é outro o objetivo do presente projeto, o 
qual, por isso, haverá de merecer o apoio do Senado. 

Sala das Sessões, em 23 de março de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 10, de 1958 (nº 2.119-56, na Câmara), 
que dispõe sôbre a estrutura administrativa da 
Previdência Social e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330  
letra c do Regimento interno, em virtude do 
Requerimento nº 103, de 1960, dos Srs. Moura 
Andrade, Argemiro de Figueiredo e Benedicto 
Valladares respectivamente Líderes da Maioria, do 
PTB e do PSD, aprovado na sessão de 23 do mês 
em curso), tendo Pareceres (sob ns. 47 a 51, de 
1960), das Comissões: de Constituição e Justiça, 
favorável ao projeto com as Emendas que  
oferece de ns. 1 (CCJ) a 12 (CCJ); da Comissão  
de Legislação Social, favorável ao projeto  
e às Emendas de ns. 2, 3, 8, 8, 9 e 12 (CCJ), 
contrário às de ns. 4, 5, 7, 10 e 11 (CCJ) e 
oferecendo subemenda à de nº 1 (CCJ) e novas 
Emendas de ns. 13 (CLS) e 112 (CLS); da  
Comissão de Economia, favorável ao Projeto,  
e às Emendas de ns. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e  
12 (CCJ); à Subemenda nº 1 (CCJ), 13, a 22,  
24 a 35, 37 a 45, 47 a 52, 54 a 58, 62 a 64,  
66 a 69, 71 a 73, 75 a 82, 84, 86 e 89, 91, 92, 94 a 
98, 100 a 105, 109 a:112 (CLS); contrário às  
de ns 5, 10 e 11 (CCJ) e 23, 36, 46, 53, 59 a 61, 74, 
83, 90, 93, 99, 106, 108 (CLS), e oferecendo 
subemendas às de ns. 65, 70, 85 e 107 
 (CLS) e novas Emendas de ns. 113 (CE) a 139 
(CE); da Comissão de Serviço Público, favorável ao 
Projeto e às Emendas ns. 12 (CCJ); à subemenda 
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à Emenda nº 1 (CCJ), 13 – 45 – 62 a 64 – 67 – 70 – 
72 – 73 – 75 – 78 – 79 a 85 – 91 – 92 – 94 – 95 a 98 
– 100 a 102 – 108 e 111 (CLS); às de ns. 123 – 126 
– 129 – 130 – 134 – 135 e – 136 (CE); contrário às 
de ns. 6 – 8 – 9 (CCJ),74 – 86 – 93 e 109 (CLS); às 
de ns. 117 – 128 – 133 e 139 (CE); considerando 
fora de sua competência as de ns. 2 – 10 e 11 (da 
CCJ); 14 a 44 – 46 a 60 – 99 – 103 a 105 e 112 
(CLS); 114 a 116 – 118 – 120 a 122 – 124 – 125 e 
137 da CE; e oferecendo subemendas às de ns. 7 
(CCJ); 61 – 65 – 66 – 68 – 69 – 71 – 76 – 77 – 87 a 
90 – 107 – 108 – e 110 da (CLS); 113 – 119 – 127 – 
131 – 132 e 138 (CE) e oferecendo novas Emendas 
de ns. 140 a 158 (CSP); da Comissão de Finanças, 
favorável ao projeto e às Emendas ns. 2, 3, 4, 6, 8, 9 
e 12 (CCJ); à subemenda à Emenda nº 1 (CCJ), 13 a 
22, 25 a 45, 47 a 52, 54 a 58, 62, 63; à subemenda à 
Emenda nº 70 (CE), 72 a 74, 78, 80 a 86, 91, 92, 94 
a 98, 100 a 104, 106, 109 a 112 (CLS); 114 a 116, 
118, 120, 121, 123, 128 a 130, 133 a 137 (CE); às 
subemendas à Emenda nº 7 (CSP) 61 (CSP); 65 
(CSP), 66 (CSP), 68 (CSP), 70 (CE) – 1ª subemenda 
(CSP) à Emenda 76, à Subemenda (CSP) 77, 87 a 
90 (CSP) subemenda (CSP) à Emenda 107; às 
subemendas (CSP) às Emendas 113, 119, 131 e 
138, Emendas 140 a 142, 145 a 158 (CSP), contrário 
às de números 5, 10 e 11 da (CCJ); 23, 24, 36, 46, 
53, 59, 9, 60 à 2ª subemenda (CSP) à Emenda 71, 
75, 93, 99, 105, 108 (CLS), 117 126; à subemenda 
(CSP) à Emenda 127 e 132 e à Emenda 139 (CE); 
 

 

143, 144 (CSP); oferecendo subemenda às de ns. 
64, 67, 69, 79, (CLS); 122, 124, 125 (CE) e novas 
Emendas de ns. 159 a 162. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 115, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 335 do Regimento Interno, 

requeiro a retirada da Ordem do Dia, pelo prazo de 
24 horas, do Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 
1958, a fim de aguardar o pronunciamento sôbre a 
matéria nela consubstanciada, de entidades de 
classe, inclusive a Federação Nacional dos Gráficos, 
conforme apêlo pelas mesmas formulados em 
publicações da imprensa, desta data. 

Sala das Sessões, em 28 de março de 1960. – 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. MOURA ANDRADE (para encaminhar 
a votação (*): – Sr. Presidente, o Senado deveria, 
nesta sessão, encerrar a discussão do Projeto de Lei 
Orgânica de Previdência Social; entretanto, o Sr. 
Dante Pellacani, Presidente da Federação dos 
Gráficos, fêz a seguinte declaração à Imprensa, em 
data de hoje: 

"Hoje deverá o Senado apreciar o projeto que 
prevê a instituição da Lei Orgânica de Previdência 
Social conforme está programado. 

As entidades sindicais devem  
se manter alertas, vigilantes, a fim de  
que não sejam colhidas por alguma manobra 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo ornador. 
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de último momento. O projeto é de vital importância 
para os operários, comerciários e trabalhadores em 
transportes, pois lhes assegurará, uma vez aprovado 
pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da 
República, os meios indispensáveis de manutenção, 
em caso de idade avançada, incapacidade, término 
do tempo de serviço, prisão ou morte daqueles de 
quem dependiam econômicamente, bem como a 
prestação de serviços que visem à proteção de sua 
saúde e concorram para o seu bem estar". 

Na mesma entrevista, alegando acharem-se 
os interessados sob tal premência de tempo, sugere 
que as Entidades Sindicais se dirijam, ainda  
hoje, às autoridades e ao Senado, inclusive por 
telegramas. 

Isto pôsto, Sr. Presidente, para permitir que os 
interessados possam tomar essas providências, sem 
prejuízo da urgência com que o Senado está 
cuidando da relevante matéria, é que requeiro a 
diligência que V. Exa. acaba de ler. 

Reduzi, no requerimento, o prazo de diligência 
que o Regimento Interno declara de setenta e duas 
horas, para vinte e duas horas apenas. Subtrai 
cinqüenta horas dêsse prazo em conseqüência de 
uma palestra que mantive com membros da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Comércio, que hoje mesmo tiveram oportunidade de 
nos enviar ofício, que acaba de ser lido pelo 
Secretário do Senado. 

Êsses trabalhadores se manifestaram 
exatamente em sentido contrário ao Sr. Dante 
Pellacani; consideram que o Projeto da Lei Orgânica 
da Previdência Social está mais do que estudado e 
instruído pelas respectivas partes interessadas. 

 

Assim, Sr. Presidente, para que não se diga 
que estaremos votando intempestivamente ou que 
sejamos autores de alguma manobra, decidi limitar o 
prazo a vinte e duas horas apenas, de modo a que 
possamos, amanhã á noite, realizar reunião, no 
Senado, em que se discuta a proposição. 

Com esta providência, acredito que estou 
procedendo com absoluto rigor e com absoluta 
justiça no caso. Que não fique ninguém para 
reclamar da urgência com que andamos, mas que 
também o retardamento que porventura tivéssemos 
causado, porque, pela primeira vez, verifica-se que o 
Senado decidiu realmente colocar urgência na 
solução de problemas fundamentais – urgência tão 
grande que aquêles que nela não acreditavam, 
chegam agora a achar que está indo muito depressa, 
sem tempo para que êles venham informar-nos 
sôbre o assunto. 

Conforme já declarei, acho que as leis precisam 
ser feitas para regularem os fatos humanos e, ainda 
que contenham imperfeições, suas imperfeições 
ficarão claras e mais evidentes quando já tenham sido 
baixadas. Ninguém conseguirá fazer uma lei perfeita, 
por mais sábio que seja, sem antes pô-la em 
execução. Cada reação humana pode determinar a 
insuficiência da lei. A lei, fato objetivo e ao mesmo 
tempo, subjetivo – fato objetivo de ação do Estado, 
mas, ao mesmo tempo, subjetivo, da elaboração do 
legislador também provoca reações objetivas e 
reações subjetivas. Ela regula o homem e a vida do 
homem naquilo que o homem possui sempre de mais 
sagrado: o seu mundo material, mas, também, o seu 
mundo espiritual, o seu mundo ideológico, o seu 
mundo familiar, o seu mundo de trabalho. 
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Assim, Sr. Presidente, nós, dentro do  
nosso regime de urgência e apenas retardando-o 
para amanhã à noite, retomaremos o trabalho,  
a fim de que possamos outorgar aos trabalhadores 
brasileiros a lei de Previdência Social, que tanto 
esperam e que é tão necessária, para afirmar  
a dianteira de civilização que o Brasil já adquiriu 
dentro da América. Realmente, essa será uma 
grande conquista, a recomposição do mundo 
previdenciário brasileiro dentro de normas definitivas, 
estatuídas orgânicamente, respeitando direitos, 
consagrando-os e, ao mesmo tempo, impondo 
deveres; mas, principalmente, dando-lhes estrutura 
definitiva para que cada um possa no exercício  
de seus misteres, sentir-se amparado pelo Estado, 
pois o Estado foi feito para servir aos homens,  
e os homens não nasceram para servir o Estado. 
Antes de fundado o Estado, já existia o homem. Foi  
a primeira criação. O homem é que criou o Estado; 
Deus criou o homem. Então, por que criou o homem 
o Estado? – para que o Estado o servisse e não  
para ser escravo do Estado. 

Leis como da Previdência Social representam 
a disciplina, do mesmo passo, a independência do 
homem, em relação ao Estado; a felicidade do 
homem e, sobretudo, as normas, de conduta do 
homem, que pode determinar o aperfeiçoamento da 
vida social, da vida espiritual e da vida material do 
País. 

Estas, Sr. Presidente, as razões que 
determinaram meu requerimento, e peço a V. Exa. 
que, na sessão comum de amanhã, anuncie para a 
noite sessão extraordinária, na qual o Senado poderá 
deliberar a respeito do Projeto de Lei Orgânica da 
Previdência Social. (Mutio bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a votação do 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
Em virtude da deliberação do Senado, o 

Projeto é retirado da Ordem do Dia pelo prazo de 22 
horas, para voltar à pauta dos trabalhos da sessão 
extraordinária de amanhã. 

Está finda a matéria da Ordem do Dia. 
Em discussão o Requerimento nº 114, 

anteriormente lido, visando a nomeação de uma 
comissão para verificar, nos Estados do Piauí e Ceará, a 
extensão das inundações que ali se registraram. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam requerimento, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Para comporem a Comissão de que trata o 

requerimento, designo os Srs. Senadores Gaspar 
Velloso, Eugênio de Barros, Argemiro de Figueiredo, 
Arlindo Rodrigues, Joaquim Parente, Dix-Huit 
Rosado e Jorge Maynard. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, convocando Senado para uma reunião 
extraordinária, hoje, às 21 horas e 30 minutos, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 149, de 1958 (nº 1.853, de 1956, na Câmara),  
que classifica os cargos do serviço civil do Poder 
Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes 
e dá outras providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 330, letra c, do Regimento Interno em 
virtude do Requerimento nº 92, de 1960, do Sr. Freitas 
Cavalcanti e outros Srs. Senadores, aprovado na ses- 
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são de 22 do mês em curso), tendo Pareceres (ns. 80 e 
81, de 1960) das Comissões: – de Serviço Público Civil, 
oferecendo substitutivo; – de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade do projeto e do substitutivo, ao qual 
oferece as Emendas ns. 1 a 3 (CCJ), com voto em 
separado do Sr. Senador Jefferson de Aguiar; – de 
Finanças, favorável ao substitutivo e oferecendo 
subemendas às Emendas ns. 1 e 2 (CCJ). 

2 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Economia sôbre a Mensagem nº 66, de 1960, 
pela qual o Sr. Presidente submete ao Senado a 
escolha do Dr. Antônio Horácio Pereira para membro 
do Conselho Nacional de Economia. 

Está encerrada a sessão. 
Encerra-se a sessão às 17 horas  

e 20 minutos. 
 



11ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 28 DE MARÇO DE 1960 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 

Às 21 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Zacharias de Assumpção. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Carlos Saboya. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Moura Andrade. 
Pedro Ludovico. 
Taciano de Mello. 

João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Francisco Gallotti. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin – (48). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 48 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata 
O Senhor Quarto Secretário, servindo de 

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

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 
primeiro, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECERES 

NS. 127, 128, 129 E 130, DE 1960 
 

Nº 127, de 1960 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 6, de 1960, que 
modifica dispositivos da Lei nº 2.686, de 19 de 
dezembro de 1955, que prorroga, pelo prazo de 5 
anos, o regime de subvenção às emprêsas de 
transporte aéreo estabelecido pela Lei nº 1.161, de 
17 de agôsto de 1960. 
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Relator: Sr. Daniel Krieger. 
De autoria do nobre Senador Rui Palmeira, o 

presente projeto dá a seguinte redação ao art. 8º da 
Lei nº 2.686, de 19 de dezembro de 1955, que 
prorroga pelo prazo de 5 anos o regime de 
subvenção às emprêsas de transporte aéreo, 
estabelecido pela Lei nº 1.181, de 17 de agôsto de 
1950: 

Art. 8º – Tôdas as emprêsas de navegação 
aérea, subvencionadas pela União, ficam obrigadas 
a conceder abatimento nunca inferior a 50 % 
(cinqüenta por cento), em suas passagens, aos 
membros do Congresso Nacional, aos funcionários 
do Congresso em missão oficial e aos jornalistas 
profissionais, mediante requisição da associação de 
classe a que sejam filiados, desde que viagem no 
exercício da profissão. 

§ 1º O benefício de que trata éste artigo é 
extensivo a dois dependentes dos Congressistas, 
quando em missão no estrangeiro, bem como ao 
cônjuge do funcionário e o do jornalista em missão 
oficial do Congresso. 

§ 2º O abatimento a que se refere êste artigo é 
devido, sob pena de ser automàticamente suspensa 
a subvenção. 

A alteração proposta pelo projeto, como se  
lê de sua justificação visa a permitir ao Congressista 
que viaja em missão, bem como ao secretário  
e ao jornalista que o acompanham, levarem suas 
espôsas e possibilitar ao primeiro ainda, a 
companhia de um dois seus filhos. Justifica-se  
tal providência à vista dos preços elevados  
das passagens aéreas as quais, dia a dia, vão  
se tornando mais proibitivas. 

Do ponto de vista constitucional nada há  
que obste a aprovação do projeto. Demais, sendo  
as companhias de navegação aérea 
subvencionadas, legalmente, pelo Govêrno,  
bem podem suportar o ônus dos abatimentos 
referidos, em favor dos Iegisladores e do reduzido 
número de dependentes. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto, 
quanto à sua constitucionalidade. 

Sala das Comissões, em 28 de março de 
1960. – Lourival Fontes, Presidente – Daniel Krieger, 
Relator – Silvestre Péricles. – Menezes Pimentel. – 
Argemiro de Figueiredo. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 128, de 1960 

 
Da Comissão de transportes, Comunicações e 

Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 
6, de 1960. 

 
Relator: Sr. Joaquim Parente. 
O projeto em aprêço cogita de dilatar 

dispositivos existentes na legislação em vigor e que 
facultam vantagens de abatimentos em aeronaves 
pertencentes a Companhias de Navegação Aérea 
subvencionadas pela União, a jornalistas profissionais, 
quando em serviço da sua profissão, mediante 
requisição da respectiva associação de classe. 

Trata-se de estender aos parlamentares e 
funcionários do Congresso Nacional, quando em 
missão oficial, as mesmas vantagens já em vigor 
quanto aos jornalistas profissionais. Cogita, além 
disso, o projeto, de conceder a dois dependentes dos 
Congressistas e ao cônjuge do jornalista e do 
funcionário do Legislativo, o mesmo abatimento de 
50%, quando em missão no estrangeiro. 

O projeto reveste-se de caráter de 
reciprocidade, isso porque, sendo as companhias de 
transporte aéreo subvencionadas pelo Govêrno, 
justo nos parece que facultem elas, aos membros do 
Poder Legislativo, bem como aos seus mais 
chegados dependentes, não a gratuidade, mas um 
abatimento razoável nas suas tarifas. 

Assim, nada temos a opor à aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 25 de março de 
1960. – Francisco Gallotti, Presidente. – Joaquim 
Parente, Relator. – Eugênio de Barros. 
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Nº 129, de 1960 
 
Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 6, de 1960, que modifica dispositivos 
da Lei nº 2.686, de 19 de dezembro de 1955. 

 
Relator: Sr. Joaquim Parente. 
O Projeto de Lei do Senado nº 6, de 1960, 

modifica dispositivos da Lei nº 2.686, de 19 de dezembro 
de 1955, que prorroga pelo prazo de 5 (cinco) anos, o 
regime de subvenções às emprêsas de transporte aéreo 
estabelecido pela Lei nº 1.181, de 17 de agôsto de 1950. 

A modificação, ora proposta, visa a dar maior 
amplitude ao disposto no art. 8º, da Lei nº 2.686, de 
19 de dezembro de 1955, relativamente à concessão 
de abatimento nas passagens, por parte das 
companhias de navegação aérea, aos membros da 
Congresso Nacional, aos funcionários do Congresso 
e aos jornalistas profissionais. 

De conformidade com a modificação proposta 
o benefício do abatimento nas passagens é 
estendido a dois dependentes dos Congressistas, 
quando em missão no estrangeiro, bem como ao 
cônjuge do funcionário e o do jornalista em missão 
oficial do Congresso. 

A proposição nos parece justa, condizente 
com o interêsse público, levando-se em conta, 
principalmente, o alto, subsídio governamental 
propiciado às companhias de aviação comercial. 

Do ponto de vista econômico não existem 
motivos que contra-indiquem a aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 28 de março de 
1960. – Ary Vianna, Presidente. – Joaquim Parente, 
Relator. – Fausto Cabral. – Guido Mondin. – 
Leônidas Mello. – Alô Guimarães. 

 
Nº 130, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 6, de 1960. 

Relator: Sr. Jorge Maynard. 
O presente projeto, de iniciativa do nobre 

Senador Rui Palmeira, modifica a Redação do art. 8º 
da Lei número 2.686, de 19 de dezembro de 1955, 
que prorroga, pelo prazo de 5 anos, o regime de 
subvenção às emprêsas de transporte aéreo 
estabelecido pela Lei nº 1.181, de 17 de agôsto de 
1950. 

Com a modificação pretendida pelo projeto em 
exame, o referido art. 8º ficará assim redigido: 

Art. 8º Tôdas as emprêsas de navegação 
aérea, subvencionadas pela União, ficam obrigadas 
a conceder abatimento nunca inferior a 50% 
(cinqüenta por cento), em suas passagens, aos 
membros do Congresso Nacional, aos funcionários 
do Congresso, em missão oficial e aos jornalistas 
profissionais, mediante requisição da associação de 
classe a que sejam filiados, desde que viagem no 
exercício da profissão. 

§ 1º O benefício de que trata êste artigo é 
extensivo a dois dependentes dos Congressistas 
quando em missão no estrangeiro, bem como ao 
cônjuge do funcionário e o do jornalista em missão 
oficial do Congresso. 

§ 2º O abatimento a que se refere êste artigo é 
devido, sob pena de ser automàticamente suspensa 
a subvenção. 

Através da alteração proposta, permitir-se-á, 
ao Congressista que viaja em missão, bem como ao 
funcionário e ao jornalista que o acompanham, 
levarem em sua companhia as respectivas espôsas 
e possibilitando ainda, ao primeiro, a companhia de 
um dos seus filhos. 

Sem dúvida, uma vez que as emprêsas  
de navegação aérea recebem, por via  
legal, subvenções do Estado, nada mais justo  
que, em contrapartida, abonem, em fa- 
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vor dos Congressistas, funcionários e jornalistas em 
missão do exterior, descontos especiais em suas 
passagens que, como se sabe, alcançam preços 
cada vez mais elevados. 

Diante do exposto somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 28 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Jorge 
Maynard, Relator. – Ary Vianna. – Francisco Gallotti. 
– Lima Guimarães. – Fausto Cabral. – Fernando 
Corrêa. – Victorino Freire. – Dix-Huit Rosado. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Não há oradores inscritos. (Pausa). 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 149, de 1958 (número 1853, de 1959, na 
Câmara), que classifica os cargos do Serviço Civil do 
Poder Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do artigo 330, letra 
"c", do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 92, de 1960, do Senhor Freitas 
Cavalcanti e outros Senhores Senadores, aprovado 
na sessão de 22 do mês em curso), tendo Pareceres 
(números 80 e 81, de 1960) das Comissões de 
Serviço Público Civil, oferecendo substitutivo; de 
Constituição, pela constitucionalidade do projeto e do 
substitutivo, ao qual oferece as Emendas números 1 
a 3 (CCJ), com voto em separado do Senhor 
Senador Jefferson de Aguiar; de Finanças, favorável 
ao substitutivo e oferecendo subemendas às 
Emendas ns. 1 e 2 (CCJ). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa emendas 

que vão ser lidas pelo Senhor Primeiro Secretário. 

São lidas e aprovadas as seguintes: 
As Emendas de ns. 264 a 311, apresentadas 

ao Plano de Classificação de Cargos dos 
Funcionários Civis da União, serão publicadas em 
suplemento. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas. 

O SR. CARLOS SABOYA (*): – Sr. 
Presidente, desde 1947, quando, pela primeira vez 
tive oportunidade de penetrar neste recinto e tomar 
parte nos trabalhos desta Casa, vendo assistindo o 
fato que se repete amiùdamente – o açodamento, a 
pressão e a rapidez com que se exige discuta, 
analise e aprove o Senado determinados projetos. 

Tal acontece, porque somos, acima de tudo, 
brasileiros. Vamos deixando que os problemas 
cresçam e atinjam um climax; então, verificamos não 
ser mais possível o funcionalismo público viver com 
os parcos vencimentos que tem. 

Ou o Congresso toma uma atitude quanto à 
classificação de cargos e o aumento de salários ou 
nós, representantes do povo brasileiro, estaremos 
fugindo à sua finalidade. 

Sr. Presidente, o funcionalismo público não é 
responsável pelo encarecimento constante do custo 
de vida. 

A ordem econômica no Brasil, como em tôda 
parte do mundo, deve ser regida por leis mestras, 
consagradas através de várias teorias, entretanto, 
nenhuma delas, absolutamente nenhuma, nós 
seguimos. 

Fala-se em inflação como se esta fôsse apenas 
o aumento do meio circulante quando inflação é, 
principalmente, falta do aumento da produção. 

Podemos ter inflação sem aumento do meio 
circulante. Basta o crescimento vegetativo da popu- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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lação e a necessidade, a maior procura de gêneros 
alimentícios, sobretudo os de primeira necessidade, 
para sentirmos o encarecimento dêsses produtos, de 
que comumente necessitamos para a sobrevivência. 
– Isto, porém, é muito nosso. Somos brasileiros 
amantes das improvisações, do romance, da 
tragédia, e o principal fator do romance é, 
justamente, o climax. 

No climax se põe o ator; êste sai para o 
cômico, o épico ou para a solução realmente 
maravilhosa do amor. Assim, vivemos eternamente 
no romance. 

Nos Estados Unidos é diferente. Comumente, 
apontamos a posição assumida pelo govêrno ou pelo 
povo americanos; mas não podemos, 
absolutamente, comparar-nos a êles, porque somos 
brasileiros, morfològicamente, de acôrdo com nossa 
cultura filosófica, com nossa alimentação, com o 
nosso clima, com nossas características, herdadas 
ou adquiridas. Temos que agir assim, porque somos 
assim e não devemos reclamar porque agimos dessa 
ou daquela maneira. 

Nos Estados Unidos a civilização se fêz, 
cresceu, avultou dentro do princípio, do que era 
prático, material, essencial. Nós somos diferentes: 
vivemos dentro do romantismo, dentro da poesia. 

Uma estrada, na América do Norte, representa 
cifras, tem tantos metros de largura, por tantos de 
comprimento, gastou tanto de cimento, serve de 
escoamento à riqueza de tais regiões, seu rolamento 
é de tantas toneladas por dia, proporcionará o 
andamento do poder aquisitivo do povo da região; 
aumentará a produção dessa zona e servirá para o 
recolhimento, aos cofres públicos, de tantos milhares 
ou milhões de dólares. 

No Brasil, uma estrada é uma estrada  
de integração nacional. Nós enchemos a  
nossa alma, o nosso espírito, satisfazemos  
nossa vaidade e nos sentimos muito bem porque 
 

é uma estrada que, realmente, vem atender ao fator 
do nosso orgulho e da nossa vaidade. 

Outro argumento utilizado, por exemplo, contra 
o Plano de Classificação de Cargos é o gari, o 
limpador, o servente ganharem tanto quanto um 
professor. Nos Estados Unidos o gari ganha 
realmente mais que o professor. Por que? 
Consideram que o gari, o limpador de ruas, além da 
periculosidade da profissão, têm a personalidade 
anulada. O indivíduo que, na presença de todos, 
apanha detritos na rua, deve ganhar mais do que 
outro que tem posição social mais elevada. 

Essas as considerações que nos devem 
ocorrer, no momento. Sempre que houver 
encarecimento constante de vida; sempre que não 
tivermos capacidade para elaborar programa através 
do qual os bens de produção cresçam, 
gradativamente, com a inflação; sempre que não 
possamos construir estradas no sentido da ordem 
econômica; desde que não possamos incentivar a 
produção, a lavoura, o comércio, a indústria, 
devemos "a priori", conhecendo o índice de alta do 
custo da vida, legislar autorizando o Presidente da 
República a, em certa e determinada época, 
proceder ao reajustamento do funcionalismo público. 
A discussão do assunto parece, no momento, 
apressada; mas não o é. O Plano vem rolando há 
muito tempo. Recordo que, há quatro ou cinco anos, 
o Engenheiro Adroaldo Mesquita Aires estudou o 
Plano de Classificação na Câmara dos Deputados; 
vindo para o Senado, aqui permaneceu vários anos; 
e, de repente, quando o custo de vida asfixia a 
família brasileira, então vem o pedido de urgência e 
tratamos de aprová-lo a toque de caixa, com rapidez 
desnecessária, porque produto de nossa 
imprevidência. 

Sr. Presidente, como todos  
sabemos no Estado moderno, as elites  
dirigentes, as classes dirigentes, 
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através das chamadas fórmulas políticas,  
estabelecem um sistema de vida ou uma teoria mais 
ou menos aceita tàcitamente pelo povo, dentro da 
qual elas próprias vivem, de acôrdo com a sua 
cultura filosófica e a formação moral e religiosa. 

As formas políticas hoje não mais se 
enquadram naquele sistema antigo, de conquista e 
expansão territorial, de aumento de poder. O objetivo 
hoje é, principalmente, estabelecer níveis mais 
elevados de vida, melhores condições econômicas 
para as classes dirigidas. Assim equacionado o 
problema, devemos ter bem presente a necessidade 
de acompanharmos, permanentemente, a evolução 
econômica e social, de sentirmos os anseios do povo 
no que toca ao comezinho, ao essencial à sua 
sobrevivência. Por isso, sou favorável ao 
apressamento da votação do projeto de classificação 
de cargos. 

Termino, Sr. Presidente, fazendo apêlo  
para que se pense no constante encarecimento  
de vida e, depois de aprovado o atual projeto,  
faça-se nôvo estudo, pelo qual, dentro da sistemática 
racional, da análise lógica dos fatos, de princípio 
aceitável e equilibrado e através de estatísticas, se 
chegue à padronização do quadro do funcionalismo 
brasileiro, dando a cada um o essencial à sua 
manutenção, à sobrevivência da família e à 
educação dos filhos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do projeto e das emendas. (Pausa). 

Não havendo nenhum Sr. Senador que os 
queira discutir, declaro encerrada a discussão. 

Projeto e emendas voltam às Comissões 
técnicas para que emitam parecer e serão incluídos 
na Ordem do Dia, decorrido o prazo de quarenta e 
oito horas, na forma do Regimento Interno. 

Discussão única do parecer da Comissão de 
Economia sôbre a Mensagem nº 66, de 1960, pela 
qual o Sr. Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Dr. Antônio Horário Pereira 
para membro do Conselho Nacional de Economia. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de motivo 

que deve ser apreciado em sessão secreta, peço aos 
Srs. funcionários da mesa que tomem as 
providências devidas. 

A sessão transforma-se em secreta às vinte e 
duas horas e cinco minutos e volta a ser pública às 
vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão pública. 

Sôbre a mesa ofício, que vai ser lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 
Sr. Presidente: 
Devendo ausentar-se desta capital os Srs. 

Senadores Joaquim Parente, Coimbra Bueno e 
Padre Calazans, solicito se digne Vossa Excelência 
de designar substituto temporário ao primeiro na 
Comissão de Serviço Público Civil, na forma do 
disposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo para 

substituir o Senador Joaquim Parente, na Comissão 
de Serviço Público Civil, o Sr. Senador Rui Palmeira. 

Há sôbre a mesa um requerimento que vai ser 
lido pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 27, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n,  

do Regimento Interno, requeiro dis- 
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pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos 
para o Projeto de Lei do Senado nº 6, de 1960, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 28 de março de 1960. – 
Rui Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto figurará na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Nada mais havendo que tratar vou levantar a 
sessão. Designo para a próxima, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 18, de 1960 (nº 4.773, de 1960, na 
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a 
transformar em Fundação o Serviço Especial de 
Saúde Pública e dá outras providências (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
109, de 1960, do Senhor Jefferson de Aguiar e 
outros Srs. Senadores, aprovado na sessão de 24 do 
mês em curso), dependendo de pareceres das 
Comissões: de Serviço Público Civil e de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 93, de 1959 (número 3.126, de 1957, na 
Câmara), que concede a pensão especial de Cr$ 
5.000,00 mensais a Lavínia Rodrigues Fernandes 
Chaves, filha do Ministro do Império Alfredo 
Rodrigues Fernandes Chaves, tendo Pareceres 
Favoráveis (sob ns. 23 e 24, de 1960), das 
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara nº 123, de 1959 (nº 2.588, de 1957,  
na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a 
 

abrir o crédito especial de Cr$ 500.000,00, para 
auxiliar a Federação das Cooperativas de Produtos 
de Mate a realizar o II Congresso Brasileiro de 
Cooperativismo Ervateiro, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 25 e 26, de 1960, das 
Comissões: de Economia e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 155, de 1959 (nº 4.299, de 1959, na 
Câmara), que isenta dos impostos de importação e 
de consumo os materiais importados pela 
Companhia Eletroquímica de Osasco, para a 
instalação de uma fábrica de água oxigenada, tendo 
Pareceres Favoráveis, sob ns. 65 e 66, de 1960, das 
Comissões: de Economia e de Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 17, de 1959 (nº 25, de 1959, na 
Câmara), que determina o registro do têrmo do 
contrato celebrado entre a Divisão do Material do 
Ministério da Agricultura e a firma I.B.M. World Trade 
Corporation, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 89 
e 90, de 1960, da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei do 
Senado nº 6, de 1960, que modifica dispositivos da 
Lei nº 2.686, de 19-12-55, que prorroga, pelo prazo 
de cinco anos o regime de subvenção às emprêsas 
de transporte aéreo estabelecido pela Lei nº 1.181, 
de 17 de agôsto de 1950 (incluído em Ordem do Dia 
nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 27, de 1960, 
do Sr. Rui Palmeira, aprovado na sessão (noturna) 
de 28 do mês em curso. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas e 20 minutos. 

 



12ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 29 DE MARÇO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Carlos Saboya. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Barros Carvalho. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 

Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Francisco Gallotti. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de Segundo 

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

O Sr. Quarto Secretário, servindo de Primeiro, 
dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício 

 
– Do Chefe do Gabinete Civil da Presidência 

da República, nos seguintes têrmos: 
Rio de Janeiro, D.F., em 29 de março de 1960. 
Senhor Secretário, 
Em aditamento à Mensagem do Senhor 

presidente da República, a essa alta Casa  
do Congresso, em tôrno da indicação  
do Desembargador Amarílio Haroldo Benjamim da 
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Silva, do Tribunal de Justiça Federal de Recursos, 
tenho a honra de dar conhecimento a Vossa 
Excelência de haver o Senhor Presidente recebido 
moção de aplauso da Côrte da Justiça baiana, 
aprovada por unânimidade, ao ter conhecimento da 
indicação mencionada. 

No mesmo sentido, houve manifestações de 
regozijo e louvor da Assembléia Legislativa do 
Estado. 

São esclarecimentos que o Poder Executivo 
acredita seja do seu dever adicionar à mensagem, 
objeto, na oportunidade, do exame dos Senhores 
Senadores, a respeito da indicação de um 
magistrado baiano, que ascendeu ao Tribunal de 
Justiça do seu Estado, por voto unânime, na 
composição da lista triplice, de origem humilde e de 
probidade inatacável, professor de Teoria do Estado, 
na Faculdade Católica de Direito da Bahia, autor de 
diversos trabalhos, pareceres, monografias, votos, 
conferências publicadas em Revistas especializadas 
da Bahia e do País. 

Com a expressão de minha mais alta estima e 
consideração, subscrevo-me mui cordialmente. – 
José Sette Câmara, Chefe do Gabinete Civil. 

Junte-se ao processo. 
Comunicações através de telegramas e 

ofícios, de agradecimentos pela comunicação da 
eleição da Mesa que dirigirá os trabalhos do Senado, 
na presente sessão legislativa, a saber: 

– Dos Ministros de Estados da Justiça e 
Agricultura; 

– Dos Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e 
Superior Tribunal Militar; 

– Dos Governadores dos Estados do 
Amazonas, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, 
Espírito Santo e Paraná; 

– Do 1º Secretário da Câmara dos Vereadores 
do Distrito Federal. 

– Da Câmara Municipal de Santa Catarina. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Alô 
Guimarães, primeiro orador inscrito. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, venho à tribuna 
do Senado da República para, em algumas 
considerações sôbre Brasília, dizer das suas 
condições de habitabilidade, de funcionamento dos 
Podêres, notadamente do Legislativo, além dos 
aspectos que tanto impressionam quem a visita, 
pela primeira vez. 

Brasília é uma visão de grandiosidade; uma 
afirmação da capacidade realizadora da engenharia 
brasileira e um testemunho do acêrto com que o 
Govêrno se dispôs a enfrentar, na sua política 
desenvolvimentista, os empreendimentos constantes 
de suas metas. É o atestado de que o Brasil já é uma 
Nação poderosa e seu povo tem notável capacidade 
realizadora. 

Na apreciação da nova capital brasileira, do 
nôvo Distrito Federal, destacarei alguns aspectos. 

Em primeiro lugar, aludo à discutida questão 
de serem ou não a natureza, as condições 
climáticas, a altitude, a vegetação e a conformação 
terrena elementos que tornem apropriada 
determinada região, para nela erigir-se a capital do 
País. 

Discordo, Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, daqueles pessimistas que não 
encontraram essas condições no Planalto Central. A 
terra, a vegetação, a topografia, os rios, oferecem, 
sem duvida, condições favoráveis à ereção de uma 
cidade nova; também seu clima de montanha, a 
1.200 metros de altitude, é fator propicio à formação 
de condições físicas e naturais favoráveis ao habitat 
de populações. 

Brasília é mais que isso. É a afirmação  
da capacidade urbanística, dêsse engenheiro  
notável que é Lúcio Costa, que a projetou com 
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a alta técnica peculiar aos seus empreendimentos. 
Nela tudo está distribuído com ordem, com bom 
senso, critério, elegância, visando ao funcionamento 
perfeito. As largas avenidas, uma com trezentos 
metros, as construções componentes dos centros 
mais importantes da futura metrópole, a Praça dos 
Três Podêres, o Palácio da Alvorada, residência do 
Presidente da República, a zona ministerial, a parte 
residencial com os edifícios de habitação coletiva, e 
a outra, onde estão as casas de moradia, o 
aeroporto, a catedral, o hospital, a cidade livre, tudo, 
enfim, forma um conjunto que realmente empolga o 
visitante. 

Basta dizer, Sr. Presidente, que da área de 
Brasília, 70% são destinados aos parques e jardins, 
dando assim uma idéia concreta do que será a 
beleza da futura capital brasileira. 

A impressão que Brasília me causou não foi 
de contentamento, de alegria; foi de espanto, de 
orgulho, por sentir que o Brasil é capaz de construir, 
com as suas próprias fôrças e nas condições atuais, 
uma das mais notáveis cidades do mundo. Brasília é, 
como disse, a afirmação da nossa capacidade 
técnica e do nosso arrôjo. 

Dou meu aplauso, ao governante que resolveu 
levar a bom têrmo a tarefa, velha aspiração dos 
brasileiros, de levar a Capital da República para o 
Planalto Central. Esta tese tão discutida merece – 
repito – o meu aplauso. Apesar de hoje superada, 
em virtude dos novos engenhos bélicos, a 
concepção dos Constituintes de 1891, de que as 
capitais dos países não deviam localizar-se na orla 
marítima, por condições estratégicas, ainda assim, 
por outras questões, se não físicas, mas digamos, 
pròpriamente, de moralização dos costumes, eu 
admitiria como certa a tese de que a mudança do 
atual Distrito Federal se fizesse para o Planalto 
Central. 

Sinto, como os brasileiros da província, que 
não só o Presidente da República e seu organismo 
administrativo e político devem ser preservados das 
emoções mais diretas do povo; também esta cidade 
melhor ficaria configurada dentro de uma nova 
fórmula política e administrativa, constituindo o 
Estado da Guanabara ou fundindo-se com o Estado 
do Rio de Janeiro, para compor uma unidade que se 
integrasse na grandeza da política e da 
administração brasileiras. 

Sou inteiramente favorável a Brasília. 
Sinto, ainda como homem da província, que lá 

existirão condições propícias para que se processe a 
integração do Brasil no seu legítimo destino. É a 
nova descoberta brasileira, é a fuga da zona do 
litoral para o oeste grandioso. É a interpenetração de 
todas as fôrças nacionais, concentrando-se no 
hinterland do País, nessa Brasília que há de 
corresponder à nossa aspiração em futuro muito 
próximo. 

Daí, porém, Sr. Presidente, a encontrar 
atualmente condições favoráveis na nova cidade que 
se está criando a fim de que a 21 de abril para lá se 
transfiram o Govêrno da República e os Podêres 
constituídos vai, realmente, grande distância. 

Eu próprio tive essa impressão na visita que fiz 
a Brasília no último sábado, em companhia de vários 
colegas do Senado. Lá estiveram dez Senadores com 
o grupo de funcionários encarregado da nossa 
transferência para a Nova Capital, com jornalistas e 
figuras respeitáveis da vida carioca, numa viagem de 
estudos e apreciação de pormenores relacionados 
com a mudança desta Casa. Pelo cenário que lá 
encontrei – muito embora aplauda o esfôrço dos 
engenheiros, dos técnicos, dos operários, enfim de 
quantos lá estão trabalhando para que na data 
marcada possa ser entregue a cidade – não posso 
fugir à realidade e deixar de dizer que em Brasília tudo 
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ainda está por terminar. Não sei como poderão 
transferir-se os Podêres, notadamente o Poder 
Legislativo. Já não me refiro às condições de 
moradia dos Parlamentares pois há carência de tudo: 
alimentação, instrução, educação, hospitais, 
transportes, luz, energia e gás. 

A situação que se vai criar para aquêles que a 
21 de abril serão transferidos para a Nova Capital é a 
de pioneirismo. É a isso que vão obrigar os 
organismos da República por sua alta 
representação categorizada. 

Sr. Presidente, não me quero deter nesse 
aspecto, que considero pessoal. Julgo, entretanto, 
prematura a mudança do Parlamento por motivos de 
ordem técnica e política. Não compreendo como, 
nesta fase da vida nacional, quando se processa a 
propaganda das candidaturas à Presidência e Vice-
Presidência da República e de muitos dos 
Governadores de Estado, possa o Senado da 
República funcionar sem uma repercussão que faça 
dos parlamentares aquilo que realmente são: o 
porta-voz da opinião pública dos seus respectivos 
Estados, do povo brasileiro. 

Há dificuldade nas comunicações, há 
dificuldade para o resto do País ouvir a voz dos 
membros do Senado da República, da forma por que 
êle irá funcionar em Brasília. 

Nessas condições, vou associar-me neste 
instante, àqueles que não contrariam o dispositivo 
legal mas admitem que a mudança se faça 
simbòlicamente a 21 de abril, para que se encontre 
fórmula nova – quem sabe a 7 de setembro, quinze 
de novembro ou 31 de janeiro – quando, então, a 
transferência definitiva do Senado se processará em 
têrmos favoráveis. 

Sr. Presidente, êste pensamento, que 
manifesto, é ditado pela minha consciência. 

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

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Estive em 
Brasília há dois dias, e como V. Exa. admirei a 
grande cidade que há de ser, cidade que honra o 
Govêrno Brasileiro e a capacidade técnica dos 
profissionais patrícios; mas tenho, também, a 
impressão de que será um êrro transferir-se o 
Congresso para lá a 21 de abril. Não há condições 
para o Parlamento funcionar; deve, portanto, ser 
instalado simbòlicamente, queiram ou não 
queiram. Iremos, fatalmente, esbarrar na 
impossibilidade de exercermos nossa função 
democrática. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador pelo Piauí, que veio 
esclarecer minha exposição. 

Sr. Presidente, diz muito bem meu ilustre 
aparteante: não existem condições de sociabilidade 
e cordialidade que devem, realmente, unir os 
homens presos a um idealismo, seja êle qual fôr – no 
caso, o idealismo de natureza política. 

Não sou – dizia – contrário a Brasília, antes, 
fiquei entusiasmado. Minha emoção foi de orgulho, 
por tudo que encontrava à minha vista, mas reafirmo: 
a despeito da consideração que tenho pelo Sr. 
Presidente da República, por sua coragem, 
capacidade, arrôjo e inteligência, modificando, 
efetivamente a face do Brasil nestes quatro anos de 
govêrno; a despeito de tudo isso, constitui imperativo 
de minha consciência dizer à Nação que, realmente, 
não existem condições para a mudança. 

O Sr. Presidente da República merece o meu 
elogio, o meu aplauso e merecerá mais ainda se, 
melhor considerando a matéria, adotar, como vem 
ocorrendo com a maioria das parlamentares, a  
tese de que a mudança a 21 de abril deve  
ser simplesmente simbólica, concretizando-se 
definitivamente em data de maior importância em 
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nossa vida nacional – 7 de setembro ou 15 de 
novembro. 

Brasília é a afirmação da capacidade 
realizadora do brasileiro, mas a mudança dos 
Podêres para lá, antes de definitivamente concluída, 
é, realmente... 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Um salto no 
escuro. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – ...não diria, como 
o prezado colega Senador Heribaldo Vieira, um salto 
no escuro, mas uma temeridade. 

Estamos, realmente, diante do imperativo de 
mudarmos o Congresso para Brasília, sem 
condições definitivas para seu funcionamento. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Alô Guimarães, o Sr. 
Freitas Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, 
assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Daniel 
Krieger, segundo orador inscrito. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, quando, há dois anos, se 
discutiu e aprovou o projeto, convertido 
posteriormente em lei, pela sanção do Sr. Presidente 
da República, fixando o dia 21 de abril para a 
mudança da Capital Federal, combati-o por duas 
razões substanciais: entendia que o tempo era 
exíguo para a realização da grande obra; e mais: 
achava que a decisão do Congresso importava na 
concessão de verdadeiro bill de indenidade ao Sr. 
Presidente da República para realizar uma obra, 
atropelando direitos, malbaratando o Erário, 
contrariando os superiores interêsses da Nação. 

Tive sábado passado oportunidade de,  
pela primeira vez, visitar Brasília, em companhia  
de Senadores, funcionários e jornalistas, com 
 

suas famílias, todos ligados, pelo exercício das suas 
funções, pelo espírito e pelo coração, a êste ramo do 
Poder Legislativo. 

Decorridos apenas dez minutos de viagem, 
uma pane no motor fêz-nos retornar ao Aeroporto do 
Galeão. 

Recebi o imprevisto, Sr. Presidente, como uma 
advertência de que antes da mudança para Brasília, 
deveríamos fazer uma parada na Velhacap. 

Quando lá chegamos, depois de viagem não 
muito amena, porque os ventos não eram favoráveis, 
pudemos, em tempo exíguo, em verdade 24 horas, 
observar as condições da cidade. 

Iniciada nossa caminhada pelo eixo 
monumental, vimos, ao longo da estrada, o nome de 
todos os países, enfileirados, no lugar destinado às 
embaixadas. 

Ocorreu-nos, então, Sr. Presidente e Senhores 
Senadores, que a representação dêsses países na 
nova Capital será fictícia, será futura, e não uma 
realidade. 

Outro ponto despertou-nos a atenção: o 
constrangimento impôsto a tôdas as representações 
continentais no Brasil para que construam em 
Brasília suas embaixadas – pois não há 
possibilidades, como no Rio e em tôdas as capitais 
do mundo, de ali poderem locar prédios para o 
desempenho das suas funções – embora o país que 
representam seja pobre, não tenha condições para 
edificar um palácio, ou mesmo ter uma 
representação em Brasília. 

Chegamos ao único hotel da cidade. É uma 
construção que, na concepção revolucionária, pode 
ser bela, mas que, na realidade, nada tem de prática. 
Dispondo de apenas dois elevadores, obriga os 
hóspedes alojados nos extremos das suas alas, a 
um percurso de mais de duzentos metros. 

Visitamos as casas destinadas aos Senadores da 
República e aos funcionários, naquela capital, que só 
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é capital, só é cidade nas visões de Dom Bôsco, 
porque ainda não encontrou realidade palpável. Os 
apartamentos destinados aos parlamentares ainda 
não estão prontos; a cidade ainda não dispõe de 
água, de esgotos, de eletricidade; apenas duas 
vias principais estão pavimentadas, as outras são 
de barro, e daquele barro que adere, barro 
vermelho. 

Os prédios localizados nas superquadras 
oferecem dificuldades de acesso. Ainda estou 
vendo a dificuldade com que o Senador Mathias 
Olympio e sua espôsa chegaram àquele local. O 
barro era verdadeiramente tremendo e difícil de ser 
transposto. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Vossa 
Excelência dá licença para um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Quanto ao 

barro, acho que V. Ex.ª está sendo um pouco 
exagerado; no Rio de janeiro há barro; em São Paulo 
há barro; e são cidades com mais de trezentos, 
quatrocentos anos. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – No Rio de 
Janeiro há barro, há descaso, há verdadeiro 
abandono, porque todos os recursos estão sendo 
levados para Brasília, esquecida a velha Capital, 
repositório das nossas tradições e das nossas 
glórias. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Vossa 
Excelência não tem razão. Tem-se feito muita pelo 
Rio de Janeiro; e não só por esta cidade. O 
Presidente Juscelino tem procurado atender a todo o 
Brasil. V. Exa. foi também um pouco exagerado em 
afirmar que há grandes extensões não pavimentadas 
em Brasília; pelo contrário, a maior parte das ruas de 
Brasília são asfaltadas. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Duas únicas ruas 
são pavimentadas: o eixo fundamental e o eixo 
rodoviário. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Estou de acôrdo 
com V. Exa. em dizer que não há certas condições 
de confôrto e habitabilidade; mas o nobre colega 
está exagerando. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Quando V. Exa. 
confessa que Brasília não tem condições, fico 
satisfeito porque nada do que afirmo é exagêro. 
Compreendo a situação de Vossa Excelência – um 
homem de formação moral admirável, que luta entre 
o amor à sua terra e a sustentação da verdade. Já 
dizia Nietzsche que o serviço da verdade é o mais 
duro de todos os serviços; mas V. Exa. pelo seu 
feitio moral não pode dêle desertar. 

Continuo no exame que procuro fazer, 
impessoal e sereno; e peço o testemunho de todos 
os Senadores que nos acompanharam. 

Tivemos ou não dificuldades? Até porque, em 
certa oportunidade o caminhão em que viajamos 
ficou semi-atolado numa da ruas de Brasília. 

Depois de percorrermos as habitações, 
sentimos suas deficiências, que não nos importam, 
porque as questões pessoais não nos afligem. Todos 
os Senadores da República têm o desprendimento 
de se submeterem a determinadas restrições para 
poderem cumprir seu mandato. Ninguém nesta Casa 
alegará situação pessoal, e nem mesmo poderia ser 
alegada, quando surge o direito coletivo, o qual deve 
predominar sôbre todos os outros direitos. 

Sr. Presidente, não tem Brasília farmácia, 
médicos, não tem a NOVACAP abastecimento, 
diversões. Os abastecimentos estão concentrados 
num conglomerado... 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Há muitos 
médicos do IPASE, do IAPC, do IAPI. Há 
seguramente cêrca de trinta. 
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Existem oitenta 
e seis médicos. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – E até existe 
uma boa buate! 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Podem existir 
todos êsses médicos, cuja presença só V. Exas. 
sabem; afirmo, porém, que o único hospital que 
existe, é de construção de madeira; assim precário, 
não oferece confôrto nem para indigentes, que dirá 
para uma população habituada a melhor tratamento. 

Sr. Presidente e Senhores Senadores, as 
questões particulares pouco importam. Aldous Huxley 
disse que é preciso a virtude do desprendimento; e o 
Senado da República está como a Câmara dos 
Deputados, possuído dêsse sentimento altruístico. Se, 
porém, podemos transigir quanto a êsse aspecto, se 
podemos adquirir gêneros na Cidade Livre, a vinte 
quilômetros – verdadeiro conglomerado de favelas, 
unido, exclusivamente, pelo sentimento de especulação 
e enriquecimento, isso fica a nosso critério. Lá nos 
devemos abastecer, de lá trazer gêneros de primeira 
necessidade, e o faremos certamente. Se porém, 
podemos transigir nesse aspecto pessoal, não 
podemos jamais fazê-lo no que tange ao pleno 
funcionamento do Poder que integramos. 

Pergunto a V. Exa.: é possível o Congresso 
funcionar sem telégrafo, sem correio, sem difusão, ficar 
soterrado naquela Casa, sem Imprensa, porque a 
Imprensa está localizada no Rio de Janeiro? Pode 
sobreviver um Congresso, quando o Congresso, no 
sistema presidencial do Brasil, é, já por sua própria 
natureza, atrofiado? Podemos permanecer num lugar 
que não oferece as menores condições de ressonância? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Nem mesmo 
temos em Brasília o Rádio censurado do Rio de Janeiro! 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O  
Plenário do Senado, em Brasília, 
 

é muito mais acanhado que êste, e não tem a sua 
majestade, dignidade e austeridade. Fica em um 
porão; pelas janelas o que vêem os Senhores 
Senadores? Um muro de terra revolvida. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Nesse ponto 
estou de inteiro acôrdo com V. Exa., mas a culpa 
cabe ao grande arquiteto Oscar Niemeyer. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. que corrobora minha afirmativa de 
que V. Exa. é uma consciência que se debate entre o 
amor e o dever. 

Sr. Presidente, que verá o Congresso? Que 
verão os Senhores Senadores? Terra revolvida; 
um muro que parece uma prisão, um 
estrangulamento. Que é o Plenário? Pode ser 
duas coisas, menos o recinto das sessões do 
Senado da República. Uma buate elegante, por 
sua iluminação ou um sarcófago onde se hão de 
enterrar, definitivamente, as instituições liberais 
do Brasil. 

Nesse ponto, Sr. Presidente, não transijo, não 
me submeto e não me acovardo. Defender as 
instituições livres do País é servir à Pátria, ao regime 
e ao Povo do qual somos representantes. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Muito bem. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Reconheço e 

proclamo, Sr. Presidente, que é difícil se evite a 
mudança em 21 de abril; mas mudança simbólica, 
como bem acentuou o eminente Senador Alô 
Guimarães. Simbòlicamente vão fazê-la os outros 
Podêres, como simbólica vai fazê-la o Sr. Presidente 
da República com seus Ministérios, que levarão 
número reduzido de funcionários. 

O Parlamento, Sr. Presidente, a Câmara  
dos Deputados e o Senado não podem assinar – 
como disse nobre Senador Lourival Fontes 
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– o seu atestado de óbito enquadrando-se num 
recinto sem acústica, sem liberdade, privado, 
portanto, de servir à sua vocação libertária. 

Sr. Presidente, construir cidades novas e 
revolucionárias não é privilégio do Govêrno do Sr. 
Juscelino Kubitschek. 

Há 2.300 anos um faraó do Egito teve a 
mesma intenção e realizou a mesma obra. E fêz o 
mesmo contraste do que acontece em Brasília. 
Edifícios soberbos que se elevavam brilhando com o 
resplendor dos mármores das nossas jazidas, em 
contraste com a natureza pobre que se debruça para 
a terra pedindo fôrças para viver. 

Há 2.300 anos um faraó do Egito também 
criou no centro do deserto a cidade de Aton; mas 
pereceu êle, pereceu a cidade e pereceu tôda 
aquela soberba, que não é própria dos homens 
que governam, mas insensatez daqueles que 
deliram. 

Não desejo essa sorte para Brasília. Quero 
que ela seja aquilo que o Santo Dom Bôsco 
idealizou, a cidade da paz, do mel e do leite, em que 
possam todos viver como numa verdadeira terra da 
promissão, embora, em verdade, Brasília seja até 
agora apenas a cidade da promessa. 

Sr. Presidente, fiz as ressalvas que minha 
consciência de cidadão e de democrata me 
determinavam. Irei para Brasília... 

Irei para Brasília; cumprirei meu mandato até 
o seu último dia, com a exação que meu coração e 
minha consciência determinam; mas atacarei, e 
atacarei sem asperezas mas com veemência; e 
analisarei, sem ódios mas com decisão, os fatos 
para demonstrar ao Brasil, que esta mudança, 
nesta hora e nesta conjuntura, é o maior atentado 
que se pratica contra o regime democrático do 
Brasil. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 
terceiro orador inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente, volto 
a tratar da tragédia de Orós. Creio que o assunto não 
está esgotado e a êle, sobretudo, precisa volver o 
Govêrno, dando à Nação, especialmente ao 
Nordeste e ao Ceará, satisfações e explicações 
claras e cabais. É que sôbre o Executivo pesou e 
continua, pesando suspeita que eu, como 
oposicionista, desejo possa êle desfazer. 

Sr. Presidente, quinta ou sexta-feira da 
semana finda, na Câmara dos Deputados, o 
representante do Ceará, Deputado Edilson Távora, 
denunciou, pela primeira vez, que as obras da 
barragem de Orós não se haviam concluído em 
tempo hábil, o que evitaria a desgraça que ali 
ocorreu, porque as verbas a ela destinadas haviam 
sido retidas e possìvelmente desviadas. 

Citou o Deputado Edilson Távora, entre outros 
fatos o de haver a Assembléia Legislativa do Ceará, 
em agôsto ou setembro do ano findo, dirigido apêlo 
ao Govêrno da República solicitando fôssem 
liberadas as verbas, para que as obras pudessem 
ser concluídas em tempo útil. 

No domingo último, um dos vespertinos mais 
acatados da Imprensa brasileira, o "Correio da Manhã", 
com a autoridade que ninguém lhe pode negar, reiterou 
a acusação, formulando o que denominou "Dez itens 
para um Inquérito" em que os fatos são arrolados de 
forma impressionante, pela lógica, e exigem do 
Govêrno investigação completa e cabal. 

Ontem, durante os debates aqui travados, 
tivemos oportunidade de nos deslumbrar com  
a oratória do eminente Líder da Maioria. Interpelado, 
S. Ex.ª declarou que, de acôrdo com informações 
que ouvira do Sr. Ministro Amaral Peixoto, 
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podia asseverar que nenhuma verba houvera sido 
congelada ou desviada. Louvou-se, portanto, S. Exa. 
– como não podia deixar de louvar-se, Líder da 
Maioria que é – nas declarações do Exmo. Sr. 
Ministro da Viação e Obras Públicas. 

Foi o que de essencial encontrei nas assertivas 
do ilustre Senador Moura Andrade. Afora isso, 
pronunciou S. Exa. mais uma de suas encantadoras 
peças de eloqüência parlamentar. O momento era 
oportuno, o tema era propício, e o discurso de S. Exa. 
escachoou sôbre êste recinto, com o ímpeto, o brilho, 
a fôrça e a grandeza do Rio Jaguaribe caindo sôbre a 
barragem, depois de feita a vazão. 

Essencialmente, porém, o que disse S. Exa. 
foi que as verbas não foram afastadas ou 
congeladas. 

Neste passo, devo fazer uma declaração. Se 
há obra dêste Govêrno digna de louvor é a de haver 
empreendido a barragem de Orós. É uma de suas 
realizações beneméritas, que só merece o aplauso 
de todo o Brasil, inclusive da Oposição. Eu, que 
tenho sido, sem falsa modéstia, vigilante e atento na 
crítica e na análise, jamais disse uma palavra a 
respeito das realizações merecedoras de aplauso. 
Não são poucas, nem se poderia admitir que um 
Govêrno gastando tanto como êste – já na casa do 
trilhão de cruzeiros – não levasse a cabo 
empreendimentos úteis. Orós sobreleva qualquer 
outro, pelo sentido social e econômico, pelo 
atendimento de uma das zonas mais sacrificadas do 
País e, por isto, mais carecedora de amparo. É, 
realmente, obra de estrutura, de desenvolvimento, 
porque permitirá a recuperação de um vale rico e 
fértil, hoje perdido pela irregularidade climática. 

Ninguém jamais critica um Govêrno por  
fatos sobrenaturais e mesmo os naturais como  
o são os climáticos, ninguém critica ou 
responsabiliza um Govêrno por uma catástrofe, 
como é a das enchentes, que hoje se verificam  
em todo o Nordeste do País. O problema 
 

preciso, o problema único, que surge no caso é 
êste: investigar, esclarecer e comprovar se houve 
ou não falta de verbas para obra que tão 
importante, fundamental, fôsse realizada antes da 
estação das chuvas, como os técnicos 
aconselhavam. 

O nobre Líder da Maioria, louvando-se nas 
informações do Sr. Amaral Peixoto afirma que não 
houve; entretanto, depois das declarações do 
Deputado Edilson Távora, encontro outras de vultos 
dignos da maior consideração, e desde logo a do 
Senador Fernandes Távora, que merece o nosso 
acatamento e o de todo o País. S. Exa. declarou 
ontem ao vespertino "O Globo": 

"Para falar com franqueza creio que a causa 
maior de tudo que ocorre em Orós foi a falta de 
verba. Vi e ouvi do Diretor do DNOCS a reclamação 
de que não era admissível incluir no Plano de 
Economia as grandes obras, obras consideradas de 
redenção do Nordeste. Não acuso ninguém; mas foi 
o próprio construtor quem se queixou disto e, só 
podemos considerar esta causa como capital. É 
lamentável, pois tôdas as peças reunidas não 
chegaram a provocar uma catástrofe igual ao 
rompimento". 

Sr. Presidente, o nobre Senador Fernandes 
Távora, informou-me que há uma retificação a 
fazer. Não foi o Diretor do DNOCS quem lhe 
declarou que as verbas faltavam, mas o 
construtor da obra. Feita esta retificação, que em 
nada altera a substância, isto é, a afirmação de 
que o nobre Senador Fernandes Távora ouviu, 
em tempo oportuno, a reclamação da autoridade 
competente a respeito do congelamento da verba 
no Plano de Economia, continuo com os outros 
depoimentos. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 
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O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Segundo fui 

informado não houve congelamento, mas, sim, 
desvio das verbas de Orós para a estrada Belém-
Brasília. Quanto ao rompimento da barragem do 
açude, podemos ter certeza de que houve 
responsabilidade do Govêrno. Essa barragem 
deveria ter setenta metros de altura. Foram feitos 
sangradouros, túneis derivativos, para serem 
utilizados quando as águas atingissem cinqüenta 
metros. O açude, porém, estava apenas com 
quarenta metros, quando as águas extravasaram 
levando mais de trinta por cento, se não me engano, 
do atêrro. Orós deveria ser inaugurado neste mês de 
março. Se sua inauguração foi adiada é porque as 
verbas não foram devidamente encaminhadas, 
sendo impossível Orós atingir os setenta metros. 

O SR. MOURA ANDRADE: – A inauguração 
seria em junho! 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – A evasão das 
águas dar-se-ia, então, pelos sangradouros, pelos 
túneis. Houve, portanto, impontualidade, da parte do 
Govêrno, na remessa das verbas necessárias à 
conclusão, em março, da barragem do açude, como 
estava previsto. A responsabilidade do Govêrno é 
evidente, e os engenheiros estão a salvo de qualquer 
crítica, devido a êsses fatos que são do 
conhecimento público. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não houve 

desvio de verbas. Pode V. Ex.ª ficar tranqüilo, porque 
o Sr. Amaral Peixoto é homem absolutamente 
verdadeiro. Minha impressão é de que as dotações 
para a construção do açude de Orós foram 
 

exíguas mas, dizer-se que desviaram essas verbas 
para a estrada Belém-Brasília, não me parece 
aceitável. Creio, firmemente, na palavra do Ministro 
Amaral Peixoto, homem rigorosamente verdadeiro 
em suas afirmações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Jamais declarei na 
minha oração, tivesse havido desvio de verbas. 
Estou ouvindo a afirmativa do nobre Senador 
Heribaldo Vieira, como já ouvi as de outros inclusive 
de elementos da própria situação. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Da Imprensa. 
O SR. MEM DE SÁ: – Da Imprensa também. 

O Senador Moura Andrade também esclareceu a 
propósito da inauguração do Açude de Orós, que a 
obra inicialmente fora prevista para dois bilhões de 
metros cúbicos de água; e que depois resolveram 
aumentá-la para quatro bilhões. Com êsse 
aumento de dois para quatro, a inauguração, 
segundo ontem nos informou o nobre Líder da 
Maioria, foi adiada para junho; entretanto, se a 
obra a ser inaugurada em março estava 
anteriormente prevista para dois bilhões, é 
evidente que o acúmulo de setecentos e sessenta 
milhões de metros cúbicos – que foi o registrado – 
não poderia ter determinado a derrocada da 
barragem. A esta época, já devia ter o açude 
capacidade para conter dois bilhões de metros 
cúbicos; mas não se compreende que, nos 
próximas três meses, alcançasse a capacidade de 
quatro bilhões de metros cúbicos, como afirmou o 
nobre Senador Moura Andrade. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Pelo que sei, 
se o Senado encaminhar pedido de informações... 

O SR. MEM DE SÁ: – Pretendo fazê-lo. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: –  

...ou fôr nomeada comissão de inquérito 
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para apurar as causas do rompimento da Barragem 
de Orós, talvez cheguemos à conclusão de que os 
engenheiros responsáveis pela construção, pediram 
insistentemente liberação das verbas antes das 
chuvas de março, esclarecendo que, se a obra não 
fôsse concluída até o prazo determinado – fins de 
março – não resistiria às chuvas. Houve, pois 
solicitações reiteradas dos engenheiros responsáveis, 
que mostraram não ser possível ao Govêrno negar as 
verbas sem as quais a Barragem não seria terminada 
e, conseqüentemente, não resistiria à fôrça das águas 
nelas retidas. Logo, se fizermos um inquérito ou 
redigirmos pedido de informações, estou certo de que 
o Senado poderá esclarecer o assunto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 

Êsse o ponto para o qual peço a atenção 
preciosa do Senhor Líder da Maioria. Precisa S. Exa. 
ouvir, atentamente, o que acaba de asseverar o 
nobre Senador Heribaldo Vieira, isto é, que os 
engenheiros responsáveis pela obra dirigiram 
insistentes apelas ao Govêrno Federal reclamando a 
remessa de verbas. Êsse aspecto deve ser bem 
acentuado. 

Vou adiante. Além do depoimento do nobre 
Senador Fernandes Távora, que não creio possa ser 
contestado, outros apareceram em "O Globo" de 
ontem. O Deputado Leão Sampaio reafirma a 
precariedade das verbas acentuando que Orós foi 
sacrificada por Brasília. O Deputado Moreira da 
Rocha, creio simpatizante ou amigo do Presidente da 
República, declara, por sua vez: 

"Não atribuímos culpa nenhuma ao  
Presidente da República, que tem distinguido o 
Nordeste com a sua atenção. Eu me pergunto  
quem poderia ser o responsável: o Ministro da 
Fazenda, que não teria liberado as verbas? O Di- 
 

retor do DNOCS, que teria deixado de informar o 
Presidente da necessidade da rápida conclusão das 
obras? 

Como não está presente o eminente Líder da 
Maioria, formulo, a V. Exas., nobres Senadores e 
especialmente aos Srs. Vice-Líderes, a pergunta 
final, sim extraio das declarações prestadas pelo 
Ministro Ernani do Amaral Peixoto. Negando S. Ex.ª 
houvera congelamento ou desvio de verbas, declara, 
entretanto, à Imprensa: 

A verba, para a construção de Orós, referente 
ao ano de 1959, foi de 90 milhões de cruzeiros. A de 
1960, outros tantos. É impossível tirar 180 milhões 
de cruzeiros de 90 milhões. Posso afirmar que das 
verbas destinadas àquela construção não foi 
desviado um só tostão". Aliás, não existe mais 
tostão. 

"O Presidente Juscelino Kubitschek 
determinou que fôsse aberto crédito especial de 300 
milhões para atender às necessidades de reparos e 
às populações flageladas, e por último, da verba 
para 1960, que é de 90 milhões, foram ontem 
liberados 50 milhões". 

Eis a razão da minha surprêsa, da 
perplexidade e total desconchavo em que fico, sem 
saber como julgar ou apreciar o que se diz, o que se 
afirma e o que se faz. 

O nobre Senador Moura Andrade ressaltou 
ontem a grandiosidade ciclópica da obra de Orós, 
dizendo que nenhum outro Presidente da República 
tivera a coragem de enfrentá-la. Cometeu S. Exa. 
pequena injustiça: Epitácio Pessoa quis fazê-lo... 

O SR. MOURA ANDRADE: – Quis... 
O SR. MEM DE SÁ: – ...e começou as  

obras. Infelizmente, o sucessor não as  
prosseguiu e deixou Orós abandonado. Depois,  
é certo, nenhum Presidente tomou a si 
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êsse grande cometimento, tão necessário. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Perfeito. Só um 
quis; nenhum pôde. 

O SR. MEM DE SÁ: – É um débito a lançar na 
conta corrente de todos os governantes brasileiros, 
desde Epitácio Pessoa. Não se compreende que 
nenhum outro tivesse tomado a decisão de realizar 
essa obra. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – De pleno acôrdo. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso  

dizer a V. Exa. – não quanto a Orós, porque mesmo 
Epitácio Pessoa não o pôde realizar, pois o 
dispêndio seria realmente muito grande – que 
vários governos, inclusive o do Marechal Dutra, 
procuraram executar o que não fôra tentado antes: 
os canais de irrigação. Existiam vários açudes mas 
sequer um metro de canal de irrigação. Ficava tôda 
aquela água represada, alimentando a atmósfera, 
sem nenhuma serventia, nos períodos de sêca.  
O General Dutra – estava no Plano Salte – iniciou  
a construção dêsses canais na Paraíba e no Ceará, 
e o Presidente Getúlio Vargas, pelo seu Ministro 
José Américo deu, também, grande impulso às 
obras do Nordeste, paralisadas desde Arthur 
Bernardes. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a  
V. Exa. mas, com a serenidade de julgamento que 
mantenho – embora meus queridos colegas da 
Maioria nem sempre a reconheçam – entendo que os 
Presidentes da República têm sido culpados e 
passíveis de críticas pela maneira como têm tratado 
o Nordeste. 

As obras que êste reclama, há muito  
tempo deviam ter sido realizadas, como  
pretendeu Epitácio Pessoa; precisavam  
ser continuadas no ritmo previsto, e, hoje, já  
 

o Nordeste estaria recuperado, dando ao Brasil aquilo 
que pode dar, aquilo que seus filhos querem dar. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Nesse ponto V. 
Exa. tem inteira razão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Reconheço o portanto e 
credito ao Sr. Juscelino Kubitschek essa pedra 
branca. O Líder da Maioria, no entanto, afirmou que 
só o Presidente Juscelino teve ombros para essa 
obra grandiosa. Sendo assim, não compreendo os 
dados que o Ministro Amaral Peixoto me 
proporciona, hoje, pela Imprensa. 

Conforme ontem declarou o nobre Senador 
Moura Andrade, as obras de Orós começaram em 
1958. Pois bem, para êsse empreendimento 
ciclópico, que nenhum outro Presidente tivera a 
coragem de enfrentar, declara o Ministro da Viação e 
Obras Públicas, que, em 1959, a verba foi de 
noventa milhões, e em 1960, de outros noventa 
milhões. Mas que grandeza é essa? 

Confesso, honestamente a V. Exa. não ter 
noção, não ser engenheiro, desconhecer o local, 
ignorar o tamanho, e vulto da construção, e menos 
ainda, a previsão de um orçamento de obras. Ignoro se 
poderia ser realizada com trezentos, quinhentos, 
oitocentos milhões, ou, mesmo, dois bilhões de 
cruzeiros. Declaro, porém, que, diante do que se dizia, 
sôbre o represamento de quatro ou, mesmo, de dois 
bilhões de metros cúbicos de água; diante do tamanho 
da barragem; diante do relêvo que o Líder da Maioria 
deu a essa obra, supus não fôsse seu custo inferior a 
alguns bilhões de cruzeiros, já que nenhum outro 
Presidente tivera ombros, coragem de enfrentá-la. 

Agora, entretanto, o Ministro Amaral  
Peixoto informa que em 1959 as verbas para  
a barragem foram de noventa milhões de cruzeiros 
– não foram desviadas, mas foram de  
apenas noventa milhões – em 1960, outros 
noventa; portanto, sòmente cento e oitenta mi-  
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Ihões de cruzeiros. Digamos tenham sido gastos, em 
1958, cento e oitenta milhões, importância igual à 
dos dois anos posteriores. 

Teremos, então, que a obra seria concluída 
com apenas trezentos e sessenta milhões de 
cruzeiros. 

Seria isso possível? Não sei! Perguntaria aos 
conhecedores da região; perguntaria aos 
engenheiros com assento neste Plenário e ao Líder 
da Maioria se, com trezentos e sessenta milhões de 
cruzeiros o açude de Orós poderia estar concluído 
até junho, com capacidade para represar quatro 
bilhões de metros cúbicos de água. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Prometo a V. 

Exa. entrar em contato com o Ministro da Viação e 
Obras públicas e trazer-lhe esclarecimentos 
completos a êsse respeito. Tenho deveres de 
solidariedade e de amizade para com o Sr. Amaral 
Peixoto, Presidente também de minha agremiação 
partidária. No esquema de trabalho que o Líder 
estabeleceu para os Vice-Líderes, ficou sob minha 
responsabilidade qualquer assunto referente ao 
Ministério da Viação e Obras Públicas. Assim, 
entrarei em contato com o Sr. Amaral Peixoto, logo 
após a publicação do brilhante discurso de V. Exa. 
Aparteando o nobre colega no início de sua 
magnífica oração, declarei ser verdadeira a 
afirmativa daquele Titular de que não fôra desviada 
qualquer verba; e acentuei ser S. Ex.ª homem veraz.  
Não sou engenheiro, mas também entendo 
insignificante a verba de trezentos e sessenta 
milhões para a construção do açude de Orós. Houve, 
necessàriamente, créditos especiais para refôrço das 
dotações orçamentárias. Comprometo-me, assim, a 
trazer a V. Exa. amplos informes sôbre a questão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Como acentuei, no 
início do meu discurso, entendo que, diante da 
situação, o Govêrno está no dever de prestar 
esclarecimentos à Nação. O que tem vindo a público 
confunde e desnorteia. É preciso – e o desejo como 
oposicionista – desfaça o Govêrno a suspeita que 
sôbre êle pesa. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Se V. Ex.ª 

o desejar, poderemos fazer uma visita ao 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
onde terá ocasião de ver, in loco, que com pequeno 
orçamento, pode-se fazer uma barragem para 
grande volume de águas e com grande orçamento 
talvez se consiga apenas uma barragem para 
volume ínfimo de águas. Não há relação entre o 
custo da barragem e o volume de água que se 
deseja conseguir. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente, mas, 
nesse caso, V. Exa. contesta o Líder da Maioria, que 
declarou ser a obra de tal vulto financeiro que 
nenhum Presidente tivera ombros ou peito para 
enfrentá-la. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não me 
refiro a Orós. Estou exibindo a V. Exa. tese 
verdadeira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas devemos sair da 
tese! 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com 
pequeno orçamento é possível fazer-se grande 
barragem, enquanto que com grande orçamento 
talvez ocorra o contrário. Quanto a Orós posso dizer 
a V. Ex.ª, que apesar de ex-Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
nada tenho que ver com o que haja de bom  
nesse empreendimento. Da mesma forma, o que  
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houve de mau não me atinge, pois não foi executada 
na minha gestão. O nobre colega não é engenheiro, 
mas, como tem demonstrado nesta Casa, possui 
espírito culto e verificará com grande prazer, nôvo 
aspecto que lhe é ainda um tanto obscuro: o 
valoroso trabalho do grupo de engenheiros nacionais 
do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Sêcas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não preciso ir ao 
DNOCS para render minhas homenagens ao 
trabalho dos engenheiros brasileiros. Os aspectos de 
ordem geral, bem como as teses que V. Exa. 
sustenta, têm pouco interêsse. Desejo ter informação 
concreta: quanto exige a construção de Orós? 

Alega o nobre colega que um açude grande 
pode exigir pequeno orçamento enquanto que um de 
menor capacidade pode consumir grandes somas. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A 
impressão que colhi das palavras de V. Exa. foi a de 
que para os grandes açudes são exigidos maiores 
gastos. Quis, por isso, esclarecê-lo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Estou apenas ligando 
os fatos. Não ter havido, há quarenta anos alguém 
com coragem bastante para realizar a construção de 
Orós; o Presidente Juscelino Kubitschek acomete a 
obra e por isso merece louvores; o nobre Líder da 
Maioria louva e enaltece S. Exa. dizendo que 
nenhum outro Presidente tivera ombro para enfrentar 
empreendimento tão grandioso. 

O SR. MOURA ANDRADE: – O nobre colega 
confirma. Credita ao Presidente da República o feito; 
e debita aos mais a omissão. Em conseqüência, não 
há divergência entre nós. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nesse ponto não. Nossa 
divergência começa no momento em que V. Ex.ª, desta  
 

tribuna, declarou que o Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas, dispôs, em 1959, para obra de 
tamanho vulto, da verba de 90 milhões de cruzeiros 
e para 1960, há igual verba, isto é, 90 milhões de 
cruzeiros. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Isso decepciona 
Vossa Excelência? 

O SR. MEM DE SÁ: – Não! Mas não me 
venha falar em créditos especiais porque não foram 
votados pelo Senado. Se o tivéssemos feito, 
evidentemente o Sr. Ernani Amaral Peixoto o citaria 
na sua, defesa. 

"Em 1959 não houve congelamento; ao 
contrário, gastamos os noventa milhões de cruzeiros 
da verba orçamentária e ainda solicitamos o crédito 
especial de tantos milhões". 

A crer, portanto, na palavra de S. Exa., como 
desejo, não houve congelamento de verba; mas essa 
verba foi, ao longo de 1959, simplesmente de 
noventa milhões de cruzeiros, o que corresponde a 
mais de sete e meio milhões por mês. Termina S. 
Ex.ª suas declarações dizendo: 

"Da verba para 1960, que é de 90 milhões, 
foram ontem liberados 50 milhões". 

Ontem, 29! 
Assim, durante os três primeiros meses de 

1960, ainda não se havia liberado a verba de 
noventa milhões de cruzeiros; ontem é que foram 
liberados os primeiros cinqüenta! 

São os fatos que desejo esclarecer. Não 
houve desvio de verba, que se prove. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – É evidente, 
porque não houve verba êste ano. Os primeiros 
cinqüenta milhões foram liberados ontem; os 
restantes quarenta ainda não o foram. 
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O SR. CARLOS SABOYA: – Foram liberados 
depois da catástrofe! 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Os cinqüenta 

milhões de cruzeiros, portanto, não foram ainda 
aplicados no açude de Orós. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quero que se prove – 
segundo – que os engenheiros não pediram verba e 
se pedido foi ou não atendido.  

Quero que se verifique – terceiro – se é ou não 
verdade que a Assembléia Legislativa do Ceará, em 
agôsto ou setembro, apelou para que houvesse 
verbas, créditos, recursos, a fim de que as obras 
fôssem concluídas em março. Se houve êsse apêlo – 
afirmam-no os Deputados cearenses Edilson Távora 
e Paulo Sarazate, êste com a responsabilidade de 
ex-Governador do Estado – se houve o apêlo, em 
agôsto e setembro, provado está que faltaram 
recursos em determinado momento; ou pelo menos, 
em determinado momento foi entendido ou tido  
como manso e pacífico serem indispensáveis 
remessas urgentes de maiores recursos, para que as 
obras fôssem concluídas antes da estação das 
chuvas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Da 
licença para um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Ouço o aparte do 
eminente Líder do Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Está, V. Exa. na verdade, produzindo notável 
discurso de oposição construtiva. As interrogações 
que faz ao Senado e ao Govêrno são da  
maior importância, e nós, nordestinos, rendemos-
lhe homenagem pela atitude que assume no  
caso, procurando esclarecimentos em tôrno  
de problema verdadeiramente nacional, qual  
seja o das obras do Nordeste. Sem o  
pensamento de defender o Govêrno, teria no  
 

momento, argumento para liberá-lo das acusações 
que o nobre colega porventura quisesse formular ao 
Chefe da Nação. Seria inadmissível, inverossímel 
que quem enfrenta realizações de vulto como a da 
construção do Açude de Orós, cometesse o desatino 
de não concluí-lo em tempo oportuno. Como 
qualquer homem normal, tendo o orgulho, a vaidade 
de realizar obras grandiosas, assinalando a 
passagem do seu Govêrno, não seria possível 
sacrificasse o Sr. Juscelino Kubitschek 
empreendimento da importância do de Orós, à falta 
de verbas, que estavam em suas mãos. Quanto à 
parte da omissão de verbas ou falta de liberação, não 
tenho motivos para contestar as declarações do 
eminente Ministro da Viação e Obras Públicas, que 
considero cidadão honrado. Para mim, os 
esclarecimentos de S. Exa. são verdadeiros. Como 
nordestino sensível e conhecedor de tudo que ocorre 
no Nordeste, afirmo a V. Exa. que o atual fenômeno 
está impressionando a Nação. As enchentes 
extraordinárias que estão inundando e destruindo 
cidades, constituem fato nôvo, inédito e imprevisível 
aos próprios nordestinos. A maior enchente registrada 
na região nos últimos tempos foi a de 1924. Poucos 
dias antes do rompimento parcial da barragem de 
Orós, estava eu no Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas quando ali chegou um rádio, 
manifestando o desespêro dos engenheiros que 
trabalham naquele açude, e esclarecendo que a 
enchente do Jaguaribe ultrapassava em dois metros a 
de 1924. As inundações, os rompimentos de 
barragens, os fenômenos extraordinários que se  
estão verificando no Nordeste brasileiro, por fôrças 
estranhas, são inteiramente imprevisíveis aos próprios 
nordestinos. Não devemos acusar os fundadores 
seculares das cidades à margem dos rios, pelo  
fato de estarem elas sendo destruídas pelas  
águas nem permitir seja êsses antepassados res-  
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ponsabilizados por terem escolhido aquêles locais 
para nêles se instalarem. Em vista das enchentes 
anteriores, naturalmente, pensaram que as águas 
jamais os atingiriam. Agora, porém, o excesso de 
volume dágua destrói tudo, dando ao cataclismo 
caráter imprevisível para o Nordeste. Perdoe V. Exa. 
a extensão do aparte, mas é apenas esclarecimento 
que dou, como nordestino. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a V. Exa. pela 
ilustração que trouxe ao meu discurso, como grande 
conhecedor que é da região e dos problemas do 
Nordeste. 

Devo, entretanto, dizer que ninguém pode 
culpar o Govêrno – seria, mesmo coisa de idiota ou 
de louco – pelas chuvas, evidentemente sem 
precedentes. A inundação de 1924 torna-se 
insignificante ao lado desta; mas o ponto para o qual 
se pede esclarecimento é o que tenho focado. 

Como diz o Líder da Maioria, a inauguração do 
Orós foi adiada para junho, porque se determinou o 
aumento da barragem, de maneira a conter não 
apenas dois bilhões mas, sim quatro bilhões de 
metros cúbicos de água. Ora, faltam três meses para 
junho. É de supor-se, portanto, que, se não tivessem 
faltado verbas, segundo acusação que precisa ser 
esclarecida, as obras já dariam para comportar dois 
bilhões de metros cúbicos de água. Não seria nos 
três meses que restam que se conseguiria dobrar a 
capacidade do açude. Pois bem; o volume máximo 
de águas que se registrou foi de setecentos e 
sessenta milhões de metros cúbicos! 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Já sei que o nobre Líder 
da Maioria dirá que a proporção nem sempre é 
aritmética. Eu sei disso; mas é sabido, também, que 
a conclusão das obras estava prevista inicialmente,  
 

para março, com a capacidade de dois bilhões  
de metros cúbicos de água, tendo-se resolvido, 
depois, adiá-la para junho, a fim de que atingisse 
quatro bilhões de metros cúbicos de água. Ainda 
mais: é sabido que a muralha do açude tinha 
alcançado pouco mais da metade do que estava 
previsto. 

Concedo o aparte ao nobre, Senador Moura 
Andrade. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não é mais 
necessário. Verificou V. Ex.ª, em tempo, que seu 
raciocínio era falho e corrigiu-o, prevendo 
exatamente o aparte que o iria repor na realidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Embora não haja 
proporção aritmética, o fato era êsse. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não; o fato é 
que, quando se duplica de dois para quatro bilhões, 
aumenta-se também a área do reservatório. 
Consequentemente, não pode V. Exa. pretender que, 
se a capacidade prevista de dois bilhões de litros 
dágua já estivesse completa, sim, a barragem 
aumentou também ter-se-ia maior área de açude. 
Asem extensão, não apenas em altura. Há de 
compreender V. Exa. que, quando se aumentou na 
extensão, evidentemente não se concluiu na altura. 
Essa, a observação que queria fazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Está V. Exa. 
encontrando água para nadar. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Não! Para que 
V. Exa. não se afogue, pois não sei se poderia ser 
salvo a tempo. 

O SR. MEM DE SÁ: – A questão é  
esta: estava prevista a inauguração para março, 
com dois bilhões de metros cúbicos; agora, é 
adiada para junho, com quatro bilhões. O volume 
d'água, máximo, atual, foi de setecentos  
e sessenta milhões de metros cúbicos e a al-  
  



– 406 – 
 

tura da barragem atingiu a pouco mais da metade do 
que fôra previsto. 

Resta a última observação que desejo fazer às 
declarações do Sr. Ministro Amaral Peixoto. Disse S. 
Exa. que o Presidente Kubitschek determinou a 
abertura do crédito especial de trezentos milhões de 
cruzeiros para atender às necessidades de reparo do 
açude e às populações flageladas. Então, temos 
trezentos milhões de crédito especial para duas 
finalidades: atender às populações flageladas e aos 
reparos da obra. 

O Líder da Maioria afirmou que o açude 
estaria completo, reconstruído e perfeito até o fim 
do ano; também o Sr. Presidente da República o 
asseverou. É ponto de honra do seu Govêrno; 
desejo que S. Exa. o cumpra; desejo se dê ao 
Nordeste essa obra, qualquer que seja o sacrifício 
exigido do Brasil. Mas, não compreendo, como 
publica "O Globo" de ontem, sejam êsses trezentos 
milhões de cruzeiros distribuídos da seguinte forma: 
cem milhões de cruzeiros para atender às 
populações flageladas e duzentos milhões para o 
açude. 

Novamente caio em perplexidade. Então, para 
atender a tôdas as populações flageladas do Ceará, 
Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, 
destinam-se cem milhões de cruzeiros, quando para 
a festa de inauguração de Brasília, se pede cento e 
cinqüenta milhões? 

Onde está o coração do Sr. Presidente da 
República; onde está o sentimento de fraternidade e 
de solidariedade dos Podêres Públicos para com os 
desgraçados nordestinos?! 

Cem milhões de cruzeiros para atender aos 
habitantes de quatro cidades do Piauí, que, como 
informou o nobre Senador Leônidas Mello, 
desapareceram, e para socorrer duzentos e 
cinqüenta mil cearenses expulsos do Vale do 
Jaguaribe?! 

Cem milhões de cruzeiros, nesta época de 
inflação, e duzentos milhões para reconstruir a 
barragem? 

Sr. Presidente, confesso minha profunda 
ignorância, em matéria de orçamento, e solicito 
forneça o Ministro Amaral Peixoto, por intermédio do 
digno Vice-Líder, simpático e querido Senador 
Victorino Freire, tão benquisto e apreciado neste 
Plenário, homem sério. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...que, como disse o 
nobre Senador Daniel Krieger, serve à Verdade e 
não se dobra aos interêsses eventuais da situação – 
explicações para minha angustiosa perplexidade. Não 
as desejo, só para mim – e respondo, assim, ao nobre 
Senador Francisco Gallotti – não sou egoísta; quero 
que o Govêrno brasileiro se defenda perante a Nação 
e se afirme perante o Povo, desanuviando a suspeita 
que sôbre êle pesa. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Moura Andrade como Líder da Maioria. 

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. 
Presidente, a Maioria recebe o discurso do eminente 
Senador Mem de Sá como um pedido de 
informações ordenado, meditado e bem levantado. 

Já agora, pela graça de Deus, não se verifica 
o debate no terreno da simples e mera oposição, 
com as negativas sempre sistemáticas da obra 
realizada pelo Govêrno. Já agora, o que vemos, é 
um dos mais fulgurantes membros da Oposição 
levantar-se para admitir a verdade, para confessar  
à Nação inteira que, de fato, a partir de 1922, 
nenhum Govêrno aceitou, sôbre os ombros, a  
grande empreitada; debitava-a portanto, o ilustre 
Senador Mem de Sá aos Governos anteriores e  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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creditava-a, dando uma pedra branca, ao atual 
Presidente da República Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 

Pede o eminente Senador informações e 
capitula quanto deseja saber. 

A Liderança da Maioria, através do eminente 
Senador Victorino Freire prestará essas informações. 
O Líder também estará à disposição para prestá-las, 
a qualquer instante, trazendo-as formuladas em 
números para que se esclareça a Nação, se em 
alguns pontos existem dúvidas sôbre os gastos 
havidos para a construção do grande açude de Orós, 
sôbre as verbas orçamentárias, sôbre os 3% que a 
Constituição manda reservar para o combate às 
sêcas, sôbre os gastos do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Sêcas, enfim, sôbre tôdas as 
verbas, além daquelas referidas pelo nobre 
representante do Rio Grande do Sul, que foram 
aplicadas na gigantesca obra de libertação do 
Nordeste Brasileiro. 

Teremos, portanto, a máxima satisfação de, 
como fêz o nobre Senador Mem de Sá, responder, 
com números, às interpelações formuladas. 

Sr. Presidente, cumpre à Liderança dizer 
também rápidas palavras em tôrno do discurso do 
eminente Senador Daniel Krieger, uma das grandes 
figuras dêste Senado e que hoje estêve num dos 
seus dias extraordinàriamente felizes. Declaro, em 
nome da Maioria desta Casa, que sou, neste 
instante, um homem plenamente grato à Oposição, 
porque, no dia de hoje, vi duas de suas mais 
eminentes personalidades levantarem-se para tecer 
considerações sôbre dois pontos primaciais das 
realizações governamentais: Brasília e Orós. 

Então, Sr. Presidente, já agora debate-se, no 
Parlamento, não sôbre a incapacidade do Govêrno; 
não sôbre a omissão do Govêrno, não sôbre a inércia 
do Govêrno, não sôbre a preguiça do Govêrno; não  
 

sôbre a estagnação do Govêrno; não sôbre a 
indolência governamental, mas sim sôbre sua febril 
atividade, sôbre as obras que construiu. Indaga-se 
se são boas ou más. 

Sôbre o problema de Brasília foram pedidas 
informações ao Sr. Presidente da República, através 
da Mesa do Senado. Reservo-me, naturalmente, 
para falar, especìficamente, sôbre a matéria, no 
instante em que os esclarecimentos nos forem 
dados. Neste momento, sinto-me, de certa forma, 
suspeito para falar sôbre Brasília. É que sou homem 
nascido no sertão, no fundo do sertão, nas barrancas 
do Rio Paraná; sou homem que viveu sua vida tôda 
no sertão, que viu cidades nascerem, que viu 
cidades crescerem e que ama profundamente a terra 
e o Interior do País. 

Sr. Presidente, Deputado Federal, Senador da 
República, já com uma vida parlamentar de cêrca de 
quatorze ou dezesseis anos – bem sei – ainda hoje 
estranho a cidade grande, ainda hoje sinto 
dificuldades no contato dessa vida tumultuária da 
Capital do Rio de Janeiro ou da Capital de São 
Paulo. Amo o Interior e penso que a redenção do 
Brasil está na conquista do seu interior, na sua 
integração nacional. 

As informações que tenho, Sr. Presidente, 
fazem-me crer que os que chegam pela primeira vez 
a Brasília e se tornam tão pessimistas, são mais 
pessimistas do que Pero Vaz Caminha, quando 
chegou ao Brasil; mais pessimistas, porque, na carta 
de Pero Vaz Caminha, lá está que, chegando à terra 
nova, encantou-se com ela e acreditou, desde logo, 
nos seus destinos. 

Assim deve ir o brasileiro para a nova Capital. 
A cidade estará pronta, com os mínimos necessários 
para funcionar a 21 de abril. Não terá todo o 
confôrto, pois não se pode transferir para Brasília o 
confôrto do atual Distrito Federal... 
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O SR. LIMA GUIMARÃES: – Nem o 
desconfôrto. 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...nem a beleza 
desta cidade. O que se impõe, a cada um de nós, é 
levar para Brasília espírito de sacrifício. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Nesse sentido 

devemos pensar, porque, com essa atitude, 
ajudaremos também a construção de Brasília. Não 
iremos encontrá-la como um living arrumado; nem 
tudo estará pronto. Quem muda de uma casa para 
outra sabe dos problemas que têm as donas de 
casa. Levam seis meses para arranjar a nova 
residência. 

Desta vez, muda-se a Capital da República; 
cabe-nos o trabalho de arranjá-la. Durante pelo 
menos seis meses, a fim de completar a casa nova 
para onde vamos. 

Sr. Presidente, segundo o Grupo de Trabalho, 
especialmente o do Senado – a 21 de abril esta 
Casa estará em condições de funcionar em Brasília. 
Já amanhã iniciar-se-á o encaixotamento do que 
será preciso lá; tudo será feito a tempo e a hora; tudo 
será feito para que Brasília seja, perante o mundo, 
como a grande capital que realizará a integração 
nacional. 

Sr. Presidente, declarei, de início, ser suspeito 
para falar sôbre Brasília, mas não posso deixar de 
dizer que justamente o maior mérito da Nova Capital 
consiste em que também exige nosso sacrifício. 

Aquêles que supõem deverá Brasília esperar-
nos confortável, perfeita, dotada de quanto 
imaginam, enganam-se. Brasília não será assim – 
exigirá um pouco do sacrifício de cada um, um pouco 
de renúncia de cada um. 

Encantei-me com a peroração do nobre 
Senador Daniel Krieger, quando S. Exa.  
afirmou: "Não obstante tudo isso, vou para lá, e  
 

cumprirei meu mandato até o fim". 
Naquele último instante, não era o 

oposicionista que falava, mas o gaúcho, o valoroso 
gaúcho, o brasileiro que não tem mêdo das coisas 
novas e que se sente em condições de suportar 
qualquer situação. Aflorava o brasileiro que não tem 
mêdo das coisas novas, que precisam ser feitas, que 
será o baluarte daquela construção, na qual 
estaremos todos presentes, com o nosso sacrifício, 
apesar do desconfôrto que encontremos. Advertiu S. 
Ex.ª aos mais que assim se precisa fazer para o bem 
do Brasil, que todos nós desejamos acima de 
qualquer contingência política ou de qualquer disputa 
entre a Oposição e a Situação. 

Sr. Presidente, Brasília, a 21 de abril, segundo 
informações que recebi no instante em que o nobre 
Senador Daniel Krieger falava, estará concluída em 
suas partes essenciais. 

O Senado, só pela sua parte no edifício do 
Congresso, é muitas vêzes maior do que o Palácio 
Monroe. Além disso, quatorze andares do prédio 
anexo estarão prontos para servir aos Senadores no 
dia fixado para a inauguração. 

Sr. Presidente, nós, que temos podido 
trabalhar nesta Casa, muito melhor trabalharemos no 
Senado de Brasília. Êste edifício, sim, é um 
sarcófago; êste, sim, esmaga a capacidade de 
trabalho dos Senadores; não temos uma sala para 
receber as partes, nem mesmo para executarmos o 
próprio trabalho; as Comissões não têm onde se 
reunir, nem os funcionários onde exercer sua função; 
e a Imprensa não consegue um pequeno espaço 
para suas atividades. Êste, sim, é um Senado 
anacrônico. 

Êste edifício, Sr. Presidente, precisa 
desaparecer; é um insulto audacioso à 
independência e à era de prosperidade do Brasil; 
remanesce de época que não mais estamos vivendo. 
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O Senado de Brasília, ao contrário, é a Casa à 
espera de cada um para o trabalho fecundo em favor 
da Pátria. Lá, melhor meditaremos sôbre os 
problemas nacionais; no coração, no centro do 
Brasil, sentindo as estradas que para lá convergem, 
como veias que estivessem chegando ao próprio 
coração nacional, nós ali realmente poderemos 
exercer um trabalho maravilhoso em prol da 
prosperidade nacional. 

Aqui, Sr. Presidente, nada se pode fazer. Os 
esforços despendidos neste prédio superam todos os 
sacrifícios que Brasília pode oferecer-nos; todos os 
sacrifícios de trabalho que temos aqui feito, 
absolutamente encontrarão, confronto no sacrifício 
de Brasília. 

Apenas, Sr. Presidente, o que subsiste, o que 
alimenta ainda aquêles que se conformam com a 
situação de hoje, são os ares do mar, do belo 
oceano que aí está, da bela Copacabana, das belas 
avenidas, da velha cidade de São Sebastião tão 
cheia de encantos que todos vamos deixar com o 
coração sangrando de saudades, mas que 
precisamos deixar porque é a hora de deixar. Como 
os filhos deixam as famílias pelo nôvo casamento; as 
mães, os pais que, com lágrimas nos olhos vêem os 
que nasceram no seu lar abandoná-lo para a vida, 
assim também partiremos nós para a nova vida 
cívica, econômica e social do nosso País. 

Partimos e temos que partir. Deus nos deu 
essa grande oportunidade de podermos escrever os 
nossos nomes como pioneiros e fazermos as 
primeiras Leis no coração do nôvo Brasil de amanhã. 

Sr. Presidente, quando chegarem as 
informações solicitadas através de V. Ex.ª ao  
Chefe da Nação, terei oportunidade de documentar, 
item por item, ponto por ponto, as assertivas  
do Govêrno e, ao mesmo tempo satisfazer  
às angústias e aos temores manifestados pela  
 

Oposição. Nessa oportunidade, voltarei à tribuna. 
Hoje, Sr. Presidente, posso encerrar êste 

discurso dizendo a V. Ex.ª que jamais esperava, no 
exercício da Liderança e em tão curto espaço de 
tampa, fôsse surpreendido par hora tão feliz como 
esta. 

Ouvi dois dos mais brilhantes Senadores e 
ambos, através de duas peças encantadoras – um, 
com a sua palavra jorrando numa das mais belas 
eloqüências parlamentares; o outro formulando 
friamente os seus pedidos de informações, mas, 
na realidade, ambos fazendo com que a Nação 
saiba que, agora, sôbre o que se discute, não é 
mais sôbre a incapacidade dos governos, sôbre a 
inércia, sôbre a preguiça dos governos; agora 
sôbre o que se discute é sôbre se as grandes 
obras realizadas pelo Govêrno já estão em 
condições de conclusão; discutindo sôbre se Orós 
e Brasília podiam estar prontas quase que na 
mesma data. Ninguém mais diz entretanto, que 
não foram feitas! Aí estão feitas, e graças a quem? 
a um Presidente que teve ombros fortes para 
enfrentar essas grandes obras e ao mesmo tempo 
que teve fé no coração, fé no Brasil, para poder 
iniciá-las, realizá-las e pedir à Nação que traga 
seu concurso para a consumação daquilo que 
representará a emancipação econômica e o 
anúncio de um dia nôvo para a vida social e 
econômica do País. 

Assim, Sr. Presidente, é que se manifesta a 
Maioria e, amanhã ou depois, teremos oportunidade 
de prestar, por miúdo, as informações que nos 
foram solicitadas. Que seja sempre assim;  
que possamos de futuro, criticar os governos pelo 
que fizeram porque, até agora só se tem criticado 
os governos pelo que deixaram de fazer. (Muito 
bem. muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa ofício 
do nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 

"Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
Designado por V. Ex.ª para fazer parte da 

Comissão do Senado que vai examinar na região do 
nordeste brasileiro os efeitos calamitosos das últimas 
enchentes, sou compelido a desistir do honroso 
encargo. A razão da atitude ora tomada prende-se 
ao fato de ter a Comissão de seguir para a zona do 
flagelo antes da votação dos dois projetos de lei – a 
Classificação de Cargos e Funções dos Servidores 
Civis da União e a Lei Orgânica da Previdência 
Social. Essa votação é do maior interêsse do meu 
Partido e impõe a minha presença nesta Casa como 
líder dessa agremiação. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Argemiro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica inteirada. 
Vai ser lido requerimento firmado por vários 

Senhores Senadores. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 117, DE 1960 

 
Transcorrendo a 31 do corrente o 1º 

Centenário do nascimento do Conde de Afonso 
Celso, brasileiro dos mais ilustres, que em uma 
existência cheia de exemplos de dignidade e brilho e 
de serviços ao País soube tornar-se credor do 
reconhecimento dos seus concidadãos, requeremos, 
com fundamento nos artigos 164 e 196 do 
Regimento, seja o Expediente da sessão dessa data 
consagrado a reverenciar-lhe a memória. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Moura Andrade. – Attílio Vivacqua. – Argemiro de 
Figueiredo. – Novaes Filho. – Lourival Fontes. – João 
Villasbôas. – Sérgio Marinho, – Rui Palmeira. – 
Vivaldo Lima. – Arlindo Rodrigues. – Leônidas Mello. 
– Eugênio de Barros. – Carlos Saboya. – Lima 
Guimarães. – Jorge Maynard. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será apreciado depois da Ordem do 
Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 18, de 1960 (nº 4.773, de 1960, na Câmara), que 
autoriza o Poder Executivo a transformar em 
Fundação o Serviço Especial de Saúde Pública e dá 
outras providências (em regime de urgência, nos 
têrmos dos art. 330, letra c, do Regimento Interno, 
em virtude do Requerimento nº 109, de 1960, do 
Senhor Jefferson de Aguiar e outros Senhores 
Senadores, aprovado na sessão de 24 do mês em 
curso), dependendo de pareceres das Comissões: 
de Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa parecer 

da Comissão de Serviço Público Civil, que vai ser 
lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 131, DE 1960 

 
Da Comissão de Serviço Público sôbre o Projeto 

de Lei nº 18, da Câmara Federal (na Câmara nº 4.773-
C, de 1958), que autoriza o Poder Executivo a 
transformar em Fundação o Serviço Especial de Saúde  
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Pública, e dá outras providências. 
 

Relator: Sr. Ary Vianna. 
O presente projeto, oriundo de Mensagem do 

Poder Executivo, transforma em Fundação o Serviço 
Especial de Saúde Pública. 

Para êsse fim, o Serviço Especial de Saúde 
Pública (SESP) passa a constituir entidade vinculada 
ao Ministério da Saúde, com jurisdição em todo o 
território nacional e sede e fôro no Distrito Federal. 

A estrutura da instituição a ser criada obedece 
às normas usuais das Fundações, isto é, constará de 
um Conselho Deliberativo, no qual terá assento, 
como Presidente, o Ministro da Saúde, um 
Superintendente e uma Junta de Contrôle. 

Os objetivos da Fundação incluem a 
organização e a operação dos serviços de saúde 
pública e a assistência médico-hospitalar nas áreas 
do território nacional onde se desenvolvem 
programas de valorização econômica; o estudo, 
projeto e execução de empreendimentos que dizem 
respeito à construção, ampliação ou melhoria 
d'águas e rêdes de esgotos, o desenvolvimento de 
programas de educação sanitária, higiene industrial, 
a assistência às entidades estaduais e municipais no 
âmbito dêsses serviços, a colaboração com órgãos 
interessados e o treinamento de pessoal técnico. 

O Serviço Especial de Saúde Pública, criado 
pelo Decreto nº 4.275, de 17 de abril de 1942, é uma 
entidade que vem prestando inumeráveis benefícios 
às populações rurais brasileiras, no setor de  
Saúde Pública e da higiene. Seu papel no 
desenvolvimento brasileiro tem-se feito sentir através 
de empreendimentos de assistência médico-
hospitalar, de abastecimento d'água, de saneamento 
básico, de educação individual e familiar para a 
saúde. A redução da mortalidade infantil nos 
municípios onde opera, a aplicação de técnicos 
sanitários modernos, e sobretudo, a penetra- 
 

ção dos seus postos que se espalharam pelo Vale do 
Rio Doce, pelo Nordeste e por tôda a Amazônia 
abrem-lhe amplo crédito à admiração dos 
sanitaristas de todo o mundo. 

Resultante de um acôrdo entre o Brasil e os 
Estados Unidos, constitui o SESP uma autarquia sui 
generis, cuja flexibilidade e maleabilidade de 
estrutura permitiu-lhe adaptar-se a tôda sorte de 
problemas, ampliar constantemente sua rêde de 
serviços e manter seu ritmo de expansão para 
beneficio de uma parcela cada vez maior da 
coletividade brasileira. 

Aproximando-se o têrmo do acôrdo, urgia 
encontrar uma fórmula que preservasse êsses 
característicos. A solução encontrada, a Fundação, 
hoje difundida nos países mais avançados, parece-
nos conciliar a necessidade de um instrumento útil 
de trabalho com os imperativos da fiscalização das 
verbas orçamentárias empenhadas. 

Do ponto de vista do Serviço Público, cabe 
esclarecer que o DASP, tendo examinado o 
anteprojeto, concordou com a fórmula proposta, 
tendo mesmo, colaborado nos estudos que serviram 
de base à sua elaboração. 

Na sua tramitação pela Câmara dos 
Deputados, o anteprojeto sofreu pequenas 
modificações: nos objetivos da Fundação incluiu-se a 
higienização dos bairros pobres e a solução de 
problemas de saúde pública, em cooperação com os 
Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 
municípios (art. 20. letra e); a obrigatoriedade da 
ratificação pelo Ministério de Saúde de todos os 
convênios firmados entre a Fundação e entidades 
internacionais ou estrangeiras, antes de submetidos 
à apreciação do Congresso Nacional (art. 4, 
parágrafo único); a elevação dos membros do 
Conselho Deliberativo para sete com a inclusão do 
Ministério, de Saúde e a substituição do Ministério da 
Agricultura pela Confederação Rural Brasilei- 
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ra (art. 8º, letra b, e alínea VI e VII); a escolha do 
Superintendente entre médicos ou engenheiros 
sanitaristas, ou ainda, entre os médicos sanitaristas 
do Ministério da Saúde (art. 9º); a inclusão de um 
parágrafo prevendo o encaminhamento anual das 
contas da Fundação ao exame e aprovação do 
Tribunal de Contas da União (art. 10, parágrafo 
único); a previsão da dotação orçamentária 
consignada anualmente sob a forma de auxilio, para 
atender às necessidades dos serviços da Fundação 
(art. 14); a autorização de abertura de crédito 
especial de Cr$ 290.372.160,00 (duzentos e noventa 
milhões, trezentos e setenta e dois mil cento e 
sessenta cruzeiros) para atender às despesas 
decorrentes do disposto no parágrafo 1º do artigo 12 
(art. 15); a previsão de planos de trabalhos 
organizados anualmente pelo Superintendente e 
apresentados ao Conselho Deliberativo que, sôbre 
os mesmos se pronunciará conclusivamente, 
remetendo-os ao Presidente da República (art. 17); 
finalmente o dispositivo altamente moralizador que 
prescreve o depósito de tôdas as importâncias 
pertencentes à Fundação, no Banco do Brasil ou nas 
Caixas Econômicos Federais ou Estaduais, vedados 
quaisquer depósitos em estabelecimentos bancários 
particulares. 

Tôdas essas modificações, introduzidas no 
projeto após passar pelo crivo das Comissões 
Técnicas, parecem-nos ter contribuído sensivelmente 
a aperfeiçoá-la, dentro dos objetivos a que se 
propõe. 

Somos, portanto, pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 25 de março de 

1960. – Daniel Krieger, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Caiado de Castro, vencido. – Mem de Sá, 
com restrições, – Jarbas Maranhão. 

O SR. LIMA. GUIMARÃES (lê o seguinte 
parecer): – O Projeto em tela autoriza o  
Govêrno Federal a transformar o Serviço 
 

Especial de Saúde Pública (SESP), criado pelo 
Decreto-lei nº 4.275, de 17 de abril de 1942, numa 
instituição denominada Fundação Serviço Especial 
de Saúde Pública, vinculado ao Ministério da Saúde. 

O SESP é entidade que resulta de um acôrdo 
entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos 
da América do Norte e vem prestando assistência 
médico-sanitária às populações rurais brasileiras sob 
as espécies de postos de saúde, hospitais, obras de 
saneamento básico e abastecimento d'água, 
educação individual e familiar. 

Autarquia sui generis, o SESP vê-se 
ameaçado de extinção por aproximar-se o têrmo do 
acôrdo firmado entre os dois países; que expira no 
ano corrente. Daí o projeto em questão, oriundo de 
Mensagem do Poder Executivo que, usando uma 
solução moderna e flexível, transforma o serviço em 
Fundação. 

Tendo tramitado pela Câmara Federal onde 
recebeu o trabalho das Comissões especializadas, 
sofreu várias emendas de natureza técnico 
administrativa, incorporando em seu texto, quatro 
artigos que interessam especificamente a esta 
Comissão. 

O projeto autoriza a abertura do crédito 
especial de Cruzeiros – 290.372.160,00, pelo 
Ministério da Saúde, para atender ás despesas 
necessárias ao funcionamento da nova entidade (art. 
15). Prevê ainda que serão pagas à Fundação 
Serviço Especial de Saúde Pública as dotações 
orçamentárias consignadas, no presente exercício ao 
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), visando 
evidentemente manter a continuidade dos serviços 
(art. 16). Das dotações orçamentárias recebidas, a 
Fundação prestará contas ao órgão competente (art. 
16, parágrafo único). 

Do mesmo modo, a nova entidade 
encaminhará anualmente suas contas  
ao exame e aprovação do Tri- 
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bunal de Contas (art. 10, parágrafo único). 

Releva acentuar que tôdas as importâncias 
pertencentes à Fundação deverão ser depositadas 
no Banco do Brasil, ou nas Caixas Econômicas 
Federais ou Estaduais, vedados quaisquer depósitos 
em estabelecimentos bancários particulares. O 
dispositivo é altamente moralizador e deveria 
estender-se a tôdas as entidades de tipo autárquico, 
qualquer que fôsse sua modalidade, desde que 
recebessem dinheiros públicos. 

Assim, nada vemos no projeto que contrarie a 
lei, pelo que opinamos por sua aprovação. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto. 

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 18, DE 1960 

 
(Nº 4.773-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a transformar em 

Fundação o Serviço Especial de Saúde Pública, e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Govêrno Federal autorizado a 

transformar o Serviço Especial de Saúde  
Pública (SESP), criado pelo Decreto lei nº  
4.275, de 17 de abril de 1942, numa  
instituição denominada Fundação Serviço Especial 
de Saúde Pública, vinculada ao Ministério da  
Saúde, com jurisdição em todo o território na- 
 

cional, e sede e fôro no Distrito Federal, 
§ 1º Os estatutos da Fundação Serviço 

Especial de Saúde Pública serão elaborados  
pelo Conselho Deliberativo e submetidos  
dentro de sessenta (60) dias após a publicação  
desta lei à aprovação do Presidente da  
República, ouvido o Procurador Geral da  
República. 

§ 2º O Ministro da Saúde representará a União 
Federal no ato de sua instituição. 

Art. 2º A Fundação Serviço Especial de Saúde 
Pública terá como objetivo. 

a) organizar e operar serviços de saúde 
pública e assistência médico-hospitalar nas áreas do 
território nacional onde se desenvolvem ou venham a 
se desenvolver programas de valorização econômica 
sempre que tais serviços não constem dos 
programas dos órgãos federais específicos; 

b) estudar, projetar e executar 
empreendimentos relativos à construção, ampliação 
ou melhoria de serviços de abastecimento d'água  
e sistemas de esgotos, sempre que não  
constem dos programas de órgãos federais  
específicos; 

c) desenvolver um programa de educação 
sanitária nas localidades onde mantiver unidades 
sanitárias; 

d) analisar, do ponto de vista técnico e opinar 
sôbre projetos e orçamentos relativos a serviços de 
abastecimento d'água, a serem construídos com 
financiamento, do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico ou Caixas Econômicas 
Federais, nos têrmos da legislação em  
vigor; 

e) coordenar, organizar e administrar, nos 
Estados cujos governos o solicitarem, serviços 
destinados ao desenvolvimento de sua estrutura 
sanitária básica, inclusive no que se  
refere à promoção e contrôle da higiene  
industrial; 

f) coordenar, organizar e administrar, mediante 
regime de acôrdo com as municipalidades interessa- 
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das, serviços de abastecimento d'água e de  
esgotos; 

g) colaborar com os órgãos técnicos do 
Ministério da Saúde na solução de problemas de sua 
competência; 

h) realizar pesquisas, inquéritos e estudos 
necessários ao desenvolvimento de suas  
atividades; 

i) promover a difusão de conhecimentos 
técnicos ligados à saúde pública, através da edição 
de livros, revistas e outras publicações; 

j) promover a formação e o treinamento do 
pessoal técnico e auxiliar necessário à execução de 
suas atividades; 

l) desenvolver programas em cooperação com 
os Estados, o Distrito Federal, os territórios ou os 
municípios, visando à higienização dos bairros 
pobres e à solução de programas de saúde  
pública. 

Art. 3º Para o fim previsto na alínea "a" do 
artigo anterior os órgãos executores dos  
programas de valorização existentes, ou que venham 
a ser criados, firmarão com a Fundação Serviço 
Especial de Saúde Pública, os necessários  
acôrdos. 

Art. 4º A Fundação Serviço Especial de Saúde 
Pública poderá firmar acôrdos com os Govêrnos 
Estaduais, territoriais e municipais, bem assim  
com outras entidades públicas ou privadas, para o  
fim previsto nas alíneas "b" e "f", do art.  
2º, bem como entrar em entendimentos com  
entidades públicas ou particulares nacionais,  
internacionais ou estrangeiras, para o fim de obter  
cooperação e assistência de qualquer natureza  
destinadas a promover o desenvolvimento dos  
programas de saúde e saneamento de sua  
competência. 

Parágrafo único. Os acôrdos e Convênios da 
Fundação Serviço Especial de Saúde Pública com 
entidades internacionais ou estrangeiras deverão  
ser ratificados pelo Ministério da Saúde antes  
de serem submetidos à consideração do 
 

Congresso Nacional, quando fôr o caso. 
Art. 5º Continuarão em vigor, até a data da 

expiração dos prazos respectivos, os atuais 
contratos ou acôrdos firmados entre o Serviço 
Especial de Saúde Pública (SESP) e as entidades a 
que se referem os artigos 3º e 4º, passando a sua 
execução à responsabilidade da Fundação Serviço 
Especial de Saúde Pública. 

Art. 6º Constituem patrimônio da Fundação: 
a) todos os bens móveis e imóveis que 

integram o acervo do Serviço Especial de Saúde 
Pública (SESP), inclusive os saldos não aplicados 
das contribuições dos Governos do Brasil e dos 
Estados Unidos da América que reverteriam ao 
patrimônio nacional, nos têrrmos da Cláusula XIX do 
contrato firmado entre os dois países, aprovado pelo 
Decreto-lei número 6.260, de 11 de fevereiro de 
1944, ao término da respectiva vigência; 

b) as contribuições e taxas de administração 
resultantes dos contratos ou acôrdos a que se alude 
nos artigos 3º e 4º; 

c) as contribuições da União, previstas no art. 
14; 

d) as subvenções, doações, legados e rendas 
patrimoniais. 

Art. 7º A Fundação Serviço Especial de Saúde 
Pública, com sede e fôro no Distrito Federal, será 
administrada, na forma dos estatutos, pelos 
seguintes órgãos: 

a) Conselho Deliberativo; 
b) Superintendente; 
c) Junta de Contrôle. 
Art. 8º O Conselho Deliberativo será 

constituído dos seguintes membros: 
a) Ministro de Estado dos Negócios da Saúde, 

que exercerá a função de Presidente; 
b) Sete membros nomeados pelo Presidente 

da República, escolhidos em listas tríplices, 
organizadas, para cada um dos cargos, pelas 
seguintes entidades: 

I – D.A.S.P. – Departamento Administrativo do 
Serviço Público; 
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II – Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico; 

III – Ministério da Justiça; 
IV – Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio; 
V – Ministério da Viação e Obras Públicas; 
VI – Ministério da Saúde; 
VII – Confederação Rural Brasileira. 
§ 1º Os membros do Conselho a que se refere 

a letra "b" exercerão o mandato por 3 (três) anos, 
podendo haver recondução. 

§ 2º Perderá o mandato o membro do 
Conselho que faltar a 3 (três) sessões ordinárias 
consecutivas, salvo por moléstia e, em qualquer 
caso, a 6 (seis) dessas mesmas  
sessões. 

Art. 9º O Superintendente, eleito pelo 
Conselho Deliberativo, será um médico ou 
engenheiro sanitarista, que possua curso regular de 
saúde pública, escolhido entre os extranumerários ou 
empregados a que se referem as alíneas "a" e "b" do 
art. 12, ou, ainda, entre os médicos sanitaristas do 
Ministério da Saúde. 

§ 1º Caberá ao Superintendente dar 
cumprimento às resoluções do Conselho Deliberativo 
e exercer a direção de todos os serviços técnicos e 
administrativos da Fundação. 

§ 2º O mandato do Superintendente 
corresponderá ao do Conselho Deliberativo que o 
eleger, podendo ser renovado mediante nova 
eleição. 

§ 3º Em casos especiais e mediante resolução 
da maioria do Conselho Deliberativo, o 
Superintendente poderá ser destituído antes do 
término do mandato. 

Art. 10. A Junta de Contrôle será constituída 
de três (3) membros, nomeados pelo Presidente da 
República, um dos quais representante do Ministério 
Público, outro do Ministério da Saúde e o terceiro de 
livre escolha do Presidente da República e exercerá 
as funções fiscalizadoras da gestão financeira 
 

da Fundação previstas na legislação vigente. 
Parágrafo único. Com seu parecer, a Junta de 

Contrôle encaminhará, anualmente, as contas da 
Fundação ao, exame e aprovação do Tribunal de 
Contas da União. 

Art. 11. Será permitido aos funcionários 
federais, estaduais e municipais ou de autarquias 
exercerem cargos e funções na Fundação Serviço 
Público Especial de Saúde Pública, sob o regime de 
tempo integral e sem ônus para as entidades 
públicas a que pertencerem. 

Art. 12. Os Serviços da Fundação serão 
executados: 

a) pelos atuais servidores do Serviço Especial 
de Saúde Pública que contem mais de dois (2) anos 
de serviço na data da publicação desta lei, aos quais 
se aplicará a legislação dos extranumerários da 
União; 

b) por pessoal empregado, inclusive o atual 
pessoal de obras e o atual pessoal de qualquer 
categoria do Serviço Especial de Saúde Pública, que 
conte menos de dois (2) anos de serviço na data da 
publicação desta lei e que ficará sujeito ao regime de 
emprêgo previsto na Consolidação das Leis 
Trabalhistas. 

§ 1º Os servidores a que se refere a alínea "a" 
dêste artigo passam a integrar funções, que serão 
extintas quando vagarem, em Tabela Numérica 
Especial de Mensalistas do Ministério da Saúde. 

§ 2º Será da competência do Superintendente, 
respeitada a legislação em vigor, a expedição de 
todos os atos relativos à movimentação do pessoal e 
à ação disciplinar. 

§ 3º A tempo de serviço dos atuais Servidores 
do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) a que 
se refere a Lei nº 1.573, de 13 de março de 1952, 
computar-se-á para todos os efeitos, inclusive para 
os benefícios da Lei nº 2.284, de 9 de agôsto de 
1954. 

§ 4º Será concedido, aos atuais  
servidores do Serviço Especial de 
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Saúde Pública (SESP), durante os primeiros trinta 
(30) dias da vigência desta lei, o direito de optarem 
expressamente pela situação prevista na alínea "b" 
dêste artigo, sendo-lhes assegurada, nesta hipótese, 
para todos os efeitos da legislação do trabalho,  
a contagem de todo, o tempo de serviço  
prestado. 

§ 5º As nomeações e dispensas de funções de 
chefias serão feitas pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo, mediante indicação do Superintendente. 

Art. 13. Os serviços da Fundação Serviço 
Especial de Saúde Pública serão considerados 
públicos federais, ficando, em conseqüência, os seus 
bens e atos isentos de todos os impostos ou 
tributações federais, estaduais e municipais. 

Art. 14. Será consignada, anualmente, no 
Orçamento Geral da União em favor da Fundação, 
sob a forma de auxílio, dotação que corresponda às 
necessidades de seus serviços e planos de trabalho, 
a qual não poderá ser menor que a do exercício 
anterior. 

Art. 15. Para atender às despesas decorrentes 
do disposto no parágrafo 1º do art. 12, é autorizada a 
abertura, no corrente exercício, pelo Ministério da 
Saúde do crédito especial de Cr$ 290.372.160,00 
(duzentos e noventa milhões, trezentos e setenta e 
dois mil, cento e sessenta cruzeiros). 

Art. 16. Serão pagas à Fundação Serviço 
Especial de Saúde Pública as dotações 
orçamentárias consignadas, no presente exercício, 
ao Serviço Especial de Saúde Pública  
(SESP). 

Parágrafo único. Das dotações de que trata 
êste artigo a Fundação prestará contas na forma 
estabelecida na legislação em vigor. 

Art. 17. Os planos de trabalho serão 
organizados anualmente pelo Superintendente  
e apresentados ao Conselho Deliberativo  
que sôbre os mesmos se pronunciará  
conclusivamente, submetendo-os afinal à 
 

aprovação do Presidente da República. 
Art. 18. Tôdas as importâncias pertencentes à 

Fundação deverão ser depositadas no Banco do 
Brasil ou nas Caixas Econômicas Federais ou 
Estaduais, vedados quaisquer depósitos em 
estabelecimentos bancários particulares, sob pena 
de reclusão de dois a doze anos, e multa de cinco a 
cinqüenta mil cruzeiros. 

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 93, de 1959 (nº 3.126, de 1957, na Câmara), que 
concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais 
a Lavínia Rodrigues Fernandes Chaves, filha do 
Ministro do Império Alfredo Rodrigues Fernandes 
Chaves, tendo Pareceres favoráveis (sob números 
23 e 24, de 1960), das Comissões: de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Substitua-se o art. 1º pelo seguinte: 
Art. 1º São concedidas as pensões especiais 

de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais a 
Lavínia Rodrigues Fernandes Chaves, filha solteira 
do Ministro do Império Alfredo Rodrigues Fernandes 
Chaves e de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) 
mensais a Maria Urânia de Araújo Bittencourt, viúva 
do Senador João Guilherme Lameira Bittencourt. 

 
Justificação 

 
Visa a presente emenda os mesmos  

objetivos de projeto ora em 
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curso, na Câmara dos Deputados, pretendendo-se, 
através desta iniciativa, abreviar a concessão de tão 
justo benefício à viúva do saudoso parlamentar, cuja 
passagem pelo Senado, após brilhante atuação na 
Câmara dos Deputados e no Estado do Pará, ficou 
assinalada de maneira imperecível. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
João Villasbôas. – Paulo Fender. – Jefferson de 
Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar  
usar da palavra, encerrarei a discussão.  
(Pausa) 

Está encerrada. 
O projeto volta às Comissões Técnicas para 

emitirem parecer sôbre a emenda. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 123, de 1959 (nº 2.588, de 1957, na Câmara), que 
autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial 
de Cr$ 500.000,00, para auxiliar a Federação das 
Cooperativas de Produtos de Mate a realizar o II 
Congresso Brasileiro de Cooperativismo Ervateiro, 
tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 25 e 26, de 
1960, das Comissões: de Economia e de  
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 

da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa) 
Está encerrada.  
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 123, DE 1959 

 
(Nº 588-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito 

especial de Cr$ 500.000,00 para auxiliar a 
Federação das Cooperativas de Produtores de Mate 
a realizar o II Congresso Brasileiro de 
Cooperativismo Ervateiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) como 
auxilio á Federação das Cooperativas de Produtores 
de Mate "Paraná", para, aliada às Federações "Santa 
Catarina", "Riograndense" e "Amambaí", de Mato 
Grosso, realizar o II Congresso Brasileiro de 
Cooperativismo Ervateiro, em Curitiba. 

Art. 2º A União entregará a referida 
importância à Federação das Cooperativas de 
Produtores de Mate "Paraná", que prestará contas 
de sua aplicação, ao Serviço de Economia Rural do 
Ministério da Agricultura. 

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 155, de 1959 (nº 4.299, de 1959, na Câmara), que 
isenta dos impostos de importação e de consumo os 
materiais importados pela Companhia Eletroquímica 
de Osasco, para a instalação de uma fábrica de água 
oxigenada, tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 65 e 
66, de 1960, das Comissões de Economia e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 155, DE 1959 

 
(Nº 4.299-C, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Isenta dos impostos de importação e de 

consumo os materiais importados pela Companhia 
Eletroquímica de Osasco, para a instalação de uma 
fábrica de água oxigenada. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. É concedida isenção dos impostos de 

importação e de consumo, exceto a taxa aduaneira, 
para os materiais constantes da Licença nº DG-57-
25303-24834, emitida pela Carteira de Comércio 
Exterior, importados pela Companhia Eletroquímica 
de Osasco, para a instalação de uma fábrica de água 
oxigenada no Município de Osasco, Estado de São 
Paulo. 

Art. 2º. A isenção concedida não abrange o 
material com similar nacional. 

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 17, de 1959 (número 25, de 1959, na 
Câmara), que determina o registro do têrmo do 
contrato celebrado entre a Divisão do Material  
do Ministério da Agricultura e a firma I.B.M.  
World Trade Corporation, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns, 89 e 90, de 1960, da Co- 
 

missão de Constituição e Justiça e de Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 17, DE 1959 
 

(Nº 25-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Determina o registro do têrmo de contrato 
celebrado entre a Divisão do Material do Ministério 
da Agricultura e a firma I.B.M. – World Trade 
Corporation. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º. É determinada o registro do têrmo de 

contrato celebrado, em 18 de maio de 1957, entre a 
Divisão do Material do Ministério da Agricultura e a 
firma I.B.M. World Trade Corporation, para  
locação dos serviços de máquinas elétricas  
de contabilidade e estatística, à base de cartões 
perfurados, em proveito do Serviço de  
Meteorologia. 

Art. 2º. Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei do Senado 

nº 6, de 1960, que modifica dispositivos da Lei nº 
2.686, de 19-12-55, que prorroga, pelo prazo de 
cinco anos, o regime de subvenção às emprêsas  
de transporte aéreo estabelecido pela Lei nº 
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1.181, de 17 de agôsto de 1950. (incluído em Ordem 
do Dia nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 27, de 1960, 
do Sr. Rui Palmeira, aprovado na sessão (noturna) 
de 28 do mês em curso). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado em 1ª 

discussão: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 6, DE 1960 

 
Modifica dispositivos da Lei número 2.686, de 

19-12-1955, que prorroga, pelo prazo de cinco anos, 
o regime de subvenção às emprêsas de transporte 
aéreo estabelecido, pela Lei nº 1.181, de 17 de 
agôsto de 1950. 

 
Art. 1º. Fica assim redigido o artigo 8º da Lei 

nº 2.686, de 19-12-55: 
"Tôdas as emprêsas de navegação aérea, 

subvencionadas pela União, ficam obrigadas a 
conceder abatimento nunca inferior a 50% (cinqüenta 
por cento), em suas passagens, aos membros do 
Congresso Nacional, aos funcionários do Congresso 
em missão oficial e aos jornalistas profissionais, 
mediante requisição da associação de classe a que 
sejam filiados, desde que viagem no exercício da 
profissão. 

§ 1º. O beneficio de que trata êste artigo é 
extensivo a dois dependentes dos Congressistas, 
quando em missão no estrangeiro, bem 
 

como ao cônjuge do funcionário e o do jornalista em 
missão oficial do Congresso. 

§ 2º. O abatimento a que se refere êste artigo 
é devido, sob pena de ser automàticamente 
suspensa a subvenção". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento nº 117, lido na hora do Expediente, 
solicitando seja o Expediente da sessão de 31 do 
corrente, consagrado a reverenciar a memória do 
Conde de Afonso Celso, pelo transcurso do 
centenário de seu nascimento. 

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

Está aprovado. 
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido 

pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 118, DE 1960 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do 
Senado nº 6, de 1960, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 24 de março de 1960. – 
Rui Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos da 
deliberação do Plenário, o Expediente da sessão de 
31 do corrente será reservado à comemoração do 
centenário do nascimento de Afonso Celso. 

Está finda a Ordem do Dia. 
Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
O SR. CARLOS SABOYA (*): – Sr. 

Presidente, ontem pela primeira vez, vim à tribuna 
para falar sôbre o rompimento da barragem de Orós. 
Manifestei, então, a crença de que o Sr. Presidente 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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da República não deixaria de amparar as vítimas da 
calamidade. Assim o fiz, porque, conforme também o 
pronunciamento de outros oradores nesta Casa, a 
ocasião não é, absolutamente, para especulações de 
ordem política ou demagógica, e sim para que 
vamos ao encontro das necessidades de nossos 
irmãos sofredores, auxiliando-os neste transe 
cruciante em que têm sua economia fortemente 
atingida. 

Essa ajuda, Sr. Presidente, há de ser, porém, 
imediata. A situação do nordestino flagelado pelas 
enchentes é igual à daquele trabalhador que, 
sentindo que ia cair do terceiro andar de um edifício 
em construção gritou: – Valha-me, Nossa Senhora, 
mas já!" É já que queremos êsse auxílio. 

O nobre Líder da Maioria desta Casa, Senador 
Moura Andrade, afirmou que o Sr. Presidente da 
República havia liberado verbas e mandado aviões 
com medicamentos. Até agora, porém, segundo o 
testemunho do Sr. Temístocles de Castro Silva, 
Secretário do Govêrno do Estado do Ceará, essa 
ajuda ainda lá não chegou. 

Assim é que o "Correio da Manhã" de hoje, 
publica que, por telefone, o Secretário do 
Governador Parsifal Barroso declarara ontem à 
reportagem do referido matutino: 

"Até às 17 horas de hoje, os únicos recursos 
que recebemos do Govêrno Federal foram muitos 
telegramas de solidariedade. Isto, naturalmente, não 
auxilia muito as vítimas da catástrofe. 

Recurso, pròpriamente dito, recebemos do 
Governador Carvalho Pinto, de São Paulo  
que nos enviou um avião com medicamentos e 
gêneros alimentícios; do Governador Dinarte  
Mariz, do Rio Grande do Norte, que tem  
auxiliado em muito a população do  
Baixo Jaguaribe; e, 11 milhões de cruzei- 
 

ros, que nos trouxe o Sr. Guilherme Romano, 
dinheiro êsse que dará para três dias  
apenas. 

A maior ajuda recebida, efetivamente, pelas 
famílias flageladas tem sido do Rio Grande do Norte. 
A cidade de Jaguaribe está totalmente isolada do 
Estado do Ceará, recebendo auxílio do Governador 
Dinarte Mariz, que não tem poupado esforços para 
enviar mantimentos, medicamentos e vacinas. O 
Governador do Rio Grande do Norte tem sido nosso 
verdadeiro pai". 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. CARLOS SABOYA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – A essa altura da 
catástrofe que desabou sôbre o Nordeste, com 
conseqüências verdadeiramente inéditas, não se 
pode deixar de pôr em relêvo a atitude assumida 
pelo povo e Govêrno do Rio Grande do Norte. Sabe 
o nobre colega que o "dar" possui várias 
significações e tem vários alcances. Dar não significa 
apenas dar muito. Muitas vêzes dar menos vale mais 
do que dar muito. Vale mais pela oportunidade com 
que se executa o dar e vale mais porque o dar 
promana daquele que menos categorizado está para 
dar. Assume expressão singular, nesta hora trágica 
que vive a Nação brasileira, o sacrifício que o povo 
do Rio Grande do Norte está fazendo para minorar, 
dentro de suas parcas possibilidades, dos seus 
minguados recursos, o sofrimento dos irmãos 
cearenses. V. Ex.ª sabe, Senador Carlos Saboya, 
que neste momento, o que mais nos interessa, o que 
tràgicamente nos interessa, o que terrivelmente nos 
interessa, não é a apuração das responsabilidades 
pela catástrofe que desabou no Nordeste. O que  
nos interessa terrivelmente é a remessa instante, 
  



– 421 – 
 
urgente, de recursos para socorrer as populações 
flageladas; recursos em alimentação, em 
vestimentas, em abrigos, em medicamentos, pois, 
logo após a desgraça tremenda e inaudita, estamos 
ameaçados de uma nova calamidade, de proporções 
imprevisíveis: a irrupção de uma epidemia. V. Ex.ª no 
seu brilhante improviso, traduziu, de maneira precisa, 
a necessidade gritante de sermos socorridos com a 
urgência que o caso requer. Portanto, ressaltando a 
participação do meu Estado na trágica ocorrência, 
endereço, através da magnífica oração que V. Ex.ª 
está proferindo com tanta oportunidade, um apêlo 
lancinante no sentido de que os recursos propalados 
cheguem ao seu destino o quanto antes! 

O SR. CARLOS SABOYA: – Muito obrigado a 
V. Ex.ª. Estou certo de que seu aparte dará grande 
brilho ao modesto discurso que estou pronunciando, 
e servirá de auxílio poderoso no sentido de 
convencer as autoridades a tomarem, de maneira 
mais efetiva, e não afetiva, providências que 
conduzam à solução do problema. 

Sr. Presidente, já afirmei, nesta Casa, que 
somos um povo romântico; gostamos das palavras 
belas e das frases que ecoam e dão sentido 
ciclópico, que provocam o sentimento e fazem vibrar 
o coração; mas neste momento, mais do que essas 
palavras, o que grita mais alto, com muito mais fôrça 
e expressão, são as lágrimas, o sofrimento, a miséria 
e a morte que campeiam e arrasam todo o Nordeste 
brasileiro. 

Sôbre a imensa tragédia, o nobre Senador 
Fernandes Távora, de quem sou suplente nesta 
Casa, endereçou telegrama à redação de "O Povo", 
de Fortaleza, assim se dirigindo aos cearenses, que 
tão dignamente representa no Parlamento: 

"Redação de "O Povo". 
Fortaleza. 

Após tantas alternativas de desalentos e 
esperanças, chegou-me, afinal, a notícia 
apavorante de haver-se iniciado a rutura da 
barragem de Orós. Em minha já longa vida, 
nunca experimentei tanta amargura moral e 
cívica, nem de mim se apoderou tamanho 
desalento, acompanhando in mente, o sofrimento 
e a desolação dos homens e da gleba que mais 
fazem pulsar meu coração. Cambaleantes ainda e 
não convalescidos das feridas e desgastes da 
sêca, inflige-lhes a natureza inclemente suplício 
bem maior, arrebatando-lhes num momento tudo 
aquilo que ainda os convidava a viver, deixando-
os num supremo isolamento, sem lar, sem pão e 
sem esperança! Dirijo daqui aos meus 
infortunados irmãos da zona jaguaribana esta 
pequena e amargurada mensagem que escrevo 
chorando. No mais sincero e fervoroso ato de 
compunção da minha vida, suplico à divindade 
clemente que propicie aos meus irmãos 
desventurados, o consôlo e a felicidade que os 
homens mais bafejados pela sorte nunca lhes 
quiseram dar! Assim o espero, pois sempre 
acreditei na infinita misericórdia de Deus e na 
redenção da minha raça". Fernandes Távora. 25-
3-60". 

O SR. RUY CARNEIRO: – Dá V. Exª licença 
para um aparte? 

O SR. CARLOS SABOYA: – Pois  
não! 

O SR. RUY CARNEIRO: – Nobre  
Senador, quinta-feira última, quando regressei  
da Paraíba, ocupei a tribuna do Senado 
precisamente para fazer uma exposição à  
Casa e à Nação sôbre as inundações que  
assolam meu Estado. Quando lá estive, as cidades 
ribeirinhas do Paraíba e outras mais distantes, co- 
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mo Guarabira, Mulungu, Pilar, Itabaiana, Espírito 
Santo e Santa Rita – sendo que estas duas últimas 
visitei pessoalmente, em companhia do Governador 
da Paraíba e vários Deputados Estaduais – já 
estavam sendo inundadas. Na oportunidade, dizia eu 
ser uma ironia que representantes do Nordeste na 
Câmara dos Deputados e no Senado, viessem à 
tribuna pedir socorro para vítimas de inundações. Dei 
conhecimento à Casa das providências tomadas pelo 
Governador da Paraíba, Sr. José Fernandes de Lima 
que remeteu víveres, medicamentos, e enviou 
médicos, enfermeiros e bombeiros para ajudarem a 
retirada das populações atingidas para as regiões 
mais altas. Posteriormente, a cidade de Cabaceira 
na proximidade da barragem do Boqueirão, que 
disciplina as águas do Paraíba, foi também 
inundada. Recebo agora telegrama das cidades de 
Itaporanga, no alto sertão, e Piancó, também 
cobertas pelas águas. Assim, não sòmente Ceará, 
mas o Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Bahia vivem essa tragédia. Como V. 
Ex.ª declara que espera medidas não afetivas, mas 
efetivas, e como sei que o ilustre colega tem espírito 
de justiça, informo que, na manhã de hoje, o Sr. 
Presidente da República voou para o Ceará, a fim de 
ver de perto o drama que vive aquêle Estado e 
poder, assim, melhor assistir às vítimas das 
inundações. Já os Ministros da Viação e da Justiça lá 
estiveram. Acredito no Presidente Juscelino 
Kubitschek porque em 1958, quando os sertanejos 
do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 
Ceará estavam morrendo de fome, S. Ex.ª 
determinou medidas eficazes, prontas e humanas 
que redimiram aquela região. Agora que, por ironia, 
como acentuei, é o Nordeste castigado pelas  
águas, pode V. Ex.ª confiar nas providências do  
Govêrno do Presidente Juscelino Kubitschek, que 
 

não serão apenas afetivas, mas também efetivas. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Deus o ouça! 
O SR. CARLOS SABOYA: – No início do meu 

discurso, afirmei acreditar que o Senhor Presidente 
da República atenderia, prontamente, às populações 
flageladas. As notícias que me chegam, porém, bem 
como as publicações nos jornais, referem-se apenas 
aos telegramas de solidariedade enviados por S. 
Ex.ª, como bem acentuou o jornalista Temístocles de 
Castro e Silva. Ao Nordeste apenas chegaram os 
auxílios remetidos pelos Governadores Carvalho 
Pinto e Dinarte Mariz, mas nenhuma providência 
concreta e material partida do Govêrno. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Chegarão a seu 
tempo, V. Ex.ª pode estar seguro. 

O SR. CARLOS SABOYA: – O Sr. Presidente 
da República estêve averiguando de perto a situação 
e há-de sentir, não só como pessoa humana, mas 
como alto dirigente da Nação, com as 
responsabilidades do cargo, a necessidade real de 
medidas de caráter efetivo para o socorro às 
populações que se debatem na angústia das  
águas. 

É mister evitar, por outro lado, como bem 
acentuou o nobre Senador Sérgio Marinho, 
sobrevenha um surto endêmico ou epidêmico. 

Orós vivia no subconsciente do nordestino 
como a nova Capital da República na dos habitantes 
do Planalto Central. 

Desde 1922, quando Epitácío Pessoa julgou 
mais acertado debelarmos os efeitos das sêcas do 
que pròpriamente as suas conseqüências, que o 
açude de Orós vem sendo citado por gerações e 
gerações, de escolares e de homens, que depois 
amanheceram como obra ciclópica, capaz de 
promover a recuperação de todo o Nordeste. 

Orós está na mentalidade, na 
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alma e no espirito do povo nordestino, como Brasília 
está na alma, no espírito e no subconsciente de 
todos os brasileiros. 

Todos nós que freqüentamos os bancos 
escolares, acostumamo-nos a ver no mapa, 
configurado em pequeno retângulo, o lugar onde 
ficaria a futura capital do País. 

Sôbre Orós, tínhamos dados estatísticas, 
sabíamos a região imensa que iria irrigar, seu 
volume d'água, decorávamos quanto era necessário 
para construir a barragem; fazíamos estudos 
comparativos. Recordo que, certa vez, no Grupo 
Escolar, dizia-se que Orós custaria menos do que 
um Ministério no Distrito Federal. Foi passando o 
tempo e chegou a hora de ser feita a obra. As verbas 
consignadas para ela – disse o nobre Senador Mem 
de Sá – eram insignificantes, e, pelos dados 
fornecidos pela Assessoria desta Casa, resumem-se: 
em 1959, noventa milhões de cruzeiros, sendo 
oitenta milhões para o Vale do Jaguaribe e dez 
milhões para o Açude Conceição; cento e sessenta 
milhões para todos os equipamentos do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e 
oitenta milhões para desapropriações. 

Em 1960, as verbas eram as mesmas, com 
exceção das de equipamentos, que baixou para 
cento e quarenta milhões, e de desapropriações, que 
passou para quarenta milhões. 

Srs. Senadores: somos um povo criado diante 
da primazia do sofrimento e do sentimento. Não 
temos aquela mentalidade materialista na execução 
das coisas práticas; vivemos contemplando a Arte e 
empolgando-nos com o que é belo. Enquanto 
quedávamos, atônitos, diante da palavra inflamada 
de Rui Barbosa, enquanto discutíamos a Cultura 
francesa e a Arte italiana, o americano progredia, 
tendo por lema: – make money; if you can  
honestly. 

Sr. Presidente: tivemos nesta  
Casa, a palavra de socorro e de 
 

apoio do Senador Mem de Sá, e quero lembrar que o 
Ceará se encontra intimamente ligado ao Rio Grande 
do Sul, pois, em certa época, teve ensejo de eleger 
seu representante na Câmara Federal o Deputado 
Flores da Cunha. São dois Estados que se 
encontram ligados não sòmente pelo sentimento de 
brasilidade, mas porque já tiveram um mesmo 
representante defendendo os seus interêsses. 

Por tôdas as manifestações de apoio 
recebidas nesta Casa, como cearense, apresento 
agradecimentos, e, mais uma vez, deixo uma palavra 
de fé e confiança em Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, que não abandonará, neste 
momento trágico, as populações flageladas pelas 
águas. – (Muito bem! Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou levantar a sessão. Convoco o Senado 
para reunir-se extraordinàriamente, hoje, às 21 horas 
e 30 minutos. Designo para a sessão noturna a 
seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 10, de 1958 (número 2.119-56, na 
Câmara) que dispõe sôbre a estrutura administrativa 
da Previdência Social, e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do artigo 330, letra 
"c", do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 103, de 1960, dos Senhores Moura 
Andrade, Argemiro de Figueiredo e Benedicto 
Valladares, respectivamente, Líderes da Maioria, do 
PTB e do PSD, aprovado na sessão de 23 do mês 
em curso), tendo Pareceres (sob ns. 47 a 51, de 
1960), das Comissões: 

– De Constituição e Justiça, favorável ao 
projeto com as Emendas que oferece de ns. 1 (CCJ) 
a 12 (CCJ); 

– da Comissão de Legislação  
Social, favorável ao projeto e às 
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Emendas de ns. 2 – 3 – 6 – 8 – 9 e 12 (CCJ); 
contrário às de números 4 – 5 – 7 – 10 e 11 (CCJ) e 
oferecendo submenda à de nº 1 (CCJ) e novas 
Emendas de ns. 13 (CLS) e 112 (CLS); 

– da Comissão de Economia, favorável ao 
Projeto e às Emendas de ns. 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 
e 12 (CCJ); à subemenda à Emenda nº 1 (CCJ) – 13 
a 22 – 24 a 35 – 37 a 45 – 47 a 52 – 54 a 58 – 62 a 
64 – 66 a 69 – 71 a 73 – 75 a 82 – 84 – 86 a 89 – 91 
– 92 – 94 a 98 – 100 a 105 – 109 a 112 (CLS); 
contrário às de ns. 5 – 10 e 11 (CCJ) e 23 – 36 – 46 
– 53 – 59 a 61 – 74 – 83 – 90– 93 – 99 –106 – 108 
(CLS) e oferecendo subemendas às de ns. 65 – 70 –
85 e 107 (CLS) e novas Emendas de ns. 113 (CE) a 
139 (CE); 

– da Comissão de Serviço Público, favorável 
ao projeto e às Emendas 12 (CCJ); à subemenda à 
Emenda nº 1 (CCJ) – 13 – 45 – 62 a 64 – 67 – 70 – 
72 – 73 – 75 – 78 – 79 a 85 – 91 – 92 – 94 – 95 a 98 
– 100 a 102 – 106 – 108 (CLS) e oferecendo 123 – 
126 – 129 – 130 – 134 – 135 e 136 (CE); contrário às 
de ns. 6 – 8 – 9 (CCJ) – 74 – 86 – 93 e 109 (CLS); às 
de números 117 – 128 – 133 e 139 (CE); 
considerando fora de sua competência as de ns. 2 – 
10 e 11 (da CCJ) – 14 a 44 – 46 a 60 – 99 – 103 a 
105 e 112 (CLS); 114 a 116 – 118 – 120 a 122  
– 124 – 125 e 137 (da CE); e oferecendo 
subemendas às de ns. 7 (CCJ) – 61 – 65– 66 – 68 – 
69 – 71– 76 – 77 – 87 a 90 – 107 – 108 e 110 (da 
CLS); 113 – 119 – 127 – 131 – 132 e 138 (CE) e 
oferecendo novas Emendas de números 140 a 158 
(CSP); 

– da Comissão de Finanças, favorável ao 
projeto e às emendas 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – e 12 (CCJ); 
 

à subemenda à Emenda ns. 1 – (CCJ) – 13 a 22 – 25 
a 45 – 47 a 52 – 54 a 58 – 62 – 63; à subemenda à 
Emenda nº 70 (CE) – 72 a 74 – 78 – 80 a 86 – 91 – 
92 – 94 a 98 – 100 a 104 – 106 – 109 a 112 (CLS); 
114 a 116 – 118 – 120 – 121 – 123 – 128 a 130 – 
133 a 137 (CE); às subemendas à Emenda nº 7 
(CSP) – 61 (CSP) – 65 (CSP) – 66 (CSP) – 68 (CSP) 
– 70 (CE) – 1º subemenda (CSP) à Emenda 76, à 
subemenda (CSP) – 77 – 87 a 90 (CSP) – 
subemenda (CSP) à Emenda 107; às subemendas 
(CSP) às Emendas 113 – 119 – 131 – e 138 – 
Emendas 140 a 142 – 145 a 158 (CSP); contrário às 
de ns. 5 – 10 e 11 (da CCJ) – 23 – 24 – 36 – 46 – 53 
– 59 – 69 – 80 à 2ª subemenda da CSP às Emendas 
71 – 75 – 93 – 99 – 105 – 108 (CLS) – 117 – 126; à 
subemenda (CSP) à Emenda 127 e 132 e à Emenda 
139 (CE); 143 – 144 (CSP); oferecendo subemenda 
às de ns. 64 – 67 – 69 – 79 (CLS) – 122 – 124 – 125 
(CE) – e novas Emendas de ns. 159 a 162. 

2 – Segunda discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 6, de 1960, que modifica dispositivos da 
Lei número 2.686, de 19-12-1955, que prorroga, pela 
prazo de cinco anos, o regime da subvenção às 
emprêsas de transportes aéreos estabelecido pela 
Lei nº 1.181, de 17 de agôsto de 1950 (incluído em 
Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. 
Senador Rui Palmeira), tendo pareceres favoráveis 
das Comissões: – de Constituição e Justiça; – de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de 
Economia; e de Finanças. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 

minutos. 
 



13ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA EM 29 DE MARÇO DE 1960 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 

Às 21 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Carlos Saboya. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Barros Carvalho. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Milton Campos. 

Lima Guimarães. 
Moura Andrade. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (51) 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 51 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, está aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Quarto Secretário,  

servindo de Segundo, procede à Ieitura  
da Ata da sessão anterior, que, posta  
em discussão, é sem debate  
aprovada. 

O Sr. Segundo Secretário,  
servindo de Primeiro, dá conta do  
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagens 
 

Do Sr. Presidente da República: 
Ns. 68 e 69, acusando a agradecendo  

o recebimento das de ns. 13 e 12, do  
Senado; 

– Nº 70, restituindo autógrafos do  
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1956, que  
abre ao Poder Legislativo o crédito especial  
de Cr$ 800.000.000,00 para atender às des- 
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pesas com a sua transferência para Brasília; e cuida 
do Serviço de Radiodifusão dos Trabalhos do 
Congresso Nacional, já sancionado. 
 

Avisos 
 

Do Sr. Ministro da Fazenda: 
Nº 317, como segue: 
Aviso nº 317 – 23 de março de 1960. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de transmitir a Vossa 

Excelência a inclusa cópia do Ofiício nº 1.396, de 14 
do corrente mês, em que o Instituto Brasileiro do 
Café solicita prorrogação de prazo para prestar as 
informações a que se refere o Requeriento nº 20, de 
1960, do Senhor Senador Mourão Vieira. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – Paes de Almeida. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ 
 

Rio de Janeiro, em 14 de março de 1980. 
Senhor Chefe do Gabinete: 
1. Com referência ao processo MF 40.234, de 

16 de fevereiro último, relativo ao Requerimento nº 
20, de 1960, do Senhor Senador Mourão Vieira, 
vimos comunicar-lhe que, para atendermos às 
consultas formuladas, estamos procedendo a um 
levantamento completo de todos os embarques de 
café, para o Norte e Nordeste do País, trabalho que 
se destina, também, à Comissão Parlamentar de 
Inquérito – Contrabando de Café. 

2. Tratando-se de tarefa de responsabilidade, 
que exige tempo para organização de mapas 
diversos, com elementos precisos, esperamos voltar 
ao assunto oportunamente, isto é, tão logo 
estejamos habilitados a responder tôdas as 
perguntas feitas no Requerimento em aprêço. 

3. Reiterando-lhe os nossos  
protestos de consideração, valemo-nos 
 

do ensejo para apresentar-lhe as  
nossas mais atenciosas saudações.  
– J. J. Juvenal R. Aires, Chefe do  
Gabinete. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Nº 319 nos seguintes têrmos: 
Aviso n.o 319 – 23 de março de  

1960. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a V.  

Exa. que êste Ministério está envidando esforços no  
sentido de serem ultimados os esclarecimentos a 
que se refere o Requerimento nº 73, de 1959, da 
autoria do Sr. Senador João Villasbôas, para 
imediato encaminhamento a essa Casa do 
Congresso. 

Aproveito a oportunidade para renovar  
a V. Exa. os protestos da minha alta  
estima e distinta consideração. – Paes de  
Almeida. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Nº 323, como segue: 
Aviso nº 323 – 23 de março de 1960. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que 

êste Ministério está envidando esforços no sentido 
de serem ultimados os esclarecimentos a que se 
refere o Requerimento nº 178 de 1959, da  
autoria do Sr. Senador Lino de Mattos, para 
mediante encaminhamento a essa Casa do 
Congresso. 

Aproveito a oportunidade para renovar  
a V. Exa. os protestos da minha  
estima e distinta consideração – Paes de  
Almeida. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Nº 336, a seguir: 
Aviso nº 336 – 25 de março de 1960. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de acusar o recebimento do 

Oficio nº 107, de 11 do corrente mês, no qual V. Exa. 
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se dignou comunicar-me a constituição da Mesa que 
dirigirá os trabalhos dessa Casa na sessão 
legislativa que se instalou no dia 15 de março 
corrente. 

Agradecendo a gentileza da participação, 
aproveito a oportunidade para felicitar a cada um dos 
membros eleitos, formulando votos de um feliz 
desempenho. 

Sirvo-me do ensejo para reafirmar a V. Ex.ª os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. Paes de Almeida. 

Dê-se conhecimento ao requerente. 
 

PARECERES 
NS. 132 E 133 DE 1960 

 
Nº 132, de 1960 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1959, que 
estabelece prazo para o provimento dos cargos 
públicos. 
 

Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Estabelecendo prazo para o provimento dos 

cargos públicos dispõe o presente projeto (art. 1º) 
que, verificada vaga em cargo público regularmente 
criado em lei, o respectivo provimento será feito, por 
ato do Presidente da República no prazo de trinta 
dias, sendo porém dispensada a nomeação 
(parágrafo único) se o Presidente da República no 
mesmo prazo, enviar mensagem ao Congresso 
Nacional com o projeto de extinção do cargo, por 
desnecessário. 

Se o provimento depender de indicação do 
outro órgão, ou de concurso, o prazo, referido no 
artigo anterior, contar-se-á da data em que fôr 
entregue ao Presidente da República a indicação ou 
resultado do concurso, com a habilitação ou 
classificação dos candidatos, ficando suspenso  
o curso do prazo, até final decisão, se houver  
recurso administrativo contra regularidade 
 

da indicação ou do concurso (art 2º e parágrafo 
único). 

Se a vaga se verificar em cargo cujo 
provimento dependa de prévia aprovação do Senado 
(artigo 3º), o nome proposto será encaminhado pelo 
Presidente da República àquela Casa do Congresso 
Nacional no prazo previsto no artigo primeiro. 

Comunicado ao Presidente da República o 
pronunciamento do Senado, se êste fôr favorável, 
será de dez dias o prazo para a nomeação; se fôr 
contrário, começará a correr nôvo prazo de trinta 
dias para a mensagem com a proposta de outro 
nome (artigo 4º). 

A lei aplicar-se-á, no que couber, às 
autoridades que tenham competência constitucional 
para prover cargos públicos (artigo 5º). 

II – O autor da proposição é o eminente 
senador Milton Campos que a justificou, com a sua 
reconhecida capacidade, da tribuna do Plenário, de 
maneira brilhante e plenamente convincente. 

Em resumo, são essas as principais razões 
em que se fundamentou o preclaro representante de 
Minas Gerais: 

a) O Decreto nº 47.021, do Poder Executivo, 
que "consolida as disposições relativas às 
nomeações e admissões no Serviço Público  
Federal e nas Autarquias, dispõe, em seu artigo  
1º: 

"Continuam suspensas, até ulterior 
deliberação, as nomeações, readmissões e 
admissões em função de extranumerário de qualquer 
categoria, no serviço público federal". 

b) Entretanto, no parágrafo único do citado 
artigo, estabelece o referido projeto que, em casos 
especiais, para assegurar a continuidade dos 
serviços públicos, poderão ser feitas nomeações ou 
admissões, nas seguintes hipóteses: 

1) para cargos em comissão; 
2) funções de confiança em órgãos legais de 

deliberação coletiva; 
3) para cargos da Magistratura e Ministros do 

Tribunal de Contas; 
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4) procuradores junto ao Tribunal Superior e 
ao Tribunal de Contas; 

5) para cargos e funções de magistério; 
6) para diplomata. 
c) se se abrir exceção à regra proibitiva das 

nomeações, se o Presidente da República fize-las 
em relação àquelas classes de funcionários, dessa 
circunstância decorre que, podendo o Presidente da 
República assinar nomeações também poderá deixar 
de fazê-las o que constitui absurdo; 

d) A Constituição Federal, no artigo 87, item V, 
atribui ao Presidente da República competência 
privativa para prover, na forma da lei e com as 
ressalvas estatuídas, os cargos públicos federais.  
O preceito não outorga apenas faculdade; impõe 
dever. Se o cargo é criado por lei, deve ser  
provido e se a Constituição atribui ao Presidente  
da República a competência dêsse ato, a lei não 
estará sendo cumprida se vago continuar o  
cargo. Não há o arbítrio que parece atribuir-se  
ao Sr. Presidente da República no Decreto nº 
47.021; 

e) há, portanto, algo de grave a observar; é 
que o Poder Legislativo, no particular, tem cometido 
omissões, e uma se contém no libertar o Executivo 
Federal de qualquer prazo para cumprimento dêsse 
seu dever constitucional; 

f) a omissão é em parte perdoável, pois 
presume-se que o Chefe do Govêrno cumprirá a 
tempo e a hora sua obrigação. A prática, porém, não 
o confirma: muitas nomeações essenciais ao serviço 
público são procrastinadas ou feitas fora de  
tempo, com manifesto prejuízo para o interêsse 
público. 

g) cite-se, como exemplo, a excessiva demora 
no preenchimento de cargos no Tribunal Federal de 
Recursos. Assim é que, em fevereiro, morreu o 
saudoso magistrado Arthur Marinho, e, até agora, 
não lhe foi dado substituto; 

h) o projeto não objetiva  
estimular o empreguismo. Ao contrário, 
 

pressuposto que o cargo público corresponde a uma 
necessidade e deve ser preenchido, porque criado 
em lei, para nêle ter exercício algum cidadão e não 
para que o Presidente da República o preencha 
como melhor pareça, o art. 1º acena com mensagem 
do Chefe do Executivo propondo a extinção de todos 
aquêles cargos que, vagos, se lhe afigurem 
desnecessários. 

III. Em sua justificativa, como se vê o ilustre 
prócer mineiro demonstra, cabalmente, a 
necessidade da providência legislativa que propõe. 

Ressalta, à vista, de outro lado, que a 
proposição se coaduna perfeitamente com os 
preceitos constitucionais e com o Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União. 

Nem nesse diploma, nem na Carta Magna, há 
qualquer artigo que seja ferido pelas medidas ora 
propostas, as quais, assim, sem nenhuma eiva de 
inconstitucionalidade ou injuridicidade, apresentam-
se em perfeitas condições de legalidade e revestem, 
sobretudo, um aspecto de alta moralidade. 

Ante o exposto, e considerando que seria 
redundante qualquer outro motivo que se aduzisse 
aos motivos alinhados pelo Senador Milton Campos 
em sua justificativa, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Ruy Carneiro. – Argemiro de 
Figueiredo. – Menezes Pimentel. – Benedicto 
Valladares. – Rui Palmeira. – Attílio Vivacqua. – 
Jefferson de Aguiar, com restrições. 
 

Nº 133, de 1960 
 

Da Comissão de Serviço Público Civil sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1959. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
Determina o presente projeto  

(artigo 1º) que, verificada vaga em 
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cargo público regularmente criado em lei, o 
respectivo provimento será feito por ato do 
Presidente da República, no prazo de trinta dias, 
sendo dispensada a nomeação (parágrafo único) se 
o Presidente da República, no mesmo prazo, enviar 
mensagem ao Congresso Nacional com projeto de 
extinção do cargo, por desnecessário. 

Se o provimento depender de indicação de 
outro órgão, ou de concurso, o prazo, referido no 
artigo anterior, contar-se-á (artigo 2º) da data em que 
fôr entregue ao Presidente da República a indicação 
ou o resultado do concurso com a habilitação ou 
classificação dos candidatos, ficando (parágrafo 
único) suspenso o curso de prazo até final decisão, 
se houver recurso administrativo contra a 
regularidade da indicação, ou do concurso. 

Se (artigo 3º) a vaga se verificar em cargo cujo 
provimento dependa de prévia aprovação do 
Senado, o nome proposto será encaminhado pelo 
Presidente da República àquela Casa do  
Congresso Nacional, no prazo previsto no artigo 
primeiro. 

Comunicado ao Presidente da República o 
pronunciamento do Senado, se êste fôr favorável, 
será de dez dias o prazo para a nomeação: se fôr 
contrário, começará a correr nôvo prazo de trinta 
dias para a mensagem com a proposta de outro 
nome (artigo 4º). 

Os dispositivos do projeto se aplicarão, no que 
couber, às autoridades que tenham competência 
constitucional para prover cargos públicos (artigo  
5º). 

II. O autor da proposição é o eminente 
Senador Milton Campos, que se confessou, ao 
propó-la, inspirado no Decreto nº 47.021, de 14 de 
outubro do ano passado, decreto que "Consolida as 
disposições relativas às nomeações e admissões no 
Serviço Público Federal e nas Autarquias". 

Comentando o referido decreto,  
diz o ilustre representante mineiro, 
 

que a medida nêle consubstanciada é, em princípio, 
louvável, pois revela o propósito do Presidente da 
República de estancar "a orgia das nomeações, 
verdadeira chaga que debilita e devora êste País". 

Contudo, observa o Senador Milton Campos 
que o decreto evidencia, por outro lado, a 
permanência de certa mentalidade ditatorial, 
demonstradora, sobretudo, de flagrante 
incompreensão do regime em que vivemos", e cita, 
em favor do que alega, o parágrafo único do artigo 
1º, onde se ressalva a faculdade outorgada ao Sr. 
Presidente da República de fazer ou não, certas 
nomeações, as quais entretanto, não são do arbítrio 
do Chefe do Executivo, mas de seu dever 
constitucional". 

Criticando êsse dispositivo, lembra o Senador 
Milton Campos que, "se abre exceção à regra 
proibitiva das nomeações, se o Presidente da 
República poderá fazê-las em relação a magistrados, 
procuradores junto aos Tribunais Superiores, 
diplomatas e determinados outros cargos do serviço 
público, dessa circunstância decorre, não há negar, 
que podendo o Presidente da República assinar 
nomeações, também pode deixar de fázê-las, e o 
absurdo é, então, evidente". 

Ora, continua o autor do projeto, a 
Constituição, no art. 37, que atribui competência 
privativa para "prover, na forma da lei e com as 
ressalvas estatuídas os cargos públicos federais", 
não outorga "apenas faculdade", impõe dever". 

"Se – continua – o cargo é criado por lei, deve 
ser provido e se a Constituição atribui ao Presidente 
da República a competência desse ato, a lei não 
estará cumprida se caso continuar o cargo", não 
havendo, portanto, o "arbítrio que parece atribuir-se 
ao Exmo. Sr. Presidente da República no Decreto nº 
47.021". 

Há, assim, acrescenta o Senador Milton 
Campos, "algo de grave a observar. É que o Poder 
Legislativo, no particular, tem cometido omis- 
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sões; e uma se contém no libertar o Executivo 
Federal de qualquer prazo para cumprimento dêsse 
seu dever constitucional". 

Aí, em resumo, as razões em que sustentou o 
projeto. 

III – A crítica feita pelo Senador Milton Campos 
é, a nosso ver, inteiramente procedente, sendo 
realmente condenável a situação por êle apontada. 

O projeto corrige as falhas em aprêço, 
evitando possam legítimos interêsses do servidor ser 
objeto de manobras pouco condizentes com as boas 
normas da administração. 

IV – A Comissão de Constituição e Justiça 
considerou o projeto perfeitamente válido, do ponto 
de vista constitucional e jurídico. 

V – Isto pôsto, e atendendo que o projeto, 
além de resguardar direitos do servidor e atender às 
necessidades do serviço público, tem um sentido 
altamente moralizador, opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 25 de março de 
1960. – Daniel Krieger, Presidente. – Caiado de 
Castro, Relator. – Jarbas Maranhão. – Guido 
Mondin. – Ary Vianna. 
 

PARECERES 
NS. 134 E 135, DE 1960 

 
Nº 134, de 1960 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 1959 (na 
Câmara nº 4.710-B-58), que estende à Sociedade 
Protetora Postal Piauiense os benefícios da Lei nº 
1.134, de 14 de julho de 1950). 

 
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 
Apresentado pelo Deputado Victorino Corrêa e 

desarquivado a requerimento do Deputado Amilcar 
Pereira, foi aprovado pela Câmara dos Deputados  
o Projeto nº 4.710-58, que visa a estender à  
Sociedade Postal Piauiense a outorga de re- 
 

presentação preconizada pela Lei nº 1.134, de 14 de 
julho de 1950. 

Dispõe o art. 1º da lei invocada, em remissão 
autorizada: 

"Art. 1º Às associações de classes existentes 
na data da publicação desta lei sem nenhum caráter 
político, fundadas nos têrmos do Código Civil e 
enquadradas nos dispositivos constitucionais, que 
congreguem funcionários ou empregados de 
emprêsas industriais da União, administradas ou não 
por ela, dos Estados, Municípios e de entidades 
autárquicas de modo geral é facultada a 
representação coletiva ou individual de seus 
associados, perante as autoridades administrativas e 
a justiça ordinária". 

Por conseguinte, pretende o projeto, que a 
sociedade venha a representar os seus associados 
perante as autoridades administrativas e judiciárias. 

Idêntico benefício já foi adotado pelo 
Congresso Nacional e sancionado pelo Sr. 
Presidente da República, com referência à União 
Postal Telegráfica do Ceará (Lei nº 2.480, de 6 de 
maio de 1955). 

Pelo exposto, o projeto é constitucional e nada 
obsta a sua tramitação e conseqüente aprovação. 

Sala das Comissões, em 18 de novembro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Jefferson de 
Aguiar, Relator. – Lima Guimarães. – Ruy Carneiro. 
– Argemiro de Figueiredo. – Milton Campos. – Daniel 
Krieger. 
 

Nº 135, de 1960 
 

Da Comissão de Serviço Público sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 1959 (na 
Câmara nº 4.710-B-58). 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
Visa o Projeto de Lei da Câmara  

dos Deputados nº 112, de 1959, a  
estender à Sociedade Protetora Pos- 
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tal Piauiense, sediada em Teresina, capital do 
Estado do Piauí, os favores contidos na Lei nº 1.134, 
de 14 de junho de 1950. 

Aquela lei limitou a sua concessão sòmente  
às associações de classe existentes na data de  
sua publicação e fundadas nos têrmos do Código 
Civil. 

A Sociedade Protetora Postal Piauiense, 
embora fundada a 7 de setembro de 1922, tendo, na 
data da publicação da Lei 1.134, existência de 28 
anos, não pôde usar das prerrogativas por ela 
conferidas porque só pôde registrar seus Estatutos 
no Cartório competente a 12 de fevereiro de 1958, 
quase oito anos depois da publicação daquele 
diploma legal. 

Quer, agora, o projeto, levando em conta o 
precedente havido com a Lei nº 2.480 de 6 de maio 
de 1955, que concedeu idêntico benefício à União 
Postal Telegráfica do Ceará, que se encontrava nas 
mesmas condições da Sociedade Protetora Postal 
Piauiense, que os favores da Lei 1.134 sejam a essa 
extensivos. 

Essa Sociedade, conforme se verifica dos 
seus Estatutos, devidamente registrados no 
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas  
de Teresina, não tem nenhum caráter político  
e congrega funcionários da União com a  
finalidade de constituir fundos para a concessão de 
pecúlio, despesa de funeral e empréstimos em 
dinheiro, benefícios que vem concedendo há 38 
anos. 

O que o projeto dispõe é que a essa 
Sociedade seja também conferido o direito de 
representar, individual ou coletivamente, seus 
associados perante as autoridades administrativas e 
a justiça ordinária e a ter as prerrogativas de órgão 
de colaboração com o Estado no estudo e na 
solução dos problemas que se relacionarem com a 
classe que representa, sendo-lhe ainda, permitido, 
mediante consignação em fôlha de pagamento de 
 

seus associados, o desconto de mensalidades 
sociais. 

Levando em conta o precedente da Lei nº 
2.480, de 6 de maio de 1955 e o fato de que a 
Sociedade Protetora Postal Piauiense é uma 
instituição assistencial de quase 40 anos de 
existência, o nosso parecer é favorável ao projeto, por 
não encontrar nenhum inconveniente na extensão dos 
favores da Lei nº 1.134 citada, à Sociedade com as 
características que a proposição especifica. 

Sala das Comissões, em 25 de março de 1960. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – 
Mem de Sá. – Jarbas Maranhão. – Caiado de Castro. 

 
PARECERES 

NS. 136, 137 E 138, DE 1960 
 

Nº 136, de 1960 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1950 (nº 2.221-
C-57, na Câmara), que aumenta o efetivo da Polícia 
Militar do Distrito Federal e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
A Mesa Diretora do Senado submete à 

consideração desta Comissão o Projeto de Lei nº 
2.221-C, de 1957, da Câmara dos Deputados e nº 3, 
de 1959, do Senado. 

O projeto em aprêço, de origem 
governamental, visa a aumentar o efetivo da Polícia 
Militar do Distrito Federal e dá outras providências. 

Examinando-o detidamente no que tange ao 
seu aspecto jurídico e constitucional, verificamos que 
nada contém que possa impedir sua tramitação. 

Nestas condições, somos de parecer que seja 
aprovado, cabendo a apreciação de seu mérito às 
Comissões competentes. 

Sala das Comissões, em 1º de fevereiro de 
1960. – Lourival Fontes, Presidente. – Menezes Pimen- 
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tel, Relator. – Benedicto Valladares. – Daniel Krieger. 
Jefferson de Aguiar. – Milton Campos. – Attílio 
Vivacqua. 

 
Nº 137, de 1960 

 
Da Comissão de Segurança Nacional sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1960 (nº 2.221-C 
de 1957, na Câmara dos Deputados). 

 
Relator: Sr. Pedro Ludovico. 
Projeto nº 2.221-C, de 1957, da Câmara dos 

Deputados foi aprovado por aquêle órgão do 
Congresso Nacional, com um substitutivo da 
Comissão de Segurança Nacional e com emendas 
da Comissão de Finanças. 

Êsse projeto foi objeto de uma mensagem do 
Sr. Presidente da República, Sr. Juscelino 
Kubitschek, baseada em exposição de motivos do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

A Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado sôbre êle se manifestou, opinando pela sua 
aprovação. 

O aumento da despesa pelo mesmo exigido é 
relativamente pequeno em face dos benefícios que 
deverão advir à população do Distrito Federal, com 
um policiamento mais eficiente. 

Destarte, somos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 24 de março de 

1960. – Jefferson de Aguiar, Presidente. – Pedro 
Ludovico, Relator. – Caiado de Castro. – Taciano de 
Mello. – Sérgio Marinho. 

 
Nº 138, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o projeto de 

Lei nº 3, de 1960, (na Câmara nº 2.221-C-57). 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1960, (nº 

2.221-C, de 1957, na Câmara dos Deputados), 
oriundo de Mensagem do Poder Executi- 
 

vo, aumenta o efetivo da Polícia Militar do Distrito 
Federal. 

Apreciando a Proposição em teIa, houve  
por bem a Comissão de Segurança Nacional da 
outra Casa do Congresso apresentar-lhe um 
substitutivo, em que se oferecem melhores 
oportunidades aos oficiais da Polícia Militar,  
graças à ampliação dos efetivos previstos 
originalmente. Daí adveio, porém, a necessidade  
de emendar o projeto, na parte relativa ao  
montante do crédito especial a ser aberto, fazendo-
o elevar de Cruzeiros 146.226.000,00 para 
Cruzeiros 219.055.740,00. A iniciativa dessa 
emenda, como era natural, coube à Comissão de 
Finanças da Câmara, sendo ela aprovada pelo 
Plenário. 

Vindo o projeto ao Senado, foi ouvida 
inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça, 
que nada objetou quanto à juridicidade e 
constitucionalidade do mesmo. 

De nossa parte, concordamos plenamente 
com a estimativa das despesas efetuadas pela 
Comissão de Finanças da Câmara e calcada em 
estudo procedido pelo General Comandante da 
Polícia Militar. Também entendemos que o rápido 
crescimento populacional da cidade e as 
necessidades de um policiamento mais eficiente 
impõem a ampliação dos efetivos da Corporação em 
aprêço. E, por assim pensarmos, opinamos 
favoràvelmente ao projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Fernando Corrêa. – Jorge Maynard. – 
Barros Carvalho. – Vivaldo Lima. – Francisco Gallotti. 
– Taciano de Mello. – Victorino Freire. – Caiado de 
Castro. – Jarbas Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Não há orador inscrito. 
O SR. LIMA GUIMARAES (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, Senhores 
Senadores. 
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Venho de uma visita a Brasília. Cada vez que 
piso aquela terra mais cresce minha admiração e 
meu orgulho por quanto pode a operosidade, a 
energia, a capacidade de trabalho de nosso povo. 

Ali, capitaneados pelo audaz desbravador que 
é o Presidente Juscelino Kubitschek, senhor de 
heróica tenacidade com que se pôs a serviço da 
Nação, ali os construtores da Nova Capital vêm 
realizando trabalho de tal envergadura que enche de 
embevecimento a quantos aportam naquele 
abençoado solo. 

Não importa, Sr. Presidente, a mordacidade 
com que despeitados e invejosos procuram 
desmerecer a majestade da obra. 

Está no consenso dos que a observam a 
grandiosidade e magnitude do empreendimento. 

Não é preciso proclamar-se aquilo que todos 
reconhecem: a bravura e a indômita coragem do Sr. 
Presidente da República, sua vontade férrea, sem o 
que o sonho de grandes brasileiros e a 
recomendação de nossas Constituições – a 
interiorização da Capital – não passaria de um vago 
desejo. 

Não venho repisar conceitos com que patriotas 
honestos já consagraram o explendor da Novacap. 
Quero apenas nesta oportunidade, focalizar precioso 
aspecto com que foi tratado um dos mais 
importantes problemas ali cogitados e quero mesmo 
congratular-me com o Sr. Presidente da República 
pela criação do Conselho de Saúde que representa 
um grande passo para a eliminação de velhos 
métodos de administração pública naquele setor. 

O plano de assistência médico-hospitalar foi 
tratado com especial carinho e penetrante 
inteligência e, uma vez realizado, teremos ali um 
sistema revolucionário proporcionando a Brasília 
fatôres indispensáveis ao confôrto, ao bem-estar e à 
comodidade da população. 

Por decreto presidencial, criou-se  
o Conselho Comunitário, órgão que 
 

se compõe de representantes de tôdas as classes 
sociais através de suas instituições e de 
representantes do Govêrno. 

Nesse Conselho, assim democràticamente 
organizado, o povo tem faculdade de opinar sôbre 
problemas de saúde pública e sôbre as 
necessidades de seu bairro ou zona residencial. 

O órgão executivo do Conselho Comunitário é 
Conselho de Saúde dirigido por técnicos e que 
dispõe de uma rêde de hospitais, sendo um  
central, de base e os demais vão se 
descentralizando, formando os hospitais distritais, 
rurais e satélites. Esta distribuição regular de 
estabelecimentos hospitalares faculta aos doentes 
encontrar imediata assistência médica, livre dos 
penosos e incômodos transportes. Com relação  
aos médicos e demais funcionários, lhes são 
exigidas horários integrais de trabalho, e a 
remuneração dos facultativos é constituída de uma 
parte fixa e uma variável, de acôrdo com os serviços 
prestados. 

A finalidade da medida é estimular os 
profissionais, despertando-lhes o interêsse pelo 
trabalho e pela dedicação ao estudo, aperfeiçoando-
se na sua experiência, com o que conquistarão 
clientela, visto como ao doente compete escolher 
seu médico. 

O plano de que aqui damos apenas ligeira 
notícia, exposto pelo seu idealizador, o Dr. Ernesto 
Silva, um dos diretores da Campanha de 
Urbanização da Nova Capital, mereceu francos 
elogios da Associação Médica, que lhe deu integral 
apoio, manifestando grande entusiasmo por êle. O 
Dr. Ernesto Silva, que merece as nossas felicitações, 
é o principal autor de outro plano de serviços de 
Educação que está sendo realizado com inexcedível 
êxito. 

Renovo, portanto, minhas congratulações ao 
Exmo. Sr. Presidente da República pelo carinho  
com que, médico que é, supervisionou a or- 
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ganização da Saúde Pública de Brasília, confiada ao 
espírito arejado e culto do ilustre médico, Dr. Ernesto 
Silva, que lhe emprestou o máximo de sua atividade. 

Estamos também nós outros de parabéns, 
pois na Nova Capital, para onde nos transportaremos 
a 21 de abril, vamos encontrar um serviço, dentro em 
breve, à altura das nossas necessidades. (Muita 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. (Pausa). 

Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da 
palavra, passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 10, de 1958 (nº 2.119, de 1956, na Câmara) que 
dispõe sôbre a estrutura administrativa da 
Previdência Social e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 103, de 1960, dos Senhores Senadores Moura 
Andrade, Argemiro de Figueiredo e Benedicto 
Valladares, respectivamente Líderes da Maioria, do 
PTB e do PSD, aprovado na sessão de 23 do mês 
em curso), tendo Pareceres (sob ns. 47 a 51, de 
1960), das Comissões: de Constituição e Justiça, 
favorável ao projeto com as Emendas que oferece de 
ns. 1 (CCJ); a 12 (CCJ); da Comissão de Legislação 
Social, favorável ao projeto e às Emendas de ns. 2, 
3, 6, 8, 9 e 12 (CCJ), contrário às de ns. 4, 5, 7, 10  
e 11 (CCJ) e oferecendo subemendas à de nº 1 
(CCJ) e oferecendo novas Emendas de ns. 13  
(CLS) e 112 (CLS); da Comissão de Economia 
favorável ao projeto e às Emendas de ns. 2 – 3 –  
4 – 7 – 8 – 9 e 12 (CCJ); à subemenda à Emen- 
 

da nº 1 (CCJ), 13 a 22, 24 a 35, 37 a 45, 47  
a 52, 54 a 58, 62 a 64, 66 a 69, 71 a 73, 75  
a 82, 84, 86 a 89, 91, 92, 94 a 98, 100 a 105,  
109 a 112 (CLS); contrários às de ns. 5, 10  
e 11 (CCJ) e 23 – 36 – 46 – 53 – 59 a 61 – 74  
– 83 – 90 – 93 – 99 – 106 – 108 (CLS) e 
oferecendo subemendas às de ns. 65 – 70 – 85  
e 107 (CLS) e novas emendas às de ns. 113  
(CE) a 139 (CE); da Comissão de Serviço  
Público, favorável ao projeto e às emendas 12 
(CCJ); à subemenda à Emenda nº 1 (CCJ), 13,  
45 – 62 a 64, 67 – 70 – 74 – 73 – 75 – 78 –  
79 a 85, 91, 92, 94, 95 a 98, 100 a 103, 106 e  
111 (CLS); às de ns. 135 e 136 (CE); contrário  
às de ns. 6, 8 e 9 (CCJ); 74, 86, 93 e 109  
(CLS); às de ns. 117, 128, 133 e 139 (CE); 
considerando fora de sua competência as de  
ns. 2, 10 e 11 (da CCJ); 14 a 44, 46 a 60, 99,  
103 a 105 e 112 (CLS); 114 a 116, 118, 120  
a 122, 124, 125 e 137 da (CE); e oferecendo 
subemenda às de ns. 7 (CCJ); 61, 65, 66, 68,  
69, 71, 76, 77, 87 a 90, 107, 108 e 110 da (CLS), 
113, 119, 127, 131, 132 e 138 (CE) e oferecendo 
novas Emendas de ns. 140 a 158 (CSP); da 
Comissão de Finanças, favorável ao projeto às 
Emendas 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 e 12 (CCJ); à 
subemenda à Emenda nº 1 (CCJ), 13 a 22, 25 a 
45, 47 a 52, 54 a 58, 62, 63; à subemenda à 
Emenda nº 70 (CE), 72 a 74, 78, 80 a 86, 91, 92, 
94 a 98, 100 a 104, 106, 109 a 112 (CLS), 114  
a 116, 118, 120, 121, 123, 128 a 130, 133 a  
137 (CE); às subemendas à Emenda nº 7  
(CSP), 61 (CSP) 65 (CSP), 66 (CSP), 68 (CSP), 70 
(CE), 1ª subemenda (CSP) à Emenda 76, à 
subemenda (CSP) 77, 87 a 90 (CSP) subemenda 
(CSP) à Emenda 107; às subemendas (CSP) às 
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Emendas 113, 119, 131 e 138, Emendas 140 a 
142, 145 a 158 (CSP); contrário às de ns. 5, 10 e 
11 da (CCJ); 23 – 24 – 36 – 46 – 53 – 59 – 69 a 
60, 2ª subemenda (CSP) às Emendas 71 – 75 – 
93 – 99 – 105 – 108 – (CLS), 117, 126 à 
subemenda (CSP) à Emenda 127 e 132 e à 
Emenda 139 (CE); 143, 144 (CSP); oferecendo 
subemenda às de ns. 64, 67, 69, 79 (CLS);  
122, 124, 125 (CE) e novas Emendas de ns. 159 a 
162. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emendas que vão ser lidas pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA 
Nº 163 

 
Onde convier: 
Art. – Fica elevado para 1% (um por cento) a 

taxa de que trata o artigo 6º da Lei nº 3.736, de 2 de 
março de 1960. 

Parágrafo único. Do montante de recursos 
previsto neste artigo, a Fundação das Pioneiras 
Sociais destinará até 50 por cento a obras  
e atividades de assistência em benefício  
dos contribuintes das instituições de previdência 
social. 

 
Justificação 

 
A Fundação das Pioneiras Sociais, no campo 

da assistência social, vem desenvolvendo trabalho 
eficiente e de grande alcance. 

Pela emenda, permite-se que cinqüenta  
por cento da taxa arrecadada pela Instituição, 
conforme art. 6º da Lei nº 9.736, revertam em 
benefício dos contribuintes dos institutos de 
previdência social. 

Eis, pois, uma fonte de arrecadação que se 
reverte em benefício direto e indireto do sistema 
previdenciário no País. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Benedicto Valladares. 

 
EMENDA 

Nº 164 
 

Substitua-se pelo seguinte texto a parte final 
do art. 145 depois da expressão: 

"Instituto e Caixas de Aposentadoria e pensões, 
"e liquidada mediante emissão de papel-moeda, e de 
apólices da dívida pública federal, inalienáveis, com 
juros de cinco por cento (5%) ao ano em nome do 
"Fundo Comum da Previdência Social". 

Acrescente-se ao mesmo art. 145, os 
seguintes parágrafos: 

§ 1º A emissão de papel-moeda não poderá 
exceder o limite de cinqüenta por cento (50%) da 
referida dívida, destinará obrigatòriamente, à 
prestação de assistência habitacional aos seguintes 
segurados dos IAP, prevista nesta lei (art. 121). 

§ 2º Redija-se nestes têrmos o parágrafo único 
do art. 145: 

Os cinqüenta por cento (50%) da mencionada 
dívida, liquidáveis em apólices de que trata êsse 
artigo, serão amortizadas em parcelas anuais de um 
bilhão de cruzeiros, os iguais. 

 
Justificação 

 
Será feita da Tribuna. 
Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 

Attílio Vivacqua. 
 

EMENDA 
Nº 164 

 
Ao art. 202, depois da palavra "empregados", 

acrescente-se: 
"e agentes". 

 
Justificação 

 
A razão informativa desta emenda prende-se à 

eqüidade, que reclama símile tratamento legal para 
os iguais. 
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O art. 202, dentro de uma linguagem genérica, 
previu o amparo dos empregados na situação em 
que menciona. 

Normalmente, os agentes já deveriam estar 
compreendidos, eis que, em análise última, também 
são empregados. 

Entretanto, as companhias de seguro têm se 
negado a reconhecê-los como empregados. 

Daí, se não houver menção expressa na lei, 
resultará um grave problema a ser solucionado pela 
justiça do trabalho, pois a controvérsia hoje existente 
será transplantada para terreno da aplicação do 
futuro diploma legal. 

A emenda obviará a criação dessa fonte de 
conflitos, consignando, desde logo, por expressa 
disposição, a inclusão dos agentes no benefício 
cogitado. 

Trata-se portanto, de uma providência de 
justiça. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Lino de Mattos. 

 
EMENDA 

Nº 166 
 

Supressos os incisos III e IV do artigo 5º, dê-
se a seguinte redação ao § 2º dêsse artigo: 

§ 2º São segurados facultativos os titulares  
de firma individual e os sócios e diretores de 
emprêsa, bem como os profissionais liberais, cuja 
idade, no ato da inscrição, não seja superior a 
cinqüenta (50) anos, sujeitos a prévia inspeção de 
saúde. 

 
Justificação 

 
A obrigatoriedade de filiação, imposta pelo 

projeto, quanto aos empregadores e aos 
profissionais liberais, não se justifica, quer em face 
da Constituição, quer em face dos princípios que 
norteiam a previdência social. 

A Carta Magna ao dispor sôbre a matéria, diz 
respeito aos trabalhadores, como tais aquêles que 
 

prestam serviço subordinado à direção do empregador. 
O projeto, nesse passo, não se limita a 

regulamentar o que determina a Constituição. O que 
faz é confundir previdência com seguridade social, 
matéria estranha ao preceito da Lei Maior que apenas 
cuida da previdência. Não há, pois, qualquer 
fundamento jurídico para que se imponha, ao 
empresário, e ao profissional liberal, o seguro 
obrigatório nos Institutos de Aposentadoria e Pensões. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Arlindo Rodrigues. 

 
EMENDA 

Nº 167 
 

O art. 4º letra "b", passa a ter a seguinte 
redação: 

b) empregado – a pessoa física como tal 
definida na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
Justificação 

 
A emenda tem por objetivo não só remeter a 

conceituação do que seja "empregado" à legislação 
específica, mas, ainda, evitar, num mesmo campo 
jurídico, a possibilidade de definições que, 
inexplicàvelmente, se antagonizem, como se verifica 
pela redação oriunda da Câmara dos Deputados e, 
igualmente, pela redação da Emenda nº 14, da 
Comissão de Legislação Social, eis que aqui se 
omite o elemento característico dessa conceituação 
– a não eventualidade da prestação de serviços. (Art. 
3º da Consolidação das Leis do Trabalho). 

Sala das Sessões em 29 de março de 1960. – 
Arlindo Rodrigues. 

 
EMENDA 

Nº 168 
 

Ao art. 1º dê-se a seguinte redação: 
Art. 1º A previdência social tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários os meios 
indispensáveis de manutenção, quando não se encon- 
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trem em condições de obtê-los por motivo de 
doença, velhice, invalidez e morte. 

Parágrafo único. A previdência social 
concederá, complementarmente, aposentadoria por 
tempo de serviço, bem como a prestação de 
assistência que vise à prestação da saúde dos seus 
beneficiários. 

 
Justificação 

 
A emenda proposta visa a estabelecer a 

indispensável consonância entre a legislação de 
previdência social e o preceito da Constituição  
que traça as linhas a serem observadas pelo 
legislador ordinário no que tange à respectiva 
matéria. 

A Constituição traça, em magnífica síntese, a 
abrangência, os contornos e os limites do regime da 
previdência social, aspectos êstes que não podem, 
nem devem, ser colocados à margem pela legislação 
comum. 

O pensamento que presidiu a feitura do 
estatuto básico há que ser observado, porque 
espelha, não só a síntese das aspirações, mas, 
também, as conveniências e as possibilidades do 
meio econômico-social a ser regido e tutelado pelas 
disposições constitucionais. 

Dir-se-ia que o texto constitucional comporta 
interpretação liberal no sentido de oferecer-se ao 
trabalhador proteção que se traduza em vantagens 
outras que não estatuídas no inciso constitucional 
que versa a matéria. 

Poder-se-ia, por isso, admitir, e até louvar, que 
a lei viesse a interpretar liberalmente a preceito da 
Carta Magna, no que estaria o legislador exprimindo, 
possìvelmente, justos anseios da massa 
trabalhadora. 

Todavia, é imperativo que o legislador pondere 
até que ponto pode satisfazer àqueles anseios, sem 
perder de vista os reflexos que semelhante 
interpretação possa acarretar para o meio 
econômico-social, inclusive o sacrifício que venha a 
impor àqueles que visa, quiçá irrefletidamente, 
beneficiar. 

A interpretação excessivamente ampliativa que o 
projeto se permite emprestar ao mandamento básico, 
mostra-se de tal forma inadequada à realidade brasileira 
que deve ser repelida pelo bom senso médio, pois 
obrigaria os trabalhadores a uma contribuição tão 
elevada que imporia aos próprios trabalhadores, e, de 
um modo geral, à coletividade, ônus insuportável, a 
menos que se colocasse a previdência social acima do 
bem-estar do povo, o que seria contradição imperdoável. 

Finalmente, a emenda objetiva harmonizar a 
estatuição do art. 1º com as disposições 
estabelecidas, para o art. 22 do projeto, na Emenda 
nº 113, da Comissão de Economia, em referência ao 
plano de beneficiários. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Arlindo Rodrigues. 

 
EMENDA 

Nº 169 
Substitua-se a alínea e, do artigo 127, pela 

seguinte: 
"e) o emprêgo de 50%, no mínimo, das 

disponibilidades, nas regiões de procedência das 
contribuições e na proporção da arrecadação nelas 
feita". 

 
Justificação 

 
A emenda visa tornar precisa a obrigatoriedade 

da aplicação de disponibilidade nas regiões de 
procedência das contribuições, pois a redação 
constante de projeto aprovado pela Câmara ("tanto 
quanto possível") não se coaduna com a natureza da 
norma jurídica, implicando mesmo em deixar ao 
arbítrio dos dirigentes das instituições empregar essas 
disponibilidades onde melhor lhes pareça. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Arlindo Rodrigues. 

 
EMENDA 

Nº 170 
 

Supresso o art. 25, dê-se a seguinte redação 
ao § 3º do art. 24: 
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Art. 24: 
§ 3º O auxílio-doença será devido enquanto 

durar a incapacidade, até o prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir do primeiro dia do 
afastamento da atividade, ou se se tratar de 
trabalhador autônomo, a partir da data do início da 
incapacidade. 

 
Justificação 

 
A obrigatoriedade do pagamento do auxílio-

doença, pelo empregador durante os primeiros 
quinze dias de afastamento do empregado, não tem 
razão de ser. Na hipótese, trata-se de incapacidade 
para o trabalho por motivo de moléstia natural e não 
profissional, não havendo, pois, qualquer relação de 
causa e efeito que justifique a responsabilidade da 
emprêsa. 

Por outro lado, o empregador, contribuindo a 
favor da instituição de previdência, à qual transfere 
os encargos de segurador, não se compreende que 
à emprêsa ainda se imponha o ônus de cobrir um 
risco que em virtude do seguro constitui 
naturalmente encargo da previdência. 

Daí a supressão do pagamento do auxílio pelo 
empregador e, em conseqüência, a atribuição dêste 
à instituição previdenciária. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Arlindo Rodrigues. 

 
EMENDA 

Nº 171 
 

Substitua-se o art. 29 e §§, do projeto, pelo 
seguinte: 

Art. 29. Verificada a recuperação da 
capacidade de trabalho do segurado, proceder-se-á 
de acôrdo com o disposto nos parágrafos seguintes: 

§ 1º O benefício ficará extinto se, dentro de 5 
(cinco) anos, contados da data do início da 
aposentadoria, ou de 3 (três) anos contados da data 
em que terminou o auxílio-doença, o aposentado fôr 
declarado apto para o trabalho. 

§ 2º Se a recuperação da capacidade de 
trabalho ocorrer após os prazos estabelecidos no 
parágrafo anterior, e bem assim, quando a qualquer 
tempo essa recuperação não fôr total ou fôr o 
segurado declarado apto para exercício de trabalho 
diferente do que habitualmente exercia, a 
aposentadoria será mantida, sem prejuízo do 
trabalho; 

a) no seu valor integral, durante o prazo de 6 
(seis) meses, contados da data em que fôr verificada 
a recuperação da capacidade; 

b) com redução de 50% (cinqüenta por cento) 
daquele valor, por período igual ao referido na letra 
anterior; 

c) com redução de 2/3 (dois terços), também 
por igual período, decorrido o qual definitivamente 
ficará extinta a aposentadoria. 

§ 3º Sempre que a recuperação da 
capacidade do trabalho ocorrer após os prazos 
previstos no § 1º dêste artigo, cessarão para o 
empregador as obrigações impostas pelo art. 475, e 
seus parágrafos, da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

 
Justificação 

 
O projeto dispensa tratamento desigual a 

segurados da Previdência Social, tais como os 
trabalhadores autônomos e os profissionais liberais 
(art. 29, § 1º, letra "b", e os empregadores (art. 29, § 
1º, letra "c"). 

Como é óbvio, a redação não condiz com o 
preceito contido no artigo 141, § 1º, da Constituição 
Federal, que assegura a igualdade de todos perante 
a mesma lei e proíbe em conseqüência, 
diferenciações pessoais diante da mesma norma 
legal. 

O que o preceito constitucional estabelece  
é, precisamente, que todos tenham o mesmo  
direito em face de condições idênticas, as  
quais, no caso, se configuram na qualidade  
de segurado da Previdência Social e na 
impossibilidade da recuperação total do trabalha- 
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dor assalariado, do trabalhador autônomo, do 
profissional liberal ou do empregador, para o exercício 
do trabalho ou da atividade anteriormente exercitada. 

A emenda se justifica, assim, para que se 
registre o princípio de isonomia perante a lei, em 
relação a todos os contribuintes. 

Também, a emenda adota o disposto no art. 
29, § 1º, letra "a", que assegura ao trabalhador os 
direitos resultantes do art. 475 e parágrafo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dando-lhe, 
entretanto, redação mais precisa, na forma sugerida 
pelo anteprojeto elaborado pela Comissão Nacional 
de Bem-Estar Social, em 1952. 

Sala das Sessões, em 22 de março de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

 
EMENDA 

Nº 172 
 

No § 2º, in-fine, do art. 71, do projeto, 
substitua-se a expressão "para os segurados dos 
IAPS", quando contribuindo sôbre importância 
superior àquele limite, em virtude de disposição 
legal" pela seguinte: "para os segurados que 
estiverem contribuindo sôbre importância superior a 
êsse limite, em virtude de disposição legal". 

 
Justificação 

 
A emenda tem mero objetivo de redação, pois, 

em virtude do disposto no art. 188 do projeto, a Caixa 
de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e 
Empregados em Serviços Públicos passa a denominar-
se também instituto, sendo assim aleatória a expressão 
"dos IAPS", contida ao art. 71, § 2º do projeto. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

 
EMENDA 

Nº 173 
 

Ao art. 25, in-fine, acrescente-se a expressão 
"na conformidade da legislação vigente". 

Justificação 
 

A emenda visa a resguardar o disposto  
na legislação vigente (Decreto-lei, nº 6.905, de  
26-9-1944), pois cumpre considerar que o 
pagamento do salário, no todo ou em parte,  
pelo afastamento do empregado por motivo de 
doença, não está obrigatòriamente vinculada à 
concessão do auxílio correspondente pela 
Previdência Social. 

O citado decreto-lei foi elaborado tendo em 
vista dois objetivos que devem ser mantidos; 
primeiro, o de assegurar ao trabalhador uma relativa 
continuidade da renda, durante os primeiros quinze 
dias do seu afastamento do serviço, em bases 
pràticamente correspondentes às do auxílio-doença; 
segundo, o de evitar abusos e controvérsias nas 
relações de trabalho. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Saulo Ramos. 

 
EMENDA 

Nº 174 
 

Substitua-se os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 83, 
pelos seguintes: 

§ 1º Para a verificação da observância desta 
lei, os segurados e os empregadores ficam sujeitos à 
fiscalização pelas instituições de Previdência Social 
e obrigados a prestar-lhes esclarecimentos e 
informações, exibindo, inclusive, documento de 
registro de empregados, livros ou fichas de ponto, 
fôlhas de pagamento, certificado de inscrição na 
instituição de Previdência Social e recibos de 
recolhimento das contribuições. 

§ 2º Para a apuração das importâncias que 
lhes sejam devidas, é facultado às instituições de 
Previdência Social requerer a exibição judicial dos 
livros e documentos referentes à escrituração 
mercantil dos empregadores. 

§ 3º Para os efeitos do disposto no  
parágrafo anterior, os empregadores deverão 
organizar fôIhas mensais de pagamento, das 
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quais constarão os descontos e consignações 
devidas às instituições de Previdência Social, e que 
serão arquivadas durante 5 (cinco) anos. 

 
Justificação 

 
Esta emenda consagra, em seu bôjo, por seus 

expressos fundamentos, as estatuições das 
Emendas ns. 61 (nos têrmos da subemenda da 
C.S.P.C.) e 62 da C.L.S. 

Afasta, assim, a reimplantação da velha 
instituição da devassa, que o Código Comercial repeliu, 
assegurando porém, o direito de verificação judicial dos 
assentamentos dos livros de contabilidade, segundo o 
princípio tradicional do nosso direito. 

Também, corrige as demasias e veda os 
abusos que porventura poderiam ser cometidos à 
sombra da injurídica disposição do § 3º do art. 83, 
como se inscreve no texto do projeto de lei da 
Câmara dos Deputados. 

Finalmente, faz clara e expressa a obrigação 
dos empregadores organizarem fôlhas mensais de 
pagamento, tal como ocorre atualmente. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Arlindo Rodrigues. 

 
EMENDA 

Nº 175 
 

No art. 160, caput, substituam-se as 
expressões "que fôr acordada" do por "que fôr fixada 
pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio". 

 
Justificação 

 
Parece indispensável manter o atual sistema 

de arrecadação indireta das contribuições dos 
serviços sociais patronais (SESI E SENAI – SESC e 
SENAC), como, aliás, também das demais entidades 
assistenciais (LBA e SSR), por intermédio das 
instituições de Previdência Social. 

A redação atual subordina o  
exercício dessas funções arrecada- 
 

doras à antecipada determinação da remuneração 
"que fôr acordada" entre as respectivas instituições 
para prestação dos referidos serviços. 

Assim, eventuais exigências excessivas das 
instituições previdenciárias, quanto à taxa de 
remuneração, poderiam dificultar os respectivos 
entendimentos, obrigando as entidades acima 
mencionadas, até mesmo a recorrerem à 
arrecadação direta, anti-econômica e indesejável, 
das suas contribuições. 

Parece, pois, de bom alvitre atribuir 
prèviamente ao Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, a quem competem funções fiscalizadoras, 
tanto em relação às instituições previdenciárias 
quanto aos serviços sociais, a fixação dessa 
remuneração. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Arlindo Rodrigues. 

 
EMENDA 

Nº 176 
 

(Acrescente-se onde convier): 
Art. 1º Serão aposentados pelos Institutos de 

Previdência a que pertencerem, com remuneração 
integral, os Teatrais, Cenógrafos, Cenotécnicos, 
Circenses e de Variedades, profissionais que 
trabalham em Emprêsas Teatrais, Circos, "Boites", 
Televisão, Cinematográficas, quando contarem trinta 
(30) anos de serviço. 

Art. 2º Considera-se profissional de  
Teatro, Circo, Cinema, "Boite" e Televisão, para 
os efeitos desta lei, aquêle que receba 
remuneração habitual e esteja enquadrado no 
âmbito da categoria profissional representada 
pelo Sindicato dos Atores Teatrais, Cenógrafos e 
Cenotécnicos do Rio de Janeiro, (Casa dos 
Artistas). 

Art. 3º A aposentadoria a que se refere 
 a presente lei será concedida ao artista  
teatral, cenógrafo, cenotécníco, circense,  
tele-ator ou de variedades, o profissional  
que contar no mínimo, trinta (30) 
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anos de atividade em uma ou mais emprêsas de 
diversões. 

Parágrafo único. A aposentadoria requerida 
pelo próprio interessado, será despachada no  
prazo máximo de noventa dias, pela Instituição  
de Previdência Social à qual pertencer o  
requerente. 

Art. 4º Na concessão da aposentadoria  
será observado o prazo de carência de vinte e  
quatro (24) meses de contribuições prestadas à 
Instituição de Previdência Social a qual pertencer o 
requerente. 

Art. 5º O tempo de serviço será computado de 
acôrdo com os preceitos da legislação trabalhista e a 
sua comprovação se fará pela Carteira Profissional 
devidamente anotada, pelo registro de empregados 
existentes nas emprêsas correspondentes ou por 
outras provas admitidas em lei. 

Art. 6º O valor mensal da aposentadoria 
corresponderá ao salário profissional vigente na data 
da concessão do benefício. 

§ 1º Caso a remuneração do Ator ou Artista 
Profissional, na época da concessão do benefício, 
seja superior ao salário profissional vigente, a 
importância da aposentadoria será fixada na base do 
salário-médio correspondente ha últimas vinte e 
quatro (24) contribuições, não podendo ser inferior 
ao salário profissional. 

§ 2º Os proventos da aposentadoria serão 
recebidos a partir da data em que o segurado se 
desligar do serviço da emprêsa. 

§ 3º Quando o ator ou artista profissional 
trabalhar simultâneamente em mais de uma 
emprêsa, sua aposentadoria será calculada sôbre a 
soma dos salários de contribuição. 

Art. 7º O aposentado nos têrmos desta lei, que 
voltar a exercer emprêgo ou atividade remunerada, 
não será segurado em razão dêsse emprêgo ou 
atividade. 

Art. 8º Nenhuma contribuição incidirá sôbre os 
proventos da aposentadoria, devendo a Instituição  
 

de Previdência Social, registrar em separado, as 
concessões deferidas. 

Parágrafo único. A apuração do tempo de 
serviço a que se refere a presente lei será feita 
computando-se a atividade artística em entidade 
pública, paraestatal ou autárquica. 

Art. 9º Não se aplica aos segurados do 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado, o disposto no art. 8º. 

Art. 10. O Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado pagará as 
aposentadorias concedidas de acôrdo com a 
presente lei, cabendo à União reembolsá-lo pelas 
importâncias despendidas. 

Art. 11. As dúvidas e omissões serão 
resolvidas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, ouvido prèviamente o Departamento 
Nacional de Previdência Social e o Sindicato dos 
Atores Teatrais, Cenógrafos e Cenotécnicos do Rio 
de Janeiro (Casa dos Artistas). 

 
Justificação 

 
Os profissionais a se beneficiarem com esta 

emenda têm a seu favor, como melhor argumento, a 
instabilidade profissional que pode ser classificada 
de "sul-generis" uma vez que as próprias leis 
trabalhistas fixam em quatro (4) meses anuais, o 
mínimo contratual. 

Profissão árdua e extenuante, exigindo dos 
que a praticam, um desgaste físico e mental difícil de 
ser avaliado, pois além de preencher as 8 horas de 
trabalho físico que a lei determina, ainda se dedicam, 
nas horas em que os demais trabalhadores 
repousam, ao processo da elaboração artística que 
exige estudo, pesquisa e noites indormidas, 
acrescidas de um intenso desgaste emocional, 
excitação nervosa extrema a que os leva a 
expectativa das estréias. 

Êsses profissionais, que em última análise, 
difundem no seio da massa a cultura do nosso povo, 
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estão ainda à espera de leis que os beneficiem 
objetivamente e lhes dêem um clima de tranqüilidade 
material e segurança futura, para melhor criar 
momentos de arte plena, que se tornarão 
inesquecíveis através dos tempos. 

Já existe o precedente, aliás louvável, da lei 
que beneficia os jornalistas, também infatigáveis 
trabalhadores da cultura. 

Existe também o Projeto de Lei 493, do ilustre 
Deputado Armando Falcão, atual Ministro da Justiça, 
que atende os anseios dos Radialistas, que é 
também louvável por todos os títulos, porém apenas 
para argumentar, pode-se afirmar, que essas 
profissões gozam de maior estabilidade e regalias, 
que os artistas e trabalhadores de Teatro, Cinema, 
Circo, “Boite” e Televisão, cujo fim de carreira será, o 
de terminar melancòlicamente seus dias, no Retiro 
dos Artistas, em Jacarepaguá, onde viverão da 
caridade pública, que é a que tem mantido aquela 
entidade, desde sua fundação. 

Para evitar, portanto, que os artistas de nossa 
Pátria sejam constrangidos a tão humilhante 
situação, depois de tantos e tão gloriosos sacrifícios, 
e por achar justa a providência que esta emenda 
esposa, é que apelamos para os nossos pares, para 
que analisem com o alto espírito público que os 
caracteriza, apreciando o problema em todos seus 
ângulos, para que se corrija de uma vez por tôdas, a 
situação incômoda e injusta a que estão sujeitos 
aquêles profissionais. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Gilberto Marinho. 

 
EMENDA 

Nº 177 
 
No art. 45 acrescenta-se: “e de  

enfermagem” depois da expressão “odontológica e 
farmacêutica”. 

 
Justificação 

 
Já há considerável serviço de  

enfermagem nos Institutos de Apo- 
 

sentadoria e Pensões. Acrescentar na lei a 
expressão é de justiça e contribui para melhor 
estruturação dêsse serviço e, portanto, para sua 
maior eficiência. 

Contribuirá, também, para maior 
reconhecimento público desta profissão cujo conceito 
se está firmando entre nós atualmente. A seguinte 
transcrição do tratamento dado a êsse assunto com 
a emenda proposta: 

Nos programas mais modernos de saúde e 
bem-estar social o objetivo é assegurar 
definitivamente de alguma forma, para todos os 
membros da coletividade, os serviços recomendados 
pelo Bureau Internacional do Trabalho, quais sejam: 
“la atencion del médico general y del especialista, 
tanto no hospital como en consulta externa inclusive 
las visitas a domicilio; los servicios dentales; los 
servicios de enfermaria en un logar o en um hospital 
y otras intituciones medicas; y los servicios que 
proporcionem aquelas otras profissiones que 
enalgun momento puedem estar reconocidas 
legalmente como profissiones afines”. 

1. Wilsow C.E.A., In lo que cuenta la 
enfermedad y lo que vale Ia salud. Organização 
Mundial de Saúde. Publicações Científicas nº 16, 
Washington, Maio de 1955, p. 73, citando: 

Associación International de Seguro Social 
(1948) Eghth General Meeting, Geneva, 4 to 9 October 
1947. Proceeding; Reportes and Resolutions: 
Constitutlon and Standing Orders. Montreal. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Gilberto Marinho. 

 
EMENDA 

Nº 178 
 
Emenda ao Item III do art. 111 
111 – Autorizar transferências dentre as 

dotações globais constantes do orçamento: 
 

Justificação 
 
O Conselho Fiscal é o órgão  

fiscalizador da execução orçamentá- 
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ria dos IAP, não se justificando, portanto, qualquer 
restrição à sua ação fiscalizadora. Por outro lado, há 
conveniência administrativa em que tais alterações 
orçamentárias ligadas às necessidades imediatistas 
da Instituição, sejam prontamente apreciadas e 
solucionadas, à semelhança do critério atualmente 
vigorante, que é o mais adequado. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Carlos Saboya. 

 
EMENDA 

Nº 179 
 
Emenda ao item XIII do art. 111. 
Redija-se assim: 
XIII – Pronunciar-se prèviamente sôbre os 

financiamentos concedidos pela Instituição, sem 
prejuízo da posterior revisão das operações realizadas. 

 
Justificação 

 
A audiência prévia do Conselho sem prejuízo 

de posterior revisão dos investimentos ultimados, é 
medida de maior segurança e fiscalização das 
operações de financiamento da Instituição. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Carlos Saboya. 

 
EMENDA 

Nº 180 
 
Emendas ao art. 113 e seus parágrafos. 
Redijam-se assim: 
Art. 113. Em cada Delegacia dos IAP haverá 

uma Junta de Julgamento e Revisão (JJR) 
constituída por um Representante do Govêrno e dois 
membros, representantes dos segurados e das 
emprêsas, eleitos pelos sindicatos das categorias 
profissionais e econômicas vinculados ao Instituto, 
com base territorial na jurisdição da Delegacia. 

§ 1º O mandato dos respectivos membros será 
de quatro anos. 

§ 2º Cada membro terá um  
suplente eleito na forma dêste artigo, 
 

funcionando, nos impedimentos do  
Representante do Govêrno, o seu substituto  
legal. 

A emenda segue a redação proposta  
pela Comissão de Legislação Social na sua  
Emenda nº 80, porém com as seguintes alterações: 
a) – substituição na composição da junta,  
do Delegado por um representante do Govêrno  
e fixação, em quatro anos, ao invés de dois,  
do mandato dos respectivos membros. E isso  
tendo em vista: 1) conveniência de serviço; 
atribuições do Delegado são múltiplas e absorventes, 
razão por que não poderia êle dar a necessária  
e a eficiente assistência às Juntas,  
cujo funcionamento deve ser absolutamente 
independente da vida funcional da Delegacia,  
para não causar qualquer prejuízo às classes 
contribuintes; 2) a participação do Delegado  
nas Juntas representaria uma ingerência  
da autoridade fiscalizadora no órgão revisor, 
inconveniente que dispensa maiores  
comentários. Quanto à fixação do mandato  
em quatro anos, é medida que a prática  
aconselha, porque é justamente a partir do  
segundo ano de exercício da função, quando  
o membro classista está mais integrado  
nos problemas da Instituição e capacitado,  
portanto, a melhor servir às classes  
que lhe outorgaram o mandato. A alteração  
do § 2º decorre das modificações propostas para o 
artigo. 

 
EMENDA 

Nº 181 
 

Subemenda à Emenda nº 15 – CLS 
 
Ao item III, do art. 5º, dê-se a seguinte 

redação: 
Os titulares de firma individual e os  

diretores de qualquer sociedade, cuja idade  
máxima seja, no ato de inscrição, de 50  
anos, e cuja cota de capital não seja superior a cem 
mil cruzeiros. 
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Justificativa 
 
A Emenda nº 15, aprovada pela Comissão de 

Legislação Social, preconiza que a cota de capital 
não seja superior a vinte vêzes o mais alto salário 
vigente no País. 

Ocorre que, com as alterações sucessivas que 
se tem processado no salário-mínimo, não há uma 
base certa para a filiação obrigatória dos pequenos 
empregadores. Adotada a Emenda nº 15, aquêle que 
não é segurado obrigatório, num determinado tempo, 
pode passar a ser depois abrangido, não em virtude 
de modificação da sua situação econômica e 
conseqüentemente da sua cota de capital, mas 
apenas devido ao tato da alteração dos níveis do 
salário-mínimo, o que pode representar, de certo 
ponto, uma incongruência. Da mesma forma, aquêle 
que se acha abrangido, em certa época, passa 
depois a ser excluído, pois que, com a elevação dos 
níveis do salário-mínimo, sua cota de capital 
resultará inferior à base exigida para a inscrição 
obrigatória. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

 
EMENDA 

Nº 182 
 

Subemenda à Emenda nº 57 – CLS 
 
Supresso o § 2º, substitua-se o artigo 79 pelo 

seguinte: 
Art. 79. O salário de inscrição corresponderá à 

importância declarada no pedido de inscrição, 
observando o limite máximo de 3 (três) vêzes o 
salário-mínimo de maior valor vigente no País. 

 
Justificação 

 
O salário de inscrição deve corresponder a 

uma determinada importância, e não à expressão 
"ganho", que não tem nenhum sentido de técnica-
jurídica para a elaboração legislativa. 

Também, a lei deve fixar expressamente  
o limite máximo de contribuição desta  
classe de segurados, em bases idênticas  
às dos demais associados, o que,  
inexplicàvelmente, passou despercebido à Comissão 
em sua emenda. 

De outro passo, não se deve conferir  
à instituição de Previdência Social o direito  
de arbitrar o salário de inscrição, na falta  
de sua declaração pelo segurado. Como é  
óbvio, no questionário destinado a essa  
declaração deve figurar o espaço para a  
indicação da importância correspondente, cumprindo 
ao organismo de Previdência Social exigir  
que tal questionário seja devidamente  
preenchido, para seu regular recebimento.  
O que não se justifica é o direito de arbitrar,  
pois isso dá margem a desídia no recebimento  
das declarações de inscrição. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Francisco Gallotti. 

 
EMENDA 

Nº 183 
 

Subemenda à Emenda nº 82 – CLS 
 
Subemenda ao art. 117 e ao seu § 1º, que 

passarão a ter a seguinte redação: 
Art. 117. Das decisões das JJR  

que confirmaram os atos denegatórlos de  
benefícios e daqueles que julgarem procedentes  
os débitos ou impuserem multa poderão os seus 
membros, as emprêsas, associados e seus 
beneficiários, recorrerem para o CF, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da data da ciência do 
interessado. 

§ 1º Nos casos de débitos e multas o  
recurso para o CSPS das decisões do  
Conselho Fiscal só será admitido mediante  
depósito do valor do débito ou da multa ou 
apresentação de fiador idôneo, feito dentro do prazo 
do recurso. 
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Justificação 
 

Com a modificação ora proposta visa-se 
harmonizar o seu texto com as subemendas já 
aprovadas pela Comissão de Finanças às Emendas 
ns. 64 (art. 85 § 3º) e 79 (item VII do art. 111), da 
CLS e preservar a competência dos Conselhos 
Fiscais no que diz respeito ao julgamento dos 
recursos interpostos das decisões relativas a 
contribuições, multas e benefícios. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Carlos Saboya. 

 
EMENDA 

Nº 184 
 

Subemenda à Emenda nº 89 – CLS. 
Pela rejeição da emenda, sòmente na parte 

referente ao art. 95, mantendo-se a redação da 
Câmara, com a adaptação para CSPS. 

Dê-se a redação seguinte: 
Art. 95. Ao CSPS compete julgar os recursos 

interpostos das decisões dos Conselhos 
Administrativos e Fiscais das instituições de 
previdência social, em matéria de contribuições e 
multas, benefícios e outras em que segurados, 
dependentes ou emprêsas foram interessados, 
quando proferido por voto de desempate ou em 
divergência com decisões do próprio Conselho. 

 
Justificativa 

 
A redação aprovada pela Câmara dos 

Deputados ao art. 95 é a que melhor se ajusta ao 
interêsse dos contribuintes, mantendo o Conselho 
Fiscal na posição de instância intermediária entre as 
JJR e o CSPS. O CSPS continuará a funcionar como 
instância suprema das decisões dos órgãos 
coleglados das instituições de previdência. 

Sala das Sessões, em 29 de março de 1960. – 
Carlos Saboya. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para justificar a emenda de minha 
autoria. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Attílio Vivacqua. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Sr. 
Presidente, a Emenda 164, que acabou de ser  
lida, dispõe que o débito da União aos Institutos  
de Previdência será liquidado mediante emissão  
de papel-moeda e de apólices da divida  
pública. 

A emissão de papel-moeda não  
poderá exceder de cinqüenta por cento  
(50%) da referida divida e destinar-se-á 
obrigatòriamente à prestação de assistência 
habitacional aos segurados dos I.A.P., prevista nesta 
lei (art. 121). 

Os cinqüenta por cento (50%) restantes da 
mencionada dívida de que trata êste artigo, serão 
amortizados em parcelas anuais de um bilhão de 
cruzeiros. 

Sr. Presidente, a dívida da União aos Institutos 
de Previdência atinge à fantástica soma de setenta 
bilhões de cruzeiros (Cruzeiros 70.000.000.000,00). 
Isto significa, por assim dizer, a destruição do próprio 
sistema previdenciário, feita pelo poder público 
relapso, por um criminoso comportamento dos 
governos, com a cumplicidade dos Partidos e do 
Congresso. 

A emissão de papel-moeda é preconizada 
quando o dinheiro pôsto em circulação tem uma 
função reprodutiva, e desde que não haja excesso 
de meio de pagamento. 

No Brasil, considerado êste último aspecto, 
não temos uma inflação. O que há é escassez de 
dinheiro, em relação aos seguintes dados: Renda 
Nacional estimada em 1958 em um trilhão e 
duzentos e quarenta bilhões de cruzeiros (Cr$ 
1.240.000.000.000,00), e calculada para 1960 em 
um trilhão e quinhentos bilhões de cruzeiros  
(Cr$ 1.500.000.000.000,00), conforme anexo  
ao Parecer da Comissão de Finanças do  
Senado; um mercado interno que nestes  
últimos dez anos foi o que alcançou a 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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maior expansão entre os diversos países,  
uma população que caminha para setenta  
milhões de habitantes (70.000.000), com um 
aumento anual de cêrca de dois milhões (2.000.000) 
de nascimentos, população esta com um crescente 
nível de vida e de exigências de consumo de 
utilidades; um aumento salarial incontável, 
decretado pelas próprias autoridades; uma 
arrecadação anual federal, estadual e municipal,  
que somada à das contribuições para as  
Autarquias de Previdência e aos ágios, atinge  
talvez a proximidade de quatrocentos bilhões de 
cruzeiros. 

Além dêsses dados, cabe considerar para 
apreciação do fenômeno monetário brasileiro, a 
imensa extensão do nosso território e as suas 
diversificadas regiões econômicas, nossos enormes 
e crescentes parques industriais e agrícolas, nosso 
volumoso comércio externo etc. 

A emissão proposta terá uma aplicação 
reprodutiva, pois se destina a financiamentos de 
casas para os contribuintes dos Institutos e Caixas 
de Previdência. 

Temos um dos maiores défícits de habitação. 
Precisaríamos de construir quinhentas mil casas por 
ano. Conhecemos o sofrimento, o sacrifício e o 
prejuízo moral que representa para a família a falta 
de casas, ou casas malsãs. A democracia é uma 
vergonhosa mentira e um desafio à miséria, quando 
ao lado das residências luxuosas e dos palácios, 
vivem milhões de pessoas sem teto ou moram nas 
infectas favelas. 

O nosso lema, o lema que deve animar a 
nossa consciência e o nosso coração, é êste que por 
vêzes já enunciei perante esta Casa: 

"um teto para cada família brasileira". 
Sr. Presidente, são estas breves palavras que, 

com emoção e confiante na deliberação do Senado, 
profiro para justificar a minha emenda. (Muito bem! 
muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e as emendas. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
A matéria volta às Comissões. 
 
Segunda discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 6, de 1960, que modifica dispositivos da 
Lei nº 2.686, de 19-12-55, que prorroga, pelo prazo 
de cinco anos, o regime de subvenção às emprêsas 
de transportes aéreos estabelecido pela Lei nº 1.181, 
de 17 de agôsto de 1950 (incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Rui 
Palmeira), tendo pareceres favoráveis das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de 
Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 

da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa) 
Está encerrada. 
Em votação. 
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 6, DE 1960 

 
Modifica dispositivos da Lei número 2.686, de 

19-12-1955, que prorroga, pelo prazo de cinco anos, 
o regime de subvenção às emprêsas de transporte 
aéreo estabelecido pela Lei nº 1.181, de 17 de 
agôsto de 1950. 
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Art. 1º Fica assim redigido o artigo 8º, da Lei 
nº 2.686, de 19 de dezembro de 1955: 

"Tôdas as emprêsas de navegação aérea, 
subvencionadas pela União, ficam obrigadas a 
conceder abatimento nunca inferior a 50% (cinqüenta 
por cento), em suas passagens, aos membros do 
Congresso Nacional, aos funcionários do Congresso 
em missão oficial e aos jornalistas profissionais, 
mediante requisição da associação de classe a que 
sejam filiados, desde que viajem no exercício da 
profissão. 

§ 1º O benefício de que trata êste artigo é 
extensivo a dois dependentes dos Congressistas, 
quando em missão no estrangeiro, bem como ao 
cônjuge do funcionário e o do jornalista em missão 
oficial do Congresso. 

§ 2º O abatimento a que se refere êste artigo é 
devido sob pena de ser automàticamente suspensa a 
subvenção". 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
Ordem do Dia. 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão, designando para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única,  

do Parecer nº 111, de 1960, da Comissão  
de Constituição e Justiça, no sentido da audiência  
do Tribunal de Contas sôbre o Projeto  
de Decreto Legislativo nº 21, de 1959  
 

(n-6 5-59, na Câmara), que aprova o ato do  
Tribunal de Contas denegatório de registro  
ao contrato de locação de serviços celebrados  
entre o Sr. Antônio Raposo e o Ministério da 
Aeronáutica. 

2 – Discussão única da Redação Final  
do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de  
1959 (nº 24-59 na Câmara), que mantém  
decisão do Tribunal de Contas que negou  
registro ao contrato celebrado entre a Delegacia 
Regional do Departamento dos Correios  
e Telégrafos, de Pernambuco, e a  
"Conservadora Phenix" (redação oferecida  
pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 113, 
de 1960). 

3 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 169, de 1959 (nº 3.228, de  
1957, na Câmara) que concede a pensão mensal  
de Cr$ 3.000,00 a Vinda Joana Neri, viúva  
do ex-aviador Adalto Domingos Neri, tendo 
Pareceres Favoráveis, sob ns. 121 e 122, de 1960, 
das Comissões: de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 1960 (número 533, de 1959, na 
Câmara), que reorganiza a Procuradoria junto ao 
Tribunal Marítimo, tendo Pareceres Favoráveis, sob 
ns. 123 e 124, de 1960, das Comissões: de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Encerra-se a sessão às 22 horas. 

 



14ª SESSÃO DA 2.8 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 30 DE MARÇO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Carlos Saboya. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Barros Carvalho. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 

Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Francisco Gallotti. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de  
55 Senhores Senadores. Havendo número legal, 
está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Francisco Gallotti,  

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

O SR. PRESIDENTE: – Não há, sôbre a 
mesa, Expediente a ser lido. 

Tem a palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, primeiro orador inscrito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Senhor 
Presidente, solicitei a palavra para transmitir à Casa 
a comunicação de que o Diretório 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Nacional do Partido Republicano reunido ontem e 
tendo em vista decisão anterior, unânimemente 
tomada em conjunto com suas Bancadas na Câmara 
e no Senado, resolveu autorizá-las a se desligarem 
das fôrças que compõem a Maioria parlamentar. 

A atitude, que os nossos representantes no 
Congresso Nacional assumirão, será de 
independência em face dos assuntos legislativos e 
dos atos do Govêrno Federal, e pautar-se-á pelo 
espírito sereno, construtivo e patriótico que orienta a 
nossa agremiação partidária, no estudo e solução 
dos problemas nacionais. 

Rendo nesta oportunidade a mais alta 
homenagem de aprêço, de admiração e de estima ao 
eminente Líder da Maioria, Senador Moura Andrade 
e aos ilustres Líderes das brilhantes Bancadas que a 
integram, assim como a todos os seus dignos 
componentes. 

Expresso-lhes também, o meu maior 
reconhecimento pela cordialidade e consideração 
com que sempre nos distinguiram e nos honraram. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Mourão 
Vieira, segundo orador inscrito. (Pausa). 

Não se encontra presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 

Figueiredo, terceiro orador inscrito. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (*): – 

Senhor Presidente, ainda o caso das enchentes do 
Nordeste. 

Meu Estado, a Paraíba, como tive 
oportunidade de dizer em aparte a um dos oradores 
que se ocuparam do assunto, sofreu, inicialmente 
graves prejuízos com as águas, que inundaram 
vários Municípios da região do Vale do Paraí- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ba. Êsses danos iniciais foram realmente  
grandes: casas destruídas, animais  
levados pelas águas, população desabrigada  
e faminta. Os últimos telegramas, entretanto, 
demonstram que a situação se agravou 
extraordinàriamente; a estas horas, a Paraíba 
coloca-se entre os Estados que têm direito de  
pedir a ajuda da União, dos Poderes federais,  
para amenizar a situação angustiante em  
que se encontram meus conterrâneos  
da zona atingida. Passo a ler três desses 
telegramas, passados pelo Prefeito de  
Cabaceiras: 

«Sr. Argemiro Figueiredo. 
Rua Mário Andrade, 48 – Botafogo – Rio. 
A Represa do Boqueirão, em plena praça  

na parte baixa da cidade está sangrando.  
População aflita assiste ao desabamento das  
casas situadas na zona inundada, que se  
estende por inúmeras residências do setor  
rural. O povoado de Riacho Fundo, na margem  
do Rio Paraíba, está também isolado e  
sofrendo danos lamentáveis. A Prefeitura sem 
recursos está impedida de promover a  
assistência que o povo exige e tem  
direito. Queremos ajuda do Govêrno, a qual  
não pode tardar. Respeitosos abraços». José 
Aurélio, Prefeito». 

«Senador Argemiro Figueiredo – Rio. 
A água do Boqueirão começou esta 

madrugada a inundar a cidade de Cabaceiras.  
Reina o pânico na população. Estou aqui  
pedindo socorros e apelo para o ilustre Senador  
no sentido de amparo urgente da parte do  
Govêrno Federal. A situação é grave. Voltarei  
ainda hoje a assistir à população flagelada  
temendo nada fazer materialmente em face  
da precária situação da Prefeitura. Confio na  
ajuda do honrado Chefe junto às autoridades fe- 
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derais. – José Aurélio – Prefeito. 

«Senador Argemiro de Figueiredo. 
Rua Mário Andrade, 48 – Botafogo – Rio,  

D.F. 
De Cabaceiras. 
Em aditamento ao telegrama taxado  

na Capital, no qual transmiti notícias colhidas  
no Gabinete do Governador, informo que a  
reprêsa do Boqueirão, contornando esta cidade,  
está ameaçando destruir prédios públicos e  
outros prédios particulares. Cabaceiras  
está completamente isolada, bem como sua 
população alarmada, aguardando horas  
trágicas, caso os Rios Taperoá e Paraíba  
continuem com suas enchentes extraordinárias.  
O Govêrno, que nos deu grandes benefícios  
com êsse açude, redimindo essa região,  
precisa neutralizar os efeitos negativos da  
obra, mandando construir a ponte já estudada  
sôbre o Taperoá e transferir as casas condenadas 
para ponto mais alto da cidade. A Prefeitura  
se propõe, mediante convênio com o DNOCS,  
a encarregar-se da construção das casas,  
com grande economia para a Nação, concordando, 
assim, com a sugestão feita pelos proprietários,  
em telegrama endereçado ao Dr. José Cândido.  
A situação é grave e o povo confia nos  
urgentes esforços do Senador junto às  
autoridades federais, no sentido de tranqüilizar  
a população da cidade e de seus arredores,  
que se encontra prêsa, sem acesso para  
fugir do terrível drama. Respeitosas saudações». – 
José Aurélio – Prefeito». 

Conforme se diz nos telegramas, o  
Município de Cabaceiras, situado na zona  
do Cariri, ficou inteiramente ilhado. 

Construiu-se, Senhor Presidente, há pouco 
tempo, o Açude Boqueirão, com o qual o honrado e 
benemérito Presidente Juscelino Kubitschek dotou 
de água e saneamento a cidade de Campina 
Grande. O açude, cuja capacidade é de trinta mil 
metros cúbicos de água, a estas horas está 
sangrando, sem garantia de segurança. A barragem 
nada sofreu, mas na verdade as águas represadas 
atingiram a cidade de Cabaceiras, sede do 
Município, destruindo-a, em parte e isolando a 
população, ilhada, de um lado, pelas águas do Rio 
Paraíba e do outro, pelo Açude Boqueirão. 

Lamento profundamente a circunstância. Há 
cêrca de dois anos, atendendo a apêlo que recebi da 
população de Cabeceiras, adverti o Departamento de 
Obras Contra as Sêcas, dizendo, pela experiência 
que a população de Cabaceiras tinha, que as águas 
represar das do Boqueirão haveriam de inundar 
parcialmente a cidade. O Departamento, dentro dos 
seus cálculos, informou oficialmente, que a cidade 
não seria atingida. Agora, verifica-se exatamente 
aquilo que se receiava – as águas do açude 
inundaram a cidade e destruíram-na em Parte. 

É possível – e aqui cabe uma ressalva, porque 
não gosto de afirmar sem o devido conhecimento de 
causa – que a destruição quase total da cidade não 
se deve à cheia inesperada do Rio Paraíba, cujo 
aumento de volume dágua foge a tôdas as previsões 
da Inspetoria das Sêcas. O fato, porém, é que a 
população do Município de Cabaceiras espera e 
merece a ajuda dos podêres federais. 

Transmito seu apêlo ao Líder da Maioria e às 
autoridades federais, solicitando também para meu 
Estado o auxílio a que tem direito. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Não há outro orador inscrito. 
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O SR. PEDRO LUDOVICO (*): – Senhor 
Presidente, não pretendia falar na sessão de hoje. 
Na falta, porém, de outro orador inscrito, aproveito a 
oportunidade para dizer algumas palavras a respeito 
de Brasília. 

Ontem, em aparte ao nobre e inteligente 
representante do Rio Grande do Sul, Senador Daniel 
Krieger, admiti que Brasília não possui condições de 
confôrto e habitabilidade. Para ser breve, não deixei 
claro meu pensamento, o que faço agora. 

A futura Capital não apresenta os requisitos de 
comodidade porque é cidade nova, ainda em 
construção. Não se pode considerá-la ótima, mas 
não há dúvida de que é boa. 

Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Pôrto 
Alegre e outras capitais importantes do Brasil 
oferecem excelentes condições de habitalibilidade, 
mas são cidades antigas, de três e quatro séculos. 

Seria desejável que os representantes do povo 
tivessem mais condescendência, mais boa vontade 
para com Brasília, obra de vulto, de fundo nacionalista, 
que projetará o Brasil para um futuro grandioso. 

Achei-me, portanto, na obrigação de fazer esta 
complementação ao meu aparte de ontem. Reporto-
me, até, ao que se passou comigo, quando promovi 
a mudança da Capital de meu Estado. Nomeado 
Interventor Federal de Goiás, logo depois da 
Revolução de 1930, em que tomei parte, verifiquei 
que a velha cidade Goiás não mais poderia servir de 
Metrópole do Estado, terra dadivosamente 
aquinhoada pela natureza, mas que vivia em atraso 
de muitos anos. Basta dizer que a antiga sede do 
Govêrno goiano, durante duzentos anos,  
nunca teve mais do que vinte mil habitantes; e 
Goiânia, que foi muito combatida, como Brasília o é, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

com apenas vinte anos de fundada já conta mais de 
duzentos mil habitantes e possui todo o conforto 
possível numa cidade sertaneja. 

Os Senhores Deputados e os Senhores 
Senadores devem ser tolerantes para com a 
Metrópole que se levanta no Planalto Central. É claro 
que haverá inicialmente algumas dificuldades. Em 
uma cidade recentemente construída não se pode 
encontrar de tudo. Como bons brasileiros, no 
entanto, devemas cooperar com o Presidente da 
República, para o reerguimento do Centro-Oeste do 
País, cujo progresso se refletirá no Norte, no 
Nordeste, e também no Sul do País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Pois não! 
O SR. MEM DE SÁ: – Aceito a declaração de 

V. Exa. de que os Parlamentares não podem 
pretender em Brasília, desde já, as condições 
normais de vida em uma grande capital.  
Acho razoável que de uma cidade nova não se 
possa exigir, desde logo, as diversões e o  
confôrto de uma cidade plenamente desenvolvida. 
Há dois problemas, porém; o primeiro, é o  
limite de sacrifício que se impõe aos parlamentares  
e principalmente, aos funcionários. Dêste,  
porém, abro mão. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Discordo de V. 
Exa. Penso que os nobres Colegas,  
transferindo-se para Brasília, concorrerão para a 
concretização daquela grandiosa obra. Andarão 
muito melhor do que aprovando, como há poucos 
dias, a concessão de vencimentos em dôbro, durante 
dois anos e ajuda de custo equivalente a três meses 
de vencimento, para os funcionários da Casa, que 
para lá seguirão. 
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Considero essa parte mais impatriótica do que 
irmos para Brasília. 

SR. DANIEL KRIEGER: – O parlamento 
seguiu o exemplo do Executivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O Executivo 

também está errado. 
O SR. MEM DE SÁ: – Deveria então V. Exa. 

ter-se a êle referido. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Nesse dia não 

me achava presente. Se estivesse, embora muito me 
mereçam os funcionários desta Casa, teria votado 
contra, porque ir para Brasília não é castigo. 
Considero erradíssimo o que os Senhores 
Senadores votaram. 

O SR. MEM DE SÁ: – Eu me abstive de votar. 
Reafirmo, no entanto, que o Executivo deu o 
exemplo. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Exemplo errado. 
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa, portanto, devia 

referir-se principalmente ao Executivo. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Sou contra o 

Executivo nesse particular. 
O SR. MEM DE SÁ: – O segundo problema diz 

respeito a ato recente do Chefe do Govêrno, 
relativamente aos militares. O Sr. Presidente da 
República baixou decreto dispondo que os militares, 
em vez de transferidos, são mandados servir em 
Brasília, porque, graças a essa expressão «mandados 
servir», terão também direito a diárias e ajuda de custo. 
Não é êste, porém, o ponto exato, nobre Senador 
Pedro Ludovico. Estou disposto a abrir mão  
de todo o mínimo de confôrto que falta atual- 
 

mente em Brasília; acredito venha a ter água, luz, 
transporte etc. O problema crucial, a meu ver, é o 
das comunicações do Parlamento com todo o País. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Ainda no 
particular há engano do nobre Colega. Estou 
informado de que existe uma filial da Rádio Nacional 
em Brasília, com dois canais; assim, será 
perfeitamente possível a comunicação não só com 
todo o Brasil mas com o mundo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não bastam. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Aliás, a 

informação foi-me prestada por um técnico. 
O SR. MEM DE SÁ: – Dois canais serão 

insuficientes; pode Vossa Excelência estar certo. 
Atente bem o nobre colega para o fato: só o Banco do 
Brasil necessitará de um para manter comunicação 
diária com suas agências. E os Ministérios e a 
Presidência da República? Como vê o nobre Colega, o 
Congresso não terá comunicação com o resto do País. 
O sistema eficiente é o da telefonia pela microonda e 
esta, antes de ano e meio, não haverá. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Afirma-o V. Exa. 
com segurança? Já ouviu técnicos a êsse respeito? 

O SR. MEM DE SÁ: – Sim. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Segundo sei, o 

problema poderá ser resolvido em três ou quatro 
meses. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não acredito. Sòmente 
agora foi autorizado o embarque do material 
necessário da Alemanha. Virá de avião. Pelo sistema 
de micro-ondas, as torres transmissoras terão de ser 
colocadas de cinqüenta em cinqüenta quilômetros. 
Trabalho idêntico foi feito na ligação Rio-São Paulo, 
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ao longo de uma das zonas mais desenvolvidas do 
Brasil, e levou quase dois anos. A distância entre 
Brasília e o Rio de Janeiro é muito maior. Assim, um 
sistema de telefonia eficiente só ficará pronto dentro 
de ano e meio ou mais esse o ponto: não há 
possibilidade de o Congresso funcionar exercendo 
plenamente sua missão, com Imprensa sediada em 
Brasília, com agência de todos os jornais e  
dispondo de meios de comunicação capazes; e o 
Parlamento, sem isso, emudecerá, ficará sepultado. 
Há de o nobre colega compreender e concordar 
comigo. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Creio não ser o 
principal. 

O SR. MEM DE SÁ: – É fundamental. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O sistema de 

rádio e de telegrafia resolveria. 
O SR. MEM DE SÁ: – Pelo sistema  

Morse, de Pôrto Alegre ao Rio um telegrama leva 
cinco dias. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não se trata 
apenas do sistema Morse. Como já disse, de um dia 
para outro pode-se instalar uma estação rádio-
telegráfica. 

O SR. MEM DE SÁ: – Por enquanto um 
telegrama gasta de quatro a cinco dias, para vir de 
Pôrto Alegre ao Rio. Geralmente é mandado de 
avião. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não discuto 
êsse particular porque não sou técnico no assunto. 
Não poderei, assim, dar opinião correta. 

O SR. MEM DE SÁ: – Também não  
o sou, mas transmito o que ouvi de um  
grande técnico, dos maiores do Brasil, professor  
na matéria. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – A construção de 
Brasília, a meu ver, será grande impulso no 
desenvolvimento econômico e de modo geral, no 
progresso do País. Os defeitos e lacunas que 
porventura existam, devem, pois, ser tolerados. 

Somos brasileiros patriotas e nacionalistas; é 
razoável que suportemos essas dificuldades. 

Dirijo um apêlo aos meus Colegas do Senado 
e a todos aquêles que não tenham simpatia por 
Brasília, no sentido de que modifiquem seu 
pensamento e ajudem o Presidente da República a 
terminar essa grande obra, porque uma cidade se 
completa com o decorrer do tempo. 

Quando iniciei a construção de Goiânia, a 
receita do Estado de Goiás era apenas de dez 
milhões de cruzeiros. Afirmavam meus adversários 
que eu estava ficando louco, pois não concebiam 
que um Estado pequeno construísse uma cidade 
especialmente para sua Capital; no entanto, os fatos 
demonstraram o contrário. 

A verdade aí está: – Goiânia, hoje, com vinte e 
quatro anos, tem duzentos mil habitantes. 

Senhor Presidente, meu intuito era esclarecer 
que não fiz restrições a Brasília, como muitos 
poderiam ter pensado; ao contrário, sou seu 
partidário e entusiasta, não porque esteja localizada 
no meu Estado, e sim porque será o núcleo central 
que propiciará ao Brasil maior desenvolvimento. 
(Muito bem) 

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

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Senhor 
Presidente não costumo trazer para êste  
recinto problemas da política do meu Estado, porque 
a serenidade que preside os debates no  
Senado e a altura em que são colocados não 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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dão eco às dissenções regionais. Depara-se-me, no 
entanto, no «Diário Carioca» de hoje, a seguinte 
noticia: 

«Oposição Maranhense Acena com Novos 
Rumos». 

«A vitória da candidatura do Senhor Newton 
Bello, a cujas tradições de truculência e de 
odiosidade acumulada se somam a mediocridade 
política, a incapacidade administrativa e o total 
despreparo para um pôsto da magnitude do Govêrno 
do Estado contribuiria ainda mais para afundar o 
Maranhão numa situação de desespêro». 

O Deputado Newton Bello é o candidato do 
Partido Social Democrático, da União Democrática 
Nacional e do Partido Libertador ao Govêrno do 
Estado. Está preparado para governar pois  
começou a carreira política como Vereador e já foi 
Deputado Estadual, Líder da sua Bancada, 
Presidente da Câmara Municipal, Secretário da 
Justiça, Consultor Jurídico do Estado, Deputado 
Federal em duas legislaturas e o Líder de  
Bancada na Câmara Federal. Homem culto e 
organizado, tem dado ao P.S.D. relêvo e  
brilho em todos os postos que tem ocupado.  
Foi escolhido por todos nós para disputar  
nas urnas a 3 de outubro, o pleito para Governador 
do Estado. 

O tom do manifesto e a agressividade dos 
seus signatários demonstram cabalmente os 
sintomas da derrota, porque estou certo de que nós 
os venceremos. Com amplas margens. Será uma 
derrota, campal, porque o candidato que apresentam 
– e que me traiu, pois, tendo votado na Convenção 
do Partido no Dr. Newton Bello e, como membro do 
Diretor registrou-lhe a candidatura – traiu, a falsa fé, 
o Partido e ao amigo, a quem deve tôdas as 
posições e fortuna. 

São signatário do manifesto os Senhores: 
Deputado Clodomir Millet Neiva Moreira, Henrique de 
La Rocque, Afonso Matos. Êste, não é Deputado e 
sim quinto Suplente de Deputado. Já foi eleito 
Deputado, e o mais votado no Estado quando 
obedecia à minha orientação. 

Na penúltima eleição foi primeiro Suplente; 
agora, é quinto e, para que exerça a função, é 
preciso que morra duas vêzes a Bancada da 
Oposição. (Risos). 

O manifesto o nomeia Deputado, naturalmente 
para impressionar. 

O Senhor Clementino Bezerra teve trezentos 
votos para Deputado Estadual na última eleição. 

Diz um trecho do manifesto que responderei 
com energia: 

«É evidente – afirma-se mais adiante – que o 
Senador Victorino Freire está jogando, na vitória de 
seu candidato, a sua esperança de manter sôbre o 
Maranhão o odioso regime de total desonestidade e 
descalabro administrativo em que nos encontramos, 
alimentado por um domínio que desperta a maior 
repugnância em tôdas as consciências». 

Senhor Presidente, é provável que eu seja 
cúmplice de alguma desonestidade, mas de boa-fé. 

Assina o manifesto o ex-Presidente do Banco, 
da Amazônia, Senhor José Matos. 

Esta Casa é testemunha da bravura com que 
aqui me portei para defender-lhe a posição e o nome, 
contestando meu eminente colega, Senador Cunha 
Mello. Não tomei conhecimento das denúncias 
oferecidas contra a sua probidade. A própria Oposição, 
que, agora, lança seu nome, o acusava de público, 
perante o Presidente da República, de desonesto. 
Entretanto, em dois ou três discursos nesta Casa, eu 
contestei com a maior veemência e acirrada energia, o 
Senador Cunha Mello. 
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Se houve desonestidade no Banco elas não 
foram praticadas por mim e eu defendi o Sr. José 
Matos com documentos oficiais que êle me forneceu. 

O Sr. Remy Archer, ao assumir a Presidência 
do Banco da Amazônia, declarou que se o Senador 
Cunha Mello tivesse pedido inquérito parlamentar e 
eu declarado que imediatamente assinaria o pedido, 
teríamos muitos aborrecimentos e ficaríamos mal 
colocados perante o Senado porque os documentos 
não eram verdadeiros. 

Dou a mão à palmatória. O Senador Cunha 
Mello pode deixar a presidência e dar-me uns bolos, 
pois os mereço. 

Assina, também, o manifesto o Senhor Neiva 
Moreira que, em artigo, declarou haver desonestidade 
no Banco da Amazônia praticada pelo seu Presidente. 
Hoje, o Senhor José Matos é seu candidato!!! 

O Senhor Neiva Moreira não tem qualquer 
autoridade, nem os demais signatários, para afirmar 
que no Maranhão a desonestidade é total e por mim 
chefiada. Revidando afirmo que S. Sa. é desonesto 
hereditário, já o denunciei nesta Casa. Nesta 
mudança para Brasília, já arranjou lugar de setenta 
mil cruzeiros para um irmão, segundo declara a 
«Tribuna da Imprensa» sem contestação e está se 
defendendo, dizem todos, na mudança grandiosa... 

Eu não me vendo por emprêgo ou posição. 
Sou honrado, com trinta anos de vida pública e vivo 
de meus subsídios. Se algum amigo, ao qual ajudei a 
alcançar certa posição pública, furtou, não foi com a 
minha cumplicidade. 

O Sr. Henrique Larroque, outro signatário, 
também me ofende ao declarar que desejo 
sobreviver ao regime de total desonestidade. 

Não tem S. Sa. autoridade moral para fazer tal 
afirmação. Sou honesto, repito, cumpro os deveres 
do meu mandato; não perco noites nas mesas de 
pano verde. 

O Senhor Alberto Aboud, Deputado Estadual 
pelo P.T.B., e que também assina o manifesto, está 
envolvido em contrabando de café no Maranhão. 
Comprou uma torrefação para receber do Instituto 
Brasileiro do Café sacas a mil e dez cruzeiros e 
vendê-las aos comerciantes, no interior, com a nota 
de mil e dez cruzeiros, mas, por dois mil e 
quatrocentos cruzeiros. Denunciei o fato ao 
Presidente do Instituto Brasileiro do Café e prometo 
num inquérito provar-lhe a Improbidade. 

Assim, Senhor Presidente, êste manifesto eu 
não o devia comentar porque alguns que o assinam, 
como o Deputado Nunes Freire, meu antigo 
correligionário, hoje meu adversário e com quem não 
tenho relações pessoais, mas que lhe respeito a 
dignidade, nada me deve, entretanto, não é mais 
honrado do que eu. O Deputado Clodomir Milet, meu 
inimigo pessoal, também nada me deve, mas lhe 
declaro que faço de S. Sa. o juízo que faz de minha 
pessoa. 

Os outros, Sr. Presidente, me traíram; 
aguardem as urnas do dia três de outubro e verão de 
que lado está o eleitorado maranhense. Não tenho, 
em absoluto, receio de lutar; devo, até, congratular-
me por esta felonia sem parelha, porque, atrás de 
mim vejo o cemitério dos que me traíram e jamais 
aqui voltaram. O ex-Senador José Neiva, fi-lo 
Senador e êle bandeou. se, apesar dos esforças do 
meu eminente colega e um dos Chefes do Partido, 
Senador Eugênio de Barros – bandeou-se deixando-
nos; perdeu a situação em seus Municípios e, em 
seguida, a eleição até para Deputado Estadual. 

O Deputado Afonso Matos sempre o mais 
votado no Estado, desligou-se igualmente do Partido. 
Hoje, o Manifesto aponta-o como Deputado. 
Deputado deve ser apelido. (Riso). Êle é apenas 
quinto Suplente. Seria necessário que 
desaparecesse tôda a Bancada duas 
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vêzes para êle poder assumir o mandato. 

Nomeei o Senhor José Matos escriturário, 
quando Secretário do Ministro da Viação e Obras 
Públicas; fi-lo interventor de uma firma alemã e chefe 
do meu gabinete. Na Presidência do Marechal Eurico 
Gaspar Dutra apontei-o para Diretor do IPASE; em 
seguida, fi-lo Adido Comercial na Argentina, Diretor do 
Banco da Amazônia, Deputado Federal e Presidente 
do mesmo Banco, apesar do veto do Amazonas e 
Pará e do Marechal Teixeira Lott ao Senhor Nereu 
Ramos. Em todos êsses cargos, Senhor Presidente, 
sempre o sustentei. Apesar de o Senhor Juscelino 
Kubitschek não o olhar com simpatia, consegui de S. 
Exa. a duras penas, uma carta agradecendo os 
serviços prestados quando deixou o cargo, atendendo 
suas súplicas. E o deixou, Senhor Presidente, a 
conselho meu; porque o Senhor Ministro da Fazenda 
chamou-me e, na presença do Senador Eugênio de 
Barros, disse que êle ali não poderia continuar em 
virtude de sua má administração. Assim dei ao amigo 
tôda a cobertura que pude. Dei-lhe dez cargos, na 
vida pública. No entanto, por ocasião da Convenção 
do Partido votou no Deputado Newton Bello; registrou 
a sua candidatura e um ano depois, lançou-se com o 
atual Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro – um 
«tubarão» arvorado em defensor dos interêsses dos 
trabalhadores – para enfrentar-me. Mas, saibam 
desde já que o Partido Trabalhista Brasileiro, no 
Maranhão, não me atemoriza. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. não está generalizando os  
seus conceitos? Estou ouvindo o 
 

brilhante discurso de V. Exa. e devo repetir o que 
tenho dito, em apartes anteriores: rendo homenagem 
ao seu espírito público, à sua dedicação e lealdade 
ao mandato e, sobretudo, à sua reconhecida 
probidade. Este, aliás, o conceito de que goza V. 
Exa., por parte de todo o Senado da República. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou muito 
grato a Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
colega, porém, generaliza opinião com referência ao 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Referi-me ao 
Presidente do P.T.B. no Maranhão; e, para 
esclarecer, devo acrescentar: aquêle mesmo que 
traiu o Sr. João Goulart, festejando e banqueteando 
o Sr. Fernando Ferrari. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Êsse 
não é petebista. Aquêle que trai a disciplina e falta 
com a lealdade, não pode ser do Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas foi o que 
aconteceu. Eu, Vossa Excelência, sabe; respeito 
meus compromissos; não traio! Referi-me – repito – 
ao Presidente do PTB, no Maranhão. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço a retificação, já que Vossa Excelência 
sabe, respeito meus ceito à pessoa do Presidente do 
P.T.B., no Maranhão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – E digo-o 
tranqüilamente. Há, no Maranhão, um grupo 
dissidente comandado pelo ex-Deputado Coimbra, 
homem a quem não tenho restrições. Saiba V. Exa. 
aliás, desde já, que os que me combatem, não o 
acompanharão, porque são «ferraristas». Eu não 
sou, como já declarei numa reunião, a que V. Exa. 
estava presente. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Se 
êsse Presidente do PTB está fugindo à ideologia do 
Partido, fugindo ao dever de disciplina que tem para 
com a direção nacional, nada oponho ao que declara 
Vossa Excelência. Estou de pleno acôrdo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirmo-o a 
Vossa Excelência. 

Se quisesse poderia até denunciar um fato, 
pois Sabe Vossa Excelência que tenho com o Vice-
Presidente da República e Presidente do Partido 
Trabalhista Brasileiro as melhores relações. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Disso 
sou testemunha. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Partido 
Trabalhista Brasileiro do Maranhão deu-lhe dois mil 
votos, e o Partido Social Democrático, cento e 
cinqüenta e cinco mil... 

Chegando a meu Estado o Deputado 
Fernando Ferrara, o Presidente do Partido 
Trabalhista Brasileiro foi a palácio convidar-me para 
um banquete. Eu disse que não iria, porque aquêle 
parlamentar tudo havia feito junto ao Doutor João 
Goulart para tirar o Partido Trabalhista Brasileiro de 
aliado do P.S.D. para colocar os que me combatem, 
e o Vice-Presidente da República, nobremente, não 
permitiu. Por isso, eu não tinha obrigações com o 
Deputado Fernando Ferrari. Encarei aquêle 
banquete um pouco de testa acima, e um dêles 
perguntou-me se eu não achava que aquêle 
representante trabalhista teria votos para Vice-
Presidente da República. Responda que não, que, 
«haja o que houver», não votaria nêle. Disse-o 
também ao Deputado Fernando Ferrari, porque  
meu jogo é claro. Por isso, faço a referência  
ao Presidente do Partido Trabalhista do  
Maranhão, o qual não acompanhará Vossa 
Excelência, esteja certo. 

Restrinjo ao Presidente do Partido Trabalhista, 
no Maranhão, o Sr. Alberto Aboud, eleito, aliás, com 
o nosso concurso, porque, sòzinho, não contava com 
Votos suficientes. 

Senhor Presidente, atendido, portanto, meu 
eminente colega, o Senador Argemiro de Figueiredo, 
declaro que não voltarei ao assunto da tribuna do 
Senado, porque nunca trouxe para ela aspectos 
regionais da política de meu Estado, que lá se 
decidirão, nas urnas, de 3 de outubro com a vitória 
total do Governador Newton Bello e do Marechal 
Teixeira Lott. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – tem a palavra o nobre 
Senador Moura Andrade, como Líder da Maioria. 

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Senhor 
Presidente, tomamos conhecimento da comunicação 
a V. Exa. e ao Plenário, do eminente Senador Attílio 
Vivacqua. Definiu S. Exa. por fôrça do deliberado 
pelos ilustres representantes do Partido Republicano 
no Parlamento, sua atuação de independência para 
com a Maioria, para com o Govêrno. 

Não posso deixar de expressar a profunda 
tristeza que me causou essa declaração, tristeza 
que, sei, é de todos os membros da Maioria. 
Estamos convencidos de que a atuação do eminente 
Senador Attílio Vivacqua no sentido do prestígio à 
ação governamental nesta Casa é insubstituível. 

Senhor Presidente, não é um liderado, que 
toma posição de independência; é um Líder que 
deixa de dar a contribuição anteriormente 
emprestada às fôrças majoritárias. Anima-me, no 
entanto, a esperança de que S. Exa. continuará 
emprestando o concurso da sua inteligência, da sua 
excepcional cultura de jurista, e da sua experiên- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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cia, sempre que possa transmitir um pouco do seu 
conhecimento e do seu acatado conselho àquele que 
tem o dever de conduzir os destinos da Maioria nesta 
Casa. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa, 
um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – As  

palavras de V. Exa. são para mim e para meu 
Partido as mais desvanecedoras. Podem os ilustres 
componentes da Maioria, tão digna e brilhantemente 
representados por V. Exa. estar certos de que 
continuarei a prestar minha cooperação sincera no 
estudo e no exame de todos os problemas nacionais. 
Estarei sempre sob a liderança do nobre coração, da 
cintilante inteligência e da grande cultura de Vossa 
Excelência. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço as 
palavras com que honrou o nobre Senador Attílio 
Vivacqua o meu discurso, e a afirmação de que 
continuará a prestar seu concurso na solução dos 
problemas legislativos. Embora há pouco tempo 
responsável pela Liderança da Maioria, ela  
tornou-se menos pesada graças ao ilustre  
Senador Attílio Vivacqua, de quem recebia o maior 
incentivo de ressaltar a lealdade sempre manifesta, 
neste instante em que assume posição de 
independência. 

Minhas palavras representam também 
mensagem ao grande Partido que o nobre Senador 
capixaba representa, Partido de tão grandes glórias 
republicanas e de tão imensos serviços ao povo e à 
Pátria. 

A esperança que no momento manifesto, é a 
de que a atitude de independência adotada  
pelo Partido Republicano, longe de representar 
posição de hostilidade ou incompreensão  
signifique, na verdade, fórmula encontrada dentro 
 

das dificuldades em que tiver vivido, para mais ainda 
contribuir para a prosperidade, a tranqüilidade, e a 
segurança do povo dêste País. 

Os motivos determinantes da resolução do 
Partido Republicano creio os nobres, elevados; 
procura nesse nôvo caminho prestar mais serviços 
ao Brasil. Essa a convicção que me deu a 
declaração do nobre Senador Attílio Vivacqua, de 
que a posição de independência não significa, de 
forma alguma, posição de luta; pelo contrário, 
encontrará meios para mais ajudar ao Líder, que não 
fala para se despedir mas para dizer que nos 
sentimos mais próximos, porque poderemos avaliar 
exatamente o que representava para as fôrças 
majoritárias o Senador Attílio Vivacqua e o que S. 
Exa. tem sido permanentemente para esta Casa e 
para a vida pública do País. 

Senhor Presidente, os agradecimentos da 
Maioria – e os faço em nome de todos os seus 
Membros – ao nobre Senador Attílio Vivacqua, por 
maiores que sejam, jamais corresponderão à perfeita 
proporção dos inestimáveis e assinalados serviços 
prestados à Bancada majoritária desta Casa. 

Somos testemunhas da sua brilhante atividade 
na Comissão de Constituição e Justiça. Os pontos de 
vista sustentados, e dos quais tanto divergi, quando 
ambos integravamos aquela comissão, sempre os 
defendeu, sempre os manteve, não obstante a posição 
assumida pela Maioria. O Senador Attílio Vívacqua 
jamais concordaria em transigir nas suas convicções 
jurídicas. Poderia ceder nas de natureza política, 
porque a arte da Política está na compreensão. 

Pois bem, Senhor Presidente, a êsse  
bravo espírito, êsse grande lutador, a êsse  
eminente e culto Senador da República, a êsse 
brasileiro que tantos serviços tem prestado ao  
Brasil, rendo como Líder da Maioria, as  
mais sinceras homenagens. (Muito bem; muito 
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bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a lista de 
oradores, dou novamente a palavra ao nobre 
Senador Mourão Vieira. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Desisto da 
palavra, Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. (Pausa).  

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Parecer nº 

111, de 1960, da Comissão de Constituição e 
Justiça, no sentido da audiência do Tribunal de 
Contas sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 21, 
de 1959, (nº 5-59, na Câmara), que aprova o ato do 
Tribunal de Contas denegatório de registro ao 
contrato de locação de serviços celebrados entre o 
Senhor Antônio Raposo e o Ministério da 
Aeronáutica. 

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

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o parecer aprovado: 
 

PARECER 
Nº 111, DE 1960 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1959 (na 
Câmara nº 5-A, de 1959), que aprova o ato do 
Tribunal de Contas denegatório de registro ao 
contrato de locação de serviços celebrado entre o 
Senhor Antônio Raposo e o Ministério da 
Aeronáutica. 

Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Vem-nos da Câmara dos Deputados o Projeto 

nº 5-A, de 1959, que aqui recebeu o nº 21-59, que 
aprova o ato do Tribunal de Contas denegatório de 
registro ao contrato de locação de serviços celebrado 
entre o Professor Antônio Raposo e o Ministério da 
Aeronáutica. 

A Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados pronunciou-se 
favoràvelmente à denegação do registro porque «o 
Ministério não atendeu à solicitação das diligências, 
nem recorreu do ato denegatório do registro». 

Há a considerar entretanto, que o Egrégio 
Tribunal de Contas não promoveu nenhuma 
diligência junto ao Ministério. A decisão por ele 
tomada foi, em matéria de sentenças, a coisa mais 
esdrúxula de que já tive notícia, in verbis: «O 
Tribunal recusa o têrmo (fls. 1 e 2), porque de objeto 
idêntico a contrato anterior cujo registro foi denegado 
por êste Tribunal, havendo o respectivo processo 
sido encaminhado ao Congresso Nacional para 
pronunciamento, ante o disposto no parágrafo 1º do 
art. 77, da Constituição Federal». 

Qual o motivo da negativa? Qual o 
fundamento do despacho denegatório? Por que já 
denegaram registro a processo igual? E o que lá 
está? 

E sem saber a razão por que o Tribunal assim 
agiu, impossível é ter-se uma opinião justa sôbre o 
procedimento do Tribunal para lhe darmos integral 
apoio. 

Sou de opinião que se transforme em 
diligência o pronunciamento desta Comissão, para 
que o Tribunal informe o fundamento Jurídico de sua 
decisão. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o voto 
do Plenário, o projeto é retirado da Ordem do Dia 
para a diligência solicitada. 
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Discussão única da Redação Final do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 22, de 1959 (nº 24.59, na 
Câmara), que mantém decisão do Tribunal de 
Contas que negou registro ao contrato celebrado 
entre a Delegacia Regional do Departamento dos 
Correios e Telégrafos, de Pernambuco, e a 
«Conservadora Phenix» (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 113, de 
1960). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 

Redação Final. 
Se nenhuma dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à promulgação: 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 22, de 1959. 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou e eu, Presidente do Senado Federal, nos 
têrmos do artigo 77, parágrafo 1º, da Constituição 
Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº – 1960 
 

Mantém a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória do registro do têrmo do contrato 
celebrado entre a Diretoria Regional dos Correios e 
Telégrafos, de Pernambuco, e a «Conservadora 
Phenix». 

Art. 1º – É mantido o ato por que o Tribunal de 
Contas, em sessão realizada a 30 de agôsto de 
 

1957, denegou registro ao têrmo do contrato 
celebrado a 1º de agôsto do mesmo ano, entre a 
Diretoria Regional do Departamento dos Correios e 
Telégrafos, de Pernambuco, e a «Conservadora 
Phenix» para execução de serviços de asseio e 
limpeza da sede daquela repartição. 

Art. 2º – Revogam-se as disposição em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 169, de 1959 (nº 3.228, de 1957, na Câmara), que 
concede pensão mensal de Cr$ 3.000,00 a Vinda 
Joana Nery, viúva do ex-servidor Adalto Domingos 
Nery, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 121 e 
122, de 1960, das Comissões: de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 169, DE 1959 

 
(Nº 3.228-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede pensão mensal de Cr$ 3.000,00 a 

Vinda Joana Nery, viúva do ex-servidor público 
Adalto Domingos Nery. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a Vinda Joana Nery, viúva 

do ex-servidor público Adalto Domingos Nery, a pensão 
mensal de Cruzeiros 3.000,00 (três mil cruzeiros). 
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Parágrafo único. A despesa com a pensão 
correrá à conta da dotação orçamentária do 
Ministério da Fazenda destinada aos pensionistas da 
União. 

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 7, de 1960 (nº 533, de 1959, na Câmara), que 
reorganiza a Procuradoria junto do Tribunal Marítimo, 
tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 123 e 124, de 
1960, das Comissões: de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto. 

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 7, DE 1960 

 
(Nº 533-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Reorganiza a Procuradoria junto ao Tribunal 

Marítimo. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São modificados os artigos 4º, 5º e 7º 

da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que 
dispõe sôbre o Tribunal Marítimo, os quais passarão 
a ter a seguinte redação: 

«Art. 4º – Haverá uma procuradoria junto ao 
Tribunal Marítimo, composta dos seguintes 
membros, que constituirão a respectiva carreira: 

I – 2 (dois) procuradores; 
II – 2 (dois) adjuntos de procurador; 
III – 2 (dois) advogados de ofício. 
Art. 5º – Além de outras fixadas em lei, será 

atribuição dos advogados de ofício, que para tanto 
serão designados pelo Primeiro Procurador, a 
 defesa dos acusados que não disponham de 
recursos. 

Art. 7º – Os procuradores serão nomeados 
dentre os adjuntos de procurador, por promoção, 
obedecido o critério da antiguidade, e êstes, também 
por promoção, dentre os advogados de ofício, na 
forma designada para os procuradores, cabendo a 
primeira nomeação ao mais antigo, num e noutro 
caso. 

§ 1º – São os cargos iniciais da carreira os de 
Advogado de ofício. 

§ 2º – Os procuradores são designados 1º e 
2º, obedecida a antiguidade, bem assim os adjuntos 
de procurador. 

§ 3º – Os procuradores serão substituídos em 
seus impedimentos ou afastamentos temporários do 
cargo pelo adjunto de designação equivalente. 

§ 4º – A Procuradoria junto ao Tribunal 
Maritimo elaborará, dentro de 60 (sessenta) dias, o 
seu regimento interno, que discriminará as funções e 
atribuições de seus funcionários e vigorará 30 (trinta) 
dias após a sua publicação, em todo o território 
nacional». 

Art. 2º – São mantidos os dispositivos dos arts. 
28, 29, 30 e 150 da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 
1954, e o art. 6º da Lei nº 3.543, de 11 de fevereiro 
de 1959, relativos à competência, direitos e garantias 
dos procuradores, adjuntos de procurador e 
advogados de ofício do Tribunal Marítimo,  
e ao processo das primeiras nomeações dêstes 
últimos. 
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Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador 
Coimbra Bueno enviou à Mesa discurso a fim de ser 
publicado, na forma do disposto no art. 201, § 2º, do 
Regimento Interno. 

Sua Excelência será atendido. 
É o seguinte: 
O SR. COIMBRA BUENO: – Senhor 

Presidente, Senhores Senadores. Estamos às 
vésperas da Mudança da Capital para o interior do 
País. Sei das dificuldades por vêzes quase 
insuperáveis que vêm enfrentando alguns 
administradores, sobretudo aquêles que além de 
capazes, lutam com entusiasmo e amor pelas 
causas públicas. 

Fui Governador de um Estado Central e desde 
então venho me esforçando – no limite de minhas 
fôrças – para ampliar e regularizar os serviços de 
Correios e Telégrafos, em Goiás. 

Fiquei certa vez alarmado, quando verifiquei 
que no almoxarifado da Delegacia Regional de 
Goiás, jazia há anos cêrca de uma dezena de 
aparelhos de rádio-comunicação, pleiteados 
insistentemente por mim junto ao preclaro ex-
Presidente Eurico Gaspar Dutra; fui injusto não só 
para com o Diretor Regional, mas também para com 
o Diretor Geral, atribuindo-lhes a responsabilidade 
total pelo acontecido. 

Mais tarde, como simples cidadão e depois 
como Senador, percori uma verdadeira via-crucis, 
esbarrei nos óbices quase intransponíveis da 
burocracia brasileira, fui barrado pelas cortinas de 
papéis, mais resistentes que as de ferro, – de tão 
espessas que são, – e dei razão aos dois  
Diretores que inicialmente culpei. Em muitas Re- 
 

partições sobram dezenas, centenas e até milhares 
de funcionários – razão pela qual outras, como os 
Correios e Telégrafos, não podem admitir os rádio-
telegrafistas e postalistas e outros trabalhadores, 
vitais para os seus serviços, – que são essenciais 
para o Interior, até para simples proteção da vida 
humana em muitas emergências cotidianas. 

Lembrei-me do caso da Direção da única 
Estrada-de-Ferro existente em meu Estado, por sinal 
da União, e que tinha sua sede em Araguari; – 
quando cogitou-se da transferência para Goiânia, 
esta não pôde ser completada porque há mais de 
1.000 funcionários excedentes já alojados e vivendo 
nessa cidade mineira, da mesma forma que outros 
50.000 excedentes, invalidam os melhores esforços 
da Direção de nossas Ferrovias, bem como da nova 
entidade que as congrega, isto é a «Rêde Ferroviária 
Federal S. A.», que não sabe o que fazer com tanta 
gente a mais, e nem como poderá conter a curva 
ascendente de seu «deficit», que já vai muito além 
de dez bilhões de cruzeiros por ano. 

Empenhei-me a fundo na instalação e 
funcionamento dos aparelhos de rádio-transmissão e 
recepção destinados a Goiás e lá depositados, 
premido pela lembrança de várias pequenas cidades 
e vilas de meu Estado – ainda desprovidas de 
quaisquer meios de comunicação – premido também 
por fatos que nunca se apagarão da minha mente, 
como de salvamentos casuais de duas  
parturientes – quando certa vez, por mero acaso e 
rotina de Governador aéreo, como então me 
apelidavam – aterrissei de téco-téco em Santa 
Leopoldina, hoje Aruanã, à margem do Rio  
Araguaia, e de outra feita, numa longínqua  
localidade do Nordeste. As duas parturientes 
estavam a beira do túmulo, já com veIas à cabeceira; 
uma dependia apenas da presença de profissional 
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que lhe ativasse os músculos da bacia, com uma 
simples massagem, e a segunda, de uma simples 
injeção que lhe estancasse tremenda hemorragia. 

Com a graça de Deus, – quando sobrevoava 
meu Estado, sempre encontrava médicos, dêstes 
estóicos bandeirantes do Interior, que assistem 
nossas populações principalmente por amor e 
espírito humanitário, e que, a convite, me 
acompanhavam nos téco-técos desbravadores. 
Destas duas vêzes dois médicos cujos nomes 
recordo agora com emoção e orgulho, os Doutores 
Ciro de Góes e José Parassu de Carvalho, salvaram 
4 vidas preciosas, nas nossas peregrinações 
sertanejas. 

Vivo sempre pressionado por imagens como 
estas, de outras crianças, de outras mães, de jovens 
e adultos, morrendo à mingua, aos milhares, cada 
dia, pelo Brasil afora, em decorrência de uma 
simples picada de cobra, de um simples ferimento 
gangrenado, de pequenas lesões, que se tornam 
fatais – pela habitual ausência em tempo hábil do 
necessário socorro. Já dispomos de centenas de 
pequenos campos de pouso, que poderiam ser 
providenciais nos casos de socorros urgentes; mas a 
maioria de nossos Municípios não dispõem de 
comunicações, nem de um simples rádio-
transmissor, para chamar em tempo um téco-téco 
salvador, com um médico, enfermeiro ou remédios. 
Já presenciei demasiadas tragédias humanas, e não 
posso viver tranqüilo quando assisto às 
descontroladas destinações de até dezenas de 
bilhões de cruzeiros, para uns poucos, e à negativa 
sistemática de migalhas para a maioria tristemente 
ignorada do Povo, que vive mergulhado no 
analfabetismo, na doença, na subnutrição, no 
abandono, e na desesperança e, na prática, 
ignorados pelos Poderes Públicos, enquistados no 
litoral. 

Estas invocações vêm a propósito de um 
telegrama, que recebi ontem de Goiânia, esta cidade 
pilôto de Brasília, padrão legítimo de brasilidade, que 
será em breve a grande metrópole econômica do 
Interior; saiu de lá no dia 15, e o recebi aqui no dia 
23. Estou anexando o seu original para documentar 
esta triste situação; não me arrisco novamente a 
culpar os Diretores dos Correios e Telégrafos, por 
que sei que faltam àquela Repartição milhares de 
trabalhadores – que sobram em outras, como o já 
citado caso da «Rêde Ferroviária Federal S.A.» com 
uns 50.000 excedentes. São detalhes como êste que 
o Senado deveria considerar, sobretudo promover o 
reestudo por técnicos e especialistas, de leis como a 
que ora tramita na Casa, relativa ao plano de 
Classificação do pessoal, que nada tem de geral, 
ignorando parte do próprio Executivo, os dois outros 
Podêres, as autarquias, e correndo o risco de abalar 
o regime – com as conseqüências do eventual 
impacto de graves injustiças e privilégios, bem como 
de bilhões, na ordem econômico-social. – E um 
plano da envergadura da classificação do Pessoal, 
tramita em regime de urgência, com os prazos fatais 
do regimento, que comumente não deixam tempo 
aos Senadores, nem mesmo para ler o texto 
completo das emendas, apresentadas às dezenas e 
até centenas. 

Senhor Presidente, o referido telegrama, 
que levou oito dias de Goiânia ao Rio, partiu de 
um médico Goiano, o Dr. Hélio de Brito; 
felizmente não versa sôbre o assunto profissional 
– o que poderia pelo atraso ter subtraído mais 
uma vida, entre os milhares de brasileiros que 
faleceram neste oito dias, por descaso das 
gerações de privilegiados que os exploram, desde 
os primórdios da República; felizmente versa 
sôbre assunto político, e tenho fundadas 
esperanças de que não dará margem a mal en- 
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tendimentos, porque seu signatário é dos nossos 
mais destacados e dignos homens públicos, 
Presidente da UDN de Goiás, um dos meus 
melhores amigos e candidato a Prefeito de Goiânia. 

Telegrama a que se refere em seu discurso, o 
Sr. Coimbra Bueno: 

Senador Jerônimo Coimbra Bueno, Rua Gago 
Coutinho, 66 apto. 203 – Laranj. – DF. 

Convido prezado amigo comparecer 
pessoalmente solenidade lançamento minha 
candidatura Prefeito Goiânia dia vinte corrente vg vinte 
horas vg no Cine Teatro Goiânia pt estendo convite 
Dona Ambrosina e Abelardo pt Abraços. – Hélio Brito. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai à 
sanção. 

Está esgotada a Ordem do Dia.  
Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Senhor 

Presidente, na sessão de ontem, pela divisão dos 
trabalhos da Liderança da Maioria, fiquei incumbido da 
parte referente ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, superiormente dirigido pelo eminente 
Presidente do meu Partido, o Almirante Amaral Peixoto. 
Por ocasião do discurso do nobre Senador Mem de Sá, 
comprometi-me com Sua Excelência a trazer, a esta 
Casa, completos esclarecimentos do titular daquela 
Pasta sôbre o desastre da barragem de Orós. 

Lamento a ausência ocasional do ilustre 
colega, pois colhi com o Senhor Ministro da Viação e 
Obras Públicas, os seguintes dados: 

«1 – Verbas retidas ou desviadas: 
Nenhuma verba destinada à 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

construção do açude Orós, orçamentária ou não, foi 
desviada para qualquer outro fim que não o da 
construção dêsse açude. 

Todos os créditos votados pelo Congresso 
para o exercício de 1959, com essa finalidade, foram 
entregues ao DNOCS pelo Ministério da Fazenda, 
em cotas mensais a partir do mês de março e 
remetidas ao encarregado da construção da obra. 
Todos êsses créditos não foram atingidos pelo Plano 
de Contenção de Despesa. 

2 – Características da barragem: 
Conforme o projeto adotado, a barragem teria 

53 metros de altura contados a partir do leito do rio, 
achando-se a soleira do respectivo sangradouro a 6 
metros abaixo do coroamento da estrutura 
permitindo uma acumulação máxima de 4 bilhões de 
metros cúbicos d’água. 

A altura máxima da barragem seria 
aproximadamente de 58 metros, incluindo fundações 
e não setenta metros como foi mencionado. 

3 – Despesas adicionais: 
O Açude Orós está sendo executado 

 pelo DNOCS por administração direta, 
exclusivamente com seus próprios recursos de 
pessoal e material. 

Obra de tal vulto e tipo exige a utilização de 
possante e eficiente equipamento de construção 
especializada e o que existe em Orós, todo êle 
adquirido no atual Govêrno, satisfaz a essas 
exigências. Seu custo inevitàvelmente elevado atinge 
a muitas centenas de milhões de cruzeiros, dos 
quais, grande percentagem, vai incidir sôbre o custo 
da obra». 

Estranhou o eminente Senador Mem de Sá, e 
também eu, consignassem Orçamentos da União, 
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em 1959 e 1960, apenas noventa milhões de 
cruzeiros para a construção daquela barragem. 
Esclarece, entretanto, o Ministro da Viação e Obras 
Públicas que essa importância se destina apenas ao 
pagamento do pessoal. Todo o equipamento que se 
encontra na localidade, no valor de centenas de 
milhões de cruzeiros, não se inclui nessas verbas, o 
que é fàcilmente compreensível. 

Acresce que, por ocasião das sêcas, outras 
dotações, inclusive as do Plano de Emergência, 
foram aplicadas no Nordeste – também na 
construção da barragem de Orós – proporcionando 
trabalho a milhares de flagelados. 

Senhor Presidente, espero que o ilustre 
representante do Rio Grande do Sul se satisfaça 
com êsses esclarecimentos; se, entretanto, 
necessitar de mais alguns não terei dúvida em trazê-
los, imediatamente, em nome da Liderança da 
Maioria, ao conhecimento de S. Exa. e do Senado. 

Assim, Senhor Presidente, ficam de pé as 
declarações do meu eminente amigo, Ministro da 
Viação e Obras Públicas. Senhor Ernani do Amaral 
Peixoto. (Muito bem; muito bem). 

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, em meados do 
mês de janeiro percorri a região do Rio Solimões, de 
Tabatinga até Manáus, passando por todos os 
Municípios. 

Ao regressar, pronunciei, desta tribuna, oração 
relatando os fatos mais importantes observados 
naquela viagem. Afirmei, em certo tópico do meu 
discurso, que as populações ribeirinhas da região 
estavam apreensivas com o crescimento das águas 
dos rios, receando lhes prejudicassem as pequenas 
lavouras, das margens. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Posteriormente, outros fatos bem mais graves, 
verdadeiros cataclismas, desabaram sôbre o 
Nordeste; e as conseqüências do desencadeamento 
dos elementos da natureza têm sido motivo 
constante de grandes orações por parte de 
parlamentares de todos os pontos do Brasil. 

Em determinada, oportunidade, quando aqui 
discursava o eminente Senador Fausto Cabral, tive 
ensejo de, em nome dos amazônidas, tão 
vinculados aos nordestinos, pela origem, pelo 
sangue e sobretudo pelo convívio, trazer nossa 
solidariedade no momento compungente por que 
passavam. 

Hoje, recebi informação mais positiva e segura 
do que ocorre no Amazonas. As enchentes, ali tão 
comuns, quase anuais, no corrente ano estão se 
excedendo e pouco falta para se equipararem à de 
1953, a maior dos últimos cinqüenta anos. 

Por intermédio do ilustre professor Aldevio 
Praia, uma das mais brilhantes inteligências da 
planície, fui cientificado de que a enchente já está 
causando prejuízos consideráveis aos ribeirinhos do 
Baixo Amazonas, principalmente, do Médio 
Solimões. 

De sorte que, não obstante os deveres que 
temos de socorrer os nordestinos nessa hora trágica, 
não devemos, de forma alguma, esquecer os outros 
brasileiros, mais armados, não há dúvida, contra 
êsses fenômenos, mas também ameaçados nos 
seus haveres, na sua economia e na sua pequena 
agricultura. 

Senhor Presidente, Vossa Excelência sabe 
tão bem como eu que o caboclo do Amazonas, 
mercê da continuidade dos sofrimentos que vem 
suportando, em virtude das periódicas enchentes, 
já se habituou, em parte, a defender-se. Suas 
casas – as palafitas – são elevadas, às margens 
dos rios, numa altura muito superior à do so- 
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lo, como cautela contra as cheias, cada vez mais 
alarmantes. A montaria, prêsa ao pôrto, é outro 
instrumento de defesa, para a fuga, quando da 
invasão das águas. 

Conheço bem de perto as amarguras do 
amazonense, fustigado de dentro para fora, da 
floresta para o rio, por feras, mosquitos, imensidade 
de insetos que torna trágica, em determinadas 
épocas, a vida daquelas populações; e jogado das 
margens dos rios para a mata, pela fôrça das águas. 
Êsse titã, que luta contra a natureza em duas frentes, 
já se habituou a enfrentar a fúria dos elementos. 
Nem por isso, contudo, devemos, neste momento em 
que auxílios são prestados ao Nordeste, deixar de 
lembrar sejam estendidos, em parte, à Amazônia, 
agora também vítima das conseqüências das 
enchentes, embora não com a espetaculosidade de 
Orós e de todo o Nordeste. De modo constante, 
porém, anualmente, essas cheias vêm 
empobrecendo, cada vez mais, a região. 

Sr. Presidente, essa a palavra que desejava 
trazer ao Senado, na certeza de que as comissões 
que se organizarem para socorrer os nordestinos 
estenderão os benefícios àqueles que, na Amazônia, 
suportam constantemente o flagelo das inundações. 

Afirmei, e não fui contestado, que a malária e 
outras doenças regionais devastam as margens do 
Solimões. Tive oportunidade de distribuir algumas 
centenas de milhares de cruzeiros de medicamentos, 
que me foram fornecidos pelo Ministério da Saúde. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O apêlo de V. 

Ex.ª em prol da Amazônia tem inteira procedência. 
Estou certo de que o Govêrno Federal, com 
 

a boa vontade que tem demonstrado para as outras 
regiões assoladas, atenderá igualmente às 
necessidades imperiosas da região Amazônica. 
Declarou V. Ex.ª, em seu brilhante discurso, que 
procurou o Sr. Ministro da Saúde, recebendo de S. 
Ex.ª a melhor acolhida. Tenho a certeza de que se o 
nobre colega lá voltar, contará com a boa vontade do 
Dr. Mário Pinotti no sentido de fornecer mais 
medicamentos à população do grande Estado que V. 
Ex.ª tão dignamente representa nesta Casa. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte 
de V. Ex.ª. Já agora não estou só; voz autorizada do 
Estado do Pará, afeita aos problemas do hinterland, 
vem ao meu encontro, em socorro das populações 
desassistidas; e me reafirma, com a convicção de 
profundo conhecedor do assunto, que ainda desta 
vez o Sr. Ministro da Saúde não regateará esforços 
no sentido de minorar os sofrimentos daquela 
população. 

Devo dizer, também, ao ilustre Senador que a 
rigor não me compete essa providência imediata, já 
que deve diretamente ser adotada pelos próprios 
govêrnos dos Estados que, melhor do que eu, devem 
estar informados do que ocorre na região. 

Na realidade, procurei novamente o Dr. 
Mário Pinotti e, se não houver grande desfalque 
para atendimento aos Nordestinos, pedirei, em 
nome dos amazonenses doentes, seja remetido, 
para aquela zona qualquer auxílio, em benefício 
do Amazonas e, já agora também do Pará. (Muito 
bem). 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, percorrendo algumas regiões 
do meu Estado, fiquei emocionado com as notícias 
das Radiodifusoras relativas às enchentes  
no Ceará, sobretudo a ameaça que pesou 
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sôbre Orós, êsse grande reservatório que tem 
constituído pelo menos há cêrca de meio século, a 
aspiração, já não digo dos cearenses nem dos 
nordestinos, mas de todos os brasileiros, que vêem 
naquela obra a possibilidade de minorar o sofrimento 
de centenas de milhares de nordestinos, que cada 
ano são forçados a emigrar para outras regiões do 
País. 

Sr. Presidente, ouvi inúmeras críticas, a meu 
ver injustas e injustificadas, aos engenheiros do 
Nordeste e do Departamento Nacional de Obras 
contra as Sêcas. Há menos de um ano estive no 
Ceará, visitando o reservatório de Banabuiú e outros 
daquela região em companhia dêsses meus 
dedicados colegas que prestam serviços relevantes 
no Nordeste e, assim, posso dar testemunho de que é 
patente nesses homens, a vontade de servir ao País, 
colocando-se entre aquêles que mais se têm dedicado 
ao interêsse público. São verdadeiros técnicos, que 
deram e dão o melhor de seus esforços e da sua vida, 
para realizar uma obra contra as sêcas, que podemos 
chamar de salvação do Nordeste. Entre aquêles 
servidores em grande número dotados de grande 
espírito público, muitos têm enjeitado como dou 
testemunho, os melhores oferecimentos de emprêsas 
progressistas do Sul, notadamente de São Paulo e de 
outras regiões onde a industrialização marcha a 
passos avançados e exige engenheiros, e mais 
engenheiros, hoje escassos. Pois bem, mesmo assim 
êsses colegas têm rejeitado tentadoras propostas de 
melhor remuneração e ambientação nos grandes 
centros para viverem seu ideal, para darem o melhor 
de seu esfôrço em favor do Nordeste, no setor de sua 
especialidade. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com o maior 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Interrompo o nobre colega para apoiar e aplaudir, 
calorosamente, os justos conceitos que emite sôbre 
o pessoal técnico do D.N.O.C.S. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradecido ao 
aparte de V. Ex.ª. Sendo o nobre colega um dos 
homens públicos mais destacados e esforçados 
daquela região, melhor do que ninguém pode atestar 
a justeza dos conceitos que emito sôbre meus 
colegas do Nordeste. 

Sr. Presidente, minha opinião sôbre êsses 
engenheiros vem de um conhecimento de mais de 
vinte anos, durante os quais os acompanho no 
exercício da profissão. Posso, pois, assegurar que a 
maioria das críticas que ouvi, nos últimos dias, pelo 
Rádio, pois estive ausente desta Capital, viajando 
em região onde não chegam jornais e o telégrafo 
ainda é um mito, não têm o menor fundamento. 

Todos ficamos emocionados com a 
possibilidade de a Barragem de Orós ruir, 
sacrificando de roldão centenas de vida. Lembremo-
nos, porém, de que as obras humanas não são 
infalíveis. Infalível só Deus. 

Ainda êste ano, em conseqüência de uma 
enchente catastrófica e imprevisível na França, onde 
se encontram os melhores especialistas do mundo 
em baragens, ruiu uma de tais obras, arrasando um 
dos vales mais progressistas da região. Acontece 
que a fôrça da natureza é, em muitos casos, 
incontrolável. 

Faço, pois, justiça aos meus colegas de 
profissão ante as críticas apressadas que, muitas 
vêzes, procuram atingir a capacidade  
técnica daqueles que mais se vêm dedicando ao 
interêsse público. Podem atestá-lo muitos dos Srs. 
Senadores e Deputados da Região. Recordo sempre 
com emoção a figura ímpar do Engenheiro  
Rubem Reis, que deixou o confôrto de seu lar em 
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Curitiba, para tornar realidade a obra agigantada 
da navegação do Rio Tocantins; mesmo depois de 
afetado de atroz enfermidade, continuou no seu 
pôsto, até vésperas de sua morte, legando ao País 
estudos técnicos valiosos e, mais que isso, um 
exemplo precioso para os seus seguidores, entre 
os quais me alinho – e que um dia, que já está 
próximo, completarão a sua obra de brasilidade; 
êste grande homem – dos maiores que êste País 
já teve, não dedicou sua vida ao Nordeste, mas sei 
que exemplos como o dêle, se repetem naquela 
Região, e por isto o trago à baila, nesta 
oportunidade. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois  
não. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Ex.ª. Considero inatacável a conduta 
dos engenheiros, com referência ao Açude de Orós. 
As falhas que existem e tanta repercussão tiveram, 
delas se ocupou ontem, com muita propriedade, o 
nobre Senador Mem de Sá, em discurso objeto de 
debate, no qual tomei parte. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Muito agradeço 
as palavras de V. Ex.ª que vêm enriquecer o meu 
discurso. 

Encerrando, Sr. Presidente, valho-me da 
oportunidade para render homenagem aos meus 
colegas do Nordeste pela luta que vêm travando 
sobretudo nos últimos dias, com risco da própria 
vida, para salvarem a Barragem de Orós, caso que 
emocionou todo o País. 

Com a Graça de Deus, resistindo aos embates 
da natureza, a obra foi salva e será, com brevidade, 
reconstituída. Resolverá os problemas vitais do 
Nordeste e servirá de base ao planejamento geral da 
 

radicação dos habitantes daquela região. 
Estas, Sr. Presidente, as palavras de 

solidariedade e justiça que desejava proferir a 
respeito dos engenheiros e servidores do 
D.N.O.C.S., que honram e dignificam a Engenharia 
Nacional. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou levantar a sessão. Designo para a de 
amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 374, de 1952 (nº 1.804, de 1952, na 
Câmara), que regula os direitos civis da mulher 
casada, e dá outras providências, tendo parecer, sob 
nº 923, de 1959, da Comissão de Constituição e 
Justiça, oferecendo substitutivo (com voto em 
separado do Sr. Senador João Villasbôas). 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 357, de 1953, que cria uma Contadoria 
Seccional junto à Estrada de Ferro Mossoró-Souza, no 
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras 
providências, tendo pareceres favoráveis: da Comissão 
de Constituição e Justiça (nº 196, de 1955); da 
Comissão de Serviço Público Civil (nº 197 de 1955); da 
Comissão de Finanças (nº 198, de 1955) com as 
emendas que oferece, sob números 1-C e 2-C. Notas: 
Projeto retirado da Ordem do Dia da sessão de 1-4-55, 
em virtude do Requerimento nº 135, de 1955, do Sr. 
Senador Lino de Matos, solicitando informações à 
Câmara dos Deputados. Diligência cumprida pelo ofício 
400, de 17-12-59, da Câmara dos Deputados. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 140, de 1959 (número 3.369, de 1957, na Câmara), 
que concede pensão de Cr$ 5.000,00 mensais a 
Aderaldo Ferreira de Araujo, tendo pareceres 
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favoráveis, sob números 118 a 120, de 1960, das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de Educação 
e Cultura; e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 52, de 1951 (nº 378, de 1951, na 
Câmara), que recusou registro ao contrato de 
compra e venda entre a União e a Congregação das 
Filhas de Maria Auxiliadora, para a desapropriação 
de prédios residenciais em Três Lagoas, Estado de 
Mato Grosso, tendo pareceres das Comissões: de 
Constituição e Justiça – 1º Parecer (nº 840, de 
1951), favorável; 2º Parecer (nº 107, de 1960), 
oferecendo substitutivo; de Finanças – 1º Parecer (nº 
841, de 1951), favorável ao Projeto; 2º Parecer (nº 
108, de 1960), favorável ao substitutivo da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

5 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 74, de 1952 (nº 2.311, de 1952, na 
Câmara), que autoriza o Tribunal de Contas a 
registrar o contrato celebrado entre o  
Govêrno do Território Federal de Guaporé e José 
Antônio Eirado, tendo pareceres favo- 
 

ráveis, sob ns. 107 e 110, de 1960, das Comissões: 
de Constituição e Justiça e de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 24, de 1959 (nº 23, de 1959, na 
Câmara), que aprova o ato do Tribunal de Contas 
que denegou registro ao contrato celebrado entre a 
Divisão de Obras do Ministério da Educação e 
Cultura e a Construtora Genésio Gouveia S.A., tendo 
Pareceres Favoráveis, sob números 114 e 115, de 
1960, das Comissões: de Constituição e Justiça; e 
de Finanças. 

7 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 29, de 1952 (de autoria do Sr. Senador 
Mozart Lago), que assegura ampla capacidade civil à 
mulher casada, revogando quaisquer restrições 
legais em razão do sexo ou matrimônio, tendo 
parecer, sob nº 924, de 1959, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, em vista 
do pronunciamento favorável dado ao projeto de Lei 
da Câmara nº 374, de 1952. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas. 

 



15ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 31 DE MARÇO DE 1960 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E NOVAES FILHO 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Mourão Vieira.  
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima.  
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira.  
Victorino Freire.  
Sebastião Archer.  
Eugênio de Barros.  
Leônidas Mello.  
Mathias Olympio.  
Joaquim Parente.  
Fausto Cabral.  
Carlos Saboya.  
Menezes Pimentel.  
Sérgio Marinho.  
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado.  
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro.  
Novaes Filho.  
Jarbas Maranhão.  
Barros Carvalho.  
Freitas Cavalcanti.  
Rui Palmeira. 
Lourival Fontes.  
Jorge Maynard.  
Heribaldo Vieira.  
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar.  
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Miguel Couto. 
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Benedicto Valladares. 

Lima Guimarães.  
Milton Campos.  
Moura Andrade.  
Padre Calazans.  
Pedro Ludovico.  
Coimbra Bueno.  
Taciano de Mello.  
João Villasbôas.  
Fernando Corrêa.  
Alô Guimarães.  
Gaspar Velloso.  
Nelson Maculan.  
Francisco Gallotti.  
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 55 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Francisco Gallotti, servindo de 

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

O Senhor Segundo Suplente,  
servindo de Primeiro Secretário, dá conta do 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECER 
Nº 139, DE 1960 

 
Redação Final das Emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 216, de 1958. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão apresenta a Redação  

Final (fls. anexas) das emen- 
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das do Senado ao Projeto de Lei nº 216, de 1958, 
originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 29 de março de 
1960. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – Ary 
Viana, Relator. – Sebastião Archer. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 139, DE 1960 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Cantara nº 216, de 1958, que 
concede o auxílio de Cruzeiros 2.000.000,00 à 
Associação Evangélica de Catequese dos Ìndios, 
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. 

 
EMENDA 

Nº 1 
 

Ao projeto (Emenda da Comissão de 
Redação). 

Dê-se à ementa do projeto a seguinte  
redação: 

«Concede o auxílio de Cruzeiros 2.000.00000 
à Associação Evangélica de Catequese dos  
índios, com sede em São Paulo, Capital do  
Estado do mesmo nome, e Cruzeiros 2.000.000,00 à 
Escola Industrial Salesiana de Belém do  
Pará». 
 

EMENDA 
Nº 2 

 
Ao artigo 1º (Emenda de Plenário). 
Dé-se a êste artigo a seguinte redação: 
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) obedecendo à seguinte  
distribuição: 

– Para auxiliar a Associação Evangélica  
de Catequese dos índios, com sede em  
São Paulo, na construção e instalação de uma 
Escola Profissional em sua Missão 
 

em Dourados, no Estado de Mato Grosso, Cr$ 
2.000.000,00: 

– Para a Escola Industrial Salesiana de Belém 
do Pará, Cruzeiros 2.000.000,00». 

 
EMENDA 

Nº 3 
 

Ao art. 3º. 
Como decorrência do disposto na Emenda de 

Plenário oferecida ao art. 1º dê-se a êste artigo a 
seguinte redação: 

«Art. 3º – As entidades beneficiárias prestarão 
contas do auxílio a que fizeram jus, dentro de 2 
(dois) anos, após o seu recebimento». 
 

PARECERES 
Nº 140 e 141 DE 1960 

 
Nº 140; de 1960 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 1959, (na 
Câmara dos Deputados nº 4.611-B, de 1958). 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
Em Mensagem de 25 de setembro de 1958 

dirigida ao Congresso Nacional, acompanhada de 
Exposição de Motivos do Departamento 
Administrativo do Serviço Público, o Senhor 
Presidente da República submeteu ao Legislativo 
projeto de lei criando cargos no Quadro Permanente 
do Ministério da Agricultura, destinados à Escola de 
Agronomia da Amazônia e dando outras 
providências. A sua tramitação na Câmara dos 
Deputados resultou no Projeto de Lei nº 80, de 1959, 
encaminhado por aquela Casa ao Senado Federal e 
ora em exame nesta Comissão. 

O projeto da Câmara, que mantém em  
todos os seus têrmos a proposta do Executivo,  
prevê a criação de um cargo isolado, em  
comissão de Diretor, símbolo CC-5 e de  
20 cargos isolados, de provimen- 
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to efetivo, padrão O, de professor catedrático, para 
preenchimento das cadeiras que especifica e dispõe, 
ainda, que a Escola funcionará sob a administração 
direta da União, como unidade orçamentária, e 
gozará de autonomia didática e disciplinar, no âmbito 
da Superintendência do Ensino Agrícola e 
Veterinário do Ministério da Agricultura, nos têrmos 
da legislação do ensino superior e do estatuto que a 
regulamentará. 

O projeto, finalmente, abre o crédito especial 
necessário às despesas dêle decorrentes. 

O Poder Executivo justificou a necessidade da 
adoção da medida, tendo em vista o indispensável 
funcionamento regular da Escola de Agronomia da 
Amazônia, criada em 1945, anexa ao Instituto 
Agronômico do Norte, para suprir lacuna  
existente naquela região, com o fechamento das 
Escolas de Agronomia do Pará e de Manaus, 
acentuando que a Escola só pôde começar a 
funcionar em 1951 e assim mesmo de maneira 
precária por não poder atender às exigências 
mínimas de ordem didática ou administrativa, não 
dispondo de Congregação, Conselho Técnico, 
regulamento próprio, quadro de pessoal docente e 
administrativo, instalaçôes adequadas e 
aparelhamento indispensável a um estabelecimento 
de ensino agronômico. 

Segundo o parecer da ilustrada Comissão, de 
Serviço Público da Câmara dos Deputados, «temos 
hoje, em Belém do Pará, em terras pertencentes ao 
Instituto Agronômico do Norte, a mais bela Escola de 
Agronomia do País, faltando-Ihe, entretanto, a 
organização definitiva em seu corpo docente, 
precisando, para isso, aprovação do projeto que cria 
os cargos necessários e indispensáveis para a 
perfeita movimentação da Escolar». 

Reconhecendo a necessidade da medida legal 
sugerida pelo Poder Executivo, no interêsse  
da agronomia do País, especialmente da Ama- 
 

zônia, a Comissão de Serviço Público Civil é de 
parecer favorável ao projeto. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro de 
1959. Daniel Krieger, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Arlindo Rodrigues. – Caiado de Castro. – 
Mem de Sá. 

 
Nº 141, de 1960 

 
Da Comisão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 80, de 1959, (na Câmara nº 4.611-
B-58). 

 
Relator: Sr. Jorge Maynard. 
São criados, pelo presente projeto (art. 1º), no 

Quadro Permanente do Ministério da Agricultura e 
destinados à Escola de Agronomia da Amazônia, os 
seguintes cargos: 

a) 1 (um) de Diretor, isolado, em comissão, 
símbolo CC-5; 

b) 20 (vinte) de professor catedrático, isolados, 
de provimento efetivo, padrão «O», para 
preenchimento das cadeiras da Matemática, Física 
Agrícola, Desenho, Botânica Agrícola, Geologia 
Agrícola, Entomologia e Parasitologia Agrícolas, 
Química Orgânica e Tecnologia Rural, Mecânica 
Agrícola, Fitopatologia e, Microbiologia Agrícolas, 
Agricultura Geral e Trabalhos Práticos de Agricultura, 
Genética Vegetal e Estatística, Química Agrícola, 
Horticultura e Silvicultura e Trabalhos Práticos de 
Horticultura, Agricultura Especial, Zootecnia Geral, 
Economia Rural, Topografia e Estradas, Construções 
Rurais e Hidráulica Agrícola. 

A Escola de Agronomia da Amazônia 
funcionará (art. 2º) sob a administração direta da 
União, como unidade orçamentária, e gozará de 
autonomia didática e disciplinar no âmbito da 
Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário 
do Ministério da Agricultura. 
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É aberto o crédito especial de Cr$ 
4.356.000,00 para atender às despesas decorrentes 
da criação dos cargos a que se refere o artigo 
primeiro. 

O projeto é de iniciativa do Poder Executivo e 
veio ao Congresso acompanhado de Exposição de 
Motivos do Diretor-Geral do Departamento 
Administrativo do Serviço Público, justifcando-o 
devidamente. 

No documento em aprêço é ressaltada a 
necessidade da adoção da medida. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1960. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Jorge Maynard, 
Relator. – Fernando Corrêa. – Vivado Lima. – Barros 
Carvalho. – Caiado de Castro. – Taciano de Mello. – 
Ary Vianna. – Jarbas Maranhão. – Francisco Gallotti. 

 
PARECER 

Nº 142, DE 1960 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 1959 (na Câmara dos 
Deputados nº 754 B-1959) que retifica a Lei nº 3.487, 
de 10 de dezembro de 1958, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1959. 

 
Relator: Sr. Jorge Maynard. 
Pelo presente projeto (art. 1º) são feitas, sem 

ônus na Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1959, as seguintes 
retificações: 

Anexo 4 – Poder Executivo. 
Subanexo 4.13 – Ministério da Agricultura. 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 

Social. 
19.01 – Superintendência do Ensino Agrícola e 

Veterinário. 
3.1.17 – Acôrdos. 

1) Acôrdos estabelecidos pelo Decreto nº 
22.470, de 20 de janeiro de 1947, para instalação e 
manutençâo de escolas destinadas ao ensino 
agrícola. 

21) Rio Grande do Norte. 
Onde se lê: 
1) Jardins – Cr$ 3.000.000,00. 
Leia-se: 
1) Jundiá: Cr$ 3.000.000,00. 
A única escola agrotécnica existente no Rio 

Grande do Norte está localizada no Município de 
Macaíba, distrito de Jundiaí, que lhe dá o  
nome. 

Janduís, distrito do Município de Caraúbas, 
nunca possuiu escola técnica. 

Verifica-se, assim, que houve um êrro no 
Orçamento de 1959, dêsse êrro resultando sérios 
prejuízos para a escola acima referida. 

O projeto tem, portanto, inteiro cabimento e 
oportunidade, pelo que opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 24 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Jorge 
Maynard, Relator. – Taciano de Mello. – Caiado de 
Castro. – Victorino Freire. – Daniel Krieger. – 
Fernando Corrêa, – Vivaldo Lima. – Barros Carvalho. 
– Jarbas Maranhão. – Ary Vianna. 
 

PARECER 
Nº 143, DE 1960 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 20, de 1960 (na Câmara nº  
727-A-59) que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Poder Judiciário – Justiça do Distrito Federal e 
Tribunal de Justiça, o crédito especial de Cruzeiros 
600,000,00 para atender despesas realizadas  
nos 1º e 2º Tribunais do Júri do Distrito  
Federal. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei da Câmara dos  

Deputados nº 20, de 1960, (nº 727 
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– A – 59 na Câmara) autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Poder Judiciário – Justiça do Distrito Federal 
– Tribunal de Justiça, o crédito especial de Cr$. 
600.000,00 para atender despesas realizadas nos 1º 
e 2º Tribunais do Júri do Distrito Federal. 

O projeto é resultante de Mensagem do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que justificou 
a necessidade do crédito para saldar dívidas 
contraídas pelos 1º e 2º Tribunais do Júri em 
estabelecimentos comerciais desta Capital, relativas 
ao fornecimento de alimentação aos jurados que 
funcionaram naqueles órgãos nos exercícios de 1955 
a 1957 

Estando justificadas devidamente as 
despesas, somos favoráveis à aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Fernando Corrêa. – Jorge Marynard. – 
Barros Carvalho. – Caiado de Castro. – Jarbas 
Maranhão. – Francisco Gallotti. 

 
PARECER 

Nº.144, DE 1960 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 21, de 1960, (na Câmara nº 
3.992.B-58), que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Poder Judiciário e Supremo Tribunal Federal, o 
crédito especial de Cruzeiros 1.953.348,00 para 
pagamento de funcionários. 

 
Relator: Sr. Francisco Gallotti. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 3.992-B de 

1958, autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 
Judiciário, Supremo Tribunal Federal, o crédito 
especial de Cr$ 1.953.348,00 para pagamento de 
funcionários. 

Pelo Ofício nº 406-P, de 5-6-59,  
do Sr. Presidente do Supremo  
Tribunal Federal, verifica-se tratar- 
 

se de crédito para pagar diferença de vencimento e 
gratificação adicional – tudo relativo aos anos de 
1954 a 1957. Junto ao citado ofício foram anexados 
todos os esclarecimentos necessários à elucidação  
e justificação do pedido de abertura de  
crédito. 

Não há dúvida: trata-se de pagamento devido 
e daí o nosso parecer pela aprovação. 

Sala das Comissões, em 24 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco 
Galloti, Relator. – Caiado de Castro. – Vivaldo Lima. 
– Taciano de Mello. – Ary Vianna. – Fernando 
Corrêa. – Jorge Maynard. – Barros  
Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Em sessão anterior, o Senado deliberou que a 
primeira parte da hora do Expediente de hoje  
seria de homenagem à memória do Conde de 
Afonso Celso, ao ensejo do centenário de seu  
nascimento. 

Tem a palavra o nobre Senador Benedicto 
Valladares, que falará em nome da  
Maioria. 

O SR. BENEDICTO VALLADARES (lê o 
seguinte discurso): – Senhor Presidente. 

Aos 31 de março de 1860, na velha  
Capital de Minas Gerais, nasceu Afonso Celso de 
Assis Figueiredo. Naquela época, tinha Ouro  
Prêto o fausto que lhe emprestava a sede do 
Govêrno da Província. O rodar das carruagens 
oficiais, aquecendo as lajes de suas ruas em  
declive, e o rumor dos tambores e trombetas 
acordavam no mineiro incauto, faiscador do ouro, a 
lembrança de que o Govêrno estava presente. Não 
era felizmente o de ultramar, que enforcara 
Tiradentes e fizera calar os cânticos patrióticos de 
Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga e 
Cláudio Manoel da Costa, senão o de Sua Majestade 
Sereníssima, D. Pedro II, a quem o Brasil tanto de- 
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ve, sobretudo pela formação dos homens públicos de 
carátere intimorato que aqui deixou. Entre êstes está, 
Senhor Presidente, na primeira linha, o Conde de 
Afonso Celso. Muito môço ainda, apenas saído da 
Faculdade de Direito de São Paulo, ingressou na 
política, eleito para a Câmara dos Deputados pela 
Província de Minas Gerais, onde permaneceu até o 
fim do regime. O contato direto com o Govêrno 
Imperial, de que fazia parte seu pai, o Visconde de 
Ouro Prêto, «varão da Roma antiga ínaclimável no 
Baixo Império», marcou-lhe o rumo da proclamação 
da República. Seguiu para o exílio de cabeça 
erguida, e ereta a pôde conservar em tôda a sua 
existência, prestando marcantes serviços à 
República, mas nunca em postos políticos. 
Jornalista, escritor e professor, o Conde de Afonso 
Celso, em tôdas essas atividades, ajudou a formar 
gerações de môços que ainda hoje servem ao País. 

Não tive a ventura de ser seu aluno, mas 
recebi na Universidade do Brasil o grau de Bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais das suas mãos. 
Ainda hoje vive em mim a emoção que me despertou 
aquela figura, ao mesmo tempo doce e austera, que, 
com ar sério, não encobrindo, entretanto, a alegria 
de sua alma quieta, me colocou sôbre a cabeça o 
capelo simbólico, pronunciando com voz firme o tibi 
quoque. 

Como os do meu tempo, li alguns livros de 
Afonso Celso, «Oito Anos de Parlamentos»,  
«Porque Me Ufano do meu País», «Notas e Ficções» 
a tradução em verso da «Imitação de Cristo». Em 
todos êles se sente a preocupação da Pátria: era 
mesmo seu tema predileto, quase único. Homem de 
fé católica, patriótica, tinha orgulho do País, de sua 
natureza, de seus homens fortes, e acreditava nas 
maravilhas de seu futuro. 

Às vêzes vinha-lhe o desalento, mas 
passageiro porque – 

«A peleja maior que os homens podem ter 
Travou-a quem procura a si mesmo vencer». 
E escrevia ficção, o que também é maneira de 

construir. 
Asseveram os críticos que seus contos 

receberam influência de François Coppée e Guy de 
Maupassant. 

Nesta matéria é difícil falar-se em influência 
literária. Seu pessimismo é sincero, mas reflete antes 
o estado d'alma momentâneo do autor; o que não 
acontecia a Maupassant que, armado do seu 
singular filho fotográfico, revelava a tristeza essencial 
das coisas e a amargura irremediável da vida. 

No seu livro, «Porque Me Ufano do Meu 
País», Afonso Celso se mostra otimista e crente na 
justiça da História. E é esta que se lhe faz agora, 
comemorando o centenário de seu nascimento. A 
Academia Brasileira de Letras e outras instituições  
já o fizeram. Chegou a vez do Parlamento  
Nacional. 

O Senado da República dedicou-lhe seu 
primeiro Expediente. É em nome da Maioria que 
pronuncio estas breves e singelas palavras. Elas 
brotam do coração como justa e sentimental 
homenagem, em que ressai, neste cenáculo, nosso 
amor perene à Pátria. (Muito bem. Muito bem, 
Palmas). 

Durante o discurso do Senhor Benedicto 
Valladares, o Sr. Novaes Filho deixa a cadeira  
da Presidência, assumindo-a o Sr. Cunha  
Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Novaes Filho, para falar em nome da 
Minoria. 
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O SR. NOVAES FILHO (*): – Senhor 
Presidente, ocupo a tribuna, por designação do 
nobre Líder, Senador João Villasbôas, para render 
as homenagens da Minoria desta Casa à excelsa 
memória do Conde de Afonso Celso, ao ensejo do 
transcurso do centenário de seu nascimento. 

Hesitei em receber essa tarefa, agradável 
porém difícil; mas diante da insistência do convite, 
não me cabia senão resignar-me à missão, 
altamente simpática, repito, porém, grandemente 
espinhosa. 

O Senado, neste instante, tem diante de si 
uma impressão de movimento, de vivacidade e 
colorido, tão própria a contrastes. É que a Maioria 
confiou a missão de representá-la a um homem de 
letras, a um romancista – o Senador Benedicto 
Valladares, autor do festejado livro «Esperidião», 
onde encontrei capítulo que, na verdade, pode 
figurar em qualquer antologia, «A árvore da 
fronteira». 

O SR. BENEDICTO VALLADARES: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Todos sabemos 
que, para fazer obra de ficção, para ser romancista 
precisa-se ter talento, porque só o talento ilumina a 
imaginação. 

A Minoria, por sua vez, fêz seu intérprete 
nesta solenidade o modesto plantador de cana do 
massapê de Pernambuco. (Não apoiados gerais). 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não apoiado. 
V. Exa. é um dos mais altos expoentes do 
Congresso Nacional! 

O SR. NOVAES FILHO: – Há, porém,  
na escolha, outra faceta, para a qual peço  
a atenção dos que me ouvem, porque tem 
propriedade, tem todo o cabimento, se  
enquadra à perfeição, nos quadros 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

políticos da atualidade. Enquanto a Maioria  
elegeu seu porta-voz um dos maiores chefes 
eleitorais da República, representante da gloriosa 
terra de Minas Gerais, cujas culminâncias 
geográficas das montanhas cívicas e douradas das 
Alterosas, acredito, elevam ainda mais a inteligência 
de seus filhos; enquanto a Maioria escolheu um 
representante que bem sintetizasse o seu  
poder – o poder do mando, o poder de Govêrno,  
pois Minas Gerais detém, em verdade, o  
poder da República e, com acêrto político se  
esforça, nesta hora, para mantê-lo, através  
de outro candidato mineiro – enquanto isso, a 
Minoria foi buscar o seu intérprete para esta 
solenidade nas terras do Nordeste, batido pelas 
sêcas, nos verdes canaviais dos Guararapes, que 
mal o sol permite que cresçam, logo as enchentes 
surgem para destruir. Assim sendo, do ponto  
de vista político, realmente as representações  
estão perfeitamente condizentes – o nobre  
Senador de Minas Gerais, que representa o poder; e 
o modesto orador, que representa o  
ostracismo. 

O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Está V. 
Exa. sendo excessivamente generoso para comigo e 
modesto para com sua pessoa. 

O SR. NOVAES FILHO: – É Vossa Excelência 
merecedor. 

Senhor Presidente, o Senado deliberou  
que a primeira parte da sessão de hoje destinar- 
se-ia a especial homenagem ao Conde de  
Afonso Celso, de vez que precisamente há cem 
anos, nesta data, nasceu êle em Ouro Prêto, cidade 
que deu nome ao seu ilustre pai, eminente titular do 
Segundo Império e um dos grandes chefes da 
Monarquia. 

Para demonstrar o valor de Afonso Celso, 
basta recordar que, aos vinte e dois anos  
de idade, foi eleito Deputado Geral por Minas  
Gerais à Côrte do Rio de Janeiro, 
  



– 477 – 
 
Chegando à Câmara êle, que se acompanhava da 
grave responsabilidade de filho de um dos maiores 
Chefes do Império – não abdicou, não renunciou, 
não fêz silêncio daqueles princípios, daquelas idéias, 
daquelas tendências, daqueles pendores do  
seu coração de môço inteligente e cheio de  
vibração. 

Assim é que aderiu imediatamente à grande 
causa abolicionista; e, em diferentes discursos, 
embora com certa discrição, deixou claramente 
transparecer suas simpatias pelo regime republicano. 
É bem verdade que com a queda da Monarquia nêle 
se exalçou o amor filial. Ai, sim, silenciou aqueles 
pensamentos que tão nitidamente fixara, para seguir 
o velho Pai no caminho triste e árduo do  
ostracismo. 

Sr. Presidente, o Conde Afonso Celso foi um 
homem que recebeu na vida, talvez pela grande 
bondade de que sempre se acompanhou, 
extraordinárias bênçãos dos Céus, entre estas  
a de haver sido felicíssimo na constituição  
do lar. Como prêmio, Deus lhe concedeu o festejo  
de suas bodas de ouro, e do seu matrimônio  
legou ao Brasil a brilhante escritora Maria Eugênia 
Celso. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito bem. 
O SR. NOVAES FILHO: – ... e um diplomata 

que ligou seu nome ao Itamarati pela inteligência e 
ação na carreira. 

O Conde de Afonso Celso, alcançou, no meu 
julgamento, aquilo que mais dignifica o homem sôbre 
a terra – o exercício da Cátedra, a preparação da 
mocidade para novas jornadas da vida, pela Pátria. 
Como mestre, palmilhou êsse caminho, de tão alta 
responsabilidade. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Focaliza V. Exa., 
ao saudar com tanta propriedade a grande e 
extraordinária figura de Afonso Celso, aspectos 
naturalmente mais gratos, mais sensíveis à sua 
afetividade, dês que não esqueceu de destacar o 
fruto majestoso do matrimônio de Afonso Celso, D. 
Maria Eugênia Celso, uma das mais altas 
expressões da inteligência feminina do Brasil! A 
contribuição de Afonso Celso ao desenvolvimento 
das letras e ao fervor cívico do País junta-se a 
contribuição humana e biológica de haver dado ao 
Brasil uma das mais claras e luminosas inteligências 
femininas. 

O SR. NOVAES FILHO: – Incorporo ao meu 
discurso, como motivo para prestigiá-lo, a valiosa 
contribuição que lhe trouxe o nobre e brilhante 
representante do Rio Grande do Norte. 

Senhor Presidente, o ilustre Conde Afonso 
Celso exerceu a Cátedra com tôdas as qualidades 
exigidas a um verdadeiro mestre, tanto assim que, 
durante o longo período de dezessete anos, foi 
Diretor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. 
Legou à sua gente e à sua terra uma grande 
bibliografia. 

No Romance, no Conto, na Poesia, no 
Jornalismo, no Parlamento, no Direito e na Religião, 
em todos êsses aspectos da vida intelectual, Afonso 
Celso deixou magníficas mostras da sua passagem 
sôbre a terra brasileira, 

Senhor Presidente, qualquer homem que 
investiga; qualquer homem que se dedica a 
pesquisas quer no setor da produção literária, quer 
no intelectual, por mais alto que o talento e a cultura 
o coloquem, encontra sempre, nos críticos de boa fé, 
mas exigentes, pertinazes e detalhados na análise, 
quaisquer discordâncias. Nunca houve quem 
agradasse à unanimidade dos que lêem, dos  
que censuram e dos que apreciam. Quan- 
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tos homens de inteligência são vitimas dos críticos 
que eu chamaria de pacholistas, daqueles que se 
acreditam com capacidade para criticar, mas que, 
em verdade, não a possuem. 

A obra de Afonso Celso também não deixou 
de passar por todos êsses crivos: dos aplausos e 
das restrições do apoio e do desagrado. A verdade, 
porém, é que êle foi um homem dedicado às letras, 
tão apaixonado pela vida da inteligência, que foi um 
dos fundadores da nossa Academia de Letras, 
criando a Cadeira nº 36 sob o patrocínio de um poeta 
– Theófilo Dias – seu companheiro e colega na 
Faculdade de Direito de São Paulo. Sr. Presidente, 
môço ainda, na idade em que, não tendo afazeres 
maiores, responsabilidade de família nem os 
encargos da vida privada e pública, o indivíduo deixa 
se enternecer diante dos autores, repassando 
páginas de fulguração e de beleza, também eu, 
modesto menino de engenho pernambucano, não 
escapei à regra geral. 

Como hoje me lembro da emoção 
extraordinária com que, aos quinze anos, lia e relia 
José de Alencar, e de como, no meu pensamento, 
elevava-se aquêle homem que, realmente, através 
da sua literatura, rendia alto preito de brasilidade aos 
indígenas do Brasil! 

Senhor Presidente, como me lembro da 
emoção com que devorava as páginas cheias de 
doçura do Visconde de Taunay, e quantas  
vêzes, lançando uma vista retrospectiva sôbre  
minha própria vida, recordo o Barbosa, da  
Inocência, a exclamar : – «Se é o destino,  
cumpra-se»! 

Naquele tempo, eu lia e relia as obras 
marcantes de Machado de Assis, plenas de beleza, 
soberbas, que me obrigavam, tão jovem, a recorrer 
aos dicionários para bem as sentir e compreender; e 
aquelas páginas tão brasileiras, tão pujantes, tão 
fortes – as páginas incomparáveis de Euclides da 
Cunha. 

A êsse tempo, também minha vista se 
debruçara sôbre o livro de Afonso Celso – Lupe, no 
qual descrevia a viagem e os comentários que fazia 
ao lado de uma mexicana encantadíssima, ao entrar 
no Pôrto de São Francisco, ante tanta beleza; e êle 
não se continha e dizia-lhe: – «É porque nunca viu 
uma Bahia da Guanabara». 

Senhor Presidente, naquela época nós, 
jovens, éramos obrigados a decorar poesias, porque, 
nas reuniões, nos eram solicitados recitativos. Entre 
os poetas da minha predileção estavam Alberto de 
Oliveira, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alvares de 
Azevedo e Guimarães Passos. Li, também, versos 
do Conde de Afonso Celso, e até hoje se fixaram na 
minha memória a delicadeza de sentimentos, a 
sensibilidade, a maneira extraordinária, tão bela 
como descrevia, em estrofes magnificas, o amor 
paterno, o egoísmo paterno, escrevendo, no «Anjo 
Enfêrmo»: 

«Deus, que é bom, 
Deus, que é pai, 
Deus que é perfeito» 
e em seguida 
«Sim; é pai, mas a Crença no-lo 
[ensina! 
Se viu morrer Jesus quando  
homem feito! 
Nunca teve uma filha pequenina». 
Senhor Presidente, como se vê, as páginas de 

Afonso Celso encheram-me o coração de jovem e 
deixaram-me impressões tão vivas que hoje me 
trazem a esta tribuna, com a mesma emoção de 
ontem. Há facetas na vida do Conde de Afonso 
Celso que mereciam também relembradas; mas, 
longe de mim a pretensão de cansar a atenção dos 
que me escutam... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não apoiado. 
O SR. NOVAES FILHO: – Afonso Celso, 

através daquela bondade, daquele espírito  
edificante de ternura humana, era um bravo; e 
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o episódio do assassínio de Gentil de Castro, a que 
assistiu, o comprovou. Perseguido pelos agressores, 
volta-se, abre os braços, mostra-lhes o peito e diz 
em alta. voz: «Matem-me, mas poupem a vida do 
meu velho e enfêrmo país». 

Senhor Presidente, um brasileiro que enfeixou, 
na sua personalidade, qualidades tão variadas, tão 
marcantes, tão belas, merecia, como está 
acontecendo hoje, as justas homenagens do Senado 
da República. 

A obra literária de Afonso Celso teve uma 
grande virtude, uma marca que jamais desaparecerá: 
a do ufanismo, da sua exaltação por tôdas as coisas 
do Brasil. Como seria bom que êle vivesse para dizer 
às gerações novas que não se enganara na sua 
confiança, na sua extraordinária esperança no Brasil 
de amanhã. 

Em verdade, o que o mundo hoje acompanha 
e contempla é a fé excepcional no Brasil, criando 
uma verdadeira civilização na região tropical, onde 
parecia difícil algum progresso. 

Homenageando o ufanismo de Afonso Celso, 
Sr. Presidente, louvamos-lhe sua ação e cantamos 
hinos ao seu grande espírito de brasilidade. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa associa.se à 
manifestação do Senado de reverência à memória 
do Conde de Afonso Celso, ao ensejo do centenário 
do seu nascimento. 

Passo a dar a palavra aos oradores inscritos 
para a segunda parte do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Francisco 
Gallotti, primeiro orador inscrito. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, ocuparei poucos 
minutos a tribuna. Desejo apenas rela- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

tar ao Senado, pedindo especialmente a atenção do 
meu ilustre Líder, Senador Moura Andrade,  
pequena história, que poderia intitular-se «Lá  
dentro». 

Há poucos dias jovem catarinense, meu 
conterrâneo, procurou-me, para mostrar um disco, 
gravado pela Rádio Tupi, no qual estava o seu 
trabalho de música e de poesia. Era um hino a 
Brasília. A gravação satisfez-me e perguntei-lhe o 
que desejava. 

Respondeu-me que queria oferecer o disco ao 
Sr. Presidente da República, grande impulsionador 
da construção da nova Capital. 

Assim. dirigi-me hoje, pelas nove horas, ao 
Palácio do Catete, não para procurar S. Exa. 
diretamente, mas o Sub-Chefe da Casa Civil. Como 
o Dr. Osvaldo Penido lá não se encontrava, 
aconselharam-me a ir ao Palácio das Laranjeiras a 
fim de falar com um dos Oficiais de Gabinete do Sr. 
Juscelino Kubitschek. Eram nove horas e quarenta 
minutos quando meu automóvel parou no portão de 
entrada daquele Palácio. Um guarda civil aproximou-
se e perguntou-me o que desejava. Disse-lhe quem 
era: Senador Francisco Gallotti. Desejo falar com um 
dos Oficiais de Gabinete do Sr. Presidente da 
República. 

Pois não, Sr. Senador, tenha a bondade de 
esperar um pouco, porque vai ser feita comunicação 
lá para dentro. 

Enquanto eu aguardava a resposta, 
aproximou-se outro automóvel, que transportava o 
Almirante. Lúcio Meira, digno Diretor do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico. O mesmo 
guarda, feita a identificação do ilustre militar, permitiu 
a entrada do carro lá para dentro. Indaguei, então, se 
minha presença já fôra anunciada a qualquer  
dos Oficiais de Gabinete do Sr. Presidente da  
República. 

Respondeu-me que ainda não;  
que solicitara ao Sr. Almirante 
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Lúcio Meira transmitisse «lá dentro», que o Senador 
Francisco Gallotti estava «cá fora». 

Esperei mais alguns instantes e então, Senhor 
Presidente, Senhor Líder da Maioria – meu Líder – 
compreendi, como o jovem catarinense que me 
acompanhava, como é tratado um Senador da 
República, que deseja falar a um Oficial de Gabinete 
do Chefe da Nação! 

Perguntei ao guarda: «As instruções que o 
Senhor recebeu são realmente as de que um 
Senador da República, em aqui chegando, precisa 
esperar ordens lá de dentro, para transpor os portões 
do Palácio das Laranjeiras? 

Disse-me que sim; essas eram as ordens. 
Eis por que, Senhor Presidente, eu disse que 

essa pequena história poderia ter o titulo lá dentro. 
O que pergunto ao Senado; o que pergunto ao 

meu Líder, o que pergunto ao próprio Sr. Presidente 
da República é se isso está certo! 

Duvido saiba S. Exa. que ordem dessa 
natureza está sendo executada no portão de entrada 
do Palácio do Govêrno da República, quando um 
Senador deseja falar com um dos excelentíssimos 
senhores oficiais de Gabinete de Sua Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Já me  

aconteceu fato semelhante. Indo ao Palácio das 
Laranjeiras, aguardei, fora do portão, se  
anunciasse minha presença ao oficial de Gabinete. 
Enquanto isso, perguntei ao guarda se era usual 
essa espera, mesmo em se tratando de Senador que 
desejasse falar com o Presidente da República. 
Respondeu-me êle que há poucos dias sucedera fato 
idêntico com o Sr. Ministro da Guerra. Tivera 
 

que sustar a entrada do carro de S. Exa. até 
comunicar-se com o Oficial de Gabinete. Quando, 
porém, cientificara o Marechal Teixeira Lott das 
ordens que devia cumprir, êste não lhe respondera; 
mandara o motorista acionar o carro e entrar, de 
qualquer sorte. Era o que eu também faria, se não 
viesse a resposta; a permissão, porém, me foi dada 
em seguida. Eis por que aproveito o ensejo para me 
solidarizar com V. Exa., convencido de que estas 
não são ordens do Presidente Juscelino Kubitschek 
e de que deve haver maior consideração aos 
Senhores Senadores da República. V. Exa. meu 
nobre colega, tem tôda a razão e pode contar com 
meu inteiro apoio. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Com muito 
prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Também estou 
solidário com Vossa Excelência; tal procedimento, 
como norma de conduta, é evidentemente mau. 
Comigo nunca aconteceu; pois, tôdas as vêzes que 
fui ao palácio, o Sr. Presidente da República mandou 
que subisse imediatamente. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permito orador 
um aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Perfeitamente. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Quero apenas 
dizer que estava presente, no Palácio das 
Laranjeiras, por ocasião do incidente narrado pelo 
ilustre Senador Lima Teixeira. Soube da atitude de S. 
Ex.ª. e louvei-a. É preciso fazer sentir aos Auxiliares 
do Gabinete do Senhor Presidente da República o 
que representam, na vida institucional da Nação, o 
Senado e os Senhores Senadores. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Digo mais: quando 
entrei no Palácio, mandei chamar o Oficial de 
Gabinete da Presidência; afirmei-lhe estar 
convencido de que aquelas ordens não emanavam 
do Presidente da República; e que S. Sª teria que 
modificar a conduta, pois não era possível dar-se a 
um Senador semelhante tratamento. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Assim, 
Senhor Presidente, ocupei a tribuna, por alguns 
instantes, para contar uma pequena história, de 
como um Senador da República «não pode ir lá 
dentro». (Muito bem; Muito bem. Palmas). 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Moura Andrade, como Líder da Maioria. 

O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, o nobre Senador 
Francisco Gallotti acaba de trazer ao conhecimento 
da Casa um incidente, de que foi vítima, quando 
procurava entender-se com um dos auxiliares do 
Palácio das Laranjeiras. 

Na minha condição de Líder da Maioria, entrarei 
em imediata comunicação com o Sr. Presidente da 
República; e pedirei a S. Ex.ª determinaçôes a fim de 
que o fato não se repita. Posso assegurar à Casa, 
porém, que o caso é decorrência, evidentemente, de 
situação que a Liderança da Maioria já compreendeu e 
procurou corrigir, através de providências – já levadas 
ao conhecimento dos Senhores Senadores junto aos 
Palácios do Govêrno, inclusive no que se relaciona 
com a marcação de audiências e mais fácil 
comunicação dos representantes do povo com os 
órgãos internos daqueles Palácios. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Nobre 
Lider, saliento que fui pedir para falar a um dos 
excelentíssimos oficiais de Gabinete; não fui pedir 
audiência ao Senhor Presidente da República. 
Queria que o digníssimo Oficial de Gabinete de S. 
Exa. lhe encaminhasse um disco gravado por 
conterrâneo meu, «Hino a Brasília». Não fui a Deus; 
fui a um, dos santos; e nem assim falei. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Declarei isso 
mesma no início do meu discurso, que o incidente 
ocorrera quando V. Exa. procurava entender-se com 
um dos auxiliares do Sr. Presidente da República, no 
Palácio das Laranjeiras. 

Senhor Presidente, graças a Deus o incidente 
não foi entre o Senador Francisco Gallotti e Oficiais 
de Gabinete, por fôrça do desejo de S. Exa. de falar 
com o Sr. Juscelino Kubitschek. A desconsideração 
não foi do Chefe dá Nação; mas, de determinado 
Oficial de Gabinete, que oportunamente o nobre 
representante de Santa Catarina me apontará. 

Procuro evitar a repetição de fatos dessa 
natureza através de várias medidas, que estou 
adotando, solícitando inclusive, do Sr. Presidente da 
República, providências no sentido de que os 
auxiliares dos Palácios do Catete e das Laranjeiras 
tenham plena consciência dos altos deveres e da 
elevada missão dos Senhores Senadores, e lhes 
dispensem o tratamento a que fazem jus. 

Senhor Presidente, declaro, repito, que a 
Liderança da Maioria jamais concordará, em 
qualquer hipótese com a repetição de incidente 
dessa natureza; e que não repousará enquanto o 
nobre Senador Francisco Gallotti não receber cabal 
explicação. 

Nenhum auxiliar do Sr. Juscelino  
Kubítschek, seja do Palácio do Catete, seja do 
Palácio das Laranjeiras, desconsiderará um 
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Senador sem a mais violenta reação de unanimidade 
da Maioria desta Casa. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não se trata 
apenas da solidariedáde da Maioria; mas de todo o 
Senado da República. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Senhor 
Presidente, o nobre Senador Francisco Gallotti 
deixou bem claro que o incidente se verificou  
entre S. Exa. e um Auxiliar do Palácio das 
Laranjeiras, apesar de haver declarado que não  
ia procurar o Chefe do Govêrno; êste ignora o  
fato, e dêle tomará conhecimento pela manifestação 
do nobre representante de Santa Catarina  
e da comunicação que a Maioria lhe levará. 
Caracteriza-se, portanto, que não se tratou de 
desconsideração do Senhor Presidente da  
República para com um Senador; mas sim da 
desconsideração ou podemos dizer – da grosseria 
de um Auxiliar do seu Gabinete para com o referido 
parlamentar. 

Senhor Presidente, na qualidade de Líder da 
Maioria ainda hoje procurarei esclarecer totalmente o 
incidente, de forma a impedir-lhe a repetição, sob 
pena de adotar o Senado providências mais sérias 
sôbre o assunto. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Peço  

ao eminente Líder da Maioria para enviar, com  
os protestos do Senado, àquele que de tal  
maneira maltratou o nosso eminente e prezado 
colega, Senador Francisco Gallotti, um exemplar  
do livro de Eric From, publicado em inglês com os 
títulos de «Fear of Freedom» e «Escape of 
Freedom», e em espanhol com o titulo de «Mêdo à 
Liberdade». 

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

Senhor Presidente, encerro as comunicações 
que julguei de meu dever fazer à Casa, com a 
declaração de que a Liderança da Maioria dá inteira, 
irrestrita e irremovível solidariedade ao Senador 
Francisco Gallotti... 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. MOURA ANDRADE: – ...e espera obter 
todas os esclarecimentos sôbre o fato, para poder 
ressalvar aos Senhores Senadores episódios dessa 
natureza. 

Fique bem claro, no entanto, que não se tratou 
de desconsideração do Senhor Presidente da 
República ao nosso prezado colega. Não tentou S. 
Exa. falar com o Sr. Juscelino Kubitschek; limitou-se 
a procurar um dos auxiliares da Presidência; e sabe 
o Senado que o Chefe do Govêrno tem o mais alto 
aprêço por esta Casa, porque preza profundamente 
as instituições democráticas do País. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, para explicação pessoal. 

O SR. MEM DE SÁ (para explicação pessoal) 
(*): – Senhor Presidente, Senhores Senadores, prêso a 
meus deveres na Comissão de Serviço Público, não 
pude ouvir, ontem, o eminente Senador Victorino 
Freire, quando prestou as informações que, 
gentilmente, concedeu o Senhor Amaral Peixoto sôbre 
as críticas e objeções que eu formulara desta tribuna 
dias antes. Agradecendo à amabilidade daquele 
Ministro de Estado e a reiterada e conhecida fidalguia 
do representante do Maranhão... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato a 
Vossa Excelência. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. MEM DE SÁ: – ...desejo dizer que as 
declarações do Ministro da Viação e Obras Públicas 
se resumem em reafirmar que as verbas destinadas 
às obras de Orós não foram congeladas nem 
desviadas de seus objetivos; mais ainda, que a 
grande massa de recursos necessária à construção 
daquele açude se condensa na aquisição da 
maquinaria do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas. 

Isto pôsto sobram ainda várias questões a 
esclarecer. O Ministro Amaral Peixoto afirmou, dias 
antes, e não o desmentiu, que as verbas destinadas a 
Orós no ano de 1959, foram de apenas noventa 
milhões de cruzeiros; em 1960, novamente da mesma 
quantia, da qual cinqüenta milhões de cruzeiros foram 
liberados sòmente no dia 28 de março último. Havia 
S. Exa. declarado a «O Globo», conforme publicado 
no dia 29, anteontem, o seguinte: 

«É verdade que o Engenheiro Anastácio Maia 
estêve no Rio de Janeiro no ano passado, mas não 
foi para solicitar a liberação de verba ou impedir que 
ela fôsse desviada. Veio aqui para tentar obter 
maiores recursos do que os previstos pela dotação 
orçamentária. 

Isso quer dizer que o Dr. Anastácio Maia veio 
ao Rio de Janeiro pedir mais recursos, e parece fora 
de dúvida que não foram êles concedidos, porque, 
senão, é de prever que o Sr. Ministro tivesse 
indicado o acréscimo de verba fornecido, atendendo 
ao apêlo do Engenheiro. 

Ora, temos portanto, de acôrdo com a declaração 
ministerial, noventa milhões de cruzeiros em 1959 e 
noventa milhões de cruzeiros em 1960; entretanto,  
como o «Correio da Manhã» publicou ontem, indicando 
número e página do «Diário Oficial, no dia 29  
de janeiro do corrente ano, o Departamento Na- 
 

cional de Obras Contra as Sêcas solicitou 
autorização do Sr. Presidente da República para 
empregar a verba de duzentos e quarenta e um 
milhões de cruzeiros na construção da Rodovia 
Nordeste-Brasília. 

O Chefe do Executivo autorizou no próprio dia 
29 de janeiro e no dia 7 de fevereiro último o Senhor 
Ministro da Fazenda comunicou ao da Viação e 
Obras Públicas que o Banco do Brasil fôra 
autorizado a entregar aquela quantia ao 
Departamento. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Penso que não 

se trata de verba de Orós. 
O SR. MEM DE SÁ: – São verbas do 

D.N.O.C.S. Evidentemente, fica mais do que claro 
que não foi a verba de Orós que forneceu recursos 
para a construção da estrada, mas fica também 
evidente que, enquanto para Orós a verba de  
1959 era de noventa milhões de cruzeiros, e de 1960 
outros noventa milhões, só dessa feita em  
29 de janeiro, o mesmo Departamento de Obras 
Contra as Sêcas tinha Cr$ 241.000.000,00 para a 
rodovia Nordeste-Brasília. Somando os recursos de 
dois anos, temos Cr$ 180.000.000,00 contra 
Cruzeiros 241.000.000,00 só de janeiro para a citada 
rodovia. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Afora as 
verbas de emergência. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Senhor Ministro não 
aludiu a elas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Eu o fiz ontem 
nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Chegarei lá. 
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Ora, Cr$ 180.000.000,00, em dois anos, 
constituem, na época em que vivemos, quantía 
pouco vuitosa, exatamente a metade do custo do 
Palácio da Alvorada, que, segundo mensagem 
ofícial, foi de Cruzeiros 360.000.000,00. Cento e 
oitenta miIhões correspondem a menos de três 
blocos de apartamentos de Brasília. É uma verba 
bem pouco significativa, tão pouco que o mesmo 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas 
pediu e obteve autorização para empregar, só numa 
rodovia, Cr$ 240.000.000,00. 

Outra notícia que me fêz aumentar a 
perplexidade está publicada em «O Globo» de ontem. 
Informa aquêle vespertino que o Sr. Presidente da 
República, após visitar a região flagelada reafirmou o 
seu propósito de que as obras do Açude de Orós 
fôssem retomadas e concluídas até 15 de novembro. O 
jornal termina a notícia afirmando que essas obras vão 
determinar aumentos de despeso de um bilhão, 
duzentos e sessenta milhões de cruzeiros! 

Não sei da procedência ou do acêrto desta 
afirmativa. 

Hoje, a Imprensa notícia a entrevista do Dr. 
Celso Furtado. Para S. Sa. a situação apresenta-se 
de forma diversa. Não houve falta de recursos, mas, 
até dispêndio a mais do que a necessário. O que 
houve, na seu modo de ver, e dos técnicos a quem 
ouviu, foram erros na construção. 

Tudo isto, Sr. Presidente, e Senhores 
Senadores, leva a que cada vez mais a opinião 
pública se sinta confusa, cheia de dúvidas. Mais do 
que nunca se torna necessário ao Govêrno esgotar a 
matéria dando explicações cabais, completas, para 
que se afastem as suspeitas. que sôbre êle pesam. 

Que houve em Orós? Êrro técnico, dilatação 
de prazo, falta de recursos, congelamento de 
verbas? Que houve? 

Entendo, por isso, imprescindível  
ao Govêrno a constituição de uma 
 

comissão de inquérito para verificação. Não dessas 
comissões nomeadas às centenas e que têm 
arquívados os seus resultados na inutilidade das 
investigações burocráticas – mas uma comissão 
insuspeita, de técnicos Idôneos e neutros, capazes 
de investigar quais os culpados, os responsáveis: o 
Govêrno, porque não deu verbas, ou os técnicos, 
porque erraram? 

Rendo, mais uma vez, homenagem aos 
esforços e à capacidade dêsses técnicos. Não estou 
absolutamente, insinuando ter havido desídia ou 
incapacidade da parte dêles. Erros acontecem: 
ninguém é infalível, mas é preciso se esclareça à 
Nação se houve êrro, ou então, incúria do Govêrno 
no fornecimento das verbas. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Estou 

ouvindo, atentamente, a narração de V. Exa., a 
respeito dos fatos ocorridos em Orós. Creio que a 
principal causa do que ocorreu em Orós, foi o 
excesso de águas, porque o fato não aconteceu 
apenas com aquêle açude; centenas, de outros no 
Nordeste estão sofrendo a ação dêsse grande 
volume d'água. 

O SR. MEM DE SÁ: – Realmente, sempre que 
há inundação, é porque há muita água. Dificilmente, 
pode haver uma inundação sem excesso de água e 
os açudes existem justamente para evitar as 
inundações. Por isso, estamos investigando por  
que o açude de Orós não estava pronto para evitar a 
inundação. Êsse o ponto em que me coloco. Pensei 
em formular um pedido de informações, mas  
tendo em vista a solicitude com que o Ministro 
Amaral Peixoto atendeu às minhas primeiras 
indagações, a presteza e a gentileza com que o 
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Vice-Lider, meu eminente amigo Senador Victorino 
Freire, se oferece para servir de intermediário, creio 
que mais pronto e expedito do que um pedido de 
informações – que só chegaria quando estivéssemos 
em Brasília e, portanto, totalmente inútil seria eu 
formular algumas perguntas, para o eminente 
Senador pelo Maranhão colhêr as respostas e as 
transmitir, menos a mim do que aos nordestinos 
aflitos e sacrificados por motivos que precisam ser 
totalmente esclarecidos. 

Eu indagaria, primeiro, qual o orçamento inicial 
das obras do Orós. Ninguém ainda disse em quanto 
foram elas estimadas. 

O Senhor Ministro da Viação e Obras Públicas 
ressalta que a maior despesa é com mão-de-obra, 
porque as máquinas pertencem ao Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas, e constituem 
grande capital. 

Essas máquinas serão usadas não apenas 
naquele açude mas em muitas outras obras, de 
modo que Orós receberá apenas uma parte do preço 
dessas máquinas como parcela de seu custo. 

Além da mão-de-obra há, evidentemente, a 
despesa com combustiveís, com administração etc. 
Não é compreensível, entretanto, que o Govérno se 
lance a emprêsa tão importante sem um orçamento 
de custo ou de despesa. Qual êsse orçamento, ao 
serem iniciadas as obras? Essa, a primeira pergunta. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – A título de 

esclarecimento, desejo transmitir a V. Exa. o que 
informa o Sr. Ministro da Viaçao sôbre 
equipamentos. Diz S. Exa. que não foi desviado 
qualquer equipamento de Orós para outras  
áreas. Tôdas as máquinas compradas, nume- 
 

rosas e valiosíssimas, lá estão ainda e não foram 
empregadas nós últimos dias, porque o terreno 
alagado não o permitia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desejo saber do 
orçamento, afora as máquinas que, repito, não foram 
compradas exclusivamente para Orós. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Êsse 
equipamento – desculpe Vossa Excelência – foi 
comprado para Orós. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não creio. Deve ter sido 
adquirido pelo DNOCS, pala ser aplicada 
primeiramente em Orós. Deve ter sido. Não é 
possível imputar-se ás obras daquela barragem o 
preço total das máquinas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Fui secretário 
de vários Ministros da Viação; de S. Exa. o Ministro 
Mendonça Lima fui Secretário durante oito anos e sei 
muito bem o que sucede com as verbas 
orçamentárias. Não sou técnico, mas conheço o 
assunto. No orçamento atual foi consignada verba 
para maquinaria; foi proposta de cruz e aplicada no 
Orós. Quando terminasse a construção, é que 
seriam desviadas para outras obras. Entre as verbas 
para Orós, havia algumas destinadas à aquisição de 
equipamento nôvo que, não havia ainda entrado em 
serviço, devido, naturalmente, a ter chegado depois 
das inundações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que Vossa 
Excelência está enganado. As máquinas foram 
compradas pela verba do DNOCS, porque as que 
êsse, Departamento tem aplicado, primeira em  
Orós, e depois em outras tarefas, cada uma  
delas suportará uma parte do preço no custo 
respectivo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Diz o Ministro 
da Viação – que nenhum equipamento de Orós foi 
desviado para outras obras. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Não duvido 
absolutamente. 

Segunda questão: quanto foi exatamente 
aplicado em Orós, em 58, primeiro ano de sua 
construção? 

Também não se disse até hoje. 
Terceiro: quanto foi efetivamente aplicado, em 

1959? Só 90 milhões da verba, ou mais?... 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mais. 
O SR. MEM DE SÁ: –...Se foi mais, quanto? Se 

houve outras obras decorrentes do combate à sêca, 
em 1958 e em 1959, a quanto montam essas verbas? 

Quarto: qual foi o aplicado em 1960, até a data 
da inundação? 

Em suma, com estas perguntas, desejo saber 
qual o Orçamento total da obra e quanto nela foi 
invertido desde o começo da sua construção até a 
data da enchente. 

Estas duas medidas são essenciais. 
Outra pergunta: por que o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Sêcas não aumentou 
as dotações pedidas pelo engenheiro Anastácio 
Maia, conforme declara o Ministro da Viação e Obras 
Públicas, quando o Departamento dispunha de 
recursos tão amplos que, em janeiro dêste ano, 
destinou à rodovia Nordeste-Brasília duzentos e 
quarenta e um milhões de cruzeiros? 

Sexto – Qual o orçamento aproximado – pelo 
menos aproximado – para a recuperação e 
conclusão das obras do açude? Será de um bilhão e 
duzentos e sessenta milhões, como informa a 
Imprensa de ontem? Creio que há exagêro; por isso 
desejo esclarecimentos do Govêrno. 

Sétimo. Neste caso, como se explicam as 
pequenas dotações de 1959 e 1960, segundo a 
palavra do próprio Sr, Ministro Amaral Peixoto? 

última – Como se explica a  
contradição entre as afirmações das 
 

demais autoridades e as do Dr. Celso Furtado, 
asseverando êste que houve excesso de verba e, 
com elas, erros técnicos? 

São estas as perguntas que desejava 
respondidas pela gentileza e solicitude do Ministro da 
Viação e Obras Públicas. Creio que o Senhor 
Ministro Amaral Peixoto está nesta matéria, com a 
consciência tranqüila e não terá motivos para ocultar 
a lisura do seu procedimento. Vou. portanto, ao 
encontro de Sua Excelência. 

É indispensável que a Nação saiba, 
exatamente, quanto o Govêrno aplicou em Orós. O 
Líder da Maioria fêz sentir, neste Plenário, que se 
tratava de uma obra de proporções tão 
extraordinárias, de vuIto tão excepcional, que 
nenhum outro presidente tivera a coragem de 
enfrentá-la. 

Ora, pelo que vimos das verbas despendidas 
em 1959 e 1960, o Govêrno, nesses dois anos, 
aplicou em Orós dotações insignificantes. De outra 
maneira não se pode considerar os cento e oitenta 
ou duzentos milhões de cruzeiros gastos em dois 
anos, o que corresponde às despesas com a festa 
da inauguração de Brasília. 

Não é possível que, em dois anos, se gaste, 
para construir Orós, um pouco mais, apenas vinte e 
cinco por cento mais do que se vai gastar, numa 
noite, para inaugurar a futura Capital do Brasil. 

São estas as perguntas que formulo, para as 
quais espero uma explicação completa, que 
tranqüilize a Nação e defenda o Govêrno da  
justa e grave suspeição que sôbre êle pesa. (Muito 
bem!) 

Durante o discurso do Senhor Mem de Sá, o 
Senhor Cunha Mello deixa a cadeira da Presidência, 
reassumindo-a o Senhor Novaes Filho. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Senhor 
Presidente, peço a palavra, como Líder da Maioria. 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Victorino Freire, como Líder da Maioria. 

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Senhor 
Presidente, acompanhei com a maior atenção o 
discurso do eminente Senador Mem de Sá, e quero, 
inicialmente, agradecer emocionado o juízo que Sua 
Execelência, em discurso anterior, fêz de minha 
humilde pessoa – de que sou um homem sério, que 
não se subordina, em absoluto, a quaisquer 
considerações de ordem política para faltar à verdade. 

Tomei o compromisso de entrar em contacto 
com o Ministro da Viação, pois que a defesa do 
Ministro Amaral Peixoto está entregue a mim e eu a 
farei, sem brilho mas sinceramente. 

Estou de pleno acôrdo com o Senador Mem 
de Sá, em qve há confusão no caso de Orós, porque 
as autoridades governamentais se contradizem. 

O Dr. Celso Furtado, Diretor da SUDENE, em 
entrevista aos jornais, declara ter havido êrro técnico 
e que os recursos eram suficientes, enquanto o 
Engenheiro Maurício Joppert, ex-Ministro da Viação 
e Obras Públicas, afirma que só de mil em mil anos 
ocorrem tais enchentes. 

Voltarei ao Sr. Ministro para colhêr as 
explicações que pede agora o Senador Mem de Sá. 
Diz Sua Excelência que apenas cento e oitenta 
milhões de cruzeiros foram consignados para 1959 e 
1960, mas o Sr. Ministro Amaral Peixoto declara que 
também verbas do Plano de Emergência foram 
gastas na construção de Orós, fora a maquinaria já 
comprada e paga. Essas as informações que o Sr. 
Ministro deu em entrevista coletiva. 

Entendo necessário fixar êsse ponto, ao  
qual se prende a pergunta do Senador Mem de  
Sá; razão por que vou, novamente, entender- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

me com o Almirante Amaral Peixoto – homem veraz 
e da mais alta dignidade. 

Maior mal faz ao Govêrno, Senhor Presidente 
u'a mentira que a confissão de êrro havido na 
administração pública. Se houve êrro técnico, nem o 
Presidente nem o Ministro Amaral Peixoto são 
responsáveis, mas, sim, os técnicos. 

Estou, pois, de pleno acôrdo com o Senador 
Mem de Sá em que se fixem as responsabilidades, 
para acabar de vez com a confusão. Se houve erros 
técnicos, tais erros, como afirma o nobre Senador 
Mem de Sá, não implicam em má fé. Tudo pode 
acontecer: temos visto prédios desabarem, inclusive 
em Copacabana, construídos pelos melhores 
engenheiros. 

Assim ocorreu no Bairro do Peixoto com o 
prédio do Asilo da Velhice Desamparada, e que 
continua desamparada até agora! 

O SR. MEM. DE SÁ: – Está certo, mas temos 
que verificar o problema das dotações, das verbas. É 
preciso que os técnicos não sirvam de bode 
expiatório! 

O SR. VICTORINO FREIRE: – De pleno 
acôrdo com Vossa Excelência. É preciso esclarecer 
se houve falta de verba, êrro de técnica etc., e estou 
certo de que o Senhor Ministro Amaral Peixoto 
responderá tranqüilamente às perguntas formuladas 
pelo eminente Senador. Se não tivesse plena 
certeza, segurança absoluta da veracidade e 
dignidade do Senhor Amaral Peixoto, não estaria 
aqui debatendo com o eminente Senador Mem de 
Sá. Outro poderia fazê-lo. Estou certo e seguro, 
repito, de que o Sr. Amaral Peixoto tranqüilamente 
prestará, sem fugir à verdade, as informações 
solicitadas pelo eminente Senador Mem de Sá, para 
que se fixe o que houve; poderá até se dar o caso  
de S. Exa. nomear a Comissão de Inquérito  
sugerida pelo nobre Senador Mem de Sá, para que 
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está apure se houve êrro técnico, má aplicação de 
verbas, ou lá o que fôr. Tudo isso só fará bem ao 
Govêrno. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Era o que tinha 

a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem). 
O SR. TACIANO DE MELLO (para 

explicação pessoal) (*): – Senhor Presidente e 
Senhores Senadores, de 1920 a esta parte o Estado 
de Goiás vem passando por verdadeira 
transformação, no que diz respeito à população e 
desenvolvimento econômico. 

A estrada-de-ferro que nêle penetra, indo  
até às cidades de Goiânia e Anápolis tem, 
sucessivamente, recebido grandes melhoramentos, 
principalmente depois da administração de  
Mauro Borges Teixeira, hoje Deputado Federal  
e, certamente Governador do Estado no próximo 
pleito. 

Com as grandes remodelações realizadas 
nessa estrada, conseqüentes, principalmente, da 
criação da Rêde Ferroviária Federal S. A., viu-se a 
administração forçada a suprimir certo número de 
cargos, de que resultou um quadro dos excedentes. 
Acontece, porém, que êsses excedentes foram 
relacionados em dois turnos – um no dia 28 de 
dezembro de 1959 e outro em 3 de fevereiro  
de 1960 – postos à disposição do Departamento de 
Correios e Telégrafos, reatando ainda numeroso 
grupo que ficou adido à Estrada-de-Ferro Goiás.  
Os vencimentos pagos pela estrada, até a  
primeira data referida eram insuficientes, verdadeiro 
salário de fome; recebia um operário o salário 
mensal de apenas dois mil cruzeiros. O Govêrno, 
atendendo aos reclamos, elevou-o para três mil 
cruzeiros. 

Acontece, porém, que as  
providências adotadas não foram ho- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

mogêneas, criando situações diferentes; enquanto 
uns receberam o aumento, outros ficaram na 
dependência de portarias. 

Senhor Presidente, em nome dos 
trabalhadores prejudicados, faço um apêlo ao 
Senhor Ministro da Viação a fim de que considere a 
minha sugestão de, o mais cedo possível, dispensar 
por eqüidade, o mesmo tratamento a todos os 
operários considerados excedentes da Estrada-de-
Ferro de Goiás. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa três 
projetos de resolução. 

São lidos os seguintes: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 10, DE 1960 

 
Nomeia para o cargo inicial da carreira de 

Auxiliar Legislativo, candidatos habilitados em 
concurso. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – São nomeados, de acôrdo com a 

alínea «c», item 2, do art. 85, do Regimento Interno, 
para exercer o cargo da classe «M» da carreira de 
Auxiliar Legislativo, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Yara Silva de Medeiros, Gilberto 
Fernandes Alves, Jorge Paiva do Nascimento, 
Alexandre Dumas Paraguassu, José Valdo Campêlo, 
Helena Furtado Cantuária de Araújo, Zormelina Ribeiro 
Alves, Léa Augusta da Silveira Lôbo, Neida Watson 
Sabóia de Albuquerque, Odisséia Nery de Medeiros, 
João Aldemar Bevilacqua e Sarah Abrahão. 

 
Justificação 

 
Os serviços administrativos do Senado 

Federal vêm sendo prejudicados com a carência  
de funcionários em seus respectivos quadros, 
exigindo, por conseguinte, o imediato aproveitamento 
do pessoal habilitado em concurso e que 
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se encontra capacitado a assumir responsabilidades 
que aumentarão consideràvelmente com a 
ampliação de funções e desenvolvimento dos 
inúmeros trabalhos desta Egrégia Casa. 

Com a chamada dos candidatos habilitados, o 
Senado Federal poderá contar com novos 
funcionários para Brasília e preparar o pessoal 
selecionado para o desempenho cada vez melhor de 
suas atribuições, treiná-lo e atualizá-lo, para que se 
encarregue de obrigações imediatas, preparando-se, 
ainda, para as maiores complexidades de tarefas 
futuras. É, hoje, indiscutivelmente, essa função 
atendida, em grande parte, com o aproveitamento de 
examinandos classificados em concursos públicos, 
como têm sido os de responsabilidade desta Câmara 
Alta. 

Sala das Sessões, em 31 de março de 1960. – 
Cunha Mello. – Freitas Cavalcanti. – Gilberto 
Marinho. – Novaes Filho. – Mathias Olympio. – 
Heribaldo Vieira. 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 11, DE 1960 
 

Nomeia para o cargo inicial da carreira de 
TaquÍgrafo, candidato habilitado em concurso. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – É nomeada, de acôrdo com a 

alínea «c», item 2, do artigo 85, do Regimento 
Interno para exercer o cargo da classe «N» da 
carreira de Taquígrafo, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Beatriz Corrêa de Mello. 

 
Justificação 

 
Com o aumento constante dos trabalhos  

no Serviço Taquigráfico e tendo em vista o  
número insatisfatório de seus servidores, é de  
suma importância que se processe a convocação  
da referida candidata aprovada em concurso,  
no intuito exclusivo de servir ao andamento 
 

normal e satisfatório dos trabalhos desta Casa. 
Sala das Sessões, em 31 de março de 1960. – 

Cunha Mello. – Freitaa Cavalcarnti. – Gilberto 
Marinho. – Novaes Filho. – Mathias Olympio. 

 
PROJEDO DE RESOLUÇÃO 

Nº12, DE 1960 
 

Concede aposentadoria, a pedido, a Alcino 
Pereira de Abreu Filho, no cargo de Diretor PL-2 do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – É concedida aposentadoria a 

Alcino Pereira de Abreu Filho, Redator PL-3, no 
cargo de Diretor PL-2. do Quadro da Secretaria  
do Senado, nos têrmos do artigo 191, parágrafo 1º 
da Constituição Federal combinado com os  
artigos 297 e 344, item IV da Resolução nº  
6, de 1960, incorporando-se aos respectivos 
proventos da inatividade a gratificação adicional 
correspondente. 

 
Justificação 

 
Estabelece o parágrafo 1º da Constituição 

Federal que o funcionário será aposentado aos 35 
anos de serviço, se o requerer. E a Resolução nº 6, 
de 1960 (Regulamento da Secretaria), no artigo 297, 
que serão contados em dôbro os períodos de licença 
especial não gozada e o item IV do art. 345, com o 
provento correspondente ao cargo imediatamente 
superior, desde que tenha acesso privativo ao 
mesmo. 

Perfeitamente enquadrado nos dispositivos 
acima citados o pedido de Alcino Pereira de  
Abreu Filho, apresenta a Comissão Diretora à 
consideração do Plenário, de acôrdo com o art. 85, 
alínea «c» nº 2, do Regimento Interno, o presente 
projeto. 

Sala das Sessões, em 31  
de março de 1960. – Cunha Mello. – 
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Freitas Cavalcanti. – Gilberto Marinho. – Novaes 
Filho. – Mathias Olympio. – Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Os projetos de 
resolução que acabam de ser lidos são da Comissão 
Diretora. Na forma do Regimento Interno, 
independem de parecer das Comissões. 
Oportunamente serão incluídos na Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 374, de 1952, (número 1.804, de 1952, na 
Câmara), que regula os direitos civis da mulher 
casada, e dá outras providências, tendo Parecer, sob 
número 923, de 1959, da Comissão de Constituição 
e Justiça, oferecendo substitutivo (com voto em 
separado do Senhor Senador João Villasbôas). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emenda, que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Nº 2 
 

Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. ...Os filhos havidos fora do matrimônio, 

mesmo que a sociedade conjugal não tenha sido 
dissolvida, terão, ao se abrir a sucessão, o mesmo 
direito à herança do filho legítimo, cumulado com a 
ação para que se lhe declare a filiação. 

Não nos parece mal pôsto o presente 
dispositivo neste projeto que visa regular direitos  
da mulher casada e que outra coisa não faz  
senão modificar o regime das pessoas e dos  
bens na sociedade conjugal, inclusive  
dispondo sôbre a situação dos filhos quando a 
sociedade se dissolve, ou quando um dos 
 

cônjuges se faz bínubo. Já que se elasteceu êle – e 
não podia deixar de fazê-lo – sôbre outras 
ramificações do direito de família, não vemos porque, 
no mesmo ensejo, nos furtemos de corrigir tremenda 
injustiça, fruto de preconceitos, contra os quais se 
insurge a realidade dos dias que vivemos. Por que 
se impor ao adulterino mais humilhações do que as 
oriundas da sua própria condição? Isso nem é 
cristão, nem é humano. Por que fazê-lo pagar pela 
culpa dos pais? Por que humilhá-lo com um 
miserável «amparo social» instituído na Lei nº 883, 
de 21 de outubro de 1949? Não tem êle em suas 
veias o mesmo sangue paterno ou materno, de seu 
irmão legítimo? 

Essa diversificação infame contribuirá, 
fatalmente, com o beneplácito criminoso das leis 
vigentes, para que proliferem os Caim e Abel. Urge 
que se revigorem os vínculos de solidariedade 
familiar. Não se diga que o nivelamento de direitos 
entre os filhos legítimos e adulterinos vai abalar os 
alicerces da família. Seria querer inverter a ordem 
das coisas. O que abala êsse alicerce é o ato 
prevaricatório. A nossa proposição apenas regula 
uma situação consumada, procurando amenizar 
situações irremediáveis, sem as armas da injustiça, 
da desumanidade. Sem criar outros caldos de cultura 
para outras desarmonias, para outros choques, para 
outras lutas, que mudam do campo dos cônjuges, 
para o campo dos irmãos. 

Sala das Sessões, em 31 de março de 1960. – 
Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

O projeto com a emenda vai à Comissão de 
Constituição e Justiça. 

 
Discussdo única do Projeto  

de Lei da Câmara nº 357, de 
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1953, que cria uma Contadoria Seccional junto à 
Estrada de Ferro Mossoró-Sousa, no Estado do 
Rio Grande do Norte, e dá outras providências, 
tendo Pareceres Favoráveis: da Comissão de 
Constituição e Justiça (nº 196, de 1955); da 
Comissão de Serviço Público Civil (nº 197, de 
1955); da Comissão de Finanças (nº 198, de 
1955), com Emendas que oferece, sob ns. 1-C e 2-
C. Nota: Projeto retirado da Ordem do Dia da 
sessão de 1-4-55, em virtude do Requerimento nº 
135, de 1955, do Sr. Senador Lino de Mattos, 
solicitando informações à Câmara dos Deputados. 
Diligência cumprida Pelo Ofício 400, de 17-12-59, 
da Câmara dos Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento, que vai ser lido pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 119, DE 1960 

 
Tendo em vista que das informações 

prestadas pela Mesa da Câmara dos Deputados em 
atenção à solicitação do Senado de 18 de abril de 
1955, se verifica estar errado o texto dos autógrafos 
enviados ao Senado, requeiro volte o Projeto de Lei 
da Câmara nº 357, de 1.953, às Comissões para 
novo exame. 

Sala das Sessões, em 31 de março de 1960. – 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto volta às 
Comissões. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 140, de 1959 (nº 3.369, de 1957, na Câmara), que 
concede pensão de Cr$ 5.000,00 mensais a 
Aderaldo Ferreira de Araújo, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 118 a 120, de 1960, das Co- 
 

missões: de Constituição e Justiça; de Educação e 
Cultura; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Esta aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 140, DE 1959 

 
(Nº 3.369-B, de 1951, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede pensão de Cruzeiros 5.000,00 

mensais a Aderaldo Ferreira de Araújo. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a Aderaldo Ferreira de 

Araújo (o cego Aderaldo) a pensão especial de Cr$ 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais, como 
reconhecimento público e prêmio aos seus trabalhos 
de divulgação do folclore nordestino. 

Parágrafo único. A despesa com a pensão 
correrá à conta da verba orçamentária do Ministério 
da Fazenda destinada aos pensionistas da União. 

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 52, de 1951 (número 378, de 1951, na 
Câmara), que recusou registro ao contrato de 
compra e venda entre a União e a Congregação  
das Filhas de Maria Auxiliadora, para a desapro- 
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priação de prédios residenciais em Três Lagoas, 
Estado de Mato Grosso, tendo pareceres das 
Comissões: de Constituição e Justiça – 1º Parecer 
(nº 840, de 1951), favorável; 2º Parecer (nº 107, 
de 1960), oferecendo substitutivo; de Finanças – 
1º Parecer (nº 841, de 1951), favorável ao projeto; 
2º Parecer (nº 108, de 1960), favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação o substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. Com a aprovação do 

substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
É o seguinte o substitutivo aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

SUBSTITUTIVO 
 
Art. 1º – É determinado o registro do têrmo de 

contrato celebrado em 12 de outubro de 1949, de 
compra e venda, entre a União e a Congregação das 
Filhas de Maria Auxiliadora, para a efetivação da 
desapropriação de três prédios residenciais e 
respectivos terrenos, situados em Três Lagoas, 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

É o seguinte o projeto prejudicado: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 52, DE 1951 
 
Aprova o ato do Tribunal  

de Contas que recusou registro ao 
 

contrato de compra e venda entre a União e a 
Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, para a 
desapropriação de prédios residenciais em Três 
Lagoas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – mantida a decisão do Tribunal de 

Contas, de 3 de dezembro de 1950, que negou 
registro ao contrato firmado em 12 de outubro de 
1949, de compra e venda, entre a União e a 
Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, para a 
desapropriação de três prédios residenciais e 
respectivos terrenos situados em Três Lagoas, 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 74, de 1952, (nº 2.311, de 1952, na 
Clamara), que autoriza o Tribunal de Contas a registrar 
o contrato celebrado entre o Govêrno do Território 
Federal de Guaporé e José Antônio Eirado, tendo 
Pareceres Favoráveis, sob ns. 107 e 110, de 1960, das 
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 74, DE 1952 
 
Autoriza o Tribunal de  

Contas a registrar o contrato ce- 
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lebrado entre o Govêrno do Território Federal do 
Guaporé e José Antônio Eirado. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o Tribunal de Contas autorizado a 

registrar o contrato celebrado, em 12 de dezembro 
de 1951, entre o Govêrno do Território Federal do 
Guaporé e José Antônio Eirado, para desempenhar 
na Divisão de Obras daquele Território a função de 
Mecânico Especializado. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 24, de 1959 (nº 23, de 1959, na 
Câmara), que aprova o ato do Tribunal de Contas 
que negou registro ao contrato celebrado entre a 
Divisão de Obras do Ministério da Educação e 
Cultura e a Construtora Genésio Gouveia S.A., tendo 
Pareceres Favoráveis, sob ns. 114 e 115, de 1960, 
das Comissões: de Constituição e Justiça; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 24, DE 1959 
 

(Nº 23-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o ato do Tribunal  

de Contas que negou registro ao 
 

contrato celebrado, entre a Divisão de Obras do 
Ministério da Educação e Cultura e a Construtora 
Genésio Gouveia Sociedade Anônima. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o ato do Tribunal de 

Contas que negou registro ao contrato celebrado, 
em 17 de novembro de 1953, entre a Divisão de 
Obras do Ministério da Educação e Cultura e a 
Construtora Genésio Gouveia S.A. para 
prosseguimento das obras do Manicômio Judiciário, 
no Distrito Federal. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 29, de 1952 (de autoria do Sr. Senador 
Mozart Lago), que assegura ampla capacidade 
civil à mulher casada, revogando quaisquer 
restrições legais em razão do sexo ou 
matrimônio, tendo Parecer, sob nº 924, de 1959, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
prejudicialidade, em pista do pronunciamento 
favorável ao Projeto de Lei da Câmara número 
374, de 1952. 

 
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com 

requerimento aprovado pelo Senado, este projeto 
deve ser apreciado concomitantemente com o 
Projeto de Lei da Câmara nº 374, de 1952, que figura 
no primeiro item da presente Ordem do Dia. 
Havendo aquele voltado à Comissão de Constituição 
e Justiça, em virtude de recebimento de emenda, fica 
a discussão deste adiada. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

O SR. MOURA VIEIRA (*): – Senhor  
Presidente, li, nos jornais de hoje que o Ministro da Jus- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto peio orador. 
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tiça, o Sr. Armando Falcão, estaria incumbido de 
organizar comissão para fazer o levantamento dos 
prejuízos ocasionados pelas enchestes no Nordeste. 

Ainda ontem, pedi, em discurso aqui proferido, 
que se estendesse à região Amazônica um pouco 
dêsses auxílios. As enchentes naquela zona são 
contumazes, quase anuais, mas, nem por isso, 
deixam de causar, prejuízos e apreensões. Solicito, 
pois, desta tribuna, atualmente meu único meio de 
comunicação direta com o Govêrno da República 
que o honrado Senhor Ministro da Justiça não se 
esqueça de incluir a Amazônia na distribuição do 
auxílio a que tenham direito as populações 
assoladas da Região Nordestina. 

É o apelo que faço com todo o fervor, certo de 
que o Sr. Armando Falcão o tomará na devida 
consideração. Nesse sentido, dirigirei a S. Exa. 
telegrama pedindo sua atenção para essas minhas 
palavras. 

O SR. PRESIDENTE: – Convoco os Srs. 
Senadores para uma sessão extraordinária às vinte e 
uma horas e trinta minutos. 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única,  

do Projeto de Lei da Câmara 
 

Nº 149, de 1958, (nº 1.853, de 1956, na Câmara), 
que classifica os cargos do serviço civil do Poder 
Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 92, de 1960, do Sr. Freitas Cavalcanti e outros 
Senhores Senadores aprovado na sessão de 22 do 
mês em curso), tendo Pareceres (ns. 80, 81 e 86, de 
1960) das Comissões: 

De Serviço Público Civil, oferecendo 
substitutivo; 

De Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade do projeto e do substitutivo, ao 
qual oferece as Emendas ns. 1 a 3 (CCJ), com voto 
em separado do Sr. Senador Jefferson de Aguiar; 

De Finanças, favorável ao substitutivo e 
oferecendo subemendas às Emendas ns. 1 e 2 
(CCJ), e dependendo de pronunciamento das 
mesmas Comissões sôbre as emendas de Plenário. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 1960 (nº 2.221, de 1957, na 
Câmara), que aumenta o efetivo da Policia Militar do 
Distrito Federal e dá outras providências, tendo 
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição 
e Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 

minutos. 
 



16ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 31 DE MARÇO DE 1960 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 

Às 21 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Carlos Saboya. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Barros Carvalho. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 

Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (53). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 53 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 

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

O Senhor Segundo Secretário, servindo de 
Primeiro, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECER 

 
Nº 145, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto  

de Lei da Câmara nº 232-54 (na Câmara dos 
Deputados nº 1.788-D, de 1952) que autoriza  
o Poder Executivo a doar imóvel do Domínio 
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da União ao Município de Piraí, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
Relator: Sr. Jorge Maynard. 
O presente projeto autoriza o Poder 

Executivo a doar ao Município de Piraí, no Estado 
do Rio de Janeiro, a área delimitada pelo 
perímetro da Vila de Pinheiral, ex-Pinheiro, sede 
do 4º Distrito do aludido município, excetuada a 
parte ocupada por serviços da União, do Domínio 
desta, a ser desmembrada do imóvel onde estão 
localizados a Escola Agrícola Nilo Peçanha e o 
Pôsto Zootécnico, do Ministério da Agricultura 
(artigo 1º). 

A demarcação da área doada (§ 1º) será feita 
com a presença de um representante do Município, e 
um do Ministério da Agricultura. 

A área doada (§ 2º) constituirá bem dominial 
do Município de Piraí, o qual, no entanto, respeitará 
a destinação da parte ora de uso público, e 
concederá aos ocupantes com benfeitorias título de 
propriedade sôbre os lotes que possuírem há mais 
de 10 (dez) anos. 

O projeto, que mereceu da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados 
parecer favorável, foi plenamente justificado pelo seu 
autor, o ilustre Deputado Oswaldo Fonseca. 

Entre outras coisas, esclarece o autor da 
proposição: 

"Pela Lei nº 1.534, de 2 de janeiro de 1952, 
foi o Poder Executivo autorizado a doar ao 
Município de Ibaiti, no Estado do Paraná, as áreas 
necessárias à constituição dos perímetros urbanos 
da cidade e das vilas dêsse Município a serem 
desmembradas do imóvel "Fazenda Barra Bonita", 
do domínio da União. 

Justificou-se a providência legislativa com o 
fato de terem surgido a cidade e as vilas na Fazenda 
Barra Bonita, com a ocupação, há poucos anos, de 
tratos de terra por parte de estranhos, os quais 
 

levantaram edificações, que foram a origem dos 
agrupamentos urbanos citados. 

Ora, no Estado do Rio de Janeiro, com o 
consentimento tácito da União, surgiu, em terras da 
Fazenda outrora denominada Pinheiro, incorporada 
ao patrimônio nacional, a Vila de Pinheiro, hoje 
Pinheiral, no Município de Piraí, e assim impõe-se 
seja sua situação objeto de diploma legislativo 
vazado em têrmos idênticos ao que solucionou o 
caso de Ibaiti, tanto mais que na Vila de Pinheiral a 
posse dos particulares data de mais de trinta anos e 
foi tàcitamente consentida pela União". 

Trata-se, como se vê, de medida bastante justa, 
e, assim sendo, somos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de março de 
1960. – Gaspar Velloso, Presidente. – Jorge 
Maynard, Relator. – Daniel Krieger. – Fernando 
Corrêa. – Vivaldo Lima. – Barros Carvalho. – Jarbas 
Maranhão. – Caiado de Castro. – Taciano de Mello. 
– Victorino Freire. – Ary Vianna. 

 
PARECER 

Nº 146, DE 1960 
 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 

6, de 1960. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Lei nº 6, de iniciativa do 
Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 31 de março de 
1960. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Ary Vianna. – Sebastião Archer. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 146 DE 1960 
 
Redação Final do Projeto de  

Lei do Senado nº 6, de 1960, 
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que modifica dispositivos da Lei nº 2.686, de 19 de 
dezembro de 1955, que prorroga, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, o regime de subvenção às empresas 
de transportes aéreos estabelecido pela Lei nº 1.181, 
de 17 de agôsto de 1950. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 1.686, de 19 de 

dezembro de 1955, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 8º Tôdas as emprêsas de navegação 

aérea, subvencionadas pela União, ficam obrigadas 
a conceder abatimento, nunca inferior a 50% 
(cinqüenta por cento), em suas passagens, aos 
membros do Congresso Nacional, aos funcionários 
do Congresso em missão oficial e aos jornalistas 
profissionais, mediante requisição da associação de 
classe a que sejam filiados, desde que viagem no 
exercício da profissão. 

1º O benefício de que trata êste artigo é 
extensivo a 2 (dois) dependentes dos Congressistas, 
quando em missão no estrangeiro, bem como ao 
cônjuge do funcionário e o do jornalista em missão 
oficial do Congresso. 

§ 2º O abatimento a que se refere êste artigo é 
devido sob pena de ser automàticamente suspensa a 
subvenção". 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: –  Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. VIVALDO LIMA (*): –  Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, na sessão desta tarde o Expe- 
 
__________________ 
(*) –  Não foi revisto pelo orador. 

diente foi consagrado ao culto da memória de um 
grande homem cujo centenário de nascimento hoje 
transcorre. 

Trata-se do Conde Affonso Celso. 
Dois oradores encantaram êste recinto com 

suas orações: um como porta-voz da Maioria, o 
nobre Senador Benedicto Valladares; outro, falando 
em nome da Minoria, o ilustre Senador Novaes 
Filho. 

O SR. NOVAES FILHO: – Grato à 
generosidade do nobre colega. 

O SR. VIVALDO LIMA: –  Nada há a 
agradecer. O discurso de V. Ex.ª foi apreciado como 
merece, pois deu às páginas do Diário do Congresso 
Nacional algumas das mais luminosas e 
interessantes linhas a respeito de uma figura não 
vulgar e que hoje recebe a consagração da sua 
própria Pátria. 

Lendo agora, Sr. Presidente, um dos 
vespertinos de maior conceito da imprensa da 
Capital da República – O Globo –  deparei, na sua 
primeira página, com o artigo de fundo, da lavra de 
um dos articulistas de maior fôlego dêsse jornal. 

Vou ler o artigo, porque merece ser transcrito 
nos Anais da Casa, a fim de que se encerrem com 
página de ouro as homenageias que o Parlamento, 
através do Senado, prestou à memória de Affonso 
Celso. 

"No Centenário de Affonso Celso 
As Nações que esquecem seus melhores 

filhos ainda não chegaram ao estágio de plena 
consciência e carecem de aperfeiçoar-se pela cultura 
cívica para que tenham direito de aspirar aos postos 
de liderança no mundo. 

O nosso Pais já atingiu, felizmente, aquêle 
grau do senso crítico que lhe permite julgar com 
imparcialidade os compatriotas, discriminando 
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seus serviços, suas obras, seus acertos e erros. 
Quase diàriamente celebramos muitos dos que já se 
foram "da lei da morte libertando", analisando suas 
vidas, pesando à atuação deles no cenário público, o 
que fizeram ou omitiram, a influência que exerceram 
na obra da formação nacional. 

Hoje é a vez de festejarmos o centenário do 
nascimento de um dos brasileiros que mais se 
salientaram nas lutas de seu tempo, encarnando 
esplêndidamente a soma de virtudes e méritos que o 
colocam entre os arquétipos da nossa gente. 

Poucos como o Conde de Affonso Celso, 
começaram mais cedo e, guardando uma linha de 
elevação e brilho descansaram mais tarde no seio da 
posteridade. 

O rapazinho de Ouro Preto não se beneficiou 
dos direitos que assistem aos filhos dos grandes 
homens. Aos 14 anos já fazia suas primeiras armas 
no jornalismo e editava pouco depois o primeiro livro 
de poesias. 

Descendente de uma das maiores figuras do 
Império, ingressou na vida pública, ainda estudante, 
sob os dois signos da renovação da época: o 
abolicionismo e a República. 

Mas o destino ia conduzi-lo, ainda em plena 
juventude, para outras glórias, para aqueIas que não 
se perdem na espuma das vaidades, mas se 
consolidam e engrandecem pelo cumprimento dos 
grandes deveres. 

Deputado geral ainda na Monarquia,  
deixou num livro exemplar o retrato vivo, animado  
e colorido do Parlamento do antigo regime.  
Muitas das figuras da época podem 
 

ser reconstituídas com a leitura dos seus 
comentários e observações. 

O orador das tertúlias estudantis de São Paulo 
não demorou a conquistar o apreço dos seus pares 
na Cadeia Velha e os aplausos das tribunas e 
galerias. Nesse tempo ainda era o Affonsinho, 
maneira familiar adotada pela Nação para atribuir-
lhe, par droit de naissance e também por títulos 
próprios, a prerrogativa de continuar o nome, o valor 
e a obra do pai. 

"Ninguém pode falar sôbre o Conde de 
Affonso Celso sem mencionar imediatamente o 
Visconde de Ouro Prêto: Affonso Celso de Assis 
Figueiredo. Há entre ambos, mais do que os laços da 
consangüinidade, o parentesco espiritual e moral que 
une as grandes figuras, a linha reta que liga o 
ascendente e o descendente com a matéria-prima 
das mesmas virtudes. No pai, elas esplendem pela 
coerência e rigidez das atitudes; no filho, se 
transformam na fidelidade heróica com que sacrificou 
todo um grande futuro político para acompanhar o 
Visconde, quando despido do poder e da posição 
pela queda do trono. 

Nenhum dos dois estava obrigado à definitiva 
renúncia que se impuseram. Servir a República não 
constituía crime nem amesquinhava os que com ela 
colaboraram, embora trazendo ainda os diplomas 
monárquicos, e até os títulos nobiliárquicos. A começar 
pelo Conselheiro Saraiva, que não se diminuiu 
aceitando um mandato político na Constituinte de 1891. 
Igual como Rio Branco e Joaquim Nabuco, 
aumentando o território, ilustrando a diplomacia, 
elevando no estrangeiro o renome do nosso País. 
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Os regimes são meros acidentes formais. A 
Pátria não pertence a eles nem se confunde com 
seus ideários. 

Não o entendeu, assim, o que depois foi o 
Conde de Affonso Celso. Republicano na monarquia, 
foi monarquista durante a República. Mas sem ódio, 
sem espírito sectário, sem facção. Pelos laços da 
religião que une os vencidos sem abominar os 
vencedores. 

Mas, se não se alistou entre os correligionários 
políticos da República; ninguém dirá que não a 
serviu naquela atitude construtivo em que era 
sempre encontrado ajudando os seus compatriotas, 
colaborando para que eles adquirissem um nível de 
cultura mais elevado, estimulando a sociabilidade, 
brando na tribuna das conferências como na cátedra 
do magistério superior, escrevendo nos jornais, 
publicando seves belos livros, ocupando com 
distinção sua cadeira na Casa de Machado de Assis 
e tangendo até o fim a lira da sua magnífica 
inspiração poética. 

Muitos dos que o leram às pressas (hoje o 
tempo parece escasso para saborear os grandes 
livros como o antigo nectar dos deuses) apenas 
retiveram o título do "Por Que me Ufano do Meu 
País". E daí toda uma teoria de controvérsias. Para 
alguns, a obra continha apenas um ditirambo sem 
correspondência com as nossas duras realidades; 
para outros, era a bíblia nacional, destinada ao 
lecionamento de um patriotismo exacerbado até as 
fronteiras da superioridade do Brasil sôbre os demais 
povos. 

Nem uma nem outra coisa. Tudo quanto quis o 
Conde de Affonso Celso foi incutir no espírito da 
juventude o amor que todos devemos votar ao 
 

berço natal, e destacar não só as belezas naturais 
que Deus nos concedeu como os feitos e obras dos 
nossos maiores. 

O que se chamou "ufanismo" não era uma 
decorrência do livro, porém uma deturpação dos 
seus intuitos e do seu sentido, que não resvalava 
para o narcisismo. 

Note-se: ufanismo está entre aspas. 
Os povos, para chegar a suma grandeza, não 

carecem de louvar-se por vaidade ou vanglória. 
Acima dêsses sentimentos paira o da grave noção 
das responsabilidades. Êsse é que integra os 
quadros do verdadeiro patriotismo e lhe confere o 
esmalte dos mais altos deveres humanos. De 
qualquer modo, o livro ficou como um dos melhores 
de sua época". 

Finalizando, diz o articulista: 
"Nestes tempos de apreensões, quando vai 

minguando o lastro das esperanças numa 
humanidade que seja menos materialista, figuras 
como as do Conde de Affonso Celso conservam a 
medida ideal das criaturas desejadas: a inteligência 
associada com a bondade, o cérebro com o coração, 
e até a beleza física da sua cabeça coroada pelos 
cabelos brancos, movendo-se entre a multidão 
juvenil dos seus discípulos, dos que com ele 
aprenderam a identificar a felicidade das pessoas e 
dos povos com o reinado do Direito, da Justiça, da 
Liberdade. Contra tôdas as agressões. Contra tôdas 
as iniqüidades. 

Estas, Sr. Presidente, as palavras que retiro 
do grande vespertino "O Globo", escritas por 
articulista de pena vibrante e forte a respeito do 
Conde de Affonso Celso cujo centenário de 
nascimento hoje se comemora. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. 

Continua a hora do Expediente. 
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. 

Presidente, na sessão da tarde, o nobre Senador Mem 
de Sá, solicitou novas informações ao Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas e S. Ex.ª, para que eu bem 
cumpra o meu dever, autorizou-me a declarar ao 
eminente representante do Rio Grande do Sul, que 
amanhã prestará os esclarecimentos solicitados. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a Vossa 
Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pode o Senado 
ficar certo de que todos os pedidos de informações 
solicitados ao Sr. Ministro Amaral Peixoto, cuja 
defesa me cumpre fazer nesta Casa, serão 
respondidos com a possível brevidade. 

O eminente Senador Mem de Sá, durante seu 
discurso, leu entrevista do economista Celso Furtado, 
Superintendente da SUDENE, na qual S. Sa. afirma, 
com muita ligeireza, que a rutura da barragem de 
Orós se deve a erros técnicos. Li, também, a 
entrevista já comentada pelo nobre Senador Mem de 
Sá e considero fato da maior gravidade o chefe de um 
departamento importante do Govêrno contestar o Sr. 
Ministro da Viação e Obras Públicas, que declarou 
não dispor de elementos de convicção para afirmar 
tenha havido tal êrro, sem que uma comissão de 
técnicos seja constituída, conforme o Senador Mem 
de Sá sugeriu e eu com S. Exa. plenamente acordei, 
para apurar as causas da rutura da barragem. 

Como disse, Sr. Presidente, achei muita  
ligeireza do Dr. Celso Furtado afirmar que houve êrro 
técnico, porque S. Sa. não é engenheiro, é economista, 
e não me consta que nos estudos de econo- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

mia esteja incluída a matéria de construção de 
barragem. Recuso crédito, inicialmente, à entrevista 
do Dr. Celso Furtado, para ficar com a opinião do Sr. 
Ministro da Viação, de que só a comissão de 
técnicos poderá declarar se houve ou não, êrro 
técnico. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Aceito 

prazerosamente, a informação de que o Sr. Ministro 
Amaral Peixoto está disposto a constituir uma 
comissão para investigar o caso. Lembro porém a 
V. Exa. a absoluta necessidade de que essa 
Comissão seja integrada por técnicos inteiramente 
independentes, não só de reconhecida idoneidade 
técnica mas principalmente de grande 
independência em relação ao Govêrno. Homens, 
por exemplo, da categoria de um Marcondes 
Ferraz; de um Lucas Lopes, que possam ir ao local 
sem dependência do Govêrno, para fazer uma 
investigação como a Nação exige. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Eu 
lembraria também o Sr. Mauricio Joppert. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pode o nobre 
Senador Mem de Sá fazer justiça desde já, por 
antecipação, ao Sr. Ministro Amaral Peixoto. Sua 
Excelência não nomeará comissão que não esteja 
à altura da missão, mesmo porque ao Govêrno 
não interessa permanecer nessa confusão, se 
houve, ou não, êrro técnico. O que julgo grave é o 
chefe de um serviço federal como a SUDENE,  
que não é técnico em matéria de barragem, 
declarar aos jornais que houve êrro técnico, 
desmoralizando todos os engenheiros do 
Ministério da Viação. 

Lavro meu protesto, porque a fato atinge o Sr. 
Ministro da Viação, homem da mais alta categoria, 
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tão respeitável quanto o Dr. Celso Furtado. 
O SR. JORGE MAYNARD: – Permite V. Ex.ª 

um aparte? 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não. 
O SR. JORGE MAYNARD: – Não tenho 

opinião formada a respeito do problema de Orós e 
da regularização do Vale do Rio Jaguaribe, porque 
não conheço a barragem e o Rio Jaguaribe, a não 
ser por avião. Considero a afirmativa do Dr. Celso 
Furtado muito apressada. A Engenharia Hidráulica 
é uma ciência difícil, e muito mais difícil ainda a 
Engenharia Fluvial. O Dr. Celso Furtado como 
médico pode conhecer bem os problemas do 
Nordeste nessa parte; mas tenho a impressão de 
que se adiantou um pouco. Assim sendo, aguardo o 
pronunciamento da comissão de inquérito que, 
certamente, o Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas nomeará, para então, apurar o que 
realmente houve. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado 
a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, também falo com a maior 
independência: se o Sr. Celso Furtado concedeu a 
entrevista com o objetivo de chocar-se com as 
afirmativas do Sr. Amaral Peixoto, tentando feri-lo, S. 
Sª. o fêz desastradamente. O Sr. Ministro da Viação 
e Obras Públicas, homem consciente, não dirá de 
público, absolutamente, se houve êrro técnico ou 
não, porque, conforme disse o nobre Senador Mem 
de Sá compete aos especialistas pronunciamento 
nesse sentido. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – Creio  

que V. Exa. está sendo extremamente se-  
 

vero. Nada vi, nas declarações do Dr. Celso Furtado, 
que atingisse o Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Se o Sr. 
Amaral Peixoto, titular da Pasta responsável pelo 
Açude de Orós, declara não dispor de elementos de 
convicção para afirmar se houve êrro técnico ou não, 
e o Presidente da SUDENE, que é economista, 
declara que houve, em que situação ficará o Sr. 
Ministro da Viação e Obras Públicas? 

O SR. MEM DE SÁ: – No máximo haverá 
divergência de opiniões. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exa. e eu, 
que somos Senadores, poderíamos fazer essa 
afirmação, mas o Dr. Celso Furtado, funcionário da 
confiança do Govêrno, não deveria dar entrevista 
contestando o Sr. Ministro Amaral Peixoto, sem 
prévia investigação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que há excesso 
de rigor de V. Exa. quanto às declarações do Dr. 
Celso Furtado. "O Globo" de hoje novamente a elas 
se refere mais pormenorizadamente. 

Não são, de forma alguma, ofensivas ou 
desprimorosas para o Ministro. Elas expressam um 
ponto de vista. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não as julgo 
desprimorosas. Mas entendo que as afirmações do 
Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, titular de uma 
pasta técnica, não podem ser contestadas por S. Sa. 
Não reconheço, mesmo, autoridade, no Dr. Celso 
Furtado para contestar o Almirante Amaral Peixoto em 
assunto atinente à sua Pasta. O Ministro declara não 
dispor de elemento de convicção para afirmar se 
houve ou não êrro técnico, e vem o Dr. Celso Furtado 
lá da zona flagelada e para fazer cartaz afirma,  
em entrevista, que houve êrro técnico, sobrepon-  
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do-se, assim, a tôda uma classe de engenheiros 
especializados no problema de barragem, não sendo 
êle técnico no assunto. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está sendo 
muito severo no seu julgamento. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Essa atitude 
equivaleria à minha, se ocupasse a tribuna para 
contestar teses jurídicas sustentadas pelos 
Senadores João Villasbôas, Mem de Sá, Cunha 
Mello e outros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não houve, de parte do 
Dr. Celso Furtado, uma contestação de tese. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – "O que há é 
que houve êrro técnico", diz o Dr. Celso Furtado. Ora 
"êrro técnico" só os técnicos poderão fixá-lo e, se o 
Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, homem 
seguro, incapaz de leviandade, diz não ter elementos 
para uma afirmação dessa natureza não poderia o 
Dr. Celso Furtado adiantar outra versão do caso. 
Esta a razão por que ouvi hoje o Sr. Ministro, que 
acatou plenamente a sugestão de V. Exa., Senador 
Mem de Sá. Disse-me mesmo S. Ex.ª que só espera 
a vinda do inspetor das Sêcas para nomear uma 
Comissão de Investigação a fim de apurar as causas 
da catástrofe. Entende o Almirante Amaral Peixoto 
que, se houve êrro é muito melhor confessá-lo, 
porque êrro pode haver e isto não implica – como 
disse de tarde – em atribuir má-fé ou desídia aos 
construtores da barragem ou aos engenheiros do  
D. N. O. C. S. 

É meu ponto de vista, Sr. Presidente, que 
ninguém empreende uma obra para vê-la destruída. 

Os engenheiros que construíram Orós são 
especializados em barragens. Quando o Senador 
Mem de Sá falou sôbre o caso, não protestei;  
mas, depois ao ler a entrevista, verifiquei a  
gravidade do fato. Seria o mesmo que um chefe de  
 

Serviço do Ministério ou um diretor da Inspetoria de 
Sêcas viesse contestar palavras do Ministro. Assim 
não deveria agir o Diretor da SUDENE embora seja 
um órgão autônomo. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. deveria ler com 
mais atenção as declarações do Dr. Celso Furtado 
no "O Globo" de hoje. São perfeitamente 
respeitosas ao Ministro e mesmo aos técnicos. S. 
Sa. apenas diz que houve certa inflexibilidade na 
execução do plano, depois de determinado  
tempo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não, nobre 
Senador, êle diz que recursos havia e que a ruptura 
da barragem deve-se à falta de previsão e a êrro 
técnico na construção. 

O SR. MEM DE SÁ: – Onde está o pecado? O 
Ministro Amaral Peixoto, numa atitude compreensível 
de previdência, porque é Ministro de Estado, na falta 
de elementos de convicção, reservou-se, nada 
afirmou; mas o Dr. Celso Furtado... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Êle como chefe 
de um Serviço, não pode dar informação 
contradizendo o Ministro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não foi assim; êle 
expôs uma hipótese. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Vejamos  
um exemplo: eu, que não tenho certeza, digo  
que não sei se V. Exa. está ou não de óculos, e o 
nobre Senador Novaes Filho, sem verificar, afirma 
que sim. Estaria ou não entrando em choque 
comigo? É o caso do Dr. Celso Furtado; foi uma 
leviandade afirmar aquilo que o Sr. Ministro da 
Viação, homem seguro, cauteloso, exato nas  
suas palavras, não disse. Não posso deixar de 
protestar. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. MOURA ANDRADE: – V. Ex.ª está 

sustentando, com muito brilho, que o Dr. Celso 
Furtado foi de fato, quando menos, intempestivo... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Precipitado! 
O SR. MOURA ANDRADE: – ....precipitado, 

porque afirmou que houve êrro técnico sem 
nenhuma base, sem nenhum conhecimento 
especializado, sem um estudo sôbre o assunto. 
Asseverar que houve êrro técnico contra o 
pronunciamento de engenheiros, da mais alta 
categoria, dêste País, e afirmado isso por um 
economista sem especialização na matéria, sendo 
êsse senhor, ainda, funcionário administrativo do 
Ministério ao qual serve, é realmente precipitação. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não! O Dr. 
Celso Furtado não é funcionário administrativo do 
Ministério; pertence à SUDENE. Se fôsse funcionário 
da confiança do Almirante Amaral Peixoto; não 
alimentaria dúvida de que amanhã mesmo seria 
demitido. O Ministro da Viação e Obras Públicas não 
admitiria que um seu subordinado lhe ferisse a 
autoridade. 

O fato é que o problema não se situa na área 
de atribuições da SUDENE, cuja área específica é a 
da fiscalização e do contrôle do desenvolvimento 
econômico. Como pôde o Dr. Celso Furtado fazer 
semelhantes declarações a respeito de engenheiros 
do Ministério da Viação e Obras Públicas? Os jornais 
dizem que S. Exa. chegou ao local acompanhado do 
técnico Dr. Maurício Kitover, aliás "praça" que 
conheço muito, porque foi chefe do serviço em 
Arcoverde, e não deixou bom nome... 

Sr. Presidente, desejava apenas fixar, aqui, a 
posição do Ministro Amaral Peixoto e salientar a cau-  
 

tela e segurança com que se vem conduzindo à 
frente da Pasta da Viação e Obras Públicas, sempre 
preocupado em proporcionar, com a máxima 
urgência, as informações e esclarecimentos que lhe 
têm sido solicitados pelo nobre Senador Mem de Sá, 
cujo espírito público – estou autorizado a declarar – 
S. Exa. exaltou. Interessa a S. Exa. que o assunto 
seja perfeitamente esclarecido e que não perdure a 
confusão na qual palpiteiros, como o Diretor da 
SUDENE e outros, dão entrevistas sôbre assuntos 
que desconhecem. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – Sinto-me bem em 

declarar que o Ministro Amaral Peixoto, como 
administrador, é homem em quem todos os 
brasileiros reconhecem as melhores qualidades. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou muito 
grato ao nobre colega pelo valioso testemunho, tanto 
mais valioso pela independência, isenção e espírito 
público de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, espero, em prazo mínimo, 
trazer esclarecimentos ao meu eminente amigo, 
Senador Mem de Sá, tão vigilante na trincheira da 
Oposição, mas também tão elegante nos debates. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito grato pela 
generosidade de Vossa Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Era o que tinha 
a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Moura Andrade. 

  



– 504 – 
 

O SR. MOURA ANDRADE (como líder da 
maioria) (*): – Senhor Presidente, desejo fazer uma 
comunicação à Casa. Acabo de receber carta do 
Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Tilinto 
Müller, redigida nos seguintes têrmos: 

(Lendo): 
"Campo Grande, 24 de março de 1960. 
Prezado amigo Senador Moura Andrade. 
Acabo de ler no "Correio da Manhã" de ontem, 

dia 23, críticas à atitude do eminente General 
Floriano Peixoto Keller, Comandante da 9ª Região 
Militar, a propósito de telegrama enviado, por Sua 
Excelência a autoridades estaduais, referente à 
próxima visita do Marechal Teixeira Lott a Mato 
Grosso. 

Como tais críticas procuram envolver o  
meu nome e a minha posição, atribuindo-me atitude 
que não tomei, julgo necessário e do meu estrito 
dever prestar esclarecimentos aos nobres colegas  
do Senado. Venho fazê-lo por intermédio do  
meu prezado Líder, relatando o que realmente 
ocorreu. 

Há tempos, em palestra íntima, pediu-me o 
General Keller – meu conterrâneo, meu amigo de 
infância e amigo pessoal do Marechal Lott – que lhe 
avisasse a data exata da vinda do Marechal a Mato 
Grosso, pois desejava homenageá-lo em caráter 
pessoal e íntimo. Quando, antes de viajar para 
Brasília, tive confirmação da visita do Marechal a 
Campo Grande, lembrei-me daquele pedido do meu 
velho amigo e enviei-lhe o seguinte telegrama: 

"General Floriano Peixoto Keller – Comando  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

Região – Campo Grande, Mato Grosso. 
Comunico ao eminente amigo que está 

confirmada a chegada do Marechal Lott, no dia 30, a 
Campo Grande, entre 16 e 17 horas, em avião 
especial. 

Abraços – Filinto Müller". 
Ao General Keller pareceu acertado dar 

conhecimento do fato às autoridades e aos Partidos 
Políticos e o fêz nos têrmos já tornados públicos. 

Minha intervenção no caso, entretanto, limitou-
se a passar o telegrama acima transcrito. Não são 
justas, portanto, as críticas a mim feitas. E não são 
justas porque se baseiam em evidente e lamentável 
equívoco. 

Com êstes esclarecimentos creio que os 
eminentes pares do Senado da República ficarão 
satisfeitos e não terão dúvida em reconhecer que 
minha atitude não merece a restrição que me foi feita 
pela imprensa. 

Muito grato pelo obséquio, que ora lhe peço, 
de transmitir êstes esclarecimentos aos prezados 
colegas, envio-lhe meu cordial abraço. – Do colega, 
amigo e admirador – (a) – Filinto Müller." 

Sr. Presidente, todos nós tomamos 
conhecimento do artigo divulgado em "Tópicos e 
Notícias", do Correio da Manhã de quarta-feira 23 de 
março de 1960, sob o título "O General e o 
candidato", que começa se dirigindo diretamente ao 
Vice-Presidente do Senado, o nobre Senador Filinto 
Mülller. 

Tenho, entretanto, a certeza de que todo o 
Senado sabia, de antemão, que alguma forma deveria 
existir para explicar a publicação daquele matutino. 

Verificamos pela carta do ilustre  
Senador Filinto Müller, que S.  
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Ex.ª se limitou a atender ao pedido de um amigo, de 
um companheiro de infância, comunicando-lhe a 
data em que chegaria o Marechal Teixeira Lott a 
Mato Grosso, para efeito dêsse amigo de infância, 
dêsse colega, poder promover recepção de caráter 
íntimo ao eminente Marechal Henrique Teixeira Lott. 

Sr. Presidente, mais uma vez se confirma a 
serenidade e, acima de tudo, a preocupação do 
eminente Senador Filinto Müller para com seus pares 
e com o juízo que, de sua conduta de homem público 
e de homem particular, possam fazer os que têm a 
honra de integrar o Senado da República. 

Era o que tinha a comunicar. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lida indicação 

do nobre Senador João Villasbôas. 
Lida e apoiada, vai à Comissão de 

Constituição e Justiça a seguinte: 
 

INDICAÇÃO 
Nº 2, DE 1960 

 
Exmo. Sr. Presidente e demais Membros do 

Senado Federal. 
O Senador João Villasbôas, usando do direito 

que lhe reconheceu a Resolução do Senado Federal 
nº 2 de janeiro de 1959, vem apresentar ao estudo e 
deliberação da Casa a decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, constante da inclusa certidão (doc. 
nº 1), passada em julgado (doc. nº 2), para o fim de 
ser suspensa a execução do art. 2, da Lei do Estado 
de Mato Grosso nº 1.215, de 6 de fevereiro de 1959, 
e o Decreto nº 591, de 25 de fevereiro do mesmo 
ano, que a referida decisão declarou inconstitucional, 
por violadores do art. 28 da Constituição Federal. 

A Assembléia Legislativa do Estado de  
Mato Grosso tendo criado vários Municípios,  
votou o Projeto, que, sancionado pelo Gover-  
 

nador, se transformou na Lei nº 1.215 de 6 de 
fevereiro de 1959, nos seguintes têrmos (doc. nº 3). 

Art. 1. As eleições para os cargos eletivos 
Municipais e distritais dos novos Municípios e 
Distritos, criados no território matogrossense na 
legislatura de 1958, realizar-se-ão conjuntamente 
com as de 1962. 

Art. 2. O Governador do Estado nomeará 
Prefeitos e Juízes de Paz para os novos Municípios 
e Distritos, até que se realizem as eleições previstas 
no artigo anterior". 

Em seguida o Governador expediu o Decreto 
nº 591 de 25 do mesmo mês e ano (doc. nº 4), 
fixando normas para administração dos Municípios 
cujos Prefeitos fôssem nomeados e nomeou 
Prefeitos e Juízes de Paz para os novos Municípios 
e Distritos. 

Contra a validade daquela Lei e dêsse Decreto 
regulamentador dela, representou ao Dr. Procurador 
Geral da República a Seção Regional 
Matogrossense da União Democrática Nacional. E 
essa Representação foi por êle acolhida, na parte 
referente ao art. 2º da referida Lei e ao Decreto 
aludido, visto como o art. 1º, daquele diploma se 
enquadrou na atribuição normal do Legislativo 
Estadual (art. 119 nº IV da Constituição Federal) e 
obedeceu ao disposto no Parágrafo único do art. 142 
da Constituição daquele Estado, que diz: 

"As eleições para Prefeitos, Deputados à 
Assembléia Legislativa Estadual, Vereadores, Juízes 
de Paz e seus Suplentes, realizar-se-ão na mesma 
data que a dos Deputados Federais". 

Dando integral acolhida à Representação o 
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais 
citado art. 2º da Lei impugnada e a íntegra do 
respectivo Regulamento decretado, nos têrmos em 
que foi redigido o incluso Acórdão. 
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Não obstante a comunicação oficial da 
Presidência do Supremo Tribunal Federal ao 
Legislativo local daquela decisão, permanecem nos 
respectivos cargos os Prefeitos e Juízes de Paz 
nomeados pelo Governador do Estado, praticando 
atos nulos, com prejuízo do patrimônio muncipial em 
relação à administração daqueles e da ordem social 
decorrentes de casamentos e registros civis 
realizados por êstes. E é para sustar desde logo 
êsse estado de coisas, que se vem solicitar ao 
Senado Federal, no exercício da atribuição que lhe 
confere art. 64 da Constituição Federal, a suspensão 
da execução do referido artigo 2º da Lei do Estado 
de Mato Grosso nº 1.215, de 6 de fevereiro de 1959 
e do Decreto baixado pelo Governador daquele 
Estado sob nº 591, de 25 do mesmo mês e ano, 
declarados inconstitucionais pela referida Sentença 
do Supremo Tribunal Federal. 

Têrmos em que, 
P. e E. deferimento. 
Senado Federal, em 31 de março de 1960. – 

João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento do nobre Senador Rui Palmeira. 
É lido e aprovado o seguinte:  

 
REQUERIMENTO. 
Nº 1201, DE 1960 

 
Nos têrmos dos artigos 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Lei do Senado nº 6, de 1960. 

Sala das Sessões, em 31 de março de 1960. – 
Rui Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final dispensada de publicação. Consta do 
Parecer nº 146, anteriormente lido; refere-se ao 
Projeto de Lei do Senado, nº 6, de 1960. 

 

Não havendo, quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação a Redação Final. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
O Projeto vai à Câmara dos Deputados. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 149, de 1958 (nº 1.853, de 1956, 
na Câmara), que classifica os cargos do serviço civil 
do Poder Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 92, de 1960, do Sr. Freitas Cavalcanti e outros  
Senhores Senadores, aprovado na Sessão de 22 do 
mês em curso); tendo Pareceres (ns. 80, 81 e 86, de 
1960), das Comissões: – de Serviço Público Civil, 
oferecendo substitutivo; 

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade do projeto e do substitutivo ao 
qual oferece as Emendas ns. 1 a 3 (CCJ), com  
voto em separado do Sr. Senador Jefferson de 
Aguiar;  

– de Finanças, favorável ao substitutivo e 
oferecendo subemendas às Emendas ns. 1 e 2 
(CCJ), e dependendo de pronunciamento  
das mesmas Comissões sôbre as emendas de 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa os 
pareceres das Comissões que vão ser lidos pelo Sr. 
Secretário. 
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São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
NS. 147, 148 E 149, DE 1960 

 
Nº 147, de 1960 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 
1958 (nº 1.853-C, de 1956, na Câmara), que dispõe 
sôbre a classificação de cargos do serviço civil do 
Poder Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Ao presente projeto, que dispõe sôbre a 

classificação de cargos do serviço civil do Poder 
Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes, e dá outras providências, já 
ofereceu esta Comissão parecer favorável, quanto à 
sua constitucionalidade. 

Indo a Plenário a proposição, recebeu as 
Emendas de ns. 4 a 311, versando, em sua quase 
totalidade, matéria que é objeto da mesma, seja no 
pertinente a novas garantias e vantagens a 
servidores públicos, seja no que tange a organização 
de serviços ou enquadramento nos respectivos 
grupos ocupacionais 

Do exame, em conjunto, dessas emendas, 
verifica-se, logo, comportarem-se com exceção de 
duas, apenas, dentro nos limites constitucionais 
traçados por êste órgão para a aprovação do projeto, 
nos têrmos do substitutivo do nobre Senador Jarbas 
Maranhão, acolhido pela ilustrada Comissão de 
Serviço Público Civil. 

Assim, abstendo-nos de apreciar cada 
emenda de per si, dês que nos incumbe, por fôrça de 
disposição regimental, o exame exclusivo do ponto 
de vista jurídico-constitucional, cabendo à referida 
Comissão de Serviço Público Civil decidir sôbre o 
seu mérito, concluímos pela constitucionalidade de  
 

tôdas as emendas oferecidas, com exceção das de 
números 7 e 85, por contundentes da Carta Magna. 
E manifestamo-nos contràriamente às Emendas de 
números 8, 214 e 220 por serem impertinentes ao 
projeto. 

É o parecer, pois, favorável às Emendas ns. 4 
a 6, 9 a 84, 86 a 213, 215 a 219 e 221 a 311; é 
contrário às de ns. 7, 8, 85, 214 e 220. 

Sala das Comissões, em 30 de março de 
1960. – Lourival Fontes, Presidente. – Lima 
Guimarães, Relator. – João Villasbôas. – Milton 
Campos. – Menezes Pimentel. – Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 

 
Nº 184, de 1960 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 1958, que 
dispõe sôbre a classificação de cargos do serviço 
público civil do Poder Executivo, estabelece os 
vencimentos correspondentes e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Jarbas Maranhão. 
O Projeto de Lei relativo ao "Plano de 

Classificação", ao qual tivemos oportunidade de 
oferecer substitutivo, voltou a esta Comissão para 
exame das emendas que lhe foram apresentadas. 

Ocioso nos parece insistir sôbre a importância 
da matéria. Após a Lei nº 284, de 1936, talvez  
seja êste o mais complexo documento legislativo  
de interêsse, não apenas dos servidores públicos 
federais, mas de todos os servidores públicos do 
País, com as mais decisivas conseqüências sôbre a 
estrutura da administração e os rumos de sua 
política em matéria de pessoal. Daí, o havermos 
dedicado, nesta Comissão, todo o nosso esfôrço, 
tôda a nossa atenção ao cuidadoso estudo da  
teoria e dos fundamentos da classificação de  
cargos e funções no âmbito da administração 
pública. Para tanto, como é do conhecimen-  
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to geral – e isto dizemos sem vaidade, mas 
satisfeitos com o dever cumprido – outra coisa não 
temos feito, há cêrca de um ano, pelo menos, senão 
estudar, meditar, ouvir, examinar, discutir, esclarecer 
e lutar em tôrno dos problemas relativos a êste 
projeto de lei. E, já pràticamente ao fim da jornada, é 
com real emoção, com um sentimento de viva 
humildade que palmilhamos os trechos finais desta 
árdua caminhada, em cujo percurso contamos com 
tantas dedicações. 

Na qualidade de relator, não podemos deixar 
de consignar o ânimo que recebemos da própria 
Comissão, inclusive através do intenso debate que 
promoveu em tôrno do substitutivo que julgamos por 
bem apresentar, aperfeiçoando-o em tudo que achou 
indicado fazê-lo. Não fôra êste acolhimento, não fôra 
por outro lado, a compreensão de tôda a Casa sôbre 
o sentido da luta que vimos empreendendo, certo 
não estaríamos de que nosso trabalho, repercutiu no 
seio da opinião dos servidores públicos federais, 
dando ensejo a um movimento sem precedentes 
quanto às suas reivindicações. 

Dêsse modo, ao passar à consideração das 
emendas, é com tranquilidade de espírito que 
enfrentamos os problemas pelas mesmas sugeridos, 
pois, de nenhum dêles, na fase de elaboração do 
substitutivo estivemos alheios. As emendas, em sua 
generalidade, são supressivas, de diminuição de 
níveis, de aproveitamento de funcionários em cargos 
diversos dos de suas carreiras, de criação de novas 
séries de classes, de modificações do regime jurídico 
de funcionários, de instituição de novas vantagens, 
predominando, porém, as de elevação de níveis. 

Numerosas dessas reivindicações foram-nos 
trazidas, também, pelos interessados, quando, partindo 
de um projeto já ultrapassado e oriundo do Poder 
Executivo, formulamos nôvo plano de classifica-  
 

ção, obedecendo, embora, à estrutura, às bases e os 
princípios contidos naquele. Assim, o estudo das 
emendas em aprêço nos deu a oportunidade de mais 
uma vez, rever nossos critérios, reconsiderando, em 
alguns casos decisões, anteriormente tomadas. 

Nesta segunda fase, todavia, não nos 
afastamos do caminho traçado, no sentido de evitar 
maior repercussão financeira à implantação do 
sistema de racionalização administrativa, procurando 
acolher apenas as modificações que se 
comportassem nos limites determinados e que, de 
certo modo, pudessem concorrer para o 
aperfeiçoamento de nosso trabalho. 

Esta a idéia que nos inspirou sempre e que 
procuramos concretizar, após meticuloso exame das 
sugestões que nos foram submetidas, desde o início 
da tramitação do presente projeto. 

Nestas condições, apresentamos, a seguir, o 
nosso pronunciamento sôbre as emendas: 

I – Parecer favorável às Emendas ns. 1 (CCJ) 
e 2 (CCJ) da Comissão de Constituição e Justiça e 
números 41 – 42 – 49 – 53 – 60 – 72 – 80 – 81 – 86 
– 87 – 88 – 95 – 111 – 113 – 124 –136 – 142 – 225 – 
231 – 243 – 244 – 264 – 266 – 282 – 289 – 290 – 
294 – 305 e 311; 

II – Parecer favorável, com subemendas, às 
Emendas de ns. 3 (CCJ), 16 – 30 – 39– 44 – 90 – 
105 – 153 – 160 – 183 – 234 – 255 – 265 – 267 – 
269 – e 270, 273 e 302; 

III – Parecer contrário às de números 4 a 15, 
17 a 29, 31 a 38, 40 a 43, 45 a 48, 50 a 52, 54 a 59, 
61 a 71, 73 a 79, 82 a 85, 89, 91 a 94, 96 a 104, 106 
a 110, 112, 114 a 123, 125 a 135, 137 a 141, 143 a 
152, 154 a 159, 161 a 182, 184 a 224, 226 a 230, 
232, 233, 235 a 242, 245 a 254, 256 a 263, 268, 271, 
272, 274 a 281, 283 a 288, 291 a 293, 295 a 301 e 
303 a 304, 306 a 310. 
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SUBEMENDAS 
 

Substitua-se pelo seguinte: 
Ao art. 179 do Substitutivo, dê-se a seguinte 

redação: 
"Art. 179 – Os servidores da União cedidos à 

Rêde Ferroviária Federal S. A. pela Lei nº 3.115, de 
16 de março de 1957, serão classificados na forma 
dos Anexos VII e VIII desta lei". 

Subemenda à Emenda nº 16.  
Substitua-se pela seguinte: 
I – Ao Anexo I, onde se diz:  
GL – 304 – 5 – Ascensorista  
Diga-se: 
GL – 304.10.C – Ascensorista C – Execução. 
GL – 304.8.B – Ascensorista B – Execução 
GL – 304.6.A – Ascensorista A – Execução. 
II – Modifique-se, em conseqüência, a redação 

do Anexo IV 
Subemenda à Emenda nº 30  
Onde se diz: 
18-C, 17-B e 16-A 
Diga-se: 
17-C, 16-B e 15-A 

 
SUBEMENDA ÀS EMENDAS 

NS. 39 E 302 
 

Substituam-se pelo seguinte: 
Acrescente-se onde convier: 
Art. É incorporado ao vencimento dos 

magistrados o abono de que trata a Lei nº 3.531, de 
19 de janeiro de 1958, e concedido aos mesmos um 
abono de 20% (vinte por cento), até que lei especial 
fixe os seus vencimentos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
estende-se à carreira de Diplomata, aos cargos 
isolados de Cônsul Privativo e de Ministro para 
Assuntos Econômicos.  

Subemenda à Emenda nº 44  
Onde se diz: 10-C, 9-B e 8-A  
Diga-se: 9-C, 7-B e 5-A.  
Subemenda à Emenda nº 90  
Substitua-se pelo seguinte: 
a) No Anexo I – Inclua-se uma classe "C", no 

nível 12, na série de classes de Auxiliar de 
Enfermagem; 

 

b) No Anexo IV – Inclua-se a classe "C"  
na série de Classes de Auxiliar de Enfermagem,  
e ainda a seguinte observação: "Na classe C  
desta série de classes serão enquadradas os  
atuais Auxiliares de Enfermagem que possuam 
curso regular nas Escolas de Auxiliar de 
Enfermagem, de acôrdo com a legislação em  
vigor". 

c) No Anexo I – Altere-se a classe de 
Enfermeiro Obstetra para três classes de obstetriz, 
níveis 11, 12 e 14. 

d) No Anexo IV – Substitua-se a  
denominação da classe de Enfermeira Obstetra para 
"Obstetriz", classe A, B e C, mantido o mesmo 
enquadramento. 

 
SUBEMENDA À EMENDA  

Nº 105 
 

Substitua-se pelo seguinte: 
Ao Anexo IV – Código T-C-805 – Médico 

Sanitarista, acrescente-se: Aos que possuírem o 
curso regular de saúde pública, integrantes por 
concurso da carreira de Médico Sanitarista, do Q.P. 
do Ministério da Saúde, é assegurada preferência no 
enquadramento da classe "B". 

 
SUBEMENDA À EMENDA 

Nº 153 
 

Substitua-se pelo seguinte: 
Ao Anexo IV, Série de Classes – Guarda-Civil, 

Código POL-501, dê-se a seguinte redação: 
Série de Classes – Guarda-Civil – Código 

POL-501. 
Classes – A, B, C e D.  
Guarda-Civil F, G, H, I, J, K e L. 
Guarda-Civil 22. 

 
SUBEMENDA ÀS EMENDAS 

NS. 160 E 234 
 

Substitua-se pelo seguinte:  
Dê-se ao art. 102 do Substitutivo a seguinte 

redação: 
Art. 102. É fixado em Cr$  

500,00 (quinhentos cruzeiros) o salário-  
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família de que trata a Lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952": 

 
SUBEMENDA À EMENDA  

Nº 183 
 

Substitua-se pelo seguinte: 
Ao Anexo II – B – Direção Intermediária – 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 
Inclua-se: 
1 – Diretor da Divisão de Produção do 

Departamento de Imprensa Nacional – 5-C. 
1 Diretor da Divisão de Administração do 

Departamento de Imprensa Nacional – 5-C. 
 

SUBEMENDA À EMENDA  
Nº 185 

 
Substitua-se pelo seguinte: 
Ao Substitutivo, façam-se as seguintes 

modificações: 
a) No Anexo 1 – GO – P-400 – Belas Artes e 

Artes Aplicadas, inclua-se: 
P.408.11.B – Impressor de Valores – 

Supervisão, Coordenação e Execução. 
P.408.11.B – Impressor de Valores – 

Execução. 
P.408.9.A – Auxiliar de Impressor de Valores – 

Execução. 
b) No Anexo IV – Inclua-se: 
Série de Classes: Impressor de Valores. 
Código P-1.408. 
Classes: A, B e C. 
Obs.: Nesta série de Classes serão incluídos 

os Impressores... Valores (Auxiliares de Impressores 
de Valores da Casa da Moeda) lotados ou que 
efetivamente trabalhem nos Setores da Impressão 
de Valores, e que sejam amparados pelo Art. 23 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
pela Lei nº 1.216, de 28 de outubro de 1950, que 
dispõe sôbre a organização da Casa da Moeda e os 
apostilados pela Lei nº 2.284, de 9 de agôsto de 
1954. 

c) No Anexo IV – Inclua-se: 
Classes – Auxiliar de Impressos de Valores. 
Código: P-409. 
 

Obs.: Nesta classe serão incluídos os 
Auxiliares de Impressores de Valores lotados... 
aposentados pelo: 

d) No Anexo I – Serviço Artífice, GO-1.1100 – 
Impressão... 

Excluam-se as classes de Impressor de 
Valores. 

 
SUBEMENDA À EMENDA 

Nº 265 
 

Substitua-se pelo seguinte: 
Ao Art. 50 do Substitutivo da C.S.P.C. 
Onde se diz: 100%, 125% e 150%,  
Diga-se: 75%, 100% e 125%. 

 
SUBEMENDA À EMENDA 

Nº 267 
 

Substitua-se pelo seguinte: 
I – Dê-se às alíneas a, b, c e d, do art. 76 do 

Substitutivo a seguinte redação. 
a) dos de curso universitário de duração igual 

ou superior a 5 (cinco) anos – 25%; 
b) os de curso universitário de duração,de 4 

(quatro) anos – 20% 
c) os de curso universitário de duração de 3 

(três) anos – 15% 
d) os de curso universitário de duração de 2 

(dois) anos – 10%; 
II – Inclua-se, nas Disposições Transitórias, o 

seguinte: 
"Art. – O disposto no art. 76 e o 

enquadramento relativo aos Vendedores de Selos e 
Classificadores Aduaneiros vigorarão a partir de 1 de 
janeiro de 1961". 

 
SUBEMENDA À EMENDA 

Nº 269 
 
I – Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 69. Passam a ser arrecadados em favor 

da União as comissões de que tratam os Decretos-
leis ns. 4.014, de 13 de janeiro de 1942, e 9.832, de 
11 de setembro de 1946, e Lei nº 2.879, de 21 de 
setembro de 1956." 

Parágrafo único. A taxa da  
Tabela A do artigo 42 da Lei nº 2.879,  
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de 21 de setembro de 19568, fixada em 2% não 
poderá exceder a Cr$ 10.000,00 nem ser inferior a 
Cr$ 200,00. 

Art. 70. Ficam asseguaradasasseguradas, 
no cálculo da remuneração dos Classificadores 
Aduaneiros e Auxiliares de Classificadores 
Aduaneiros, as comissões constantes das tabelas do 
artigo 42 do Decreto-lei nºº 4.014 de 13 de janeiro de 
1942, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
lei nº 9.832, de 11 de setembro de 1946, e Lei nº 
2.879, de 21 de setembro de 1956. 

Parágrafo único. A participação de que  
trata êste artigo será calculada para cada repartição 
aduaneira, em 60% (sessenta por cento) para  
os classificadores Aduaneiros e 40% (quarenta  
por cento) para os Auxiliares de Classificadores 
Aduaneiros estabelecidos, para o cálculo  
mensal em cada repartição, os seguintes limites 
máximos: 

 
1ª Categoria – Cr$ 15.000.000,00 
2ª Categoria – Cr$ 3.500.000,00 
3ª Categoria – Cr$ 1.500.000,00 
4ª Categoria – Cr$ 100.000,00 

 
 

Art. 71. As exigências de acesso previstas no 
art. 34 desta lei não se aplicam aos atuais Ajudantes 
de Despachantes Aduaneiros enquadrados como 
Auxiliares de Classificadores Aduaneiros, desde que 
tenham sido aprovados em concurso para 
Despachante Aduaneiro. 

Art. 72. As classes de Auxiliar de Classificador 
Aduaneiro serão, nas respectivas categorias, 
reduzidas até igualarem-se, em número de 
ocupantes, às de Classificador Aduaneiro, extintos 
os cargos à medida que vagarem. 

Art. 73. Aos Classificadores e Auxiliares de 
Classificadores Aduaneiros fica assegurada a 
contagem do tempo de serviço, a partir das 
respectivas nomeações nesses cargos. 

Art. 74. Ficam extintos a profissão e os cargos 
de Despachantes Aduaneiros e Ajudantes de 
Despachantes Aduaneiros criados na legislação 
vigente, que, para êste efeito, fica revogada”. 

SUBEMENDA À EMENDA 
Nº 270 

 
Substitua-se pelo seguinte: 
Ao art. 77 do substitutivo. 
Onde se lê: “"Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil 

cruzeiros). Leia-se: "“Cr$ 40.000,00 (quarenta mil 
cruzeiros)”". 

 
SUBEMENDA À EMENDA 

Nº 273 
 
Substitua-se pelo seguinte: 
Ao Substitutivo da C.S.P.C., façam-se as 

seguintes alterações nos anexos I e IV. 
1 – Almoxarife 
Onde se diz: B-17 – A-15 
Diga-se: B-16 – A-14. 
2 – Escriturário 
Onde se diz: B-11– A-9 
Diga-se: B-10 – A-8 
3 Fiscal Auxiliar do Impôsto de Renda 
Onde se diz: A-9 – B-10; 
C-11 – D-12 – E-13; 
Diga-se: A-8 – B-9; – C-10 – D-11 – E-12 
4 – Auxiliar de Coletoria 
Onde se diz: A-9 – B-10 – C-11. 
Diga-se: A-8 – B-9 – C-11. 
5 – Atendente Aduaneiro 
Onde se diz: – 13 (singular) 
Diga-se: 12 (singular) 
6 – Carteiro 
Onde se diz: A-11, B-13, C-15 
Diga-se: A-10, B-12, C-14 
1 – Motorista 
Onde se diz: C-9, B-11, C-13 
Diga-se: C-8, B-10, C-12 
8 – Fotógrafo 
Onde se diz: A-10, B-12., C-14 
Diga-se: A-9, B-11, C-13 
9 – Auxiliar Dactiloscopista 
Onde se diz: A-9, B-11 
Diga-se: A-88, B-10 
10 – Auxiliar de Engenheiro 
Onde se diz: A-13, B-15 
Diga-se: – A-11, B-13, C-15 
11 – Condutor Topográfico 
Onde se diz: A-13, B-15 
Diga-se: A-11, B-13, C-15 
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12 – Agente Técnico 
Onde se diz: A-14, B-15, C-16 
Diga-se: A-12, B-14, C-16 
13 – Agente Social 
Onde se diz: A-13, B-15, C-16 
Diga-se: A-10, B-12, C-14 
14 – Mestre de Obras 
Onde se diz: B-15, A-13 
Diga-se: A-12, A-13 
15 – Delineador: 
Onde se diz: B-15 e B-13 
Diga-se: A-12 e B-13 
16 – Condutor de Malas 
Onde se diz: 6 (singular) 
Diga-se: A-7, B-8, C-10 
Sala das Comissões, em 30 de março de 1960. 

– Daniel Krieger. Presidente. – Jarbas Maranhão, 
Relator. – Mem de Sá. – Rui Palmeira. – Caiado de 
Castro, vencido. – Guido Mondin. – Ary Vianna. 

 
Nº 149, de 1960 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 149, de 1958, que dispõe sôbre a 
classificação de cargos do Serviço Civil do Poder 
Executivo, estabelece os vencimentos 
correspondentes e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Saulo Ramos. 
O projeto de lei que dispõe sôbre a 

classificação dos cargos e funções do serviço civil do 
Poder Executivo, após longa tramitação no Congresso 
Nacional, chega à sua fase final nesta Casa. 

Não fôra a firme orientação da ilustrada 
Comissão de Serviço Público Civil, no sentido de 
realizar obra tanto quanto possível harmônica e 
dentro das possibilidades financeiras do Tesouro 
Nacional, árdua seria a tarefa da Comissão de 
Finanças neste segundo exame da matéria, pois, por 
uma questão de competência regimental teria que se 
opor aos excessos porventura verificados em matéria 
de despesas públicas, no campo da administração 
de pessoal. Cabe assinalar, aliás, que o projeto, de si 
 

mesmo, exige para sua execução vultosos recursos, 
embora não objetive, senão de modo complementar, 
majorar vencimentos. 

Do exame que fizemos no substitutivo  
da Comissão de Serviço Público Civil – o  
que realmente está em pauta para votação  
nesta Casa, visto que a proposição original do  
Poder Executivo se encontra superada –  
restou-nos a convicção de que é difícil, senão 
mesmo, impossível – até para o Poder Executivo, 
nesta oportunidade – dizer, com precisão, o custo  
do projeto, ou seja, de sua execução, uma vez 
realizado o enquadramento dos atuais cargos e 
funções do serviço público, nos novos níveis 
propostos. 

Se fácil fôsse, ou se tão difícil não fôsse,  
os órgãos competentes do Poder Executivo, o DASP 
– detentor dos cadastros da administração  
do pessoal – não nos teria fornecido, como o  
fêz, elementos de convicção apenas genéricos  
em tôrno do custo em aprêço, quer de suas próprias 
sugestões (substitutivos oficiosos, encaminhados  
à Comissão de Serviço Público Civil e às lideranças 
desta Casa), quer do chamado Substitutivo  
Jarbas Maranhão. 

A dificuldade se explica em face das  
regras de enquadramento estatuídas no projeto.  
De acôrdo com as mesmas, poderá aquêle  
ser genérico ou específico. Pelo enquadramento 
genérico, as atuais classes e referências das  
atuais carreiras e cargos serão divididas, nas  
séries de duas classes (A e B), em 50% para  
A e 50% para B. No caso de três classes (A, B e C), 
45 para C, 35% para B e 20% para A. Nas  
séries de quatro classes (A, B, C e D), 40%  
para D, 30% para C, 20% para B, e finalmente,  
10% para A. 

Quando o enquadramento é específico, os 
anexos já estabeleceram um enquadramento direto 
para as respectivas séries de classes. 

Tais regras de enquadramento, combinadas 
com outros dispositivos do projeto a respeito da situa- 
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ção legal e profissional de numerosos ocupantes de 
cargos e funções ora existentes no serviço público, 
permitem certos cálculos apenas aproximados em 
tôrno do custo real do projeto, até porque, diga-se 
com franqueza, não existe, no País, um cadastro 
completo e acabado do pessoal a serviço da 
administração pública. 

Os números relativos a cargos e funções 
existentes e cargos e funções ocupados, são de um 
modo geral inseguros, isto é, são globais, pois 
numerosas são as classes (ou funções) exercidas 
sem definição legal precisa, à conta de verbas 
impróprias (ou dotações globais), mas cujos 
ocupantes, por fôrça de legislação variada, 
adquiriram, no decurso do tempo, alguns dos direitos 
dos funcionários públicos, até o. da estabilidade. 

Essa contingência – dificuldade de apuração de 
custos mais precisos – tem dado margem a fundados 
receios de governos sôbre a oportunidade de execução 
dêsse projeto. Tem temido o Poder Executivo – e com 
êle o Legislativo – onerar em demasia o custo da 
administração pública em geral, sem com isso retirar os 
benefícios que da própria classificação se espera, 
dentre os quais se destaca o de se obter organização 
mais racional nos quadros do pessoal, permitindo 
melhor aproveitamento das qualificações dêste na 
produção dos serviços públicos. 

Por conseguinte, não foi sem alguma expectativa 
que a Comissão de Finanças aguardou a volta do 
presente projeto ao seu exame. Os debates  
já travados, tanto no seio do Congresso Nacional  
como na imprensa, fizeram iniludível a sua importância. 
Os servidores públicos se movimentaram. Os partidos 
expressaram interêsses de vê-lo aprovado. O 
Executivo, reagindo embora aos excessos 
reivindicatórios, tem considerado o "Plano  
de Classificação" como peça essencial à modernização 
do serviço público civil. Sob êsse clima recebemos 
 

o projeto e, na medida do possível, nêle nos 
adentramos, tendo como preocupação primordial 
verificar o valor de seu custo. Para tanto procuramos 
confrontar o projeto original com os sucessivos 
substitutivos (os oficiosos e o do Senado), 
comparando-os com a situação atual. 

Foi no decorrer desta tarefa que afinal 
compreendemos as razões pelas quais a matéria se 
torna polêmica, quando encarada do ponto de vista 
de sua repercussão financeira. 

Já anteriormente procuramos transmitir ligeira 
noção sôbre as dificuldades, de natureza prática, que 
permitem, apenas, a apuração de custos prováveis. 
Tais custos todavia, muito se aproximam daqueles 
que têm sido estimados quando da votação de 
projetos de lei relativos a aumentos de vencimentos 
e abonos provisórios, isto é, apenas revelam o 
possível, deixando à execução, durante um período 
de pelo menos três anos, a apuração real dos erros, 
para mais, ou para menos. Claro que êstes são 
quase sempre para mais, ocorrendo, embora, em 
determinados casos, reduções apreciáveis, mas que 
pouco influem no conjunto, ou seja, no custo final 
das medidas legislativas dessa natureza. 

O presente parecer, temos de dá-lo sôbre as 
emendas uma vez que, a respeito do projeto 
(substitutivo da Comissão de Serviço Público Civil), 
já nos pronunciamos, fazendo-o, entretanto, sob a 
pressão de uma "urgência especial" sem dispor mais 
de tempo para o confronto e a comparação acima 
apontados. Tal circunstância leva-nos a adquirir 
novas considerações sôbre o aspecto financeiro da 
proposição nos têrmos em que foi formulada pela 
comissão técnica e específica 

Parece-nos indicado insistir sôbre o  
argumento de que o projeto, tratando, como  
o faz, de "classificar os cargos do serviço  
civil do Poder Executivo", não objetiva, 
  



– 514 – 
 
por seus fundamentos, conceder aumentos de 
vencimentos. Êsses aumentos – e mais que êles, os 
abonos – autorizam, de maneira uniforme, ou pelo 
menos proporcional, acréscimo nos valores dos padrões 
e classes, sem a êstes alterar. As classificações só 
subsidiàriamente cuidam de tais valores, visto que se 
dirigem no sentido de situar os cargos (e funções) nos 
quadros dos serviços, fixando-lhes níveis compatíveis 
com as atribuições. Daí porque os cargos (e funções), 
sob o impacto de uma "classificação", podem tanto 
ascender na hierarquia das funções públicas como 
asseguradas aos seus atuais ocupantes, todavia, nêste 
último caso, as diferenças de vencimento para que não 
tenham o mesmo reduzido. A ascensão ou o descesso 
ocorrem sempre à vista das atribuições conferidas aos 
cargos no âmbito do quadro geral do serviço, ou dos 
serviços em conjunto. Tais atribuições não se 
confundem com aquelas que os ocupantes dos cargos 
(e funções) pensem que devam ter, ou realmente 
tenham, porque executam tarefas diferentes (mais 
qualificadas ou menos qualificadas) das que 
normalmente deveriam executar. 

O aspecto acima abordado das classificações de 
cargos e funções, explica, por aí mesmo, o decisivo 
interêsse dos servidores públicos pelo projeto em 
aprêço, mesmo sabendo, como muitos sabem, que 
pequena será a melhoria em matéria de salário ou 
vencimento. As reivindicações se travam, portanto, mais 
pela situação, digamos assim, do cargo ou da função no 
quadro geral dos cargos e funções, que por outros 
motivos, embora entre êstes – conhecida como é a 
tabela de vencimentos dos níveis – assuma grande 
importância o da remuneração imediata a obter ou a 
previsível nos próximos anos de serviço. 

A impressão que recolhemos do  
projeto (não apenas do substitutivo  
Jarbas Maranhão, mas de todos os 
 

documentos a respeito do problema), foi a de que se 
trata de uma tentativa, um primeiro passo no sentido 
de uma correta classificação de cargos no âmbito da 
administração pública. 

E não poderia ser de outra maneira, dado ser 
esta a primeira vez que se cuida da questão, no 
País. A antiga Lei nº 284, de 1936, foi o primeiro 
passo, mas incompleta. De então para cá nada se 
tentou, não obstante o crescimento da administração 
pública. Como segundo passo, bem mais decisivo, o 
projeto em aprêço representa esfôrço considerável. 

O substitutivo da Comissão de Serviço  
Público Civil representa uma atualização do 
problema. Seus méritos, sob êste aspecto são 
dignos de louvores. Com êle se mantêm as linhas 
gerais, a estrutura, as bases e os fundamentos do 
projeto original. A principal alteração – a 
responsável, aliás, pelo seu maior custo em 
comparação com o admitido na proposição do 
Executivo – está consubstanciada no Anexo III, que 
fixa os valores dos novos níveis. Assinale-se, 
entretanto, que com tal alteração o Executivo 
concordou inteiramente, reconhecendo a total 
superação do "plano de pagamento" original em face 
da terrível ascensão do custo de vida. Além desta 
alteração principal – responsável por 90% da 
diferença, para mais, entre o substitutivo em causa e 
a proposição governamental (mesmo a oficiosa, 
encaminhada pelo DASP à Comissão de Serviço 
Público Civil) algumas há relativas a níveis de alguns 
cargos (ou funções) e que, no entender da Comissão 
competente, reclamavam classificação mais correta, 
ou suplementos especiais, a exemplo da gratificação 
de nível superior nêle estabelecido, ou o nível 
especial para o magistério superior. 

Discorremos sôbre êsses aspectos do substitutivo 
da Comissão do Serviço Público tendo por objetivo 
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deixar expresso, neste parecer da Comissão de 
Finanças, que a majoração do custo da classificação 
dos servidores públicos, se comparado o substitutivo 
em discussão com os documentos que lhe 
antecederam – decorre menos do propósito do 
Relator (Senador Jarbas Maranhão), de aumentar ou 
melhorar a situação destas ou daquelas classes de 
servidores públicos, do que de traduzir numa 
imposição de fatos. O sucessivo aumento do custo 
de vida, acompanhado de permanente e crescente 
desvalorização da moeda, tornaram irrisórios os 
valores dos níveis e símbolos originalmente 
estatuídos. A revisão se impunha e com ela o 
Executivo concordou, pressionando, embora, no 
sentido de que as despesas não ultrapassem 
determinado teto. 

Estamos convencidos de que se seguirmos o 
parecer da Comissão de Serviço Público sôbre as 
emendas – ressalvadas algumas poucas 
discordâncias, se assim o entender esta Comissão – 
muito próximo permanecerá o Senado do  
teto admitido pelo Poder Executivo, visto que  
a comissão de mérito, procedendo a uma espécie  
de revisão de seu trabalho, assentiu em  
fazer algumas reduções, apresentando, para tal fim, 
subemendas. 

A fim de facilitar o parecer desta Comissão no 
que tange às emendas, julgamos acertado submeter-
se à votação, em primeiro lugar as subemendas da 
Comissão de Serviço Público Civil, às emendas 
apresentadas ao projeto. Tais subemendas, têm por 
propósito reduzir o custo do projeto. As subemendas 
em aprêço atingiram as Emendas ns. 3, 16, 39 e 
302, 44, 90, 105, 153, 160 e 234, 183, 255, 265, 267, 
269, 270 e 273. 

Após estas subemendas, ressalvadas  
as emendas acima referidas, parece-nos indicado 
dar parecer contrário a tôdas emendas  
que receberem parecer contrário na Comissão  
de Serviço Público Civil. 

Quanto às emendas que naquele órgão técnico 
receberam parecer favorável, acreditamos ser 
conveniente seu exame, cada uma separadamente. 

À vista do expôsto, a Comissão de Finanças 
aceita as conclusões do parecer da douta Comissão de 
Serviço Público Civil, com as seguintes alterações: 

Parecer favorável às Emendas ns. 146, 261 
(como subemenda à Emenda nº 146) e 285; 

parecer favorável com subemendas, às Emendas 
ns. 39 e 90; e parecer contrário à Emenda nº 302 

 
SUBEMENDA À EMENDA 

Nº 39 
 
2ª Substitua-se pelo seguinte: 
Art. É incorporado aos vencimentos dos 

servidores públicos beneficiados pela Lei nº 3.414, 
de 20 de junho de 1958, o abono de emergência de 
que trata a Lei nº 3.531 de 19 de janeiro de 1958, 
concedendo-se aos mesmos servidores um abono 
de mais 20% até que sejam os respectivos 
vencimentos fixados por lei especial. 

 
SUBEMENDA À EMENDA 

Nº 39 
 
3ª Acrescente-se à emenda: 
Inclua-se o seguinte artigo: 
Art. Após a implantação do presente Plano de 

Classificação, feito o enquadramento, nenhum 
servidor público poderá perceber sôbre os respectivos 
vencimentos e salários atuais, absorvido o abono 
concedido pela Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959, 
melhoria inferior a 20% (vinte por cento). 

Parágrafo único. Para o servidor beneficiado pelo 
presente artigo, a diferença entre o valor do nível ou 
referência em que fica enquadrado e o mínimo de 20% 
referido, será paga sob a forma de diferença de 
vencimentos e sôbre ela não incidirá qualquer.desconto, 
nem será calculado qualquer adicional. 
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SUBEMENDA À EMENDA 
Nº 90 

 
2ª Acrescente-se: 
Na série de classes – Assistentes de 

Enfermagem, inclua-se a seguinte observação: 
Obs.: Os Cargos que compõem esta série de 

classe serão extintos à medida que vagarem. 
É o parecer. 
Sala das Comissões, em 31 de março de 

1960. – Gaspar Velloso, Presidente – Saulo Ramos, 
Relator. – Daniel Krieger, com restrições – Vivaldo 
Lima, com restrições – Victorino Freire, com 
restrições – Jorge Maynard. – Francisco Gallotti, com 
restrições. – Ary Vianna. – Mem de Sá, vencido em 
parte – Rui Palmeira, com restrições. 

O SR. PRESIDENTE: – As Comissões de 
Serviço Público Civil e de Finanças apresentaram 
subemendas às emendas cuja discussão já estava 
encerrada. 

Nos têrmos do Regimento, está aberta a 
discussão sôbre as subemendas. (Pausa). 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Senhor 
Presidente, faça parte das Comissões de Serviço 
Público Civil e de Finanças. Trabalhei na elaboração do 
PIano de Classificação com tôda a sinceridade, 
procurando colaborar, da melhor maneira, com o 
Relator da matéria, o ilustre Senador Jarbas Maranhão. 

Tenho a consciência tranqüila pois durante  
um ano dei às Comissões o máximo que podia  
dar, dentro das minhas minguadas possibilidades. 
Vejo, agora, porém, que esta urgência prejudicial, 
essa urgência perigosa, danosa, que estamos 
adotando na votação de projeto dessa natureza 
redundará, no final, em prejuízo para os pró- 
 

prios interessados. Conheço o esfôrço sôbre-
humano exigido do nobre Relator e seus auxiliares, 
assim como do nobre Presidente da Comissão de 
Serviço Público Civil que trabalhou durante quase 12 
horas, interrompendo apenas para o almôço, para 
dar parecer sôbre as 301 emendas apresentadas. 
Chego, entretanto, à conclusão de que ao invés de 
beneficiarmos o funcionalismo público, vamos 
prejudicá-lo. 

A proposição contém injustiças clamorosas 
atingindo exatamente as classes menos favorecidas, 
aquêles que mais necessitam e não foram atendidos. 

Entre as emendas que apresentei e foram 
sumàriamente rejeitadas, existe uma que beneficia o 
mangonga. Quem percorreu o sertão do Brasil, quem 
conhece todos os Estados da Federação, como eu, 
sabe disso. Mangonga é o infeliz funcionário que 
leva, para o trabalho, a comida numa lata. Se 
porventura, ela azeda, os companheiros reúnem a 
sua numa vasilha maior e a repartem com o que 
perdeu a refeição. Chamamos mangonga a êsse 
infeliz barnabé, abandonado no Plano de 
Classificação. Não foi perfeitamente compreendida, 
sua situação e, em conseqüência, sumàriamente 
rejeitou-se a emenda. 

Sr. Presidente, em outra emenda eu procurava 
beneficiar o condutor de malas. Quem vive  
nas capitais ou nas grandes cidades não sabe o  
que representa o trabalho dêsse homem. O  
infeliz condutor de malas viaja de sol a sol, em  
lombo de burro. Às vêzes entra pela noite  
sem descanso, alimentando-se mal, pousando  
mal, para entregar a correspondência; no  
dia seguinte reinicia a faina. Pois bem, Sr. 
Presidente, o atropêlo resultante do pouco tempo de 
que dispúnhamos para proceder a estudo 
pormenorizado da matéria, não permitiu maior 
exame. Chegou-se a ponto de por um êrro 
dactolográfico, não impedir que algumas clas- 
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ses saíssem do Plano; elas ficaram como anjinhos 
no espaço. Procurei corrigir, pedindo, apenas, que 
êsse êrro de dactilografia fôsse sanado. 

Essas emendas, por mero engano do 
funcionário, naturalmente cansado, tiveram, com 
grande surprêsa para mim, parecer contrário e foram 
rejeitadas. No entanto, não se pedia coisa alguma: 
apenas lembrava-se à Comissão que aquêles 
servidores haviam saído do Plano por engano 
dactilográfico. Foi preciso uma reclamação, aliás 
generosamente atendida no momento pelo Relator e 
aprovada pela Comissão. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Houve, não há 

negar, a preocupação dos Líderes e Relatores de 
não prejudicar a sistemática do projeto, por um lado 
e de outro, de não se aumentar, 
descontroladamente, as despesas da União. V.  
Exa. entretanto, poderá requerer destaque,  
desde que no seu entender, a sistemática não  
foi respeitada, o que importará em ônus para a 
União. Classes há que não devem figurar no projeto, 
como a dos magistrados, à qual se pretende dar 
vinte por cento de abono, a partir da publicação da 
lei. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: –  
Sr. Presidente, como na Comissão de  
Serviço Público Civil, ontem, fui forçado, por  
uma questão de consciência, a votar contra  
o Parecer, quero, de público, assumir  
essa responsabilidade e declarar que assim  
fiz convencido de que estava honrando o meu 
mandato e defendendo o funcionário público, 
principalmente os menos aquinhoados pela  
fortuna. Peço a Deus, Sr. Presidente, que eu esteja 
errado; peço a Deus que, votado no regime em 
 

que o estamos votando, não venha o Plano a se 
constituir num ponto de discórdia entre os 
funcionários, o homem que foi aumentado em 
cinqüenta ou cem cruzeiros ou mesmo não foi 
aumentado e vê o companheiro receber mais um, 
dois ou três mil cruzeiros, será um descontente. Isso 
poderá ser desalentador não só para o funcionário e 
família, como para todo aquêle que se interessa pelo 
projeto. Fazer justiça, Sr. Presidente, não é só 
premiar os bons, mas também punir os maus. Da 
maneira como estamos agindo não premiamos. 

Houve interêsse do Senado em fazer o melhor 
possível, mas essa urgência de última hora, 
admitida, sem dúvida com boa intenção, vai 
prejudicar grande parte do funcionalismo. 

De público, assumo a responsabilidade do 
meu voto vencido – que nenhuma influência teve por 
que fui o único, ciente e consciente de que assim 
procedendo fiz bem. 

Vi como foram votadas as emendas; o seu 
exame foi de tal ordem que não podíamos sequer 
acompanhar-lhes a marcha. Houve exageros de 
emendas, reconheço; mas houve proposições justas 
e muito ponderáveis, que não puderam ser atendidas 
ou sequer examinadas com cuidado, porque era 
humanamente impossível fazê-lo em 12 ou 24 horas. 

Imagino o esfôrço sôbre-humano do Relator e 
seus auxiliares para preparar o trabalho. Êsse 
mesmo esfôrço foi exigido de nós outros, membros 
da Comissão, para opinar a respeito. 

Receio, Sr. Presidente, que o Plano, a  
grande esperança do funcionário público, venha  
a se transformar numa grande mágua, numa  
grande fonte de dissabor, causa de maiores 
oborrecimentos para o Govêrno. Com o meu protesto 
contra êsse meio pelo qual somos levados a  
votar, faço votos para que em Brasília, onde a  
vida será mais calma, onde não terão talvez gran- 
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de repercussão os nossos atos e palavras no 
Parlamento, possamo-nos orientar melhor e votar 
projetos dessa natureza com mais tranqüilidade e 
ponderação. 

Confesso-me realmente impressionado com a 
maneira pela qual estamos votando os projetos no 
Congresso. Há cinco anos, bato-me, 
sistemàticamente, contra as urgências urgentíssimas 
para matérias dêsse teor. Vamos votar agora o Plano 
de Classificação nesse regime; amanhã, teremos o 
Projeto da Lei Orgânica da Previdência Social; e o 
que regulará o direito de greve ficou para quando 
Deus quiser. Os projetos não são estudados da 
maneira que propomos e pedimos. São jogados à 
mesa, com os pareceres e, muitas das vêzes, nós, 
de outras comissões, mal tomamos conhecimento 
dêsses pareceres. Somos levados quase a dar a 
impressão de que estamos votando quando, na 
realidade, não estamos votando coisa alguma. 

Tomei parte no trabalho da Comissão. Vi como 
foi feito. Senti dificuldade em acompanhar pelo Diário 
Oficial as emendas em votação, tal a rapidez com 
que eram apresentadas e rejeitadas. Não posso, em 
sã consciência, dizer quais as que poderiam ter sido 
aprovadas. Estou certo de que, a não ser o Relator, 
os outros membros das Comissões também devem 
lutar com idêntica dificuldade. 

Pedi, tanto quanto permite o Regimento 
Interno, destaque para algumas emendas, para vir 
perante o Senado, se possível e se houver tempo 
ainda, pleitear dos nobres Srs. Senadores atendam 
aos funcionários, mais humildes, procurando 
resolver-lhes a situação já angustiosa, que se tornará 
ainda mais aflitiva em face da melhoria que outros 
irão ter. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Ex.ª 
outro aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Conheço a fibra de 
V. Exa., como Senador, e a firme envergadura de 
militar pelas ótimas páginas da história da última 
guerra, nas quais o ilustre colega situou-se tão alto, 
na tomada de Monte Castelo. Defende V. Exa. causa 
justa, procurando amparar os servidores menos 
aquinhoados do Serviço Público Federal. Use o 
nobre colega dessa disposição, dêsse ânimo 
combativo amanhã, neste Plenária, quando o 
Senado votar o projeto, e poderá, com seus pedidos 
de destaque, melhorar a situação dêsses humildes 
funcionários. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradecido 
pela generosidade de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, era o que desejava dizer, 
pedindo a Deus esteja eu errado, enganado, e que o 
Plano que estamos votando, satisfaça, de fato, aos 
servidores públicos. Assisti a sua elaboração, 
verifiquei como foi votado, vi como foram apreciadas 
as emendas e desanimei! Não acredito mais em 
nada. Estou convencido de que praticamos e 
praticaremos grandes injustiças como as que acabei 
de citar. É possível, repito, esteja eu enganado, 
errado. E, entretanto, meu feitio, que não posso 
mudar, depois de velho; digo sempre aquilo que 
penso e sinto; e o que sinto é que estamos errando, 
o Senado e a Câmara dos Deputados. Erramos e 
persistimos em êrro grave ao votar em regime de 
urgência e de urgência-urgentíssima projeto dessa 
natureza. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
das subemendas. (Pausa). 

Não havendo quem queira usar da palavra, 
encerro a discussão. 

A Mesa precisa de prazo para ordenação das 
emendas. 

Tem a palavra o nobre Senador Moura 
Andrade, como Líder da Maioria. 
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O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. Presidente, 
pelo que me informa o Sr. Assistente da Mesa, a 
ordenação das emendas será longa e trabalhosa e 
demandará cêrca de três a quatro horas. Assim sendo, 
como êsse trabalho puramente técnico, deverá ser 
realizado pelos assistentes da Mesa, consumindo lapso 
de tempo realmente grande, requeiro de V. Exa., Sr. 
Presidente, o encerramento da presente sessão e a 
convocação dos Senadores para uma extraordinária, às 
dez horas do dia de amanhã. 

Dessa maneira, daremos ensejo a que o 
serviço se faça, sem açodamento, pois seria 
impossível a reabertura da presente sessão dentro 
da madrugada, prejudicando o andamento ordenado 
e consecutivo da sessão de amanhã. 

Era o requerimento que desejava fazer a V. 
Exa., principalmente para informação da Imprensa e 
dos interessados. (Muito bem). 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, pela 
ordem, o nobre Senador Freitas Cavalcanti. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (pela ordem) 
(*): – Sr. Presidente, o nobre Líder da Maioria acaba 
de solicitar da Mesa providência realmente 
indispensável para a ordenação das emendas. De 
acôrdo com as normas regimentais é votado 
primeiramente o grupo de emendas com pareceres 
favoráveis de tôdas as Comissões; a seguir, o grupo 
de emendas com pareceres contrários; depois, as 
que têm pareceres divergentes e aquelas às quais 
foram oferecidas subemendas. 

Em relação ao Projeto de Classificação  
de Cargos, constante da Ordem do Dia, que tanto 
interêsse despertou no Congresso e que nos 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

levou a estudo minucioso, queria solicitar uma 
providência a mais da Presidência: a publicação de 
um avulso com as emendas que reduzem os níveis 
de remuneração, do substitutivo Jarbas Maranhão. 

A providência que solicito da Mesa decorre de 
impressões que recolhi nas últimas quarenta e oito 
horas, especialmente esta tarde. Como simples 
Senador, cuidando dos interêsses do meu Estado, 
em três Secretarias de Estado. Por fôrça da 
discussão do Projeto de Classificação de Cargos, 
tenho hoje inúmeras amizades, de que me orgulho, 
de servidores públicos da União no Distrito Federal. 
Ouvi, em tôda a tarde, nos corredores dos 
Ministérios, nos Departamentos e diferentes 
repartições que os integram, funcionários públicos 
que se diziam informados de que as reduções de 
níveis teriam atingido específicamente os menos 
remunerados, os mais modestos. 

Argumenta-se que só utilizando a lei dos 
grandes números seria possível obter economia 
sensível através das emendas ao Projeto de 
Classificação de Cargos. 

A sugestão que faço tem objetivo útil, não só à 
Maioria como à Oposição; e tem apenas um sentido – o 
de colhêr dados com os quais o Senado possa afirmar 
aos servidores públicos que estamos efetuando trabalho 
consciente; que os Relatores da matéria não se 
preocuparam em discriminar para prejudicar. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, reitero a 
providência a que aludi inicialmente, que espero seja 
acolhida por V. Exa. no sentido de que a Secretaria 
da Presidência publique um avulso das emendas que 
importam em redução de níveis do substitutivo 
Jarbas Maranhão. 

Agradeço a deliberação que V. Exa. venha a 
tomar a respeito do assunto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Defiro o  
requerimento do nobre Líder da 
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Maioria, Senador Moura Andrade, marcando uma 
sessão extraordinária para amanhã, às dez horas. 

Quanto ao requerimento do nobre Senador 
Freitas Cavalcanti, encarrego, não a Secretaria da 
Mesa, porque a esta não está afeto o assunto, mas à 
Assessoria do Senado, para o trabalho que S. Exa. 
deseja. 

Suspendo a sessão por trinta minutos a fim de 
serem organizadas para votação, as emendas, 
subemendas, e destaques. 

Está suspensa a sessão. 
A sessão é suspensa às 22 horas e 35 

minutos e reaberta às 22 horas e 45 minutos. 
O SR. PRESIDENTE: – Está aberta a sessão. 
Não estando presente dezesseis Srs. Senadores, 

falta quorum para prosseguimento dos trabalhos. 
Vou encerrar a sessão, designando para a 

extraordinária, de amanhã, às dez horas, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Votação, em discussão única do Projeto  

de Lei da Câmara nº 149, de 1958 (nº 1.853,  
de 1956, na Câmara), que classifica os cargos  
do serviço civil do Poder Executivo, 
 

estabelece os vencimentos correspondentes e dá 
outras providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do artigo 330, letra c, do Regimento Interno, 
em virtude do Requerimento número 92, de 1960, do 
Sr. Freitas Cavalcanti e outros Srs. Senadores, 
aprovado na sessão de 22 do mês em curso); tendo 
Pareceres (ns. 80, 81 e 86, de 1960), das 
Comissões: de Serviço Público Civil, oferecendo 
substitutivo; da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade do projeto e do substitutivo, ao 
qual oferece as Emendas ns. 1 a 3 (CCJ), com voto 
em separado da Senhor Jefferson de Aguiar; de 
Finanças, favorável ao substitutivo e oferecendo 
subemenda às Emendas ns. 1 e 2 (CCJ), e das 
mesmas Comissões, sob ns. 147, 148 e 149, sôbre 
as emendas de Plenário. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 1960 (número 2.221, de 1957, na 
Câmara), que aumenta o efetivo da Polícia Militar do 
Distrito Federal e dá outras providências; tendo 
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição 
e Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às vinte e três horas  

e cinco minutos. 
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