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86ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 3 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Victorino Freire. 
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Barros Carvalho. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 
Moura Andrade. 
Lopes da Costa. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (29). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata da 

sessão anterior que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

LISTA 
 

Nº 37, DE 1961 
 

EM 3 DE JULHO DE 1961 
 

Manifestações contrárias à aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1960, (nº 
2.222-57, na Câmara) que fixa as diretrizes e 
bases da educação nacional. 

 
Do Sr. Luiz Mozart Guimarães e outros (25 

assinaturas), representantes de tôdas as classes 
sociais de Barra de São Francisco, ES; 

Da Sra. Carmem Lúcia, de Barretos, SP; 
Do Sr. Matias dos Santos, de Barretos, SP; 
Da Sra. Ercília Macedo, de Barretos, SP; 
Da Sra. Adélia Gomes, de Barretos, SP; 
Da Sra. Eunice de Melo, de Barretos, SP; 
Da Sra. Alice Serva Gomes, de Barretos, 

SP; 
Da Sra. Fernando Vidal, de Batatais, SP; 
Do Sr. Djalma Pereira Nôvo, de Barretos, 

SP; 
Da Profa. Ana Augusta Ribeiro, de 

Barretos, SP; 
Do Sr. Francisco Moreno, de Bauru, SP; 
Da Sra. Vera Lúcia Moreno, de Bauru, SP; 
Da Sra. Maria Aparecida Moreno, de Bauru, 

SP; 
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Do Sr. Jayme C. Lafer, de Bauru, SP; 
Do Sr. Alexandre Gagitti e outros (39 

assinaturas) representantes de famílias de Franca, 
SP; 

Do Coronel Canrobert, de Jundiaí, SP; 
Do Colégio Estadual de Nôvo Horizonte, SP; 
Do Sr. Eduardo Rodrigues, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Benedito Domingues, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Agostinho Tofoli, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Bento Rosa, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Vicente de Paula, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Sebastião Bagini, de Pinhal; SP; 
Do Sr. Benedito Bagini, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Joe de Almeida, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Acácio Corciofi, de Pinhal, SP; 
Da Sra. Elvira Domingues, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Rogério Arlanck, de Pinhal, SP; 
Do Sr. Cavaliéri, de Pinhal, SP; 
Do Sr. João Cavaliéri, de Pinhal, SP; 
Do Grupo Fraternidade, de Pinhal, SP; 
Da Ce. Luz e Caridade José Julião, de São 

João da Boa Vista, SP; 
Do Sr. Antônio Borges da Costa, de São João 

da Boa Vista, SP; 
Do Sr. Westin Bittar, de São João da Boa 

Vista, SP; 
Do Sr. José Júlio, de São João da Boa Vista, 

SP; 
Do Grupo Fraternidade de São João da Boa 

Vista, SP; 
Do Sr. João B. L. Cardoso, de São João da 

Boa Vista, SP; 
Da Sra. Rosa Maria Bittar, de São João da 

Boa Vista, SP; 
Do Sr. Tomás Vieira, de São João da Boa 

Vista, SP; 

Do Sr. José Afonso Bittar, de São João da Boa 
Vista, SP; 

Da Loja Maçônica Templários de Justiça, de 
São João da Boa Vista, SP; 

Do Sr. Tácito Pinto, de São João da Boa Vista, 
SP; 

Do Sr. Lúcio, de São João da Boa Vista, SP; 
Do Centro Espírita Paulo de Tarso José Julião, 

de São João da Boa Vista, SP; 
Da Câmara Municipal de Santa Gertrudes, SP;
Do Sr. Luís Nominato, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Zilda Nóbrega, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Regina Felipe, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. Pedro Barbeiro, de S. José do Rio Prêto; 
Da Sra. Ana Costa, de S. José do Rio Prêto, SP; 
Do Sr. Antônio Bueno, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Guaraciaba Nominato, de S. José do 

Rio Prêto, SP; 
Da Sra. Cordula Nominato, de São José do 

Rio Prêto, SP; 
Do Sr. Aécio Nóbrega, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. Antônio Gonzales Filho, de S. José do 

Rio Prêto, SP; 
Do Sr. Pedro Nominato, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Ivete Nominato, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. Antônio Pires, de S. José do Rio Prêto, SP;
Da Sra. Ana Ramos, de S. José do Rio Prêto, SP;
Da Sra. Ana Marques, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Wilma Roque, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Maria Alzira Colturato, de S. José do 

Rio Prêto, SP; 
Do Sr. Orlando Erven, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Carolina Menezes, de São José do 

Rio Prêto, SP; 
Do Sr. Augusto Roque, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. Paulo Roque, de S. José do Rio Prêto, SP;
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Do Sr. José Vieira, de S. José do Rio Prêto, SP; 
Da Sra. Umbelina Alves, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Maria Dornelas, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Aparecida Silva, de São José do Rio 

Preto, SP; 
Da Sra. Monia Benito, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. Leonardo Benito, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. José Benito, de São José do Rio Prêto, 

SP; 
Da Sra. Maria Pereira, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. José Maria, de São José do Rio Prêto, 

SP; 
Do Sr. Imílio Dumbra, de S. José do Rio Prêto, 

SP; 
Da Sra. Maria Amaral, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Centro Espírita de S. José do Rio Prêto, 

SP; 
Da Sra. Alcina Amaral, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Mercedes do Amaral, de S. José do 

Rio Prêto, SP; 
Da Sra. Fernando Toledo, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Jane Costa, de S. José do Rio Prêto, 

SP; 
Da Sra. Nilza Bozeli, de S. José do Rio Prêto, SP; 
Da Sra. Isabel Amaral, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. José Carlos, de São José do Rio Prêto, 

SP; 
Do Sr. Ironildo Bozeli, de S. José do Rio Prêto, 

SP; 
Da Sra. Marcolina Costa, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Urânia Giacheto, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. Luiz Fonseca, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Hilda César, de São José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. Jésus Fonseca, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Da Sra. Edna Carvalho, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 
Do Sr. Wilson Coelho, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 

Da Sra. Janete Dabore, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 

Da Sra. Aglair Nóbrega, de S. José do Rio 

Prêto, SP; 

Da Sra. Georgina Dabore, de São José do Rio 

Prêto, SP; 

Do Sr. Gentil Gomes, de S. José do Rio Prêto, 

SP; 

Da Mocidade Espírita de S. José do Rio Prêto, 

SP; 

Do Sr. Domingos Meciano, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Mário Abate, de S. Paulo SP; 

Do Sr. Aristides Arruda, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Paulo Xavier, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Oswaldo Batista da Cruz, de S. Paulo, 

SP; 

Do Sr. Leon Dievalikian, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Simão Chkognisk, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Antônio Curi, de S. Paulo, SP; 

Do Sr. Moacir Ferreira de Andrade, de São 

Paulo, SP; 

Do Sr. Francisco de Cicco, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Jair Pereira, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Cid Franco, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Miguel Feres, de S. Paulo, SP; 

Do Sr. Roland G. Gebara, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Aldo Libonati, de S. Paulo, SP; 

Do Sr. Odair Ferreira, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Arnaldo Gomes Pires, de São Paulo, 

SP; 

Do Sr. Goete J. Oliveira, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Bruno Furiah, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Fausto Abati, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Nascimento Franco, de São Paulo, SP; 

Do Sr. Wilson Martins, de São Paulo, SP; 
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Do Sr. Gabriel Kfouri, de S. Paulo, SP; 
Do Sr. Artur Valery, de São Paulo, SP; 
Do Sr. Arany Matos Silva, de São Paulo, SP; 
Do Sr. Domingos Meciano, de São Paulo, 

SP; 
Da Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São 
Paulo, SP; 

Do Diretório Central dos Estudantes da 
Universidade de São Paulo, SP; 

da Comissão Estadual de Defesa da Escola 
Pública (memorial com 594 assinaturas), de São 
Paulo, SP; 

Do Sr. Orandir Monteiro, de São Paulo, SP; 
Do Sr. Miron Resnik, de São Paulo, SP; 
Do Sr. Wlcy Pessoa, de São Paulo, SP; 
Do Sr. Brasílio Chiriacon, de São Paulo, SP; 
Do Sr. José Coriolano, de São Paulo, SP; 
Do Sr. Antônio Peruada da Silva, de S. Paulo, 

SP; 
Do Sr. Luciano Lacombe, de São Paulo, SP; 
Do Sr. Edmound Jafet, de São Paulo, SP; 
Do Sr. O. Cunha Lima, de São Paulo, SP; 
Do Sr. M. Ferreira, de São Paulo, SP; 
Do Sr. Danilo J. Fernandes, de São Paulo, SP;
Do Sr. Josué, de Santos, SP; 
Do Sr. Antônio, da União Evangélica da Igreja 

Congregacional de Santos, SP; 
Das Escolas da Igreja Ultramontana de 

Santos, SP; 
Do Serviço Social dos Antigos Alunos do "Mil e 

Cem Pais", de Santos, SP; 
Do Sr. Guarino F. Santos, de Sorocaba, SP; 
Do Sr. Lino Domingos de Oliveira, de 

Votuporanga, SP; 
Do Sr. Felice, de Uberlândia, MG; 

Do Sr. Bayard de Maria Boiteux, da Av. Rio 
Branco, Rio, GB; 

Da Federação Interestadual dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do 
Rio de Janeiro (memorial com 120 assinaturas); 

Da Câmara Municipal de Santa Maria, RS. 
 

Ofício 
 

Da Câmara dos Deputados, nº 1.036, 
encaminhando autógrafo do seguinte projeto. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 87, DE 1961 
 

(Nº 3.928-B, de 1958, na Câmara) 
 

Dá nova redação ao nº 2, da letra b, do artigo 
102 do Estatuto dos Militares Decreto-lei nº 9.698, de 
2 de setembro de 1946, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os artigos 102 e 103 do Estatuto dos 

Militares passam a ter as seguintes redações: 
"Art. 102 – Nenhum militar poderá contrair 

matrimônio no primeiro ano de serviço". 
"Art. 103 – Os alunos de escola de formação de 

oficiais e os da Escola Preparatória, submetidos ao 
regime de internato, não podem contrair matrimônio". 

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, em 29 de junho de 1961.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de 

Segurança Nacional. 
 

PARECER 
Nº 276,DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Resolução nº 64, de 1960, que dis-
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põe sôbre as instalações destinadas ao Presidente 
do Senado Federal e dá outras providências. 
 

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 
A Comissão Diretora submete á 

consideração do Senado o Projeto de Resolução 
nº 64, de 1960, que autoriza a instalação do 
Gabinete do Vice-Presidente da República para o 
exercício de suas funções de Presidente desta 
Casa. 

A Mesa deverá providenciar a inclusão de 
verba no Orçamento, anualmente, no subanexo do 
Senado Federal, para a manutenção do Gabinete 
que se pretende instalar. 

Nada obsta a aprovação do projeto que é 
constitucional. 

Sala das Comissões, 2 de fevereiro de 1961. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Jefferson de Aguiar, 
Relator. – Silvestre Péricles. – Aloysio de Carvalho. – 
Ruy Carneiro. – Daniel Krieger. – Milton Campos. – 
Lima Teixeira. 

 
PARECER 

Nº 277, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Resolução nº 64, de 1960, que dispõe sôbre 
instalações destinadas ao Presidente do Senado 
Federal, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Joaquim Parente. 
A douta Comissão Diretora, tendo em vista as 

relevantes funções outorgadas pela Constituição 
Federal ao Presidente do Senado, apresentou o 
presente projeto de lei, propondo que lhe sejam 
destinadas área e instalações adequadas ao 
exercício de seu mandato, na parte do Palácio do 
Congresso Nacional sob a jurisdição desta Casa 
Legislativa. 

Determina, ainda, o projeto 
que, de conformidade com o que dispõem

o Regulamento de Secretaria e as Resoluções que o 
completam, o Gabinete do Presidente do Senado 
disporá do indispensável pessoal, devendo, 
outrossim, a Comissão Diretora providenciar, 
anualmente, a inclusão no Orçamento da União, das 
dotações necessárias à manutenção do referido 
Gabinete e à execução dos serviços nêle 
compreendidos. 

Na justificativa da proposição, declara a 
Comissão Diretora desta Casa que tais medidas se 
impõem, a fim de se disciplinar a matéria, através de 
um diploma legal, atendendo-se a que, em face da 
duplicidade das funções do titular da presidência 
desta Casa, não dispõe êle, nesta Capital, como no 
Rio de Janeiro, de gabinete próprio e de instalações 
especiais destinados ao exercício de suas funções 
estritamente ligadas à Vice-Presidência da República. 

Esta Comissão, julgando oportunas e 
necessárias as providências tomadas pela douta 
Comissão Diretora, é de opinião que o Projeto de 
Resolução deve ser aprovado. 

Sala das Comissões, em 8 de junho de 1961. 
– Daniel krieger, Presidente. – Joaquim Parente, 
Relator. – Saulo Ramos. – Rui Palmeira. – 
Fernandes Távora. – Lima Teixeira. – Nogueira da 
Gama. – Barros Carvalho. – Vitorino Freire. – Dix-
Huit Rosado. – Lopes da Costa. 

 
PARECER 

Nº 278, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
do Senado nº 7, de 1959, que dispõe sôbre a 
franquia postal e telegráfica para os Partidos 
Políticos Nacionais. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O projeto de lei em aprêço retorna a 

esta Comissão com o parecer que sôbre 
êle ofereceu o Ministério da Viação e Obras 
Públicas (Departamento dos Correios e Telégra-
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fos) a requerimento aprovado pelo Plenário do 
Senado, em sessão de 7 de novembro de 1959. 

Ora, o parecer daquele Ministério coincide 
rigorosamente, pela sugestão nêle contida, com a 
emenda nº 2, apresentada ao projeto pela douta 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas. 

A Comissão de Finanças, ao emitir seu 
parecer, aprovado em 14 de outubro de 1959, 
apenas com o voto vencido do eminente Senador 
Caiado de Castro, autor do projeto, já havia 
apreciado a emenda mencionada, recusando-lhe sua 
aprovação pelas longas razões aduzidas. 

Assim sendo, repetindo a sugestão do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o teor de uma 
emenda já rejeitada por esta Comissão, estamos 
diante de matéria vencida, não havendo matéria ou 
argumentos novos a examinar. 

Sala das Comissões, em 31 de maio de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Mem de Sá, Relator. 
– Joaquim Parente. – Lopes da Costa. – Fernandes 
Távora. – Fausto Cabral. – Nogueira da Gama. – 
Barros Carvalho. – Dix-Huit Rosado. 

 
PARECER 

Nº 279, DE 1961 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1961 (nº 62-
A-61, na Câmara), que mantém o ato do Tribunal de 
Contas da União denegatório de registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores e a firma "Emprêsa de Engenharia Ceip 
Ltda.", para construção de um telheiro para matança 
de gado na Escola Agrícola Arthur Bernardes, em 
Viçosa, Minas Gerais. 

Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
Examinando em sessão de 29 de dezembro 

de 1953 as cláusulas do têrmo de contrato celebrado 
entre a Divisão de Obras do Departamento de 
Administração do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores e a firma "Emprêsa de Engenharia Ceip 
Ltda.", para construção de um telheiro para matança 
de gado na Escola Agrícola Arthur Bernardes, em 
Viçosa, Estado de Minas Gerais, o Tribunal de 
Contas da União, não obstante dito contrato decorrer 
de concorrência pública regularmente realizada e de 
terem sido observadas as prescrições legais com a 
apresentação dos documentos requeridos, houve por 
bem recusar-lhe registro, em face da impossibilidade 
da execução dos serviços contratuais dentro de sua 
vigência. 

Comunicada ao Ministério da Justiça a decisão 
denegatória de registro e expirado o prazo legal, foi 
aquêle ato encaminhado à apreciação do Congresso 
Nacional na forma da Constituição Federal, tendo em 
vista que a referida Secretaria deixou decorrer o 
prazo estabelecido no art. 57, da Lei, nº 830, de 
1949, sem que se valesse da faculdade prevista para 
interposição de qualquer recurso. 

Os fundamentos da recusa do registro pelo 
Tribunal de Contas são inteiramente procedentes e 
encontram arrimo em disposição legal que rege a 
matéria. 

A Comissão de Justiça manifesta-se, assim, 
pela aprovação do projeto, do ponto de vista jurídico-
constitucional. 

Sala das Comissões, em 10 de maio de 1961. 
– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Nogueira da 
Gama, Relator. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. – 
João Villasbôas. – Aloysio de Carvalho. – Heribaldo 
Vieira. – Venâncio Igrejas. 
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PARECER 
Nº 280, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 3, de 1961 (nº 62-A-61, na 
Câmara), que mantém o Ato do Tribunal de Contas 
da União denegatório de registro de contrato 
celebrado entre o Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores e a firma "Emprêsa de Engenharia Ceip 
Ltda.", para Construção de um telheiro para matança 
de gado na Escola Agrícola Arthur Bernardes, em 
Viçosa, Minas Gerais. 

 
Relator: Sr. Joaquim Parente. 
Ao examinar as cláusulas contratuais do 

têrmo firmado entre a Divisão de Obras do 
Departamento de Administração do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores e a firma "Emprêsa de 
Engenharia Ceip Ltda.", em que esta emprêsa se 
comprometia construir um telheiro para matança de 
gado na Escola Agrícola Arthur Bernardes, em 
Viçosa, no Estado de Minas Gerais, o Tribunal de 
Contas da União resolveu negar-lhe registro, tendo 
em vista a impossibilidade da execução dos 
serviços programados no contrato dentro de sua 
vigência. 

Reconheceu o Tribunal de Contas da União o 
cumprimento das formalidades indispensáveis à 
legalidade do contrato, como a realização da 
concorrência pública e a apresentação dos 
documentos exigidos. 

Não obstante, feita a comunicação ao 
Ministério da Justiça do ato denegatório sob o 
fundamento acima mencionado, deixou esta 
Secretaria expirar o prazo legal previsto no art. 57, 
da Lei nº 830, de 1949, sem que fôsse interposto 
qualquer recurso. 

Reconheceu a douta Comissão de Constituição 
do Senado que as razões da recusa de registro do cita-

do contrato encontram fundamento jurídico nas 
disposições legais que regem a matéria. 

Esta Comissão, do ponto de vista de sua 
competência, nada encontra que possa impugnar a 
resolução do Egrégio Tribunal de Contas da União, 
manifestando-se, assim, favorável aos têrmos do 
presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, em 8 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Joaquim Parente, 
Relator. – Rui Palmeira.– Saulo Ramos. – Mem de 
Sá. – Fernandes Távora. – Lima Teixeira. – Nogueira 
da Gama. – Victorino Freire. – Dix-Huit Rosado. – 
Lopes da Costa. 

 
PARECER 

Nº 281, DE 1961 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1959, na 
Câmara nº 3.691-B, de 1958, que institui o "Dia do 
Trabalhador nas Minas de Carvão". 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O Projeto nº 130, de 1959, institui o dia do 

trabalhador nas minas de carvão, dia que será 
celebrado em 4 de dezembro de cada ano. 

Manda ainda, o projeto, que a Comissão 
Executiva do Plano Nacional do Carvão 
regulamentará a lei e organizará anualmente o 
programa das festividades para aquêle dia. 

Justificando o projeto, seu autor, o Deputado 
Antônio Carlos assim se pronuncia: "O dia 4 de 
dezembro de cada ano, dia de Sta. Bárbara, os 
trabalhadores nas Minas de Carvão do País, 
costumam realizar solenidades religiosas, cívicas e 
sociais comemorativas das rudes e laboriosas 
atividades a que se dedicam com extremo sacrifício. A 
tradição, por isso já consagrou tal data como o Dia dos 
Mineiros, Dia dos Trabalhadores nas Minas de Car-
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vão". E mais adiante: "O projeto que ora 
submetemos à elevada consideração da Câmara dos 
Deputados, visa completar o reconhecimento que a 
Nação deve aos bravos trabalhadores nas Minas de 
Carvão". 

Em nosso País, constitui verdadeira mania a 
instituição de dias dedicados a diversas atividades. 
Temos o dia do soldado, dos comerciários, dos 
industriários, dos bancários, dos namorados, dos 
pais, das mães, da pátria, da República, de Caxias, 
de Deodoro, do Trabalho, de tudo. O dia do trabalho 
alcança todas as classes de trabalhadores. 

Se começarmos a especificar as atividades 
trabalhistas, o ano será pequeno para a distribuição 
dos dias. 

Teremos amanhã que atribuir dias aos 
carpinteiros, pedreiros, ferreiros, mecânicos, tecelões 
etc. 

Seria um nunca acabar de dias feriados. 
Não encontro razões plausíveis para o 

atendimento do projeto, embora lhe reconheça a 
constitucionalidade. 

Sala das Comissões, em 30 de março de 1960 
– Lourival Fontes, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Rui Carneiro. – 
Attílio Vivacqua. – Milton Campos. – Menezes 
Pimentel. – João Villasbôas. 

 
PARECER 

Nº 282, DE 1961 
 

Da Comissão de Legislação Social, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1959 (Projeto 
de Lei nº 3.691-B, de 1958, na Câmara), que institui 
o "Dia do Trabalhador nas Minas de Carvão". 

 
Relator: Sr. Paulo Fender. 
O presente projeto, de autoria do Sr. Deputado 

Antônio Carlos, institui o "Dia do Trabalhador 
nas Minas de Carvão", fixando o dia 4 de

dezembro de cada ano, para a sua celebração. 
Enviado o projeto ao Senado, recebeu parecer 

contrário da Comissão de Constituição e Justiça, que 
acompanhou unânimemente o parecer de seu 
Relator, o Senador Lima Guimarães, figura de relêvo 
no Partido Trabalhista Brasileiro e de cujo 
desaparecimento ainda hoje se ressente o Senado. 

Embora considerando constitucional o projeto, 
o Senador Lima Guimarães não encontrou razões 
que justificassem a sua aprovação, fazendo sentir, 
com propriedade, o verdadeiro barateamento dessas 
homenagens que se pretendem prestar 
descabidamente, a cada classe específica de 
atividade. 

Reconhecendo a procedência da 
argumentação do saudoso Senador, e nos termos do 
parecer aprovado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta Comissão opina pela rejeição do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de março de 1961. 
– Lima Teixeira, Presidente. – Paulo Fender, Relator. 
– Menezes Pimentel. – Ruy Carneiro. – Caiado de 
Castro. – Lobão da Silveira. 

 
PARECER 

Nº 283, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 130, de 1959 (na Câmara nº 3.691-B, 
de 1958), que institui o "Dia do Trabalhador nas 
Minas de Carvão". 

 
Relator: Sr. Saulo Ramos. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1959, 

ora sob o nosso exame, institui o "Dia do 
Trabalhador nas Minas de Carvão", a celebrar-se em 
4 de dezembro de cada ano. 

Pelos têrmos do art. 93 do Regimento 
Interno, que fixa a competência desta Comissão, 
verificamos que o assunto escapa à sua alçada,
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isto é, a matéria não influi na despesa ou na receita 
pública, deixando esta Comissão de oferecer parecer 
sobre o projeto. 

Sala das Comissões, em 30 de maio de 
1961. – Daniel Krieger, Presidente. – Saulo 
Ramos, Relator. – Mem de Sá. – Silvestre 
Péricles. – Joaquim Parente. – Rui Palmeira. – 
Lopes da Costa. – Victorino Freire. – Dix-Huit 
Rosado. 

 
PARECER 

Nº 284, DE 1961 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei do Senado número 18, de 1960, que 
autoriza a emissão de selos postais comemorativos 
da transformação do atual Distrito Federal em Estado 
da Guanabara. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
Não menos importante nem menos 

significativo do que a criação de Brasília, a 21 de 
abril do corrente ano, foi o advento, na mesma 
data, do Estado da Guanabara, em que se 
transformou o Rio de Janeiro, ou melhor, o antigo 
Distrito Federal. 

Com cêrca de três milhões e meio de 
habitantes, com a segunda renda do País, com os 
seus conceituados centros de estudo e de cultura, 
com as suas gloriosas tradições políticas, com as 
suas belezas sem par, com o seu povo bravo e 
generoso, o Rio, coração e cérebro do Brasil, 
sempre aspirou a autonomia que só agora 
conquistou com a transferência da metrópole para o 
planalto central. 

Elevado à categoria de Estado, o antigo 
Distrito Federal terá, de agora em diante, como 
unidade autônoma, papel da maior responsabilidade, 
pois, se de um lado perdeu os foros de capital não 
deixou, como Estado da Guanabara, sob o ponto

de vista político e cultural, de ocupar uma posição de 
vanguarda no seio da Federação. 

II. Nada mais justo e oportuno, portanto, que 
festejar-se o evento, na realidade de uma relevância 
ímpar, e tal é o objetivo do presente projeto, que 
autoriza o Poder Executivo a emitir, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas – Departamento 
Nacional dos Correios e Telégrafos – uma série de 
selos postais comemorativos da transformação do 
antigo Distrito Federal em Estado da Guanabara. 

III. Sendo o projeto meramente autorizativo, 
nada há, do ponto de vista constitucional e Jurídico, 
que o invalide. 

Cabe observar, porém, que o seu art. 1º fala 
em transformação "do atual Distrito Federal em 
Estado da Guanabara" como teria de ser, uma vez 
que o projeto foi apresentado em 13 de abril de 
1960, antes da data da mudança. 

Ora, para ser transformado em lei agora, depois 
da transferência da capital, é preciso atualizá-lo, 
substituindo-se a palavra – "atual" – por – "antigo". 

Isso pôsto, opinamos pela aprovação do 
projeto, com a seguinte: 

 
EMENDA – 1 (CCJ) 

 
Ao art. 1º: 
Onde está: "atual Distrito Federal". 
Diga-se: "antigo Distrito Federal". 
É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 13 de julho de 1960. – 

Lourival Fontes, Presidente. – Caiado de Castro, 
Relator. – Attílio Vivacqua. – Menezes Pimentel. – 
João Viilasbôas. – Francisco Gallotti. 

 
PARECER 

Nº 285, DE 1961 
 

Da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas
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sôbre Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1960, que 
autoriza a emissão de selos postais comemorativos 
da transformação do Distrito Federal em Estado da 
Guanabara. 
 

Relator: Sr. Francisco Gallotti. 
O projeto merece aprovação. 
Os festejos de centenários de cidades e 

comemorações de centenários de nascimento de 
ilustres brasileiros têm merecido edições filatélicas; 
como não ser autorizada a emissão de selos 
proposta para a comemoração da criação do Estado 
da Guanabara? Justa manifestação. 

Pela aprovação. 
Sala das Comissões, em 27 de Outubro de 

1960. – Francisco Gallotti, Presidente e Relator. – 
Eugênio Barros, – Ary Vianna. – Victorino Freire. – 
Fausto Cabral. – Coimbra Bueno. 

 
PARECER 

Nº 286, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei do Senado nº 18, de 1960, que autoriza a emissão 
de selos postais comemorativos da transformação do 
Distrito Federal em Estado da Guanabara. 

 
Relator: Sr. Saulo Ramos. 
De autoria do saudoso Senador Attílio 

Vivacqua, o presente projeto autoriza o Poder 
Executivo a emitir uma série de selos postais 
comemorativos da transformação do antigo Distrito 
Federal em Estado da Guanabara. 

A proposição foi amplamente justificada pelo seu 
autor, com o brilho a que todo o Senado estava 
acostumado e que constituiu sempre a marca indelével 
da atuação de Attílio Vivacqua em nossa vida pública e, 
sobretudo, nas lides parlamentares. Com relação 
ao presente projeto, então, o eminente represen-

tante espiritossantense, não colocou, apenas, em 
favor do mesmo, a sua inteligência, mas, também, 
o amor que sempre dedicou ao Rio de Janeiro, de 
cuja autonomia foi destacado e indômito defensor 
e por cuja transformação em Estado não 
despendeu menos esforços, escravo que era da 
Constituição. 

O projeto, meramente autorizativo, recebeu 
emenda de redação da Comissão de Constituição e 
Justiça e encontra guarida nesta Comissão, à 
semelhança de tantos outros que não sofreram 
objeção de nossa parte. 

Pela aprovação. 
Sala das Comissões, em 8 de junho de 

1961. – Daniel Krieger, Presidente. – Saulo 
Ramos, Relator. – Mem de Sá. – Joaquim 
Parente. – Rui Palmeira. – Fernandes Távora. – 
Lima Teixeira. – Nogueira da Gama. – Barros 
Carvalho. 

 
Telegramas 

 
Do Sr. José Nilson Villaça, de Ouro Prêto, 

Minas Gerais, nos seguintes têrmos: 
Dr. João Goulart 
Presidente Senado Federal – Brasília – DF 
De Ouro Prêto – MG – 12-6-61 – 855 
Solicitamos esclarecida intervenção V. Exa. no 

sentido aprovação Senado Federal Projeto 2.028 
regulamentação profissão geólogos vg já que 
interêsses pessoais tentam derrubá-lo com flagrante 
prejuízo para o desenvolvimento nacional curso 
Geologia. José Nilson villaça. 

Do Sr. Paulo Pessoa Guerra, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, 
nos seguintes têrmos: 
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De Recife 
Exmo. Sr. Presidente Senado Federal. 
Palácio do Congresso 
Brasília – DF 
Atendendo aprovação Requerimento 3.213 – 

Autoria Deputado Nivaldo Machado vg tenho honra 
transmitir Vossa Excelência mais veemente apêlo 
vg sentido ser dado integral apoio projeto 
regulamenta profissão geólogo vg já aprovado 
Câmara Deputados vg ora tramitação essa Casa 
Congresso Nacional pt Atenciosas saudações pt 
Paulo Pessoa Guerra pt Presidente Assembléia 
Legislativa Pernambuco. 

Do Grêmio Politécnico órgão, dos alunos da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
nos seguintes têrmos: 

Exmo. Sr. Senador Auro de Moura Andrade 
Senado Federal – Brasília – DF 
Em nome Grêmio Politécnico Órgão Alunos da 

Escola Politécnica Universidade de São Paulo 
tomando conhecimento lei regulamentação geólogos 
teria sido aprovada Câmara Deputados 
consideramos diversos dispositivos grandemente 
nocivos expansão indústria mineral brasileira vg 
inclusive por colidir legislação regulamentação 
profissão engenheiros pt Vimos encarecer Vossencia 
necessidade completo reexame projeto com 
audiência órgãos interessados vg inclusive centros 
representativos alunos cursos engenharia minas 
tôdas escolas mantêm tais cursos pt Saudações Ats 
Presidente Grêmio Politécnico Wander Miranda de 
Camargo. 

Da Diretoria do Centro Moraes Rêgo, órgão 
dos ex-alunos e professôres dos cursos de 
engenheiros de minas e metalurgia, da Escola 
Politécnica de São Paulo, nos seguintes têrmos: 

Presidente do Senado Dr. João Goulart 
Brasília – DF 
Nome Centro Moraes Rêgo órgão ex-alunos 

professôres Cursos Engenheiros Minas Metalurgistas 
Escola Politécnica Universidade São Paulo tomando 
conhecimento lei regulamentação geólogos teria sido 
aprovada Câmara Deputados consideramos diversos 
dispositivos grandemente nocivos expansão indústria 
mineral brasileira vg inclusive por colidir legislação 
regulamentação profissão engenheiros pt Vimos 
encarecer Vossa Excelência necessidade completo 
reexame projeto com audiência órgãos interessados 
vg inclusive Centros Representativos cursos 
engenharia minas tôdas escolas mantêm tais cursos 
Saudações atenciosas Presidente Sérgio Benfica – 
Secretário Ricardo Teixeira Mendes – Milton Luiz 
Gabrieli Diretoria. 

 
Ofícios 

 
Ns. 65 e 12, de 1961, do Conselho Federal de 

Engenharia e Arquitetura do Ministério do Trabalho 
Indústria e Comércio e da Federação Brasileira de 
Associações de Engenheiros, nos seguintes têrmos: 

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO 
 

Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura 
 
Ofício nº 65 
Em 23 de junho de 1961. 
Exmo. Sr. 
Senador Auro Moura Andrade. 
M. D. Presidente em exercício do Senado 

Federal. 
Brasília – Distrito Federal. 
Tenho a honra de passar às mãos de V. 

Exa. a cópia do parecer aprovado pelo 
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura 
na sua sessão nº 584 referente à situação dos
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Geólogos, cujo Projeto nº 2.028-A tramita pelo 
Congresso Nacional. 

Cumpre-me esclarecer a V. Exa. que êste 
Conselho não foi consultado sôbre o assunto como 
acontece freqüentemente em relação aos projetos que 
envolvem interêsse das classes regulamentadas. 

Assim, solicito a colaboração de V. Exa. para 
que seja adotada uma providência capaz de conciliar 
todos os interêsses em causa. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Exa. 
os meus protestos de alta estima e elevada 
consideração. a) J. Tolentino Carvalho – Presidente. 

 
Parecer da Comissão Instituída para estudar a 

situação dos geólogos 
 

A Comissão designada pelo Sr. Presidente 
para estudar a situação dos geólogos face à 
Resolução nº 120, cuja vigência está suspensa por 
decisão tomada pelo Conselho Federal na sessão nº 
544, de 20-4-59 e do Projeto de Lei nº 2.028-A, ora 
em tramitação no Congresso Nacional deliberou 
após sucessivas reuniões, fôsse recomendada ao 
Plenário a seguinte orientação. 

1) A elaboração de uma minuta de projeto-lei 
em têrmos semelhantes aos dos engenheiros 
sanitaristas, que adaptado à hipótese, ficaria com a 
seguinte redação: 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º A especialização de engenheiro-

geólogo ou de geólogo fica incluída na enumeração 
do art. 16 do Decreto-lei 8.620, de 10 de janeiro de 
1946. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

2) Êsse projeto poderia ser apresentado 
como substitutivo ao que está em discussão 
na Câmara Federal com a vantagem de 
que, uma vez transformado em lei, daria en-

sejo ao Conselho nos têrmos do art. 17 do Decreto-
lei 8.620, de fixar as atribuições através de 
Resolução, desta vez com base legal, observadas as 
formalidades necessárias, constantes do aludido 
preceito. 

É o nosso parecer. 
S. M. J. do Conselho. 
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1961. aa) 

Luciano Jacques de Moraes – Luiz Gioseffi Jannuzzi 
– Durval Coutinho Lôbo. 

 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE 

ENGENHEIROS 
 
Ofício nº 12-61. 
Rio de Janeiro 21 de junho de 1961 
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do 

Senado. 
Temos a honra de solicitar a Vossa 

Excelência a gentileza de providenciar para que, na 
tramitação por essa alta Casa Legislativa do Projeto 
nº 2.028-60 que regula a profissão de geólogo e 
que já foi aprovado pela egrégia Câmara dos 
Deputados seja ouvido o Conselho Federal de 
Engenharia e Arquitetura, entidade fiscalizadora do 
exercício profissional e órgão do Ministério do 
Trabalho, para um melhor esclarecimento do 
assunto. 

Agradecendo a Vossa Excelência a atenção 
que dispensar a solicitação que ora formulamos, 
aproveitamos o ensejo para expressar nossos 
protestos de elevado aprêço e distinta consideração. 
a) F. Saturnino de Brito Filho – Presidente. 
 

Telegrama 
 

Do Senhor José Magalhães Pinto, Governador 
do Estado de Minas Gerais, agradecendo a 
manifestação de pesar apresentada pelo Senado 
Federal ao Estado de Minas Gerais, pela morte do 
Senhor Levindo Coelho. 
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Carta 
 
Do Senhor Paulo Baeta Neves, Presidente, 

em exercício, do Partido Trabalhista Brasileiro, 
agradecendo as condolências apresentadas pelo 
Senado pelo falecimento do Senhor Danton Coelho. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a Ieitura do 
Expediente. (Pausa). 

– Da Comissão Organizadora do VII 
Congresso Nacional da Mocidade Presbiteriana 
Independente do Brasil a Presidência recebeu 
convite, extensivo aos Srs. Senadores, para êsse 
conclave a realizar-se na cidade de Campinas de 6 a 
12 do corrente mês. 

Continua a hora do Expediente. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho. 
O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, 

por várias vêzes tenho exercitado a tribuna, a fim de 
chamar a atenção dos Podêres competentes para as 
grandes deficiências em que se debate a zona rural 
brasileira, demonstrando as dificuldades tremendas 
que os agricultores vencem todos os anos para o 
cumprimento de suas tarefas, na vida econômica do 
País. 

Os homens da cidade, em geral os que 
observam os quadros agrícolas debruçados sôbre as 
janelas citadinas, onde há garantias, confôrto, 
condições de saúde, de instrução, de divertimento, 
enfim, os requisitos indispensáveis a que a vida 
transcorra como realmente deve, não avaliam os 
terríveis obstáculos com que defrontam os homens 
que mourejam pelos campos do Brasil, batidos de sol 
a sol, cavando e semeando a terra. 

Sr. Presidente, se qualquer dos 
nossos homens estudiosos, dos 
observadores citadinos, dos jornalistas,
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

dos homens de Imprensa e de pensamento, dos 
que escrevem com tanto brilho e que lançam 
idéias tão generosas, marchasse para o interior, 
sobretudo digo eu, para o interior do Nordeste, 
zona que bem de perto conheço e sôbre cujas 
dificuldades tenho a maior autoridade para falar, 
certamente volveria às suas tendas de trabalho 
intelectual, decepcionados pelo encontro de uma 
vida cheia de obstáculos. 

No Sul do País, Sr. Presidente, a economia 
se apresenta em outros moldes pela maior 
facilidade de crédito e existência de uma rêde 
bancária particular que penetra o interior através 
de suas agências. O mercado consumidor oferece 
outras possibilidades, a aquisição de máquinas e 
adubos talvez seja bem mais fácil e nesses 
grandes Estados que se apresentam com receitas 
compensadoras nos quadros arrecadadores da 
União o panorama é sem dúvida diferente e mais 
confortador. 

No Nordeste, porém, e no Norte do Brasil – 
porque falando dos problemas e dificuldades 
agrícolas não há como separar o Nordeste do 
extremo Norte – as deficiências são imensas para os 
agricultores. 

Essa observação ainda escapa, infelizmente, a 
certos comentadores apressados que assestam as 
suas críticas acentuadas sôbre os homens que 
mourejam nos campos. 

No Brasil, até hoje não se conseguiu organizar 
o crédito agrícola. Os que exercem atividade na 
lavoura buscam financiamento sob dificuldades 
imensas, terríveis, e quando êste lhe chega é 
escasso e a juros altos. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com satisfação. 
O SR. PAULO FENDER: – Já declarei desta 

tribuna que o agricultor, para conseguir financiamento no
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Banco do Brasil ou no Banco de Crédito da 
Amazônia, se vê obrigado a provar que êle não 
necessita, porque as condições exigidas com relação 
ao patrimônio garantidor do empréstimo e as 
dificuldades a que V. Exa. se refere tão 
judiciosamente são imensas. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato ao 
aparte de V. Exa. que constitui sem dúvida, 
depoimento dos mais valiosos. 

Realmente, mesmo os agricultores de cultura 
mais elevada, quando recorrem ao Banco do Brasil 
recolhem essa decepção a que aludiu o nobre 
representante do Pará, devido às exigências que 
obedecem a uma burocracia complicada com várias 
provas, certidões e garantias de modo a que o 
agricultor se vê tomado de desânimo. 

Os lavradores pequenos e médios têm as 
dificuldades normais decorrentes do próprio atraso 
em viagens às Capitais dos Estados para 
encaminhamento normal dos processos de 
financiamento no Banco do Brasil. Êsses nem lá 
chegam, porque o buscam muitas vêzes, sob a 
garantia das colheitas, ajustando-as a preços que 
resultam quase sempre em prejuízos, dada a 
majoração das cotações do artigo da sua produção 
que sobem na época da colheita; usam dêsse 
recurso ou não terão com que movimentar as suas 
atividades agrícolas nas entre-safras. 

Dou ao Senado um depoimento próprio, um 
depoimento até melancólico das dificuldades 
existentes. Eu que me considero um agricultor 
adiantado – não na técnica, nem no volume da 
produção mas adiantado em espírito, em inteligência, 
em traquejo, em conhecimento dos meios comerciais 
do País – prefiro financiar-me perante a indústria 
açucareira, à qual vendo as canas que planto e 
cultivo, do que ir em busca de financiamento junto ao 
Banco do Brasil. 

O SR. PAULO FENDER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. PAULO FENDER: – Por ocasião do 
esfôrço despendido, durante a guerra, para 
suprimento da borracha, o Banco da Amazônia 
financiava aos seringalistas. Êste financiamento se 
operava sôbre a colheita, como diz V. Exa.; mas o 
preço de compra estipulado pelo Banco era um 
preço vil. Então, o financiado vendia a sua 
produção na fronteira da Bolívia, como 
contrabando, e pagava o financiamento ao Banco, 
desviando o produto brasileiro do Banco da 
Borracha, o seu estocador natural. Isto porque, na 
operação dos empréstimos, as exigências são de 
tal ordem que não estimulam o agricultor, com 
relação à safra que espera vender a bom preço. 
Quando o financiamento é feito o preço da safra é 
um, por ocasião da colheita o preço já é outro; 
então com melancolia vê o financiado a sua safra 
entregue ao Banco para que êste venha a auferir 
grandes lucros. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado pela 
intervenção do nobre Senador Paulo Fender. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agricultor como V. 
Exa. e identificado com os problemas da lavoura, 
quero também dar o meu depoimento. Os 
financiamentos feitos pelo Banco do Brasil ou 
através da Carteira de Crédito Agrícola não atendem 
aos reclamos da agricultura nacional. Primeiro, 
porque os juros são altos e os prazos curtos e ainda 
porque quase sempre as exigências de documentos 
comprobatórios e garantias são tais que desanimam
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aquêles que pretendem financiamento nas entre-
safras. Formaram-se as Cooperativas no Estado de 
V. Exa., e no meu, sobretudo para a cana-de-açúcar. 
Com esta medida a situação torna-se, ainda, mais 
fácil, porque segurado da Cooperativa, obtém o 
lavrador empréstimos a juros módicos e a prazo 
longo. Se em tôdas as lavouras do País houvesse 
cooperativas organizadas certamente que haveria 
mais interêsse para aumentar a produção e estímulo 
à agricultura. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. toca num 
ponto dos mais interessantes, o da organização 
cooperativista, única medida capaz de tornar menos 
fracos os pequenos. V. Exa. há de concordar 
comigo que, mesmo essa iniciativa tão louvável não 
vem atingindo no Brasil aos objetivos desejados. O 
Banco Nacional Cooperativista, organizado sob 
tantas esperanças, como que desvirtuou a sua rota, 
e hoje faz mais transações de ordem comercial, a 
prazos mais curtos, talvez a juros melhores, 
preterindo as transações normais de órgão 
cooperativista destinado ao financiamento da 
lavoura. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade. 
O SR. NOVAES FILHO: – Assim, quer 

no mundo financiador cooperativista que poderia, 
realmente, trazer resultados extraordinários, quer 
através do Banco do Brasil, de cuja Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial, se retirássemos a 
denominação de "agrícola", não haveria mal algum, 
dada a nenhuma expressão da parte agrícola o 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo funciona 
de modo a beneficiar alguns agricultores, mas 
não à agricultura. Esta a verdade. Ao passo que 
a indústria, não. Sabemos que a indústria no 
Brasil, vem sendo, em todos os tempos, bem 
assistida. Malgrado algumas dificuldades, tem

facilidade de crédito, apoio ostensivo do Govêrno da 
República e dos Govêrnos Estaduais, dispensa de 
impostos e redução de obrigações fiscais. Tudo se 
lhe faculta, inclusive a importação de máquinas do 
exterior, até bem pouco tempo com certos privilégios 
cambiais. Quem apontará quaisquer emprêsas 
agrícolas do Brasil a que se conferissem tais 
favores? A agricultura se debate em meio a 
verdadeira penúria, e é, no Brasil, um milagre! Os 
agricultores produzem sem crédito agrícola 
organizado, sem uma rêde de estabelecimentos de 
crédito que penetre o interior levando dinheiro fácil e 
barato aos lavradores, na quase totalidade homens 
ignorantes e atrasados, que temem freqüentar os 
centros citadinos. 

Sr. Presidente, se os homens do campo 
produzem e ainda criam o Brasil a riqueza que temos 
– muitas das nossas indústrias têm por matéria-
prima produtos agrícolas – êsses homens realizam 
um verdadeiro milagre. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Recebo, com muita 
honra, o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. tem razão. 
Desde o Govêrno do Presidente Getúlio Vargas se 
pretendia separar as atividades industriais e 
agrícolas da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 
do Banco do Brasil. Considerava-se, com muita 
razão, que os empréstimos industriais absorviam 
completamente a Carteira, que funcionava mais em 
razão dêles e com desprêzo dos empréstimos 
agrícolas. Infelizmente, não se efetuou a separação 
e até hoje continua a Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial. Por outro lado, as instituições de crédito 
no País – e V. Exa. cita a do crédito cooperativo – 
também não assistem, absolutamente, ao agricul-
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tor, porque o prazo é ânuo. Onde se viu emprestar 
dinheiro a agricultores, para amortização do capital 
ao fim de um ano, justamente quando se faz a 
colheita, e não raro se perde a produção daquele 
ano, e além disso a juros altos? Preconizei, então, 
desta tribuna que se organizassem cooperativas 
para financiar aos seus associados, aos próprios 
agricultores. As considerações de V. Exa. sôbre o 
crédito agrícola são judiciosas e é preciso que o 
Govêrno da República atente bem para o problema. 
Do contrário, continuará em completo descaso a vida 
rural. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, o 
problema agrícola do Brasil é muito grave, e poucos 
o conhecem de perto. 

Os comentários que se fazem sôbre a 
agricultura e o que se exige dos agricultores, muito 
além das suas possibilidades financeiras, vem 
criando clima de odiosidade contra os homens que 
mourejam nos campos. 

Se, entretanto – anotem bem os Srs. 
Senadores, – os Poderes Públicos não adotarem 
medidas de amparo e assistência à lavoura do Brasil, 
como é de justiça, a agricultura brasileira, 
sobrecarregada dos mesmos ônus, das mesmas 
despesas e das mesmas obrigações atribuídas à 
indústria, em meio a condições tão precárias, 
caminhará para o caos e para a completa desordem 
econômica. 

Sr. Presidente, reputo do mais alto sentido de 
justiça e dever de brasileiro, chamar a atenção, da 
tribuna do Parlamento, para a situação de penúria 
em que se encontram os agricultores brasileiros, 
abandonados, vivendo pelos campos à própria custa 
e relegados à própria sorte, a fim de que, amanhã, 
se lhes atribuirmos obrigações, às quais não poderão 
em absoluto fazer face, não se diga que houve 
surprêsa, por falta de aviso ou de advertência. 

A vida nos campos do Brasil, a não ser, como 
disse de início, em algumas privilegiadas unidades 
da Federação, pelo clima, pelas condições 
ambientes, pela imigração e própria riqueza da terra, 
é vida de tormentos e de grandes dificuldades. 

Em todo o Norte do Brasil, excetuados, talvez, 
os cultivadores de cacau, na Bahia, pois é possível 
que nesse setor haja progresso, independência 
financeira e tranquilidade, nos demais setores 
agrícolas de todo o Norte do País – não vai nas 
minhas palavras qualquer exagêro – 90% dos 
agricultores vivem apreensivos com o prazo dos 
débitos, hipotecas, juros altos, vencimentos de 
títulos, muitas vêzes sem saberem como atender às 
obrigações contraídas. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Inegàvelmente a 

lavoura do cacau, mais rendosa que a do açúcar-
de-cana, está possìvelmente em pé de igualdade 
com a do café. Entretanto, não há, no momento, 
nenhum agricultor, salvo talvez os da região Sul, 
São Paulo ou Rio Grande do Sul, em situação 
satisfatória. No Nordeste, a lavoura canavieira 
atravessa fase das mais difíceis, não só em 
conseqüência da falta de crédito, como do preço 
vil que se paga, ainda agora, pela tonelada de 
cana. Quanto à lavoura do cacau, os preços 
baixaram consideràvelmente, também na Bahia. 
Com referência ao café, assistimos, a todo 
momento, às reclamações dos cafeicultores. 
Mesmo as grandes lavouras sofrem tremenda crise 
e não contam com o crédito agrícola que 
possibilitaria aos agricultores a ampliação das 
culturas. Logo, sem incidir em êrro, pode V. Exa. 
afirmar que tôda a lavoura nacional passa por 
sérias dificuldades, neste instante. 
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O SR. NOVAES FILHO: – Muito grato pelo 

aparte do nobre representante da Bahia que tanto se 
tem empenhado neste Plenário, pela solução dos 
problemas agrícolas nacionais e cujo depoimento 
prestigia minhas modestas considerações. 

Sr. Presidente, hoje, no Brasil, tudo o que há 
de antipático, hostil e repelente recai sobre a lavoura. 
Entra-se em qualquer casa comercial e, sem 
reclamações – mesmo porque não adiantaria fazê-
las – adquirem-se os produtos manufaturados que 
nos vêm das indústrias por preços que se elevam 
constantemente, inclusive tecidos, artigos tão 
indispensável ao pobre para a sua vestimenta quanto 
os gêneros de alimentação. 

Tudo desce e sobe "à la volonté". Só os 
produtos agrícolas são vigiados, diàriamente 
acompanhados pela mais rigorosa fiscalização. Não 
se pergunta se o preço das mercadorias, entregues 
aos mercados consumidores, está remunerando com 
justiça os agricultores. Importa apenas saber que são 
produtos originários dos campos e que por isso têm 
que sofrer tôda sorte de compressão, procedente ou 
improcedente. 

O lavrador, no Brasil, é um verdadeiro pária, 
homem sem defesa que não merece qualquer 
consideração dos Podêres competentes. Essa a 
verdade. Além de tudo, enfrenta os maiores tropeços 
para conseguir o financiamento das suas atividades. 
Desconhece a assistência técnica. As sementes 
boas, quando lhe vêm às mãos, é por preços 
altíssimos, o adubo custa-lhe os olhos da cara. 

Tudo isso já é normal. Para que regalias, 
assistência e financiamento aos que mourejam 
no campo? Êles que vivam por lá com o candeeiro 
a querosene, as péssimas condições sanitárias, 
longe da instrução para os filhos, isolados pela 
falta de comunicação, numa vida triste cuja 
única alegria é o trabalho cotidiano! Que por 
lá consumam suas energias, trabalhando de

sol a sol, para que as cidades tenham vida mais 
farta, melhor abastecidas a preços abaixo do justo, 
apesar dos reclamos do produtor nacional. 

Sr. Presidente, chamo a atenção dos Srs. 
Senadores, presentes e ausentes para êste 
problema da mais alta gravidade. Desassistidos 
por completo, os agricultores só conhecem o 
Poder Público através do fisco inexorável. Assim, 
está-se criando no Brasil uma mentalidade 
estranha: os agricultores brasileiros são 
considerados uma classe forte, econômicamente 
falando, uma classe em boas condições, capaz de 
competir com a indústria. Esta, entretanto, como já 
acentuei, pela sua própria atividade, tem contado 
com outros recursos, outros elementos de vida, 
obtendo sempre dos Podêres competentes, tôda 
assistência. É absurdo, pois, querer equiparar a 
agricultura que morre de fome, a uma indústria 
florescente, em vários setores de atividade. 
Ultimamente muitos centros tomaram notável 
impulso à custa da própria agricultura, que 
contribuiu grandemente para os imensos favores 
financeiros, cambiais e alfandegários obtidos pelos 
parques industriais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, atentem bem 
para a injustiça dessa equiparação que se pretende 
estabelecer entre a agricultura e a indústria nacionais 
para que amanhã sôbre a lavoura não recaiam os 
mesmos ônus e as mesmas obrigações que pesam 
sôbre a indústria. A agricultura não pode, 
absolutamente, suportá-los. Quando, porém, disso 
se aperceberem os Pôderes Públicos, talvez já seja 
tarde e à agricultura não restará senão sucumbir 
diante de exigências para as quais não foi preparada 
pois não contou com os favores nem com a 
assistência concedidos à indústria. 

É preciso ainda que os parlamentares 
se advirtam da grande distância existente 
entre agricultores e industriais. Quase sempre o in-
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dustrial se situa numa cidade ou às proximidades 
dela. Como é natural, tem boa equipe de auxiliares, 
guarda-livros etc., tudo lhe é fácil. Já os agricultores 
vivem perdidos pelo interior do Brasil. São homens 
atrasados, muitas vêzes ignorantes e que não têm 
para quem apelar, pois estão a imensas distâncias 
das cidades. 

Logo, querer a legislação brasileira tenham 
êsses homens as mesmas obrigações e encargos 
que pesam sôbre o industrial, será criar uma 
situação tumultuária e injusta para o meio agrícola 
brasileiro. A agricultura tem que ser tratada em 
outras condições, por outros caminhos, e não com a 
simplicidade com que se pretende tratá-la, no Brasil; 
classe desamparada, pobre, ignorante, está sendo 
equiparada a uma classe bem assistida, adiantada, 
que vive em meio à civilização. 

Essa advertência, que reflete o meu espírito 
de justiça eu a faço, sobretudo, pelos deveres que 
tenho para com a lavoura do Brasil por conhecer de 
perto as dificuldades em que ela se debate. 

Sr. Presidente, Pernambuco é um Estado 
moderno, um Estado exemplo, se considerarmos que 
é uma das menores Unidades da Federação, 
encravada no polígono das sêcas, com uma 
população de mais de quatro milhões de habitantes, 
e apresenta um bom parque industrial e uma lavoura 
que se renova através de modernos processos de 
fertilização e de irrigação. Tudo isso representa 
esfôrço gigantesco do pequeno Estado e do seu 
nobre povo, de que muito me orgulho. 

Cito Pernambuco, é claro, nos quadros do 
Nordeste do Brasil. 

Pois bem, Sr. Presidente, eu teria 
dificuldade em dar uma porcentagem de agricultores 
pernambucanos, não que fôssem abandonados, 
não que fôssem ricos, mas que ao menos sôbre 
êles não pesassem as apreensões e desgostos 
das dívidas contraídas, não para a dissipação,

não para o prazer, não para o luxo, mas para a 
manutenção plena das suas atividades agrícolas. 

Por conhecer de perto êsse quadro, é que me 
permito solicitar do Senado da República – que 
sempre foi uma Casa ponderada, onde pontificam 
homens provenientes de todos os centros de 
atividades nacionais, que medite bem sôbre as 
afirmações que ora faço. Afirmações que não são 
apressadas, tampouco levianas, mas, sim, o 
testemunho do meu zêlo pelas coisas do Brasil e, 
principalmente, do meu desejo de que os agricultores 
brasileiros não se vejam amanhã atropelados, nem 
chamados ao cumprimento de deveres que não se 
achem em condições de satisfazer. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

Em meio ao discurso do Sr. Novaes Filho o Sr. 
Moura Andrade deixa a Presidência, assumindo-a o 
Sr. Cunha Mello. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Senhor 

Presidente, minhas primeiras palavras são de 
saudação à minha terra, pelo transcurso, ontem, da 
data histórica para ela e para o Brasil do 2 de julho. 

Na Bahia foi selada nossa independência. Lá 
se travou, como bem escreveu Castro Alves na sua 
ode nos "Céus da Bahia", a grande batalha, a 
batalha final para a expulsão das tropas de Madeira 
que ali se haviam fixado, na qual tiveram papel 
decisivo as figuras já incorporadas à nossa história 
de Lord Cockrane, Labatu. Em Cabrito e Pirajá, 
locais que ficaram como marcos imorredouros 
daquela luta, se assentou, definitivamente, a 
independência do Brasil. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Sob a inspiração dessa data, quero tecer 

algumas considerações a respeito de um artigo que 
ontem tive ensejo de ler no "Jornal do Brasil", sôbre 
o papel do Congresso. 

Vemos, Senhor Presidente, o Senhor Jânio 
Quadros, que tanto se manifestou contra a rôlha na 
Imprensa e no Rádio, abjurar dos propósitos 
esposados como Governador de São Paulo e 
tolher, por meio dessa medida, a liberdade de 
pensamento. 

Diz o "Jornal do Brasil", em seu comentário: 
(Lendo) 
 

"O CONGRESSO 
 
Tem o Congresso Nacional uma excepcional 

oportunidade de afirmação neste momento em que a 
Presidência da República parece querer enfeixar em 
suas mãos os podêres que são seus e os que não 
são. As notícias que nos chegaram de Brasília, nas 
últimas horas, sôbre o projeto de lei que regula a 
radiodifusão, são promissoras. Temos, finalmente, a 
impressão de que o Congresso começa a reagir e a 
retomar o papel que lhe cabe de Poder desarmado 
materialmente mas de grande autoridade moral. O 
substitutivo apresentado pelo Deputado Nicolau 
Tuma, da UDN, e que resulta de uma adaptação 
inteligente dos projetos dos Senhores Prado Kelly, 
da UDN, e Sérgio Magalhães, do PTB, parece-nos 
de grande conveniência para a garantia da liberdade 
de expressão no País. É um instrumento que 
acabará com a censura, a não ser na eventualidade 
da decretação do estado de sítio, e que procura 
disciplinar o uso das emissoras oficiais. Tira a 
questão da radiodifusão do alcance do Ministério da 
Justiça, entregando-a a um Conselho Nacional de 
Telecomunicações, formado por nomes de alto valor. 
E constitui, no Congresso, uma comissão mista 
para zelar pela liberdade de informação e de ex-

pressão do pensamento através do rádio e da 
televisão. 

As noticias de Brasília afirmam que haverá 
quorum para a votação dêsse projeto, que já está 
tramitando, na Câmara, em regime de urgência. A 
própria votação do regime de urgência foi sem a 
menor dúvida uma advertência de que o Congresso 
começa a levantar a cabeça e a reafirmar a sua 
independência. A Câmara que iniciou êsse 
movimento no sentido de preservar as liberdades 
básicas no País, só merece, neste momento, o apoio 
de todos os cidadãos conscientes. Aliás, vários 
deputados, entre os quais podemos destacar os Srs. 
Chagas Freitas, do PSP, e Antônio Carlos 
Magalhães, da UDN, têm criticado as incursões 
arbitrárias do Govêrno no problema das liberdades 
fundamentais desde que foi baixado o decreto do 
Presidente Jânio Quadros. Êsse instrumento que os 
membros do Govêrno passaram a chamar de mera 
consolidação de dispositivos já existentes, tem tôdas 
as características do decreto-lei. Houvesse embaixo 
outra assinatura, e teríamos a impressão de que 
estávamos em pleno Estado Nôvo, com o 
Departamento de Imprensa e Propaganda em 
funcionamento. 

E por falarmos no DIP, vemo-nos forçados a 
chamar a atenção do Congresso para outro 
problema que começa a surgir. O Senhor Pedroso 
Horta, Ministro da Justiça, acaba de afirmar, pela 
televisão (talvez haja uma certa ironia no uso por um 
Ministro e para isso, de um meio de divulgação onde 
não mais podem ser transmitidas notícias de 
tendência alarmista), que o Govêrno está 
interessado em reabrir a questão da Lei de 
Imprensa. Quer o Govêrno acabar com os abusos da 
liberdade de imprensa. É o caso de se perguntar que 
abusos são êsses que ninguém os conhece. Poucas 
vêzes neste País um Presidente da República foi tão 
bem tratado pela imprensa quanto o Senhor Jânio
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Quadros. Se há alguém que não tem o direito de 
reclamar contra êsses abusos (que, afinal, são 
hipotéticos) é o Presidente da República. 

De um modo geral, a imprensa não publica 
notícias que atentem contra o pudor, não ataca a 
honra pessoal dos membros do Govêrno, não 
publica artigos insultuosos, não faz pregação contra 
as instituições democráticas. Há erros eventuais, 
mas não marcam uma tendência nem demonstram 
um propósito deliberado. 

Já chegou a hora de o Congresso perguntar 
por que o Presidente Jânio Quadros se preocupa 
tanto com o que a imprensa e o rádio publicam ou 
deixam de publicar. A impressão que se generaliza é 
a de que o Govêrno está tentando, prévia e 
progressivamente, calar os seus críticos, silenciar as 
vozes independentes, fazer a orquestração do 
noticiário e dos comentários em todos os jornais e 
estações de rádio e televisão. A imprensa não 
precisa de uma lei especial. O rádio e a televisão não 
se podem transformar em simples transmissores da 
Voz do Brasil. O Congresso precisa agir e reagir na 
preservação das liberdades democráticas. Se o fizer, 
terá o apoio e a gratidão de todos os que, 
sinceramente prezam o regime. 

Sr. Presidente, já, agora, o Presidente da 
República, através das declarações do Ministro 
Pedroso Horta, não está só no propósito de 
interferir nas estações de rádio, vai além, S. Exa. 
pretende tomar posição contra a Imprensa. 
Entretanto, não tenho conhecimento de um 
Presidente da República que tivesse tido maior 
noticiário pela Imprensa e que fôsse mais aplaudido 
do que o Sr. Jânio Quadros. 

Se nos dermos ao trabalho de folhear qualquer 
jornal, encontraremos sempre uma palavra de estímulo, 
de solidariedade, de apoio aos atos de S. Exa. 
No entanto o Sr. Jânio Quadros procura retribuir a

essa prova de confiança da Imprensa Brasileira, 
interferindo na liberdade de imprensa. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com satisfação. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Da 

argumentação de V. Exa. imagino que, mesmo 
quando os jornais não o elogiam, o Presidente da 
República toma medidas contra a imprensa. Não 
pensamos assim; entendemos que deve haver plena 
liberdade de imprensa com uma correspondente 
responsabilidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Meu caro colega, 
através do JORNAL DO BRASIL o articulista alega 
que os propósitos do Govêrno, talvez fôssem o 
contrôle, pelo fato da imprensa dar sempre destaque 
a atos do Sr. Jânio Quadros, e eu me referia à 
maneira, que me parece injusta, de controlar um 
noticiário que dava largas aos atos de Sua 
Excelência. 

Ora, Sr. Presidente, começamos a ficar 
apreensivos. Sabemos que o noticiário do Congresso 
é muito escasso, há o propósito e mesmo cogitação 
de se propôr meios de melhor divulgar, aos Estados, 
os discursos aqui proferidos. 

O encorajador artigo que acabo de ler já 
constitui uma prova de que o Legislativo não está 
indiferente aos últimos atos do Presidente da 
República, mesmo sôbre o da rádio-comunicações 
que mereceu tantos debates na Câmara dos Srs. 
Deputados. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Concedo o aparte a 
Vossa Excelência. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O Congresso 
nunca estêve indiferente à vigilância das liberdades 
públicas. 
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Haja vista que no Govêrno passado, foi apresentado 
na Câmara dos Deputados o Projeto Prado Kelly 
para evitar os abusos do poder sôbre a imprensa, o 
rádio e a televisão. O Congresso – repito – nunca 
deixou de estar vigilante na defesa das liberdades 
públicas e agora o que se vê é o ressurgimento do 
projeto que as fôrças majoritárias, do Govêrno 
passado, haviam calado. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Indiferentes 
estiveram Vossas Excelências. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa está tocando 
no assunto que eu desejava. Quando o Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira tomou, não a 
iniciativa porque não partira de S. Exa. mas de 
figuras do Govêrno, decisão de proceder à reforma 
da legislação da imprensa, fui um dos escolhidos, 
como Parlamentar, para figurar na Comissão, 
incumbida de estudá-la juntamente com outros 
Líderes de Bancadas – na ocasião era Líder da 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro. Reunidos 
sob a presidência do Ministro da Justiça de então, o 
saudoso Senador Nereu Ramos, teve o Senador 
Cunha Mello ensejo de apresentar várias sugestões 
e o atual Ministro do Supremo Tribunal, que fôra 
chefe da Casa Civil do Presidente da República, 
fazia parte daquela Comissão. 

Sr. Presidente, a grita na imprensa foi muito 
grande, quando o que se pretendia era tão sómente 
evitar a licenciosidade. Já os comentários e as 
críticas resvalavam para o terreno pessoal, mas a 
crítica foi tão forte, tantos foram os que se 
levantaram, que o Presidente da República, sempre 
pronto a atender às reivindicações, às reclamações, 
partissem elas de onde partissem – tal era o 
feitio do Presidente Juscelino Kubitschek – 
que pouco a pouco a Comissão, entendeu que 
não seria conveniente alterar, naquele mo-

mento, a legislação em vigor. Os que mais se 
levantavam na ocasião eram justamente os nossos 
opositores de hoje, os combativos senadores e 
deputados da União Democrática Nacional. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Que continuam 
coerentes. V. Exas. é que ficaram indiferentes por 
que não aprovaram o projeto de Rádio que teve a 
colaboração dos Senadores João Villasbôas e Mem 
de Sá. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Então, S. Exas. 
deveriam estar acordes com as determinações do 
Presidente Jânio Quadros que vem justamente ferir 
aquêles pontos contra os quais S. Exas. se 
insurgiram nas duas Casas do Congresso. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exas. 
constituem a Maioria do Congresso. Promovam V. 
Exas. que terão nossa solidariedade, não desejamos 
outra coisa senão assegurar as liberdades 
públicas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Folgo, Sr. 
Presidente, em registrar, com muito agrado, a 
declaração do eminente Senador gaúcho... 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. não 
poderia esperar outra coisa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...que deixa, de uma 
vez por tôdas claro a esta, como à outra Casa do 
Congresso, que usou da palavra um Deputado da 
União Democrática Nacional que criticou 
acerbamente o ato do Sr. Presidente da República, o 
Sr. Antônio Carlos. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. precisa 
fazer uma distinção: o Presidente da República usa, 
agora, leis e decretos vindos do passado e que V. 
Exas. não fizeram cumprir. V. Exas. que são Maioria 
do Congresso Nacional, modifiquem-nos, e desde 
que as modificações assegurem direitos que a 
Constituição Brasileira confere, V. Exas. terão a
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solidariedade de tôda a União Democrática 
Nacional. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, vejo, 
hoje, com agrado para mim e para a Maioria desta 
Casa, que os eminentes colegas, representantes da 
União Democrática Nacional, também não admitem 
se ponha em prática atos que foram tão 
criticados. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – E com os quais 
V. Exas. como Maioria concordaram. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Os eminentes 
colegas constituíam a Oposição, nesta Casa. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – A incoerência é 
de parte de V. Exa.; nós continuamos na mesma 
linha. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não vejo razão para 
tanto entusiasmo de V. Exas. na defesa do Sr. 
Presidente da República. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Tenho 
entusiasmo porque veremos no Sr. Jânio Quadros 
um Governo moralizador, que institui clima de 
moralidade pública no Brasil, procura resolver a 
situação econômica e financeira do País. E, por isso, 
temos entusiasmo em defendê-lo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Inerentes à 
personalidade humana, honradez e dignidade 
não são para louvar, num Presidente da 
República. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas, neste País, 
lamentàvelmente constituem exceção. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Cometeria injustiça. 
Seria injustiça quem admitisse que um Presidente da 
República na curul presidencial, praticasse quaisquer 
deslizes. 

Sr. Presidente, todo o País percebe que o Sr. 
Jânio Quadros pratica atos corriqueiros: moralizar ou 
mandar fazer sindicâncias.

O SR. MEM DE SÁ: – Se é preciso moralizar, 
não é corriqueiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É a atitude normal 
de qualquer Govêrno e não merece elogio especial, 
pois se trata de cumprimento do dever. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Se há 
necessidade de abrir inquéritos, é que houve 
transgressões da lei; se houve transgressões da lei, 
é que houve transgressores. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Até que os 
inquéritos se concluam... 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. não acredita em 
nada; é São Tomé. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Presidente Jânio 
Quadros é pressuroso em abrir inquéritos, redigir 
bilhetes e dar despachos. 

Confesso, Sr. Presidente, que em muitos 
casos S. Exa. tem razão e procede como quem 
deseja acertar. Erra porém muito o Sr. Presidente da 
República pela pressa com que dá despachos e fixa 
prazos para assuntos que demandam tempo. S. Exa. 
mais se preocupa em despachar e fazer bilhetes do 
que em organizar planos de Govêrno. Desconheço 
qualquer plano de Govêrno do Sr. Jânio Quadros, 
por exemplo, no setor da agricultura. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Qual o plano 
do Govêrno Kubitschek para a agricultura? O maior 
crítico do Govêrno passado por falta de plano para 
desenvolvimento da agricultura tem sido Vossa 
Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, vejo 
com certo desprêzo, alguns atos do Presidente da 
República. S. Exa. iniciou o Govêrno preocupando-
se com a indumentária dos funcionários públicos. 
Depois, – dando a impressão de guardar algum 
rancor antigo – investiu contra a classe de 
funcionários públicos, que entendeu deveriam traba-
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lhar em dois turnos como se isso aumentasse a sua 
produtividade. 

Julgou ainda que os diplomatas ganhavam 
muito e reduziu os vencimentos dos que com o 
encargo de representar o Brasil no Exterior, devem 
apresentar-se com dignidade. 

Não satisfeito, S. Exa. resolveu interferir no 
Turfe e até nas rinhas de galo, acabando com elas. 

Pergunto, agora, se o Sr. Jânio Quadros 
praticou ato qualquer de govêrno no sentido do 
progresso do País? 

Em praça pública, dizia S. Exa. que era 
exagerado o custo de vida, mas depois de eleito, 
dobrou-o. Hoje, o pobre é mais pobre, e os salários 
não chegam para as despesas mais urgentes de um 
trabalhador. 

Como então, dizer que o Sr. Jânio Quadros faz 
bom govêrno? 

Na esfera internacional, nota-se a dubiedade 
de S. Exa. não tem segurança. Não sei nem V. Exas. 
sabem, que rumos seguiremos. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O Partido de V. 
Exa, apóia a política externa do Sr. Jânio Quadros e 
se declara de acôrdo, neste particular, com o Sr. 
Presidente da República e ainda assim V. Exa. se 
mostra temeroso dos rumos que venha a tomar! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não afirmo que o 
Partido Trabalhista Brasileiro é contra ou a favor, 
mas que S. Exa. não tem segurança. Certa ocasião, 
declarou – e eu duvidei – que ia reatar as relações 
comerciais do Brasil com a União Soviética e não o 
fêz. Acreditei que talvez reatasse as relações 
diplomáticas mas até agora, nem uma nem outra. 

Tomado de entusiasmo por Fidel Castro, S. 
Exa. visitou a Ilha de Cuba, em companhia do 
Senador Afonso Arinos e alguns Deputados. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Creio que se viagem a 

Cuba compromete um candidato, o Vice-Presidente 
da República, Sr. João Goulart, não deve ir à China 
Comunista. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Note bem V. 
Exa., não declarei que o fato compromete um 
candidato, mas que o Sr. Jânio Quadros tinha 
entusiasmo por Cuba no princípio, e pelo Sr. Fidel 
Castro. Hoje, não sei se S. Exa. terá o mesmo 
comportamento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Todos nós tivemos 
entusiasmo pelo Sr. Fidel Castro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Houve também um 
convite para que Tito visitasse o Brasil. Depois o 
Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro fêz declarações 
veementes e as coisas começaram a modificar-
se. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Peço a V. Exa. que 
me permita concluir o pensamento. 

Hoje, vivemos um clima de indecisão sem 
saber quais os rumos do Brasil, na política 
internacional, nem quais os caminhos que segue o 
PaÍs. Concedo o aparte ao nobre Senador Mem de 
Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desejo apenas 
dizer a Exa. que o entusiasmo por Fidel Castro 
foi partilhado por todos os democratas do 
mundo, naquela fase em que o líder 
cubano representou a reação democrática 
contra a tirania torpe de Batista. Nessa ocasião 
é que houve a visita a Cuba do Sr. Jânio 
Quadros, então candidato à Presidência da 
República. De lá para cá, muita coisa aconteceu. 
Agora, V. Exa. dizer que desconhece os 
rumos da política internacional do Brasil não
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deixa bem o eminente colega. O Ministro das 
Relações Exteriores estêve na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal e expôs de forma 
cabal e completa, a posição do Brasil no caso de 
Cuba. Creio que V. Exa., como eu e todos, aprova a 
orientação adotada. O Brasil se manifestou contrário 
à interferência militar, política, ideológica e 
econômica, em respeito ao princípio da não 
intervenção. Assim a orientação do Brasil está dita e 
redita! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não concordamos 
com a instalação do Comunismo em Cuba. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro, e também o 
Presidente Jânio Quadros. As declarações de S. 
Exa. contra o Comunismo são sinceras e 
peremptórias. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não sabemos, hoje, 
qual o regime de Fidel Castro. 

O SR. MEM DE SÁ: – No caso, não interessa 
saber. Somos contra a intervenção em Cuba, é o que 
interessa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. acha que 
devemos cruzar os braços?... 

O SR. MEM DE SÁ: – Somos contra a 
intervenção, como fomos contra a interferência da 
Rússia na Hungria! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Devemos deixar 
que o inimigo se aproxime bastante sem nos mover, 
por causa de princípios? 

O SR. MEM DE SÁ: – Divirjo da orientação do 
Govêrno inclusive da do querido amigo, Chanceler 
Afonso Arinos, quando alega o princípio da 
autodeterminação dos povos. Sou contra a 
intervenção por uma questão de prudência 
internacional, de amor à paz e de interêsse 
em evitar a interferência de um Estado

em outro. Não aceito o princípio, porém, quando há 
ditadura e tirania... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. começa a 
se aproximar do ponto de vista que defendo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quero lembrar porém, 
que V. Exa. não pode dizer, sob pena de ficar muito 
mal perante a opinião pública, que ignora a política 
do Brasil, no campo internacional. Ela está 
reiteradamente definida, desde a Mensagem do 
Presidente da República até as declarações mais 
expressas e explícitas, e assim consubstanciada: 
primeiro o Brasil é contra a intervenção econômica, 
política, militar e ideológica de um País em outro; 
segundo é pelo reatamento das relações comerciais 
e diplomáticas com todos os países e povos do 
mundo. Não há coisa mais clara! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acha então V. Exa. 
que não se pode aplicar o princípio da 
autodeterminação dos povos em Cuba, onde não 
há eleições, conforme declarou o ditador Fidel 
Castro? 

O SR. MEM DE SÁ: – Devo corrigir. Entendo 
que não se deve invocar êste princípio. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Gostaria de saber 
se V. Exa. está contra a aplicação deste princípio em 
Cuba? 

O SR. MEM DE SÁ: – Não devemos 
invocá-lo, porque onde há tirania e totalitarismo 
não há, evidentemente a autodeterminação dos 
povos. Concordo com a conclusão de não 
haver intervenção de um país em outro, pois do 
contrário se estabeleceria um ambiente de 
conflagração que muito ràpidamente, determinaria 
uma convulsão mundial. Se por exemplo, os 
Estados Unidos da América do Norte intervierem 
em Cuba, a Rússia poderia intervir na
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Grécia e na Turquia. Seria a Terceira Guerra. 
mundial, seria o fim. De modo que sou contra a 
intervenção. Neste ponto, apóio, como todos, o 
princípio da autodeterminação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ainda bem 
que encontramos um ponto em comum, Senador 
Mem de Sá. Aliás, a pergunta que formulei 
ao Sr. Ministro Afonso Arinos, quando aqui 
estêve, foi neste sentido, isto é, indaguei se se 
aplicava a Cuba o princípio de autodeterminação 
dos povos. Creio que estamos em bom 
caminho. 

O SR. MEM DE SÁ: – Concordo 
com a conclusão do querido amigo, 
Chanceler Afonso Arinos, não com a premissa. 
Não diga, porém, V. Exa que não sabe 
qual a orientação do Brasil na política 
internacional. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Neste particular, 
aliás, não há unanimidade nos Partidos. 

O SR. MEM DE SÁ:– Claro. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Na União 

Democrática Nacional, por exemplo, o Sr. Carlos 
Lacerda defende uma posição diametralmente 
oposta ao Sr. Jânio Quadros. 

O SR. NOVAES FILHO: – Aí está a beleza da 
democracia. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – No Partido 
de V. Exa. também o Sr. Leonel Brizolla fêz 
declarações muito interessantes, primeiro dizendo 
que o Govêrno do Sr. Juscelino Kubitschek foi de 
engodo e de compra de consciências, segundo se 
manifestando francamente favorável ao Sr. Fidel 
Castro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não duvido. Um 
Partido ao qual os representantes se subordinam 
cegamente, sem poder divergir, não é Partido. Há o 
jogo de ideais, há competições e cada um diz o que 
sente sem comprometer, é claro a disciplina do 
Partido. 

Muitas vêzes não concordo com o ponto de 
vista sustentado pelo meu Partido. As vêzes aceito-o 
com reservas, naturalmente procurando não 
prejudicar a disciplina partidária, mas manifesto 
sempre minha opinião francamente. 

Sr. Presidente, transcrevemos êste artigo nos 
Anais, pois já é tempo de o Congresso adotar 
atitudes francas e decisivas na defesa sobretudo da 
Constituição. Sempre sustentei que o Sr. Jânio 
Quadros, para se tornar um Presidente realizador, 
teria que deixar de mão o impulso dado pelo Sr. 
Juscelino Kubitschek à indústria, e caminhar para a 
lavoura. Assim agindo, estará S. Exa. amparando um 
setor que precisa realmente ser dinamizado. 

O Sr. Presidente da República começou 
falando muito bem. Dizia-se no propósito de levar a 
efeito a reforma agrária e de junto as instituições de 
crédito promover facilidades para financiamento 
agrícola a longo prazo e juros baratos. 

Principiou até querendo ajudar os pequenos 
agricultores e os posseiros, aquêles que arrendam 
terras e fazem, através dêsses arrendamentos 
pequenas lavouras. Quanto ao Sr. Francisco Julião, 
que aqui tivemos ensejo de criticar, o Sr. Presidente 
Jânio Quadros mostra-se desejoso de solucionar, no 
Estado de Pernambuco, o problema criado com as 
Ligas Camponesas. Não será porém perseguindo ou 
prendendo o Sr. Francisco Julião que se vai resolver 
a questão. 

Não! As Ligas Camponesas são um reflexo 
do que ocorre no Nordeste. Demos crédito 
ao pequeno agricultor, ajudêmo-lo a cuidar de
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sua gleba e a trabalhar convenientemente. 

Ontem por coincidência conheci o Deputado 
Francisco Julião e, homem franco e leal que sou, não 
me contive e perguntei a S. Exa. se é comunista, se 
defende ideais comunistas e do que se constituem 
as Ligas Camponesas. O Deputado pernambucano 
também com franqueza, respondeu: "Senador, não 
sou comunista. Criei as Ligas Camponesas para 
aglutinar os pequenos agricultores sobretudo os 
rendeiros, que não recebem qualquer assistência 
governamental, com a finalidade de defendê-los". E 
a minha indagação de que consistem essas Ligas, 
como conseguiu aglutinar aquela gente e de que 
pregação fêz para reunir tantos homens, Francisco 
Julião me respondeu com uma simplicidade que 
confesso, me encantou. Disse-me que colocou 
inicialmente, um advogado nas glebas, para 
defender os pequenos agricultores que viam suas 
propriedades invadidas, ou tinham posses negadas 
por falta de financiamento ou se viam ameaçados de 
expulsão de suas casas por parte dos proprietários. 
O advogado, baseado na própria lei, começou a 
defender os pequenos agricultores; em pouco tempo, 
aquêles que estavam desamparados se foram 
aglutinando de tal forma que julgou conveniente criar 
Ligas Camponesas em outros municípios. 

Conseguiu, por último, médico para visitação 
aos doentes. Afirmou o Deputado Francisco Julião 
que nada mais fêz do que isso. E concluiu: 

Senhor Senador aglutinei êstes homens para 
que pudessem realmente defender seus direitos e 
vez por outra, os reunia. Primeiro eram vinte, depois 
cinqüenta e mais adiante cem. Fazia-lhes exposição 
sôbre os casos em que poderiam ter o amparo da lei 
e isso, como conseqüência, originou a criação das 
glebas. Não sou homem extremista, não tenho 
qualquer ligação com o comunismo. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, confesso 
a V. Exa. e aos meus nobres colegas: o cidadão que 
tem convicções comunistas, jamais o nega. O 
comunista convicto não renega sua ideologia. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nunca vi 

um comunista convicto que não escondesse 
a sua qualidade de comunista, para iludir a 
humanidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Confesso, 
nobre Senador Fernandes Távora, que nunca 
vi um que escondesse e a respeito já fiz 
comentários. O assunto, entretanto, pode ser 
solucionado pelo Govêrno desde que assista as 
populações rurais, realmente abandonadas. E 
não haveria mais o receio de agitação 
comunista que preocupou até ao representante 
do Presidente John Kennedy, Sr. Adiai 
Stevenson, quando de sua visita à América 
Latina, que encarou o fato como pregação 
comunista. 

Tenho a impressão de que se o Govêrno 
assistir aquelas populações, essa situação será 
sanada. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Entende V. 

Exa. que é da competência do Govêrno 
assistir e do seu poder resolver essa situação. 
Por que, então, o Sr. Juscelino Kubitschek, a 
quem V. Exa. tanto endeusa, não resolveu o 
problema? 

O SR LIMA TEIXEIRA: – Explico a V. Exa.: o 
Presidente Juscelino Kubitschek organizou um
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programa de metas realmente louvável e lançou-se à 
campanha... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há metas 
maiores do que essa? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permita-me 
esclarecer a V. Exa.: O ex-Presidente desenvolveu 
primeiro a indústria, incentivou-a e até mesmo lhe 
deu precedência. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Êsse, nobre 
colega, foi o êrro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Passou então ao 
setor da agricultura. Neste ponto, cumpre assinalar 
que a abertura de estradas concorre para o 
desenvolvimento da agricultura porque permite o 
escoamento em grande escala da produção. Onde 
não há estradas não adianta produzir. 

O Presidente Juscelino Kubitschek, realmente, 
iniciou a sua meta abrindo estradas em todos os 
sentidos, para depois promover a segunda – o 
desenvolvimento da agricultura. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O grande 

êrro do Presidente Juscelino Kubitschek foi 
exatamente êste: cuidou de desenvolver uma grande 
indústria num País que não tinha ainda capacidade 
agrícola para sustentá-la. Deveria em primeiro lugar 
– e V. Exa. há de concordar comigo porque é 
agricultor – desenvolver realmente o campo 
para preparar a base sem a qual nenhuma 
indústria pode medrar. Êste foi o seu grande 
engano. S. Exa. implantou a indústria de automóveis, 
abriu estradas, construiu estaleiros etc., mas a 
gente do campo sempre desprezada continua 
vindo para a metrópole, acarretando um proble-

ma insolúvel com a criação de favelas. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O grande 

mal o nobre Senador Fernandes Távora não 
disse. O grande mal foi não têrmos modificado 
a Constituição, para permitir a reeleição do 
ex-Presidente. Hoje, ao invés do Sr. Jânio Quadros 
estaria no poder o Sr. Juscelino Kubitschek 
dando ênfase à Agricultura, completando as suas 
metas. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A agricultura 
devia ter vindo em primeiro lugar. Este o 
seu grande êrro: sempre o carro adiante dos 
bois. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não sei se 
pròpriamente foi êrro: talvez não o tenha sido. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Claro que 
foi. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pergunte V. Exa. 
aos paulistas se foi êrro a atitude do Presidente 
Juscelino Kubitschek. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa. tem 

razão quando aplaude o Sr. Juscelino Kubitschek 
pelo estado de abandono em que deixou a 
agricultura do País. (Riso). 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A interpretação 
de V. Exa. é muito interessante. Ignoro 
ter feito qualquer declaração que permitisse 
essa interpretação de V. Exa. V. Exa é 
advogado... 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. 
Exa. quando falava sôbre a agricultura do 
País, elogiava o Govêrno do Sr. Juscelino 
Kubitschek. 
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O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que o tempo 
de que dispõe está esgotado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Concluirei Sr. 
Presidente. 

Saudava a minha terra pelo transcurso do dia 
2 de julho e, imbuído dêsse sentimento de 
independência, passei a comentar os atos do Sr. 
Jânio Quadros, que começa a cercear a liberdade, 
através de contrôle do Rádio e da Televisão, e, já 
agora segundo o articulista, se prepara para investir 
contra a Imprensa. 

Faço votos para que S. Exa. não 
enverede por êsse mau caminho, porque, 
neste caso, com grande prazer o afirmo, 
todos nós, o Partido Trabalhista Brasileiro 
e o Partido Social Democrático, nos uniremos, 
e até a aguerrida União Democrática 
Nacional... 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Que sempre está 
na vanguarda. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – iremos à luta e o Sr. 
Jânio Quadros terá que recuar. 

Acredito que recuará, que não irá adiante, 
são os meus votos. Aqui vai uma advertência 
a S. Exa.: ainda é tempo de evitar a união 
de todos os Partidos na defesa das liberdades 
públicas. 

Essas, Sr. Presidente, as considerações 
que desejava fazer. Tôda vez que o Sr. Jânio 
Quadros praticar erros, voltarei à tribuna para 
criticá-los; mas tôda vez que S. Exa. acertar, 
poderá contar com os meus aplausos. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Está terminada a hora 
do Expediente. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Peço a palavra, 
Sr. Presidente, como Líder da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Daniel Krieger, como Lider da 
Minoria. 

O SR. DANIEL KRIEGER (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, sinto-me constrangido 
em responder ao discurso do eminente Senador 
Lima Teixeira e o faço tão sòmente porque S. Exa. 
se encontra investido das funções de Líder da 
Maioria no Senado. 

Se não fôsse essa circunstância, eu não 
ocuparia a tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
porque são profundamente inconsistentes os 
argumentos que S. Exa. usou. 

Dividiu sua oração em três partes, tendo 
falado, na primeira, sôbre o cerceamento das 
liberdades do rádio e da imprensa, atendo-se à 
leitura de um artigo e subscrevendo, assim, opinião 
alheia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A de um órgão da 
imprensa, dos mais conceituados. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, S. 
Exa. usou, como acaba de dizer, opinião de um 
órgão da imprensa brasileira dos mais autorizados, 
mas creio que deveria falar por êle, porque ninguém 
deveria ser mais autorizado, nesta Casa, do que o 
Líder da Maioria. 

O fato do Líder da Maioria não expender 
pensamento próprio, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, dá a sensação dolorosa do vazio, parece 
que não encontramos um intérprete para nossos 
pensamentos, parece que não temos idéia, que as 
idéias fogem das palavras, fazendo com que as 
palavras procurem as idéias. 

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

O SR. DANIEL KRIEGER: – Embora no início 
do meu discurso, concedo o aparte. V. Exa. tem 
todos os direitos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. acha que 
transcrevendo e comentando há desaire, digamos, 
para a própria imprensa, a autorizada impren-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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sa que representa o pensamento popular e que, eu 
aceitando êste artigo, não tenho idéia própria, 
mesmo se as idéias do jornal coincidem com as 
minhas? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Desaire para a 
imprensa jamais poderia ser, pelo contrário, a 
imprensa deve sentir-se profundamente honrada em 
que um Senador da República, investido das funções 
de Líder da Maioria, transcreva artigo de um de seus 
órgãos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA:– Então onde está a 
opinião de V. Exa. em contrário? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O que digo, 
sustento e reafirmo é que o Líder da Maioria deveria, 
quando falasse – e o líder deve falar em Exa. teria de 
preceder o seu disprimir idéias próprias, quando não 
as idéias do seu Partido ou da coligação que 
representasse. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O conceito emitido 
pelo jornal é aquêle que aceitamos, inclusive Vossa 
Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Eu aceito, e há 
uma profunda coerência na minha aceitação, mas V. 
Exa. teria de proceder o seu discurso das palavras 
do Bispo São Remígio: "Queima o que adoraste e 
adora o que queimaste". 

Porque nós continuamos fiéis aos nossos 
ideais. Não recuamos um milímetro sequer de 
nossas convicções. Somos favoráveis à mais 
absoluta e integral liberdade de imprensa, 
acompanhada, naturalmente, da plena 
responsabilidade. 

Êsse é o ideal, Sr. Presidente e sinto, com 
satisfação, que V. Exa. está comungando comigo. É 
o ideal daqueles que têm no coração a centelha 
jurídica que brilhou e se imortalizou entre os 
romanos, que vem até hoje iluminando a consciência 
dos povos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, na primeira 
parte do seu discurso o eminente Senador Lima, 
Teixeira nada mais fêz que repetir acusação 
levantada numa sessão do Senado, diminuta em 
número, contra a União Democrática Nacional. Não 
estava eu presente, mas acorro agora pressuroso, 
como seu líder, para dar-lhe integral e cabal 
resposta. 

O meu Partido não nega o seu passado, pelo 
contrário, é-lhe permanentemente fiel, como 
pretende ser fiel a seu futuro, porque nós temos uma 
visão do presente e uma visão do futuro de nossa 
pátria. Queremos que ela permaneça nas trilhas 
democráticas e que ao povo sejam asseguradas 
tôdas as liberdades, porque só dentro de um regime 
de liberdade os homens decentes e dignos podem 
conviver. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito bem, V. Exa. 
está de inteiro acôrdo com as idéias que expendi. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O que lamento, 
Sr. Presidente, é que aquêles que ontem ajudaram 
arrolhar a imprensa, aquêles que se negaram a dar 
um instituto ao radio, aquêles que viviam à sombra 
do poder, com êle concordando sempre, venham 
agora acusar os homens que nasceram para a 
liberdade, que não nasceram no ventre das 
ditaduras, mas que nasceram no coração da 
oposição do Brasil, como nós, os udenistas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acontece que, na 
legislação, nunca interferimos para fechar estações 
de radio. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. 
esquece que foi proibido de comparecer a 
tôdas as estações de rádio do Brasil o 
eminente Governador do atual Estado da 
Guanabara. Por que? Porque fazia as mais 
veementes e severas críticas ao Sr. Juscelino 
Kubitschek. 

 



– 30 – 
 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas, não foram 
fechadas. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não foram 
fechadas porque foram coagidas, concessionárias 
que são a tal não permitir, sob pena de cassação. 
Esta a triste realidade que precisa ser dita e não 
serão palavras maviosas que irão encobrir a 
verdade. A verdade surge como um sol através das 
nuvens iluminando as consciências e indicando os 
rumos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, aproveito o 
ensejo, como disse inicialmente, para dizer que a 
União Democrática Nacional é fiel ao seu passado. 
Votará sempre a favor de tôdas as medidas 
destinadas a assegurar a plena liberdade da 
imprensa e do rádio... 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Muito bem. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – ...exigindo, 

porém, a plena responsabilidade. 
Já dizia Kant, o regime democrático é aquêle 

em que o arbítrio de um pode coexistir com o arbítrio 
dos outros, segundo o princípio universal da 
Liberdade. 

Sr. Presidente, esta é a primeira parte. Se 
fracos houve, se timoratos houve, se interesseiros 
houve, não foi nesta Bancada, e nela não existirá 
nunca quem seja assim. Queremos uma Democracia 
plena e livre, e seremos contra todos aquêles que 
tentem investir contra ela. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Muito bem. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, a 

segunda parte do discurso de S. Exa. versou a 
política internacional. 

Criticou-se a viagem do eminente Presidente 
da República quando, ainda candidato, foi a 
Cuba, acompanhado de diversos homens 
públicos do Brasil, que merecem o res-

peito e a confiança de tôda a Nação brasileira. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Foi a 

convite. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – No início, a 

insurreição de Cuba apresentava tôdas as 
características de um movimento de libertação. Era 
justo que todos os países do mundo, principalmente 
os da América Latina, lhe dessem a mais integral 
cobertura. 

Depois, Sr. Presidente, êsse movimento 
perdeu a pureza das suas origens. No seu longo 
curso foi recebendo influências de todos os matizes 
para, finalmente, se concentrar num bloco a serviço 
de um ideal que não é nosso – e nunca será nosso – 
o ideal soviético. 

Era necessário, pois, que o Presidente da 
República e o Brasil inteiro não mais dessem ao 
movimento aquela cobertura inicial, em face dos 
princípios que sempre esposamos. 

Se modificação houve, portanto, foi para ser 
fiel à consciência brasileira, em defesa da liberdade, 
mas em defesa, também, das instituições cristãs, na 
qual se emoldura a nossa incomparável grandeza! 

Depois disso, Sr. Presidente, pergunto: quem 
foi a Cuba? Foram muitos Deputados, quando já 
estava tisnado o movimento, inclusive o célebre 
presidente, hoje tão elogiado, das Ligas 
Camponesas, da magnífica terra do grande Senador 
Novaes Filho! 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado à 
generosidade de Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
qual foi a repulsa manifestada contra êle? É que, 
nesta Casa, sentou-se à Mesa da Convenção do 
PTB o Deputado Francisco Julião, e, a quem o Líder 
da Maioria, representando o PSD e o PTB, acaba de 
elogiar. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Disse, uma vez, 

das minhas dúvidas a respeito do Deputado 
Francisco Julião. Encontrando-o ontem, 
interpelei-o para saber se comungava com as 
idéias comunistas. Respondeu-me S. Exa. que 
era do Partido Socialista Brasileiro e não tinha, 
absolutamente, qualquer compromisso com o 
Comunismo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. 
acreditou? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Transmiti à Casa as 
razões dadas pelo Sr. Francisco Julião para a 
criação das Ligas Camponesas, mas não lhe fiz 
elogios e nem assumi compromissos. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. foi 
agora – como foi no início – uma espécie dêsses 
bons romanos que falavam em nome dos 
deuses. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A Convenção do 
Partido compareceu como representante do Partido 
Socialista Brasileiro, e, por essa razão, foi convidado 
a fazer parte da Mesa. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
quero chegar à conclusão, porque meu tempo está a 
esgotar-se. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Permite V. 
Exa. um aparte, antes de terminar? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muito 
prazer. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Desejo 
explicar a presença do Deputado Francisco 
Julião à Convenção do Partido Trabalhista 
Brasileiro. Por mera coincidência S. Sa. es-

tava em Brasília, anteontem. Viera à Capital da 
República chefiando o Movimento das Ligas 
Camponesas, que abriga até padres e pessoas de 
todos os matizes políticos. Por curiosidade quis assistir 
à Convenção do P.T.B., e como é Presidente de uma 
secção do Partido Socialista Brasileiro, foi convidado – 
como o seria se se tratasse de uma convenção da 
União Democrática Nacional – a fazer parte da Mesa, e 
aceitou. Agradecendo a honraria, teve oportunidade de 
proferir humano e oportuno discurso sôbre a Reforma 
Agrária, com o que deu grande brilho à solenidade. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – A explicação de 
V. Exa. me traz à memória famoso verso de José do 
Patrocínio Filho, quando confessa que tomou, pela 
primeira vez, cocaína: "Meu caso sucedeu como 
todos, por acaso". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio ter 
respondido às três questões levantadas pelo 
eminente Líder da Maioria que, naturalmente as 
levantou fiel ao seu Partido e com responsabilidades 
para com êle e com o Partido Social Democrático 
desta Casa. Por isso, encontro-me na tribuna, isto é, 
para lhe responder. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou tranqüilo 
porque sei que contarei com o apoio certo de V. 
Exa., na defesa da liberdade da Imprensa. V. Exa. 
declarou que não só agora mas sempre tem sido 
essa a orientação da União Democrática Nacional. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O nosso apoio 
não é duvidoso; nunca teve intermitências; 
constantemente defendemos nossos princípios e a 
êles somos fiéis. Somos homens que obedecem 
firmemente aos imperativos da sua consciência e à 
sua formação jurídica e moral. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Minha 
crítica, foi quanto à intervenção na
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estação de rádio e não a Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não ouvi qualquer 
crítica de V. Exa. a meu respeito. Mas quero dizer 
ainda a V. Exa. que a intervenção foi feita por meio de 
uma portaria baixada pelo Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, no tempo do seu Govêrno. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas S. Exa. nunca 
a exerceu. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Nunca a usou? 
V. Exa. perde a memória. V. Exa. faz questão de não 
ter ligação com o passado, como se este fôsse 
abstrato na nossa vida. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O Sr. Juscelino 
Kubitschek proibiu até que se noticiasse o crime do 
Sacopã! 

O SR. MEM DE SÁ: – O Sr. Juscelino 
Kubitschek usava de processo menos corajoso e mais 
hábil. Simplesmente impediu que seus adversários 
usassem o rádio e a televisão, através da compressão 
sôbre os dirigentes das estações de rádios. Ninguém 
podia usá-las para criticar o Govêrno, e especialmente 
Brasília. Eu mesmo, certa ocasião, num pequeno 
programa, chamado "Em poucas palavras", tive o 
desprazer de ser "retirado do ar" como se diz, porque 
estava infringindo essas normas. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Isto não comove 
o Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não me pode 
comover porque, se tal aconteceu, com o Senador 
Mem de Sá, foi eventualmente. Não me consta que 
alguém ao tempo do govêrno Juscelino Kubitschek 
fôsse impedido de manifestar-se pelo rádio ou pela 
televisão. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa., 
nobre Senador Lima Teixeira, continua

muito inocente de fatos. Êste era sabido, notório, 
conhecido e ninguém o negava. Era impossível, por 
exemplo, atacar ou criticar Brasília. O Sr. Hélio 
Fernandes tentou-o inùtilmente. No programa que 
compareci, recebera a promessa de poder falar mas, 
na hora de fazê-lo, negaram-lhe a autorização. E 
quando eu usando do meu tempo fiz referência ao 
fato, tiraram a estação do ar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É fato que ignoro! 
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. tem a 

ignorância dos inocentes!... 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Realmente ignoro o 

fato. Não tenho o propósito de inocentar o Govêrno 
passado, se, porventura, incidiu nessa falha. Se 
conhecesse o caso, com a mesma franqueza com 
que o elogiava, o criticaria e atacaria. Aliás, é como 
procedo com relação ao Presidente Jânio Quadros, a 
quem critico mas a quem já aplaudi. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pena que a 
declaração de V. Exa. seja a posteriori!... 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre Senador Lima 
Teixeira usa muito bem o condicional "atacaria"!... 
Infelizmente, S. Exa. não sabia... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exas. não 
desconhecem que, em assuntos de agricultura, mais 
de uma vez ataquei o Govêrno do Presidente 
Juscelino Kubitschek. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, concluirei estas breves palavras. 

Lamento quê o Partido Trabalhista 
Brasileiro –  que respeito, apesar das reservas 
naturais que lhe faço mais pelos homens que o 
integram do que pelas idéias que encarna – e o 
Partido Social Democrático, considerado um 
baluarte do conservadorismo no Brasil, estejam,
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hoje, associados, através da palavra do Líder da 
Maioria, o nobre Senador Lima Teixeira, para cantar 
a glória do Sr. Francisco Julião!... 

(Muito bem! Muito bem! Palmas). 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, peço 

a palavra como Líder da Maioria. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Lima Teixeira, na qualidade de Líder da 
Maioria. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (como líder da 
maioria) (*): – Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
fora o desfecho do discurso do nobre Senador Daniel 
Krieger, eminente Líder da União Democrática 
Nacional, não retornaria à tribuna, pois os fatos 
argüidos contra o Govêrno do Sr. Jânio Quadros são 
de domínio público. Baseei-me no comentário de um 
dos mais conceituados órgãos de imprensa do País 
– o Jornal do Brasil. 

O ilustre orador terminou sua oração afirmando 
que eu fizera a apologia do Deputado Francisco 
Julião. Ora, por muitas vêzes, critiquei a atividade 
dêsse cidadão e, ainda recentemente, comentei a 
entrevista do Sr. José Américo de Almeida sobre as 
Ligas Camponesas. Não conhecia, realmente, o 
Deputado Francisco Julião e, como as circunstâncias 
o propiciaram, ontem aproveitei o ensejo para colher 
de S. Exa. os elementos necessários a um juízo 
melhor sôbre o movimento que lidera. 

Confesso, Sr. Presidente, que me surpreendi ao 
verificar que o Deputado Francisco Julião jamais se 
mancomunou com os ideais comunistas. É socialista. 
Indignado com a falta de assistência aos pequenos 
agricultores, entendeu de seu dever, como Deputado e 
político, colocar advogados e, médicos a serviço 
daquela gente desamparada pelos Podêres Públicos. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Esta a impressão que transmiti à Casa, sem 
me manifestar pròpriamente sôbre as idéias 
sustentadas pelo Sr. Francisco Julião em resposta às 
interpelações que lhe fizera. 

Sr. Presidente, desejo compreendam os 
nobres colegas que, hoje, apóiam o Govêrno, mas já 
fizeram na qualidade de Líder da Maioria, na 
Oposição, tenho o dever de fiscalizar as falhas do Sr. 
Jânio Quadros, por todos os meios, e trazer a esta 
tribuna os fatos de sua administração que possam 
merecer comentários. 

O SR. MEM DE SÁ: – É muito louvável. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Creio ser êste o 

papel de um Líder de Oposição. 
O SR. MEM DE SÁ: – Como homem que 

sempre fui de oposição e que continua 
independente de Govêrno, apoiando o atual 
porque entende que êle está orientado da melhor 
maneira, do ponto de vista administrativo, 
econômico e financeiro, como homem da Oposição 
– repito – louvo e apóio a atitude de V. Exa. este é 
o seu dever. V. Exa. deve exercer fiscalização 
severa e ai de nós se não tivermos essa 
fiscalização e vigilância! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. 
O SR. MEM DE SÁ: – Eu a exerci, dentro do 

apoucamento de minhas fôrças, até o máximo 
limite e fico feliz em verificar que V. Exa. está 
cumprindo também o seu dever com elevação e 
honestidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – E fico mais feliz ainda 
ao verificar que nenhuma das críticas formuladas por 
V. Exa. data vênia, tem consistência maior nem 
atinge a honorabilidade. 
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a dignidade, o patriotismo e a correção do Govêrno. 
Quanto ao mais, V. Exa. não poderia calar nem 
assumir outra atitude. É natural que também o líder 
do Govêrno o defenda. Tem que ser assim – é o bom 
jogo, é o diálogo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Folgo em ouvir as 
palavras do eminente Senador Mem de Sá, que foi, 
realmente, um oposiocionista vigilante no Govêrno 
do Sr. Juscelino Kubitschek, tendo cumprido seu 
dever com elevação e honestidade. Confesso que o 
aplaudi muitas vêzes, em silêncio, quando ouvia S. 
Exa. criticar certos atos do Govêrno. Outras vêzes, 
no íntimo, eu dizia: "Esta Oposição não sabe 
criticar". Criticar, porém, é o papel da Oposição, e 
hoje que sou oposicionista esta tribuna é minha 
trincheira. Sempre que se me oferecer oportunidade, 
aqui estarei criticando os atos do Sr. Jânio Quadros, 
respeitosamente e aplaudindo-o sempre que S. Exa. 
acertar. A crítica sistemática, no meu entender, não 
tem valia. Para bem criticar é preciso aplaudir 
quando aplausos forem merecidos. 

Por isto, não posso aceitar a parte final do 
discurso do nobre Senador Daniel Krieger, que não 
traduziu meu pensamento. Falei em nome do Partido 
Trabalhista Brasileiro e do Partido Social 
Democrático e seria incapaz de criar-lhes 
embaraços. Ambos foram instituídos pelo saudoso 
Presidente Getúlio Vargas e marcharão juntos, não 
há como negar, pois tem havido perfeita unidade de 
vista nas atitudes que temos assumido. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – V. Exa. faz 

muito bem em não aceitar a parte final do 
discurso de defesa proferido pelo nobre Senador

Daniel Krieger. Através das palavras de S. Exa. 
percebemos que há auto-suficiência quase absoluta 
por parte dos que integram os quadros da União 
Democrática Nacional e que hoje defendem o 
Govêrno. Parece que nós outros dos Partidos 
menores, que defendemos as reivindicações 
populares, não temos maior expressão; não somos 
capazes, por exemplo, de manter lealdade partidária, 
fidelidade, às nossas idéias. Só êles são capazes e 
suficientes para defender, com fidelidade, as suas 
convicções. É a conclusão que tirei do discurso do 
eminente Senador Daniel Krieger. Refere-se sempre 
S. Exa. ao Partido Trabalhista Brasileiro e a nós 
todos que participamos dos partidos que hoje 
combatem o Govêrno com uma auto-suficiência que 
nos deixa quase em situação humilhante, como se 
não tivéssemos fôrça espiritual bastante para lutar 
contra essa auto-suficiência e êsse sentido de 
vigilância que o País já conhece há muitos anos, e 
que está sempre a combater, sistemàticamente, 
aquêles que sabem usar as armas da democracia 
com coragem, sinceridade e patriotismo. Alegou-se, 
por exemplo, que o Govêrno do Presidente Juscelino 
Kubitschek usou dessas leis hoje combatidas por ter 
nelas se baseado o Presidente Jânio Quadros. Ouvi 
comentário nesse sentido. O nobre Senador Mem de 
Sá declarou a V. Exa. que êle próprio não pôde 
participar de um programa de rádio. Mas a verdade é 
outra e ninguém pode negar. Não houve Presidente 
mais liberal, mais democrata do que o Sr. Juscelino 
Kubitschek. O fato de o Senador Mem de Sá não ter 
podido falar num programa do rádio... 

O SR. MEM DE SÁ: – O programa saiu do 
ar. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – ...ou ter saído 
do ar, é lamentável. Todos nós o lamentamos, mas pode
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ter havido outros motivos. Quem sabe se o que S. 
Exa. ia dizer não se coadunava com os desejos 
dos patrocinadores do programa? E que isso não 
fôsse: que tivesse havido outra razão, e esta foi 
anunciada pelo próprio Senador Mem de Sá. Êle 
iria falar contra Brasília e, naquela ocasião, não se 
desejava que se falasse contra Brasília, pela 
repercussão que iria ocasionar no exterior. Poderia 
ter havido outra razão; mas o Presidente Juscelino 
Kubitschek não fechou nenhuma estação de rádio, 
não cerceou a liberdade de nenhum político, não 
efetuou nenhuma prisão neste País. Essa a 
verdade. Dizer que o Presidente Juscelino 
Kubitschek usou essas leis, baixou portarias para 
perseguir seus adversários, ninguém acredita 
nisso. Isso não é recurso, não é arma. V. Exa., 
nobre Senador Lima Teixeira, faz muito bem, e 
tem meu integral apoio, em não concordar com as 
expressões do eminente e estimado Senador 
Daniel Krieger. Não podemos ficar sentados neste 
recinto, a ouvir êsses comentários de auto-
suficiência que nos arrasam, que nos destróem 
completamente, como se não fôssemos capazes 
de lealdade, de fidelidade às nossas idéias. V. 
Exa. faz muito bem em se rebelar contra isso. É 
preciso que o combate democrático seja feito em 
outros têrmos, em outros moldes, não por essa 
forma que parece até humilhante para nós. V. Exa. 
faz muito bem – repito – em não concordar com as 
expressões do eminente e estimado Senador 
Daniel Krieger. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a 
V. Exa. Estou de pleno acôrdo com o nobre 
colega. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Desejo 
apenas aduzir ligeira consideração ao aparte do 
nobre Senador Nogueira da Gama. Não conheço 
nenhum exemplo igual ao ocorrido há pouco no Rio 
de Janeiro: um Deputado acusado ferrenhamente, 
pelo Governador do Estado da Guanabara, de 
conivente com o contrabando não pôde se defender 
porque o Governador proibiu que êle se utilisasse de 
qualquer estação de rádio. Teve de ir a outro Estado 
para falar e se defender. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Recursos do 
atual Govêrno. 

Acontece seguidamente. 
O SR. MEM DE SÁ: – Permita-me o nobre 

orador outra interrupção. – (Assentimento do orador) 
– O Senador Daniel Krieger estava ausente e por 
isso desejo responder ao Senador Nogueira da 
Gama, dizendo que S. Exa. foi profundamente injusto 
com o meu companheiro do Rio Grande do Sul. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Não fiz 
qualquer injustiça; S. Exa. é pessoa que estimo 
imensamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Estimado embora, V. 
Exa. lhe fêz terrível injustiça... 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Não é minha 
intenção... 

O SR. MEM DE SÁ: – ...ao dizer que S. Exa. 
falando em nome da União Democrática Nacional, 
adotava um tom de auto-suficiência, que até 
humilhava o P.T.B., como se a União Democrática 
Nacional fôsse capaz de tal coisa. V. Exa. sabe 
perfeitamente do cavalheirismo, da educação e da 
cordialidade do nobre Senador Daniel Krieger. S. 
Exa. fala com convicção e veemência. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com 
convicção e veemência poderíamos falar nós outros. 
Não é privilégio de ninguém. 
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Nem eu quis me 
arrogar o privilégio. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem o Senador 
Nogueira da Gama pode sentir-se diminuído com 
isso. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Tampouco o 
Senador Nogueira da Gama pode arrogar-se o 
privilégio. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – É claro. Nem 
eu o pedi. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas Vossas 
Excelências apoiaram sempre a Ditadura... 
Nasceram – agora digo eu – no ventre da Ditadura e 
na Ditadura sempre se mantiveram. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Não nasci 
em ventre de ditadura alguma! V. Exa. não me 
conhece. Nasci no trabalho, na dureza da vida. A 
primeira função pública que exerci me foi dada por 
um homem que V. Exa. conheceu: o eminente 
brasileiro Ministro Oswaldo Aranha. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – A quem V. Exa. 
serviu com dignidade nunca contestada. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Então, como 
diz V. Exa. que nasci no ventre da Ditadura? 

Trocam-se veementes apartes, estabelece-se 
tumulto e o Sr. Presidente suspende a sessão por 
cinco minutos. 

Enquanto discursava o Sr. Lima Teixeira, o Sr. 
Cunha Mello, deixa a Presidência, reassumindo-a o 
Sr. Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que 
se empenhem no respeito ao Regimento. A vida 
parlamentar produz, em determinados instantes, 
choques emocionais como os que acabam de 
verificar-se, mas êsses incidentes devem ser utiliza-

dos no sentido de fortalecer a cordialidade 
indispensável entre os componentes desta Casa e o 
prestigio do Poder Legislativo. 

A Mesa está certa de que contará com os altos 
propósitos dos Srs. Senadores e reabre a sessão, 
restituindo a palavra ao orador que se encontrava na 
tribuna, o nobre Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, só 
me cabe neste instante lamentar que um discurso de 
crítica ao Sr. Presidente da República – crítica 
respeitosa, baseada em fatos do conhecimento 
público – originasse um desentendimento entre dois 
eminentes colegas. 

Só mesmo o ardor do debate poderia ter 
causado, como V. Exa. bem disse, o estado emocional 
que gerou o ligeiro atrito felizmente contornado. 

Sr. Presidente, encerro as minhas 
considerações dizendo que não abrirei mão do papel 
de oposicionista. Aqui estarei tôdas as vêzes que se 
me oferecer oportunidade para criticar o Govêrno em 
seus erros como, também, para aplaudi-lo em seus 
acertos. 

Faço votos para que o Sr. Presidente da 
República não leve a efeito a deliberação de intervir 
no rádio, na televisão e nos meios de comunicação 
dos quais nós, desta Casa, nos servimos para fazer 
chegar ao conhecimento do povo as nossas 
palavras, os nossos propósitos, os nossos projetos. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
expediente que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 

Brasília, 29 de junho de 1961. 
Exmo. Sr. Senador Auro de Moura Andrade. 
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M. D. Vice-Presidente do Senado Federal. 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de 

Vossa Excelência que a Comissão de Finanças, 
em sua sessão de hoje, por proposta do Sr. 
Senador Barros Carvalho e por unanimidade dos 
Senadores presentes, decidiu fôsse comunicada 
a Vossa Excelência, a fim de ressalvar sua 
responsabilidade e para que Vossa Excelência 
adote as providências que julgar cabiveis a 
preocupação que a domina em face da 
possibilidade de repetir-se, no corrente exercício, 
a situação, já crônica de se encontrar sem tempo 
suficiente para cumprir corretamente sua função 
e seus deveres constitucionais na elaboração 
orçamentária. 

Chegando ao Senado, como habitualmente, 
os diversos anexos do Projeto da Lei de Meios 
nos últimos dias dos prazos, não vê a Comissão 
como poder efetivamente exercer suas 
atribuições para a judiciosa análise dos mesmos 
e das emendas apresentadas pelos relatores e 
senadores. 

A Comissão de Finanças considera 
intolerável a situação de constrangimento a que 
fica assim sujeita, e por isto, toma a liberdade de 
insistir na necessidade de medidas eficientes a fim 
de ser sanada tão grave irregularidade na 
tramitação legislativa de matérias de tamanha 
transcendência. 

Colho o ensejo para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos de minha elevada estima e 
consideração. – Senador Daniel Krieger, Presidente 
da Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – A Presidência entrará 
em entendimento com o Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados a fim de obter que o Projeto de Lei de Meios 
venha ao Senado em prazo hábil. Da mesma forma 
será transmitido a S. Exa. o texto do Ofício que acaba

de ser lido, de autoria da Comissão de Finanças 
desta Casa. 

Sôbre a mesa projeto de decreto legislativo 
que vai ser lido. 

É lido e vai à Comissão de Constituição e 
Justiça o seguinte: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 7, DE 1961 
 

Concede anistia a integrantes da Fôrça 
Pública do Estado de São Paulo e a seus bombeiros.

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida anistia criminal e 

disciplinar aos participantes do movimento 
reivindicatório denominado "motim de bombeiros", 
ocorrido em 1960, no Estado de São Paulo, e que 
envolveu integrantes da Fôrça Policial do Estado. 

Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
O Estado de São Paulo foi palco, em 1960, do 

denominado "motim dos bombeiros", que envolveu os 
soldados de fôgo em um movimento reivindicatório, a 
que não faltou a solidariedade dos integrantes da Força 
Policial daquela unidade da Federação, uns e outros 
subalternizados na percepção de ínfimos vencimentos. 

A opinião pública da capital paulistana, do 
Estado e do País, acompanhou atentamente a 
evolução dos acontecimentos, aos quais concedeu a 
compreensão de sua simpatia. As autoridades 
entretanto, não agiram em consonância com essa 
generalizada solidariedade e esqueceram-se de que, 
antes de uma insubordinação o movimento deveria 
ser encarado como fruto de uma crise social. O 
govêrno estadual confundiu a disciplina com um 
problema de orçamento, de nível familiar, de dig-

 



– 38 – 
 
nidade de vida. A reivindicação teve início em uma 
ordeira e disciplinada atitude, e ainda assim, as 
sanções disciplinares foram aplicadas aos seus 
integrantes, sem prejuízo das criminais 
supervenientes. 

As punições geraram a inquietação dos ânimos. 
Cumpre ao Congresso corrigi-la nos 
desaconselháveis efeitos. Cumpre ao Legislativo, vale 
dizer, ao Poder Político, colocar têrmo a tal situação 
determinando o esquecimento através da pacificação 
dos espíritos. Impõe-se a concessão da anistia, que 
se emprega – é o ensinamento dos doutos – quando a 
própria sociedade tem mais interêsse na clemência 
que no rigor, como supremo recurso para acalmar os 
ânimos e pacificar uma região (autores citados "in" 
Carlos Maximiliano", Comentários à Constituição de 
1946", vol. II, pág. 161). 

Declara a Constituição Federal: 
"Art. 5º Compete à União: 
 
XIV – Conceder anistia"; 
e adiante: 
"Art. 66. É da competência exclusiva do 

Congresso Nacional: 
 
V – Conceder anistia" 
No uso de sua competência privativa, 

emanada dos aveludidos mandamentos do Diploma 
Institucional, deve o Poder Legislativo conceder a 
medida de irrecusável inspiração social, aos 
participantes do movimento de São Paulo. Fá-lo-á no 
instante exato, utilizando medida adequada, na 
perseguição da paz social, e que atingirá os 
integrantes de modelares Corporações. 

Estas prestaram e vêm prestado os melhores 
serviços ao País na defesa das instituições e da 
ordem pública. Seus componentes não devem ter, 
em seus assentamentos, o registro das ocorrências, 
pois os motivos da luta que empreenderam 
têm origem em base legítima. É de in-

teira justiça colocar perpétuo silêncio sôbre tais 
acontecimentos. 

Não é outro o objetivo do presente projeto de 
Decreto Legislativo, para cuja aprovação permitimo-
nos convocar os senhores membros do Congresso 
Nacional. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1961. – Auro 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão preliminar, do Projeto 

de Lei do Senado nº 30, de 1960. 
 
Não há quorum para deliberar sôbre a matéria.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho. 
O Senhor Senador Gilberto Marinho pronuncia 

discurso que, entregue à revisão do orador, será 
publicado posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lopes da Costa. 

O SR. LOPES DA COSTA: – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, desta tribuna, já tivemos 
oportunidade de abordar a relevante questão da 
pecuária nacional e das suas imensas 
possibilidades. 

Entretanto, para que os rebanhos bovinos se 
multipliquem, torna-se imprescindível que os planos 
mandados elaborar pelo Govêrno Federal, através 
de seus órgãos competentes, sejam postos, 
imediatamente, em prática, afim de atender a 
demanda do mercado interno, sempre em crescente 
ascensão e ter garantidas maiores cotas de 
excedentes para exportação. 

Naquela ocasião procuramos ressaltar, e o 
fizemos cônscios da nossa responsabilidade, a 
significação e a importância da criação de bovi-

 



– 39 – 
 
nos no rico pantanal matogrossense. 

Hoje, voltamos a esta tribuna para tratar de 
matéria ligada diretamente àquela região, a pecuária.

Sr. Presidente, está-se esboçando, através 
das várias Associações Rurais, dos municípios 
pecuaristas que formam a bacia do Rio Paraguai, um 
movimento altamente expressivo, pois visa o mesmo 
a encampação de grande parte da produção, 
mediante a instalação de um frigorífico, para o 
aproveitamento da matéria prima na sua fonte 
produtora. 

Êsse empreendimento será de vital 
importância para a economia regional e certamente 
virá refletir substancialmente na da Nação, além de 
concorrer para o fortalecimento do mercado interno, 
em benefício dos consumidores, os quais poderão 
adquirir o produto diretamente. 

Ninguém ignora quão antieconômico é o 
transporte de grande parte dos animais a pé, em 
longas caminhadas, que levam dois ou mais meses, 
até as invernadas no estado de São Paulo. Como é 
fácil imaginar, essas viagens aniquilam o gado pelos 
desgastes sofridos e doenças contraídas, além de 
mortes e extravios que se interpõem entre os pontos 
de origem e os destinos, onde deverá se conseguir a 
engorda desejada. 

Isto acontece, Sr. Presidente, depois de um 
processo de movimentação de negócios, do qual 
participam vários intermediários, eternos 
atravessadores ou sejam, aquêles que, na realidade 
usufruem, em tempo relativamente curto, das 
vantagens comerciais nas vendas do gado e da 
carne aos consumidores, sem embargo, com reais 
prejuízos aos que produzem e que aguardam 3 a 4 
anos para venderem a sua produção. 

Além disso, Sr. Presidente, é sabido 
serem os produtores, aquêles que mais sofrem 
ataques do público, comumente considerados 
os tubarões de carne, culpados do seu

encarecimento quando não passam de verdadeiros 
"bodes expiatórios". 

Não é possível que a economia privada de 
uma das mais ricas e prósperas regiões do País, 
continue sufocada, vivendo na dependência 
exclusiva de um único mercado para a venda e 
escoamento da sua produção. 

Temos esperanças e bem fundamentadas, que 
no govêrno de S. Exa. o ilustre Presidente Jânio 
Quadros, que vem demonstrando de maneira 
insofismável a preocupação de proporcionar às 
iniciativas privadas, recursos técnicos e financeiros 
para vê-las expandir-se, havemos de conseguir, 
dentro da urgência requerida, seja formada uma 
Comissão, de alto gabarito, composta de 
representantes do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, do Banco do Brasil, do 
Ministério da Agricultura e de Associações Rurais, 
para fazer um estudo a respeito de tão magno 
problema, propondo as soluções necessárias. Porque, 
é no fortalecimento da iniciativa privada, que está a 
grandeza, a prosperidade e o bem-estar de um povo. 

Sr. Presidente, a necessidade imperiosa da 
instalação de rêdes de frigoríficos nas fontes 
produtoras, vem de anos atrás. Já o Presidente 
Getúlio Vargas preconizava essas medidas, 
providências essas, visando defender os princípios 
básicos da nossa economia. Certa vez, com muito 
acêrto, verificando a pujança e o futuro da pecuária 
da região Centro-Oeste, sugeriu a instalação, ali 
dessa indústria como meio do aproveitamento da 
matéria-prima, para promover e sustentar o 
progresso da criação de gado. 

Na extensa Bacia do Paraguai, às margens 
do rio do mesmo nome, encontram-se devidamente 
instaladas, várias xarqueadas, ali construídas de acôrdo 
com as exigências do Ministério da Agricultura, para a 
fabricação do xarque e seus derivados, atendendo 
assim ao abate de parte da produção da região. De-

 



– 40 – 
 
pois de um longo período de 30 anos, em normal 
funcionamento, abatendo em média cêrca de 70.000 
rezes anualmente, proporcionando dessa forma, não 
sòmente trabalho para centenas de operários, como 
carreando grandes somas de rendas tributárias para 
os cofres do Estado e dos municípios, viram-se as 
xarqueadas obrigadas a cerrarem as suas portas, 
devido a fatôres diversos, dentre os quais 
destacaremos os seguintes: 

a) – Preços altos que se verificaram no gado 
em pé, dada a concorrência de invernistas paulistas; 

b) – O alto valor da mão-de-obra; 
c) – Altos preços dos materiais, inclusive os do 

sal, para a confecção do xarque e subprodutos; 
d) – Aumento dos impostos de vendas e 

consignações, de sangria etc. 
e) – Encontram-se distanciados os mercados 

consumidores: Rio – Bahia e Recife, necessitando 
quando o produto é enviado ao Nordeste, dos meios 
de transporte os mais diversos, como sejam: fluvial, 
ferroviário e marítimo, trazendo em conseqüência, 
encarecimento do produto com as despesas com 
fretes, transbordos etc. 

f) – Oscilações constantes dos preços nos 
mercados consumidores, os quais estão sempre na 
dependência de maiores ou menores embarques 
procedentes do centro e sul do País; 

g) – A ganância dos comissários, 
representados por firmas estabelecidas, para os 
quais, é enviada tôda a produção, submetendo-se, 
os industriais, a resultados desastrosos verificados 
nas contas de vendas de liquidações, além dos 
dissabores que a demora dos transportes 
ocasionam, como defeito no produto etc. 

Como se vê, Sr. Presidente, nestas 
condições podemos considerar superada a 
industria de xarque nos referidos estabelecimentos 
da região matogrossense, tornando-se imprati-

cável a sua continuação, competindo aos governos a 
defesa dessa importante economia regional. 

Urge, portanto, uma providência para a 
transformação de uma dessas xarqueadas, em 
frigorífico ou indústria de extrato de carne, visando a 
elaboração de vários artigos, segundo as exigências 
dos mercados externos. 

Corumbá, o maior centro pecuarista do Estado 
e que conta atualmente, com a elevada cifra de 2 
milhões de bovinos; cidade que está ligada aos 
grandes centros populosos do País, pela Estrada-de-
Ferro Noroeste, hoje devidamente aparelhada com 
máquinas Diesel, fazendo o percurso Corumbá – 
Bauru, em 36 horas; Corumbá que conta com o 
maior pôrto fluvial do Oeste que, em época não 
muito distante, manteve forte comércio com as 
Repúblicas do Uruguai e Argentina; Corumbá que 
mantém hoje o Serviço de Navegação da Bacia do 
Prata, cuja organização, embora deficitária, uma vez 
tomadas as medidas de ampliação e recuperação de 
seus materiais e providências outras na parte 
administrativa, terá, resolvido o deficientíssimo 
problema de transporte fluvial daquela região; 
Corumbá, atalaia patriótica e vigilante da Pátria, vem 
se evoluindo pelos próprios esforços de seus filhos, 
que fizeram dessa cidade o maior centro industrial do 
Estado, onde sempre preponderou a iniciativa 
privada; Corumbá, onde serão instaladas 
importantes indústrias: a Usina Siderúrgica, para o 
aproveitamento do minério de ferro e manganês das 
inesgotáveis minas do Urucum, com reservas 
calculadas em mais de 40 bilhões de toneladas, e a 
refinaria que operará com petróleo boliviano, cujos 
estudos para a sua instalação já foram autorizados 
pelo Presidente da República. 

Pelos motivos expostos, Sr. Presidente, 
Corumbá, é o ponto ideal para a instalação de 
uma indústria objeto do nosso tema, que não é
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inspirado sòmente por nós, para atender aos 
reclamos da nossa economia, mas também por 
técnicos abalizados da Secretaria da Agricultura do 
Estado de São Paulo, que enviou uma comissão 
chefiada pelo Dr. Barrisson Villares, a qual, 
percorrendo o pantanal corumbaense fazendo 
estudos técnico-científicos, apresentou várias 
sugestões para a melhoria do rendimento e do 
aproveitamento industrial de bovinos, dentre as 
sugestões, as seguintes: 

"Organizar um grupo de trabalho no BNDE 
com o fim especial de estudar a possibilidade da 
instalação de uma fábrica de extrato de carne no 
Pantanal visando a exportação; 

Estudar a transformação de uma das 
charqueadas existentes nas margens do Rio 
Paraguai e atualmente fechadas em fábrica de 
extrato de carne, com elaboração de orçamento, 
projeto etc. 

Estabelecer um plano de assistência financeira 
à indústria de extrato de carne, para a sua instalação 
e financiamento, favores fiscais e outros benefícios, 
para organizações pioneiras, como aos previstos 
para os matadouros-frigoríficos de âmbito nacional; 

Criar frota de chatas-gaiolas para a navegação 
dos rios do pantanal, de modo a poder transportar 
por via fluvial, os bovinos das fazendas de criação e 
engorda aos centros de industrialização". 

Aí estão, Sr. Presidente, sugestões de grande 
valor que não deverão ser deixadas à margem pela 
Comissão que, insistimos, deverá ser constituída 
com a brevidade necessária. 

O nosso ilustre Presidente Jânio Quadros, é o 
inspirador dos planos elaborados e já em execução 
para o desenvolvimento agropecuário do País para 
que, tanto a agricultura como a pecuária, possam 
marchar "pari passu" com o crescimento industrial 
que ora se verifica, porque o progresso continuado 
nesse Setor da vida econômica na-
 

cional para a sua solidificação, está na dependência 
do incremento daqueles setores de atividade. Temos 
certeza que o nosso apêlo terá uma solução 
favorável. É o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem, Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Fernandes Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, pedi a palavra apenas 
para apresentar o seguinte projeto: 

(Lendo). 
Regula a locação de imóveis residenciais e dá 

outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É livre a locação dos prédios 

residenciais não alugados à data da publicação 
desta lei, dos que estão sendo ou vierem a ser 
construídos ou reformados e dos que se vagarem 
por qualquer motivo, sendo os respectivos contratos 
regidos pelo Código Civil. 

Art. 2º Poderão ser reajustados livremente, a 
partir de 1º de março de 1962, os alugueres dos 
imóveis residenciais cujos contratos tenham seu 
têrmo até aquela data ou que estejam locados sem 
contrato escrito, podendo ser ajustadas novas 
cláusulas. 

§ 1º – Não havendo acôrdo entre o locador e 
locatário, aquêle poderá obter o reajustamento por 
via judicial, sendo sempre obrigatório o arbitramento. 

§ 2º – Na fixação do nôvo aluguel, deverão ser 
considerados o valor atual do imóvel e os níveis dos 
alugueres do local em que estiver situado. 

§ 3º – O nôvo aluguel, fixado 
por sentença, vigorará a partir da data 
da citação inicial, sendo o primeiro pagamento à 
razão de 1/5 (um quinto) do total do aumento, no pri-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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meiro ano; 2/5 (dois quintos) no terceiro ano; 3/5 
(três quintos) no quarto ano e por critério no quinto 
ano, quando ficarão liberados os alugueres de que 
trata o presente artigo. 

Art. 4º Durante 5 (cinco) anos, a contar da 
vigência desta lei, as importâncias empregadas na 
Construção da casa própria ou de aluguel serão 
descontadas nas declarações feitas para o 
pagamento do impôsto de renda. 

Art. 5º No caso da rescisão do contrato de 
trabalho, o empregado que ocupe imóvel a êle 
destinado em razão do emprêgo, deverá restituí-lo, 
dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de despêjo. 

Art. 6º Se o locatário, na mesma cidade, 
possuir prédio residencial, terá liberado o aluguel 
daquele por êle ocupado, salvo a vigência de prazo 
contratual expresso. 

Art. 7º A purgação da mora, por mais de 3 
(três) vêzes consecutivas, ou não, é considerada 
abuso de direito, implicando na rescisão, de pleno 
direito, do contrato de locação. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor em 1º de março 
de 1962, revogadas as disposições em contrário. 
 

Justificação 
 

O presente projeto, que merecerá, por certo, 
os oportunos reparos e valiosos subsídios dos Srs. 
Congressistas, é mais uma tentativa de colocar, nos 
devidos têrmos, um problema que há longos anos, 
espera a solução por parte dos podêres públicos: o 
inquilinato. 

Na verdade, há mais de três lustros – e por 
imposição da crise econômica gerada pela guerra – 
perdura entre nós o mal-estar que preside as relações 
entre locadores e locatários. Isto porque, por fôrça de 
vários fatôres, adia-se, a cada ano, o estudo honesto do 
assunto e, ao invés da terapêutica adequada ao mal que 
a todos aflige ministram-se paliativos cuja repetição
 

sistemática os tornaram inócuos e inoperantes. 
Dos fatôres aludidos sobreleva, sem dúvida, a 

demagogia desenfreada de certos setores 
responsáveis de nossa vida pública. Incriminemo-la, 
sim, que dela e através dela surgem e ressurgem "os 
salvadores das classes oprimidas" cujos antolhos 
não lhes permitem ver nem sentir no desvario e na 
obstinação de sua semi-cegueira, que, à sua 
passagem, vão também esmagando e oprimindo 
outras classes. 

A insensatez é algo sério e só anda a saltos e 
por descaminhos. Aonde leva é difícil saber-se; 
nunca vai a bom têrmo. 

Essa questão do inquilinato tem a guiá-la a 
falta de senso. Eis tudo. 

Ainda há poucos dias, assistiu-se ao 
ministrar de mais uma dose do paliativo-
prorrogação. A pílula é a mesma: vermelha e de 
mau gôsto. Para engôdo e ludibrio do enfêrmo 
açucara-se a água. Pequeninas concessões da 
demagogia... 

Às vésperas da votação do último 
projeto prorrogativo podiam ler-se num editorial 
do vespertino "O Globo", estas candentes 
verdades. 

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

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pois não. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Não é V. Exa. 

apologista da coincidência dos mandatos no Brasil? 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não sei 

como se possa conseguir chegar a essa equiparação 
ou a essa coincidência sem se violar a Constituição. 
Não que seja contrário à idéia, mas porque julgo 
muito difícil conseguir êsse objetivo sem a violação 
da Carta Magna. 

O SR. VIVALDO LIMA: – O modus 
faciendi é que está sendo difícil 
de ser encontrado porque não querem
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naturalmente admitir que para haver a 
coincidência, o próximo mandato seja reduzido 
de um ano. Neste caso, estaria resolvida a 
questão. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Seria muito 
fácil se não se ferisse a Constituição. Desde que 
para atingir o objetivo é preciso violar a Constituição, 
não vejo interêsse que autorize essa violação. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Mas se a 
prorrogação me parece não ser inconstitucional a 
redução de um mandato de um ano, uma única vez, 
também não deverá ser inconstitucional. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não entro 
no mérito do assunto, nobre colega. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Somos médicos e 
queremos debater assunto que está fora da nossa 
alçada. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sim, está 
fora da nossa seara. Continua a leitura. 

(Lendo). 
Criou-se, à sua volta (Lei do Inquilinato), uma 

dessas atmosferas de pura demagogia, alimentada 
pelos eternos mistificadores do povo que, por ironia, 
se intitulam advogados dos pobres. Desde que 
descobriram êsse filão, não cessaram de explorá-lo 
com furor. 

Quando se aproxima a data do vencimento da 
lei, ei-los à porfia defendendo sua continuação, 
exigindo-a sob os argumentos mais vazios de 
sentido. Nenhuma consideração de fundo sôbre a 
situação dos proprietários ou ao menos sôbre a boa 
relação que deve existir entre êles e os locatários. 
Essa perpetuidade dos mesmos preços de aluguel, 
ligeiramente modificada nestes três ou quatro anos, 
pode ser apontada sem exagêro como uma perfeita 
espoliação aos donos dos imóveis. 

Eis uma consideração que por si só bastaria 
para levar os legisladores a uma revisão da lei. 
Compreendem-se as medidas de exceção; o que 
ninguém entende é sua duração indefinida. 

E votou-se a lei. Estamos, assim diante de 
uma nova prorrogação. Mais alguns meses de 
império demagógico. Adiou-se, mais urna vez o 
estudo sério, desapaixonado e realístico do 
problema. 

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

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com 
satisfação. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Neste particular o 
Senado procurou colaborar alterando a lei nos 
têrmos em que se encontra, evitando a prorrogação 
pura e simples. Oito emendas, se não me engano, 
foram aprovadas neste plenário e remetidas à 
Câmara dos Deputados para sua apreciação; 
segundo estou informado, a outra Casa do 
Congresso massacrou-as impiedosamente, não 
aceitou a colaboração revisora do Senado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Exatamente 
por isto apresentei êste projeto. O Senado muito 
calma e legalmente procurou dar um remédio ao que 
se chama a necessidade de urna prorrogação 
indefinida da Lei do Inquilinato. Entretanto, a Câmara 
dos Deputados, demagògicamente, perdoem-me a 
expressão, entendeu de sacrificar tôdas essas 
emendas, que eram perfeitamente justificadas 
porque consubstanciavam direitos a respeitar. 
Sacrificou-as tôdas e continuamos no verdadeiro 
regime demagógico até quando Deus fôr servido. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Forçando-nos a um 
papel de homologadores de proposições da Câmara 
dos Deputados. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Parece que 
chega. Esperamos que nestes poucos meses, os 
representantes do povo – e não uma parcela do povo 
– solucionar o problema que é de tôda uma 
comunidade. Problema que afeta a economia de 
todos e que, portanto, não pode solucionar-se 
parcialmente. 

O projeto que ora apresentamos, longe da 
perfeição, vale, sobretudo, como núcleo de um texto 
legal que a experiência e o conhecimento dos 
doutos, a êle aditados, poderão dar-lhe a feição 
desejada. A iniciativa é modesta mas pode ser 
valorizada.  

Era o que tinha a dizer – (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – O projeto que acaba 

de ser lido constará do Expediente da próxima 
sessão. 

Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a 

sessão, designando para a próxima, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Votação, em discussão preliminar (art. 265 
do Regimento interno) do Projeto de Lei do Senado, 
nº 30, de 1960, que dispõe sôbre trechos, em 
construção do Tronco Principal Sul, sua incorporação 
à Rêde Ferroviária Federal S. A. e dá outras 
providências, tendo Parecer número 209, de 1961, 
da Comissão de Constituição e Justiça, oferecendo 
substitutivo. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 58, de 1961 (nº 385, de 1959, na Casa de 
origem), que reorganiza o Ministério das Relações 
Exteriores e dá outras providências, tendo Pareceres 
Favoráveis (ns. 273, 274 e 275 de 1961) das 
Comissões – de Serviço Público Civil, de Relações 
Exteriores e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às dezessete horas e 

vinte e cinco minutos. 
 



87ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 4 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Cunha Mello.  
Vivaldo Lima.  
Lobão da Silveira.  
Victorino Freire.  
Eugênio Barros.  
João Mendes.  
Joaquim Parente.  
Fernandes Távora.  
Menezes Pimentel.  
Dix-Huit Rosado.  
Argemiro de Figueiredo.  
Novaes Filho.  
Barros Carvalho.  
Rui Palmeira.  
Silvestre Péricles.  
Heribaldo Vieira.  
Ovídio Teixeira.  
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Arlindo Rodrigues.  
Miguel Couto.  
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Benedito Valadares.  
Nogueira da Gama.  
Milton Campos.  
Moura Andrade.  
Lino de Mattos.  
Padre Calazans.  
Pedro Ludovico.  
João Villasbôas. 
Lopes da Costa.  
Brasílio Celestino.  
Daniel Krieger.  
Mem de Sá. 
Guido Mondim. – (38). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 38 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Segundo Secretário procede 

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

O Senhor Primeiro Secretário lê o 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
 

Da Câmara dos Deputados números 1.032 e 
1.034, comunicando a rejeição por aquela casa, às 
emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 2.836-B, 
de 1961, que dispõe sôbre a prorrogação da Lei do 
Inquilinato e número 2.508-D, de 1960, que 
assegura estabilidade ao serviço ativo militar aos 
Sargentos das Fôrças Armadas, da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito 
Federal. 

Da Câmara dos Deputados nº 1.040, 
comunicando a aprovação da emenda desta Casa ao 
Projeto de Lei nº 4.140-E, de 1958, que eleva a 
subvenção permanente concedida à Academia 
Brasileira de Ciências pela Lei nº 3.089, de 24 de 
dezembro de 1956. 

 
PARECER 

Nº 287, DE 1961 
 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça sôbre a Indica-
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ção número 2, de 1961 do Senador Jefferson de 
Aguiar, requerendo audiência das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Educação e Cultura, 
sôbre a conveniência da adoção das sugestões 
contidas nas razões oferecidas pelo Grêmio 
Politécnico da Universidade de São Paulo, sôbre a 
reforma universitária, mediante emenda 
constitucional ou projeto de lei. 
 

Relator: Sr. Milton Campos. 
Nos têrmos dos artigos 220 e 233, II, "b", 3, do 

Regimento Interno, o eminente Senador Jefferson de 
Aguiar requereu a audiência das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação e Cultura sôbre 
a conveniência da adoção das sugestões contidas 
nas razões oferecidas pelo Grêmio Politécnico da 
Universidade de São Paulo, sôbre a reforma 
universitária mediante emenda constitucional ou 
projeto de lei. 

II. A Indicação está acompanhada de 
impresso, contendo as sugestões do Grêmio acima 
referido. 

III. O assunto objeto da Indicação é, pela sua 
natureza, daqueles cujo exame é da alçada 
específica da Comissão de Educação e Cultura. 

Realmente, o de que cogita o impresso do 
Grêmio Politécnico da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo é de problemas de 
ordem técnica que ocasionaram uma séria crise 
naquela Escola. 

Ora, tramita por esta Casa o Projeto de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 
forçosamente retornará à Comissão de Educação e 
Cultura, uma vez que muitas emendas lhe foram 
apresentadas em outras comissões técnicas e 
muitas outras lhe serão, sem dúvida, oferecidas em 
Plenário. 

Voltando o aludido projeto àquele 
órgão técnico, aí surgirá, a
 

nosso ver a oportunidade para o 
estudo das sugestões dos estudantes 
paulistas. 

Isso pôsto, opinamos pela remessa da 
Indicação à douta Comissão de Educação e Cultura, 
a qual, nos têrmos do artigo 220, do Regimento, 
poderá, ou subemendar o Projeto de Diretrizes e 
Bases da Educação, ou formular proposição nova, 
atinente à matéria. 

Sala das Comissões, em 17 de maio de 1961. 
– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Milton Campos, 
Relator. Ary Vianna. – Ruy Carneiro. – Aloysio de 
Carvalho. – João Villasbôas. – Venâncio Igrejas. 
 

PARECER 
Nº 288, DE 1961 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 

Indicação nº 2, de 1961, do Senador Jefferson de 
Aguiar, que requereu audiência das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Educação e Cultura, a 
propósito da conveniência da adoção das sugestões 
contidas nas razões apresentadas pelo Grêmio 
Politécnico da Universidade de São Paulo, sôbre a 
reforma universitária, mediante emenda 
constitucional ou projeto de lei. 
 

Relator: Sr. Lobão da Silveira. 
Com fundamento nos artigos 220 e 233, II, "b", 

3, do Regimento Interno, o ilustre Senador Jefferson 
de Aguiar requereu audiência das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Educação e Cultura a 
propósito da conveniência da adoção das sugestões 
contidas nas razões oferecidas pelo Grêmio 
Politécnico da Universidade de São Paulo sôbre a 
reforma universitária mediante emenda constitucional 
ou projeto de lei. 

Com o parecer da ilustre 
Comissão de Constituição e Justiça
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em que foi Relator o eminente Senador Milton 
Campos, vem o projeto à nossa consideração. 

A reforma universitária pretendida pelos jovens 
estudantes paulistas se fundamenta em dois 
motivos: 

I – representação de alunos nos órgãos 
didática-administrativos dos Institutos; 

II – progressiva eliminação da vitaliciedade 
dos cargos docentes substituindo-se a cátedra 
bacharelesca pelas equipes técnicas. 

Não vemos nenhum inconveniente na 
representação de alunos nos órgãos didáticos 
administrativos desde que êsses representantes 
sejam escolhidos ou indicados pelas últimas turmas 
dos cursos com evidentes conhecimentos do 
"curriculum" escolar e amadurecimento no trato dos 
problemas do ensino. Afigura-se-nos uma justa 
conquista da evolução pedagógica atual. 

Essa sugestão primeira, a nosso ver, já 
se encontra expressa no artigo 78 do projeto de 
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
ora transitando pelo Senado Federal, assim 
redigido: 

"O corpo discente terá representação, 
com direito a voto nos conselhos universitários, 
nas congregações, e nos conselhos 
departamentais das universidades e escolas 
superiores isoladas, na forma dos estatutos das 
referidas entidades". 

Quanto à progressiva eliminação da 
vitaliciedade dos cargos docentes, substituindo-se a 
cátedra bacharelesca pelas equipes técnicas é 
assunto que comporta ligeira observação. 

Há acentuada tendência no sentido de 
abandonar o sistema de recrutamento de docentes 
através dos concursos de provas e títulos. 
Essa modificação na estrutura do ensino superior 
torna-se necessária desde o momento em que saí-
 

mos da "tecnologia rotineira" para a "tecnologia 
progressista" evolução normal do ensino universitário 
do País. 

Temos igualmente de acompanhar o 
desenvolvimento do ensino no País e em harmonia 
com os padrões internacionais de ensino 
universitário. 

Embora reconhecendo tal circunstância em 
nosso modesto entender, essa alteração traz 
implicações de natureza constitucional, face ao artigo 
166, inciso VI da Constituição Federal, assim 
expresso: 

"para provimento das cátedras no ensino 
secundário oficial e no superior, oficial ou livre, exigir-
se-à concurso de títulos e provas. Aos professôres 
admitidos por concurso de títulos e provas será 
assegurada a vitaliciedade. 

Imperioso se impõe, antes a reforma 
constitucional sôbre a matéria em foco no II item do 
objetivo de que trata a sugestão do Grêmio 
Politécnico da Universidade de São Paulo. 

Êste o nosso parecer. S.M.J. 
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1961. 

– Menezes Pimentel, Presidente. – Lobão da 
Silveira, Relator. – Arlindo Rodrigues. – Mem de Sá. 
– Saulo Ramos. 
 

PARECER 
Nº 289, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o pedido constante do item 1, do Requerimento nº 
583-60, em relação à Emenda nº 3 (CCJ) oferecida 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 175-59 (nº 3.257-C-
57, na Câmara), que autoriza a criação de escola de 
enfermagem no Paraná e federaliza a Escola de 
Enfermagem do Hospital São Paulo e a Escola de 
Enfermagem do Recife. 

 



– 48 – 
 

Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
Com fundamento no art. 274, letra "a", 

do Regimento Interno, propõe o Requerimento 
nº 583, de 1960, do nobre Senador Nelson 
Maculan, a retirada da Ordem do Dia do Projeto 
de Lei da Câmara nº 175, de 1959, que autoriza 
a criação de escola de enfermagem no Paraná 
e federaliza a Escola de Enfermeiras do Hospital 
São Paulo e da Escola de Enfermagem do 
Recife. 

Motivou o requerimento do ilustre Senador 
paranaense, entre outras razões, a conveniência da 
volta do projeto a esta Comissão, a fim de 
reconsiderar o assunto de sua Emenda número 3 
(CCJ), em face da aprovação pelo Senado, em 9 de 
dezembro de 1960, do Projeto de Lei da Câmara, nº 
100, de 1960, que cria a Universidade Federal de 
Goiás. 

A referida emenda propõe a criação da 
Universidade do Brasil Central com sede em 
Goiânia, capital do Estado de Goiás, integrando-a no 
Ministério da Educação e Cultura – Diretoria do 
Ensino Superior. 

Ora, como bem salientou o parecer da douta 
Diretoria de Educação e Cultura desta Casa, em 
virtude, da aprovação do Projeto de Lei nº 100, de 
1960, que cria a Universidade Federal de Goiás, 
constituída dos estabelecimentos referidos na 
aludida emenda, e tendo em vista que o projeto já 
consubstancia as medidas sugeridas pela mesma, 
perdeu ela sua razão de ser, "não mais se 
justificando sua aprovação". 

Diante do exposto, julga esta Comissão ter 
atendido ao pedido constante do item 1 do 
mencionado Requerimento nº 583, de 1960. 

Sala das Comissões, em 18 de 
janeiro de 1961. – Lourival Fontes, Presidente. – 
Ruy Carneiro, Relator. – Milton Campos, – 
Menezes Pimentel. – Francisco Gal-
 

lotti. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. – Caiado de 
Castro. 
 

PARECER 
Nº 290, DE 1961 

 
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre o 

pedido constante do item II do Requerimento nº 583-
60, relativamente à disposição do Projeto de Lei da 
Câmara 175-59 (nº 3.257-57, na Câmara) que 
autoriza a criação da Escola de Enfermagem no 
Paraná e federaliza a Escola de Enfermagem do 
Hospital São Paulo e a Escola de Enfermagem do 
Recife. 
 

Relator: Sr. Lido de Mattos. 
Pelo Requerimento nº 2.583, de 1960, de 

autoria do nobre Senador Nelson Maculan, aprovado 
em 14 de dezembro do mesmo ano, retorna ao 
reexame desta Comissão o Projeto de Lei da 
Câmara nº 175, de 1959, que autoriza a criação da 
Escola de Enfermagem no Paraná e federaliza a 
Escola de Enfermagem do Hospital São Paulo e a 
Escola de Enfermagem do Recife. 

Motivou a volta da proposição a conveniência 
de êste órgão técnico reapreciar disposições nela 
contidas, referentes à Escola de Enfermagem do 
Recife e que "parecem superadas", em face da 
aprovação, pelo Senado, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 20, de 1959, para o fim de se manifestar 
sôbre a emenda desta Casa. 

Efetivamente, o presente projeto de lei, em 
seu artigo 2º já propõe desde sua origem a 
federalização e a transferência para a União da 
Escola de Enfermagem do Recife, a qual passará à 
Universidade do Recife, anexa à Faculdade de 
Medicina "sob a denominação de Escola de 
Enfermagem anexa à Faculdade de Medicina da 
Universidade do Recife"... 
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Ao examinar a matéria, 
manifestou-se inicialmente, esta 
Comissão, favoràvelmente à aprovação do 
Projeto de Lei nº 175, de 
1959. 

Ocorre, porém, que o referido Projeto 
de Lei da Câmara nº 20, de 1959 (nº 858-B-55, 
na Câmara), cronològicamente anterior ao 
projeto ora em apreciação, já dispunha sôbre a 
transferência para a União da Escola de 
Enfermagem do Recife. 

O aludido projeto recebeu emenda do Senado, 
determinando em têrmos mais condizentes com os 
interêsses do ensino e da própria Escola, que a 
mesma, ao invés de constituir unidade anexa à 
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, 
passará a integrar a própria Universidade como 
unidade autônoma. 

Por outro lado, cabe ressaltar que o Projeto de 
Lei nº 20, de 1959, consoante informações colhidas 
pela Assessoria do Senado Federal, já foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados e transformado na Lei 
nº 3.875, de 30 de janeiro de 1961. 

Disto se depreende ¡que seria de tôda a 
conveniência, que se oferecessem emendas ao 
presente projeto, visando a suprimir do seu texto as 
disposições citadas, a fim de atender, quando não às 
razões de ordem regimental, aos motivos de ordem 
técnica e legal. 

Como, porém, tal providência não mais pode 
ser efetivada, em face do que dispõe o Regimento do 
Senado, e para sanar o conflito existente entre o 
disposto no projeto e a lei sancionada, com o fim 
especial de se aproveitar os demais dispositivos que 
interessam ao ensino, entendemos se deva apelar 
para o recurso regimental do destaque para rejeição 
das sSeguinte disposições: 

No artigo 2º: 
...e a Escola de Enfermagem do 

Recife, que passará à Universidade
 

do Recife, anexa à Faculdade de Medicina sob a 
denominação de Escola de Enfermagem anexa à 
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, e 
cujo regimento será aprovado pelo Conselho 
Universitário" ". 

No Parágrafo único do art., 2º:  
"Dos estabelecimentos referidos..." 
No artigo 5º: 
"... o ... Cr$ 10.080.000,00 (dez milhões e 

oitenta mil cruzeiros), sendo Cr$ 3.360.000,00". 
É o parecer. 
Sala das Comissões, em 12 de abril de 1961. 

– Menezes Pimentel, Presidente. – Lino de Mattos, 
Relator. – Paulo Fender. – Padre Calazans. 
 

PARECER 
Nº.º 291, DE 1961 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº.o 3.257-C de 1957 (no 
Senado n.º 175, de 1959.), que autoriza a criação da 
Escola de Enfermagem do Paraná e federaliza a 
Escola de Enfermagem do Hospital São Paulo e a 
Escola de Enfermagem do Recife. 
 

Relator: Sr. Paulo Fender. 
O presente projeto, que autoriza a criação da 

Escola de Enfermagem do Paraná e federaliza a 
Escola de Enfermagem do Hospital São Paulo e ,a 
Escola de Enfermagem do Recife, vem ao exame 
desta Comissão em virtude do Requerimento nº.o 
2.583, de 19600, apresentado pelo Senador Nelson 
Maculan. 

A matéria versada na. presente proposição já, 
tinha, portanto, si.. . do estudada pelas demais 
comissões d;esta Casa, que apresentaram à 
proposição várias emendas, acrescidas de outras de 
Plenário. 

A Comissão de Constituição 
e Justiça apresentou as Emendas
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de números 1-CCJ, 2-CCJ e 3-CCJ; 
tendo sido oferecidas em Plenário as de números 4, 
5, 6 e 7. 

As Comissões de Educação e Cultura e de 
Finanças ao apreciar as Emendas de números 1-
CCJ, 2-CCJ e 3-CCJ, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e as de números 4, 5, 6 e 7, de Plenário, 
opinaram pela aprovação das primeiras e pela 
rejeição das últimas. 

Estava, assim, o projeto em condições de ser 
votado pelo Senado, quando, a requerimento do 
Senador Nelson Maculan, voltou ao reexame das 
Comissões, inclusive agora, à audiência dêste órgão 
técnico. 

Tal requerimento visa aos seguintes aspectos: 
a) "a Comissão de Constituição e Justiça 

reconsidera o assunto de sua Emenda nº 3-CCJ, em 
face da aprovação, em 9 do corrente, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, que cria a Universidade de 
Goiás; 

b) a Comissão de Educação e Cultura 
reexamina as disposições pertinentes à Escola de 
Enfermagem do Recife, as quais parecem superadas 
pelo Projeto de Lei da Câmara número 20, de 1959, 
que se acha na Casa de origem, já revisto pelo 
Senado, à espera de pronunciamento sôbre emenda 
do Senado; 

c) se ouça a Comissão de Serviço Público Civil 
sôbre a matéria, na parte da sua competência. 

Reexaminando o assunto, na parte 
especificada pelo requerimento, entenderam as 
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação 
e Cultura de reconsiderar os seus pareceres, 
relativamente à Emenda nº 3-CCJ e às disposições 
referentes à Escola de Enfermagem do Recife, 
sendo então retirada a Emenda nº 3-CCJ e sugerido 
o destaque para rejeição de expressões contidas no 
artigo 2º, no parágrafo único do art. 2º e no art. 5º 
do projeto, em vista de ter-se esgotado a fase
 

regimental que permite o saneamento do projeto, por 
via de emendas. 

O estudo que o Senador Nelson Maculan pede 
desta Comissão, tem, dados os objetivos específicos 
do projeto, um significado relativo. É que, tratando a 
proposição de assunto inteiramente ligado à esfera 
de competência da Comissão de Educação e 
Cultura, as implicações referentes à conveniência e 
interêsse para a administração pública adquirem, no 
caso, valor secundário. 

O projeto, nos artigos 3º e 4º, pertinentes à 
admissão de pessoal limita-se a autorizar a 
contratação de professôres, nos têrmos da legislação 
vigente. 

Face ao exposto, tendo em vista que o 
assunto já está devidamente estudado pela 
Comissão Técnica especializada, à qual competia 
apreciar-lhe o mérito, opinamos pela aprovação do 
projeto e das Emendas números 1-CCJ e 2-CCJ; 
pela rejeição das de números 4, 5, 6 e 7, de Plenário, 
e pelo destaque, para rejeição, das expressões 
constantes dos artigos 2º, parágrafo único do art. 2º 
e art. 5º, conforme parecer da Comissão de 
Educação e Cultura. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1961. – 
Mourão Vieira, Presidente. – Paulo Fender, Relator. 
– Miguel Couto. – Joaquim Parente. – Mem de Sá, 
vencido por coerência com sua orientação na 
matéria. 
 

PARECER 
Nº 292, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 57, de 1961, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 4.450.000.000,00, 
destinado ao financiamento da execução do 
programa de obras rodoviárias. 
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Relator: Sr. Mem de Sá. 
O presente projeto tem origem em 

Mensagem do Senhor Presidente da República, 
datada de 6 de outubro de 1960, e tem por finalidade 
autorizar a abertura de um crédito especial de 
Cruzeiros 4.450.000.000,00 para ocorrer às 
despesas com a conclusão de diversas ligações 
rodoviárias, a saber: 

Ligação Brasília-Acre – 2 bilhões. 
Ligação São Paulo-Curitiba – 800 milhões. 
Ligação Brasília-Belo Horizonte – 600 

milhões. 
Ligação Caxias do Sul-Vacaria – 50 milhões. 
Ligação São Paulo-Belo Horizonte – 150 

milhões, 
Ligação Pôrto Velho-Manaus-B. Vista – 300 

milhões. 
Ligação Pôrto Alegre-Pelotas – 100 milhões. 
Ligação Erechim-Estreito – 50 milhões. 
Ligação Pôrto Alegre-Alegrete – 200 milhões. 
Ligação Joinville-ltajaí-Mampituba – 100 

milhões. 
Ligação Lajes-Joaçaba – 100 milhões. 
Somos, em princípio, contrários à abertura de 

créditos especiais, máxime do vulto do que ora se 
cogita, tendo em vista que sua reiteração tende a 
estabelecer o desastroso regime de verdadeiros 
orçamentos paralelos e, com êle, a confusão e a 
anarquia financeiras. Não cansaremos de repetir 
que os créditos adicionais ao orçamento 
devem ser autorizados e usados com a maior 
cautela dentro rigorosamente das boas normas que 
a doutrina e a experiência administrativa e 
financeira aconselham. 

No caso em aprêço entretanto é de admitir que 
a recusa do projeto determinaria prejuízos graves ao 
desdobramento de obras rodoviárias em plena 
execução com evidente dano, não sómente 
ao plano das mesmas obras como também
 

ao erário. Trata-se, além do mais, como é de regra, de 
simples autorização ao Poder Executivo para a 
abertura dos créditos que se fizerem necessários. 
Assim, como se acha o atual Govêrno empenhado na 
contenção de despesas para diminuir o desequilíbrio da 
lei de meios, sem, contudo, prejudicar as iniciativas de 
alcance e interêsse nacionais, a êle competirá, nos 
limites da autorização concedida usar dos créditos na 
medida que se tornar conveniente, de acôrdo com o 
programa rodoviário em andamento. 

Nestes têrmos, somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1961. – 
Daniel Krieger, Presidente. – Mem de Sá, Relator. – 
Fernandes Távora. – Lima Teixeira. – Nogueira da 
Gama, – Joaquim Parente. – Silvestre Péricles. – 
Victorino Freire. – Dix-Huit Rosado. – Barros Carvalho. 

 
PARECER 

Nº 293, DE 1961 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Resolução nº 1, de 1961, que dá nova 
redação ao artigo 245, I, da Resolução nº 6, de 1960.

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
Segundo o Regulamento da Secretaria, artigo 

245, computar-se-ão para os efeitos nêle previstos, 
integralmente: 

"I – O tempo de serviço público federal, 
estadual ou municipal prestado em órgão de 
administração direta, autarquias ou sociedades de 
economia mista". 

O presente projeto de resolução, de autoria do 
eminente Senador Gilberto Marinho, dá a êsse artigo 
a seguinte redação: 

"O tempo de serviço público federal, 
estadual ou municipal, prestado em órgão de 
administração, direta, autarquias, sociedades de
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economia mista e fundações instituídas pelo Poder 
Público". 

Como se verifica do confronto, apenas uma 
alteração é feita no artigo citado: a introdução, nêle 
in fine, das expressões – "e fundações instituídas 
pelo Poder Público". 

Motivou a proposição a recente Lei nº 3.841, 
de 15 de dezembro de 1960, que, em seu artigo 1º, 
declara: 

"Art. 1º – A União, as Autarquias, as 
Sociedades de Economia Mista e as Fundações 
Instituídas pelo Poder Público contarão, 
reciprocamente, para os efeitos de aposentadoria o 
tempo de serviço, anterior a qualquer dessas 
entidades, pelos respectivos funcionários ou 
empregados". 

Lembra o ilustre autor do projeto que, ao 
legislar sôbre o assunto, no Regulamento, a intenção 
do Senado foi dar a seus servidores situação idêntica 
à dos da União, à qual, em última análise, 
pertencem, também, os funcionários do Poder 
Legislativo, tanto que, quando se aposentam, 
passam a ser pagos pelo Tesouro Nacional". 

E diz, mais, fique não seria justo deixar de 
estender, de modo expresso, aos funcionários do 
Senado, o direito a contagem do tempo de serviço 
porventura prestado pelos mesmos às Fundações 
instituídas pelo Poder Público. 

Comprova-se, do exposto, ser o projeto justo e 
oportuno, e também estando, por outro lado, em 
conformidade com a Constituição e com as 
Resoluções do Senado atinentes à matéria, 
opinamos por sua aprovação. 

Brasília, em 28 de abril de 1961. – Jefferson 
de Aguiar, Presidente. – Ruy Carneiro, Relator. – 
Aloysio de Carvalho. – Heribaldo Vieira. – Nogueira 
da Gama. – Silvestre Péricles. – Venâncio Igrejas. – 
Barros Carvalho. – Ary Vianna. 

PARECER 
Nº 294, DE 1961 

 
Da Comissão Diretora, sôbre o Projeto de 

Resolução nº 1, de 1961, que dá nova redação ao 
artigo 245, I, da Resolução nº 6, de 1960. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Resolução nº 1, de 1961, dá 

nova redação ao item I, da Resolução nº 6, de 1960. 
Com essa nova redação o referido texto ficará 

assim elaborado: 
"I – o tempo de serviço público federal, 

estadual ou municipal, prestado em órgão de 
administração direta, autárquicas, sociedades de 
economia mista e fundações instituídas pelo Poder 
Público". 

O projeto, em causa pretende assim 
computar, também, para efeito de aposentadoria, 
disponibilidade e outras vantagens, o tempo de 
serviço prestado pelo funcionário desta Casa às 
fundações instituídas pelo Poder Público. Coloca, por 
essa forma o servidor do Senado em situação 
idêntica aos funcionários públicos civis da União, que 
já gozam do benefício. 

O projeto é justo, pelo que somos favoráveis à 
sua aprovação. 

Sala da Comissão Diretora, em 1961. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Há, sôbre a mesa, projeto de lei de autoria do 

nobre Senador Fernandes Távora. 
O projeto foi enviado à Mesa no final da 

sessão anterior. 
Por se tratar de matéria de apresentação na 

hora do Expediente, o inicio da sua tramitação foi 
deixado para a sessão de hoje. 

Deve ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário. 
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É lido e vai às Comissões de Constituição e 
Justiça, Legislação Social e Finanças, o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 21, DE 1961 
 
Regula a locação de imóveis residenciais e dá 

outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É livre a locação dos prédios 

residenciais não alugados à data da publicação. 
desta lei, dos que estão sendo ou vierem a ser 
construídos ou reformados e dos que se vagarem, 
por qualquer motivo, sendo os respectivos contratos 
regidos pelo Código Civil. 

Art. 2º – Poderão ser reajustados livremente, a 
partir de 1 de março de 1962, os alugueres dos 
imóveis residenciais cujos contratos tenham seu 
têrmo até aquela data ou que estejam locados sem 
contrato escrito, podendo ser ajustadas novas 
cláusulas, 

§ 1º – Não havendo acôrdo entre locador e 
locatário, aquêle poderá obter o reajustamento por 
via judicial, sendo sempre obrigatório o arbitramento. 

§ 2º – Na fixação do nôvo aluguel, deverão ser 
considerados o valor atual do imóvel e os níveis dos 
alugueres do local em que estiver situado. 

§ 3º – O nôvo aluguel, fixado por sentença, 
vigorará a partir da data da citação inicial, sendo o 
primeiro pagamento razão de 1/5 (um quinto) do total 
do aumento, no primeiro ano; 2/5 (dois quintos) no 
terceiro ano; 3/5 (três quintos) no quarto ano e por 
critério no quinto ano quando ficarão liberados os 
alugueres de que trata o presente artigo. 

Art. 4º – Durante 5 (cinco) anos, a 
contar da vigência desta lei, as importâncias 
empregadas na construção da casa própria ou
 

de aluguel serão descontadas nas declarações feitas 
para o pagamento do Impôsto de Renda. 

Art. 5º – No caso de recisão de contrato de 
trabalho, o empregado que ocupe imóvel a êle 
destinado em razão de emprêgo deverá restituí-lo 
dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo. 

Art. 6º – Se o locatário, na mesma cidade, 
possuir prédio residencial, terá liberado o aluguel. 
daquele por êle ocupado salvo a vigência de prazo 
contratual expresso. 

Art. 7º – A purgação da mora por mais de 3 
(três) vêzes consecutivas, ou não, é considerada 
abuso de direito, implicando na revisão, de pleno 
direito, de contrato de locação. 

Art. 8º – Esta lei entra em vigor a 1º de março 
de 1962, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
O presente projeto, que, merecerá por certo, 

os oportunos reparos e valiosos subsídios dos 
Senhores Congressistas, é mais uma tentativa de 
colocar, nos devidos termos, um problema que, há 
longos anos, espera a solução por parte dos podêres 
públicos: o inquilinato. 

Na verdade, há mais de três lustros – e por 
imposição da crise econômica gerada pela guerra – 
perdura entre nós o mal-estar que preside as 
relações entre locadores e locatários. Isto porque, 
por fôrça de vários fatôres, adia-se, a cada ano, o 
estudo honesto do assunto e, ao invés da terapêutica 
adequada ao mal que a todos aflige, ministram-se 
paliativos cuja repetição sistemática os tornaram 
inócuos e inoperantes. 

Dos fatôres aludidos sobreleva, sem 
dúvida, a demagogia desenfreada de certos 
setores responsáveis de nossa vida 
pública. Incriminemo-la, sim, que dela e atra-
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vés dela surgem e ressurgem "os salvadores das 
classes oprimidas", cujos antolhos não lhes 
permitem ver nem sentir, no desvario e na 
obstinação de sua semi-cegueira, que, à sua 
passagem, vão também esmagando e oprimindo 
outras classes. 

A insensatez é algo sério e só anda a saltos e 
por descaminhos. Aonde leva é difícil saber-se; 
nunca vai a bom têrmo. 

Essa questão do inquilinato tem a guiá-lo a 
falta de senso. Eis tudo. 

Ainda há poucos dias, assistiu-se ao 
ministrar de mais uma dose do paliativo-
prorrogação. A pílula é a mesma: vermelha e 
de mau gôsto. Para engôdo e ludibrio do enfermo, 
açucara-se a água. Pequeninas concessões da 
demagogia... 

As vésperas de votação do último projeto 
prorrogativo, podem ler-se, num editorial do 
vespertino "O Globo", estas verdades: 

"Criou-se, à sua volta, (Lei do Inquilinato) uma 
dessas atmosferas de pura demagogia, alimentada 
pelos eternos mistificadores do povo que, por ironia, 
se intitulam advogados dos pobres. Desde que 
descobriram êsse filão, não cessaram de explorá-lo 
com furor. 

Quando se aproxima a data do 
vencimento da lei, ei-los à porfia defendendo sua 
continuação, exigindo-a sob os argumentos 
mais vazios de sentido, Nenhuma consideração de 
fundo sôbre a situação dos proprietários ou ao 
menos sôbre a boa relação que deve existir entre 
êles e os locatários. Essa perpetuidade dos mesmos 
preços do aluguel ligeiramente modificada nestes 
três ou quatro anos pode ser apontada sem 
exagêro como uma perfeita espoliação aos 
donos dos imóveis. 

Eis uma consideração que por si só bastaria 
para levar os legisladores a uma revisão da lei, 
Compreendem-se as medidas de exce-
 

ção; o que ninguém entende é sua duração 
indefinida", 

E votou-se a lei. Estamos, assim, diante de uma 
nova prorrogação. Mais alguns meses de império 
demagógico. Adiou-se mais uma vez, o estudo sério, 
desapaixonado e realístico do problema. 

Parece que chega, Esperamos que, nestes 
poucos meses, possamos os representantes do povo 
– e não de uma parcela do povo – solucionar o 
problema que é de tôda uma comunidade. Problema 
que afeta a economia de todos e que, portanto, não 
pode solucionar se parcialmente. 

O projeto que ora apresentamos, longe da 
perfeição, vale, sobretudo como núcleo de um texto 
legal que a experiência e o conhecimento dos 
doutos, a êle aditados, poderão dar-lhe a feição 
desejada. A iniciativa é modesta, mas pode ser 
valorizada Fernandes Távora. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa projeto 
de resolução que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 23, DE 1961 

 
Transfere de carreira, a pedido, Ary Feliciano 

de Araújo. 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. – É transferido, a pedido, nos 

têrmos dos artigos 70 e 125, item I, da Resolução nº 6, 
de 1960, combinados com o artigo 85, letra "c" da 
Resolução nº 2, de 1959 (Regimento Interno), para o 
cargo da classe inicial da carreira de Auxiliar 
Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, o Auxiliar de Portaria, Ary Feliciano de Araújo. 

 
Justificação 

 
Embora quintanista de Direito, Ary 

Feliciano de Araújo iniciou
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sua vida funcional de maneira humilde. Ingressou no 
serviço do Senado, em 1949, como simples Ser-
vente. Trabalhador e honesto, pouco a pouco se 
impôs à estima geral.  

Em 1954 tirou o diploma de datilógrafo e em 
1957 o de Técnico de Contabilidade. 

É com satisfação que a Comissão Diretora 
submete à consideração da Casa o presente projeto 
de resolução, concedendo transferência de carreira a 
funcionário tão dedicado e cumpridor de seus 
deveres. 

Diz o art. 125 da Resolução nº 6, de 1960: 
"Art. 125 – Caberá a transferência: 
I – De uma para outra carreira de 

denominação diversa". 
Determina o Regimento Interno: 
"Art. 85 - A Comissão Diretora competem, 

além de outras atribuições privativas: 
 
c) propor, privativamente, ao Senado, em 

projeto de Resolução:" 
O art. 70 da Resolução 6-60, por sua vez, 

estabelece que as transferências obedecerão ao 
disposto no art. 85, letra "c" do Regimento Interno, 
isto é, mediante apresentação de projeto de 
resolução. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Auro Moura Andrade, Presidente. – Cunha Mello, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Argemiro de 
Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto é 
de autoria da Comissão Diretora. Nos têrmos do 
Regimento Interno, não depende de apoiamento. 
Será publicado e incluído, oportunamente, em 
Ordem do Dia. 

Continua a hora do Expediente. Há oradores 
inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 
por cessão do nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. 

O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, 
lamento se encontre ausente do recinto o meu 
prezado companheiro, Senador Lima Teixeira, 
investido no comando da Maioria desta Casa e que, 
no seu discurso de ontem, se referiu ao encontro que 
teve, na Convenção Nacional do Partido Trabalhista 
Brasileiro, realizada neste Plenário, com o já 
conhecido líder e fundador das "Ligas Camponesas 
de Pernambuco", Senhor Francisco Julião. 

Disse o nobre Senador Senhor Lima Teixeira 
que o Senhor Francisco Julião veio a Brasília e 
tomou parte na Mesa que dirigiu os trabalhos da 
Convenção, na qualidade de membro do Partido 
Socialista Brasileiro. 

O nobre Senador Barros Carvalho, meu 
querido companheiro de Bancada, declarou 
entretanto que a presença do representante 
pernambucano à Assembléia do meu Estado havia 
sido meramente casual. Sua Excelência viera a 
Brasília defender interêsses das famosas "Ligas 
Camponesas" e aproveitara a oportunidade para 
assistir à Convenção; nesse momento, foram-lhe 
reservadas as honras de tomar parte na mesa 
presidencial. 

Não aparteei o nobre Senador Lima Teixeira 
porque seria difícil num aparte, exteriorizar tudo o 
que penso a respeito de alguns assuntos realmente 
de importância, sobretudo para o meu Estado, E 
como por duas vêzes me ocupei dessas famosas 
"Ligas Camponesas", não poderia agora silenciar 
para que não se interpretasse minha indiferença 
como concordância às informações ontem 
fornecidas, desta tribuna pelo nobre Senador Lima 
Teixeira, sôbre os propósitos, tão inocentes e 
generosos, do Senhor Francisco Julião. 

Senhor Presidente, nada tenho 
de pessoal contra o Senhor Fran-
 
__________________ 
(*) – Não revisto pelo orador. 
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cisco Julião; ao contrário, entendo que Sua 
Excelência é uma figura interessante, um homem 
que detém realmente uma riqueza imensa de 
habilidades e está apto a pó-las em prática, com os 
aplausos especialmente de grandes órgãos de 
publicidade do Rio de Janeiro, que lhe vêm dando 
extraordinário prestigio e imenso cartaz. 

Afirmou o nobre Senador Lima Teixeira 
que o Senhor Francisco Julião lhe declarara: 
"sou apenas um advogado dos trabalhadores 
rurais". 

Sua Excelência realmente, iniciou suas 
atividades assim: procurando descobrir as 
dissensões, os desentendimentos e os reclamos dos 
trabalhadores para propor ações contra os 
proprietários rurais em Pernambuco. E essa 
advocacia cresceu; a banca do Senhor Francisco 
Julião tornou-se de grande movimento, grande 
expressão. Êle, tomando gôsto, fundou, então, as já 
famosas Ligas Camponesas, que não têm feito outra 
coisa no meu Estado senão criar atritos e 
incompreensões, levantar dissídios, gerar o ódio 
entre trabalhadores e proprietários rurais. Enfim, 
onde chega a atuação das chamadas Ligas chega 
também a intranqüilidade, o aborrecimento, a 
desarmonia entre os proprietários e os seus trabalha-
dores. 

Essa, Senhor Presidente, a verdade, Começou 
com o caso do Engenho Galiléa ao qual não me 
reporto porque tive ensejo, desta tribuna, de historiá-
lo perante o Senado da República. 

Um projeto da Assembléia do Estado mereceu 
sanção do Governador Cid Sampaio para 
desapropriação daquela propriedade agrícola cujo 
dono era um membro da importante e tradicional 
família Cunha Beltrão, da qual saíram altas figuras 
para a vida pública no Segundo Império. 

O Juiz de Direito da Comarca 
já havia proferido sentença rein-
 

tegrando o Senhor Cunha Beltrão na posse de sua 
propriedade. 

Por motivos de saúde êle preferiu não mais 
cultivá-la com os verdes canaviais de outrora; dividiu-
a preferindo arrendá-la a diversos colonos. Quando, 
diante da inflação, a renda de sua propriedade já não 
lhe dava para manutenção de sua própria família, 
homem doente, alquebrado, pediu um aumento 
normal, natural; essa gente, com o apoio do Senhor 
Francisco Julião, rebelou-se contra o proprietário e 
deliberou, nem mais, nem menos, não mais pagar, 
coisa alguma, e iniciou a marcha, marcha de 
subversão, marcha de crime flagrante contra o que 
prescreve a Constituição Federal que, enquanto não 
fôr revogada, garante, apóia e defende o direito da 
propriedade. 

Pois bem, Senhor Presidente, o Governador 
Cid Sampaio criou então, em Pernambuco, a 
Companhia de Revenda e Colonização com a 
finalidade de orientar a divisão das terras do 
Engenho Galiléa. 

Entenderam os encarregados que resultaria 
inútil qualquer esfôrço, se não se desse a cada 
colono uma gleba pela menos de dez hectares; mas 
como a propriedade foi invadida, encheu-se de 
gente, e todos queriam tomar um pedaço de terra, 
criou-se uma situação muito difícil. 

O Govêrno desapropriou uma outra gleba 
próxima, a fim de para ali transferir os colonos; 
dividiu-a em dez hectares. Os moradores do 
Engenho Galiléa, porém, se rebelaram, não 
quiseram sair. O Senhor Francisco Julião colocou-se 
ao seu lado; entende que devem permanecer 
colonos com um ou dois hectares de terra. 

E claro que a Companhia de Revenda e 
Colonização do Estado não poderia concordar com 
solução dessa ordem. 

Há, neste recinto, muitos Senadores que vivem 
de atividades agrícolas, como o modesto represen-
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tante que agora ocupa a preciosa atenção de seus 
pares. Todos êles, como eu, sabem que seria 
impossível ao Estado levar assistência técnica e 
financeira a homens que ocupam reduzida área de 
um ou dois hectares. 

Gerou-se, assim, o segundo conflito do Senhor 
Francisco Julião, já agora com o Sr. Cid Sampaio. 

Ontem também foi dito aqui que até padres 
estão ingressando nas Ligas Camponesas. 

Há um equívoco. O Vigário da paróquia onde 
está, situado o Engenho Galiléa, achou preferível 
chie o Governador do Estado deixasse aquêles 
homens, como se acham, não forçasse a mudança 
dos mesmos, mas o que deseja o Governador é fixá-
los, obedecendo a métodos e princípios indicados 
para o melhor aproveitamento técnico e agrícola da 
terra. 

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

O SR. NOVAES LIMA: – Com todo o prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tive ensejo, 

algumas vêzes – se não me engano quando da 
entrevista do Senhor José Américo – de tratar do 
assunto que Vossa Excelência focaliza neste 
instante sôbre áreas de terras acupadas por 
pequenos agricultores, chefiados pelo Deputado 
Francisco Julião. Formulei, mesmo, algumas críticas. 
Recentemente conheci êste Deputado e procurei 
saber se era comunista ou se estava integrado no 
credo comunista em que se constituíam as Ligas 
Camponesas. Respondeu-me: "Não sou comunista; 
sou membro do Partido Socialista Brasileiro. O que 
está acontecendo em Pernambuco é conseqüência 
do abandono em que ficaram pequenos agricultores. 
Passei, naturalmente, a defendê-los; médicos 
amigos começaram a assistir-lhes a família. Forma-
 

ram-se então as Ligas. Passei a reuni-los e a fazer-
lhes preleções sôbre os direitos que lhes assistiam, 
para defesa das suas reivindicações. O movimento 
cresceu de tal maneira que existe hoje em cada 
Município pernambucano uma Liga Camponesa". Foi 
a informação prestada pelo Deputado Francisco 
Julião, afirmando e reafirmando-me que não é 
comunista. 

O SR. NOVAES FILHO: – Quando tiver 
completado a ordem de informações que estou 
dando ao Plenário, responderei a Vossa Excelência, 

Senhor Presidente, tenho em mãos 
declarações feitas pelo Arcebispo de Olinda e Recife, 
o eminente prelado D. Carlos Coelho. 

"Inegàvelmente o plano do Governador de 
oferecer lotes de dez hectares a cada 
colono do Engenho Galiléa, além da assistência 
técnica e financeira, representa a melhor solução 
para o caso". 

E acrescentou: 
"É certo, porém, que, dada a exigüidade do 

terreno, não seria possível abranger a todos os 
camponeses e, assim, parte dêles teria de localizar-
se em outra propriedade". 

Esta é hoje a questão em que se envolve 
novamente o Senhor Francisco Julião, no Engenho 
Galiléa. A primeira, levando-os à subversão, 
concitando os foreiros a nada mais pagarem aos 
donos das terras, e se transformarem em 
proprietários. 

Já a luta do Senhor Francisco, Julião é contra 
o Governador Cid Sampaio, que deseja distribuir a 
cada colono uma área de dez hectares; aquêles que 
ali não puderam ser contemplados, seriam 
transferidos para uma outra área desapropriada 
pelo Estado. 
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Assim, a luta do Senhor Francisco 
Julião não é mais contra o Governador do 
Estado, é contra a boa orientação, contra 
a técnica, contra o razoável. O que Sua 
Excelência deseja é um absurdo, é apenas a 
agitação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

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

procedimento do Senhor Francisco Julião 
demonstra que a sua intenção não era a de 
amparar os trabalhadores. O que queria era, 
realmente, a subversão. Tanto assim que, quando o 
Governador do Estado procurou resguardar a 
situação dos colonos, distribuindo-lhes terras do 
Engenho Galiléa, fornecendo-lhes tudo quanto lhes 
poderia dar de auxílio, rebelou-se o Senhor 
Francisco Julião contra essa resolução, que seria a 
verdadeira, a que qualquer Governo consciente 
encontraria para as populações sob sua 
administração. 

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

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com multo prazer. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O critério que o 

Sr. Francisco Julião quer que se adote, apoiando as 
Ligas Camponesas, no que diz respeito à concessão 
de um trato de terra de um ou dois hectares, se 
contrapõe até à ordem econômica e social esposada 
na Constituição Federal. O art. 156 da nossa Carta 
Magna manda se assegure ao posseiro que tenha 
sua morada habitual num trato de terra de 
até vinte e cinco hectares, que o Governo resolva a 
sua situação fixando esse trato de terra – a
 

Constituição limita – até vinte e cinco hectares. 
Porque não compreendo possa êle ser assistido pelo 
Govêrno num trato inferior a tal limite. O Governador 
de Pernambuco, fixando em dez hectares ainda fixou 
limite menor do que a Constituição manda. Como 
Vossa Excelência diz, é absurdo o critério adotado 
pelo Senhor Francisco Julião. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado à 
valiosa interferência do nobre representante de 
Sergipe, Senador Heribaldo Vieira. 

Senhor Presidente, o Vigário da Paróquia, 
padre virtuoso, homem distinto, merecedor de plena 
confiança do Arcebispo Metropolitano, sem conhecer 
as questões técnicas, sem calcular o trato de terra 
indispensável à atividade agrícola de pequenos, 
proprietários, deixou-se levar pelo coração, pela 
sensibilidade e apelou para o Governador, no sentido 
de que Sua Excelência deixasse aquela gente ali 
mesmo como se encontrava, não a privasse da 
renda adicional e desejada para a boa produção 
daquela propriedade desapropriada pelo Govêrno do 
Estado. 

Senhor Presidente, tenho em mãos 
telegramas de Pernambuco para o "Diário Carioca", 
jornal insuspeito, ao eminente Senador Lima 
Teixeira. Diz o Vigário da Paróquia em sua 
mensagem ao Governador Cid Sampaio, que o 
Deputado Francisco Julião quer explorar as fôrças 
pacificas dos colonos. 

Logo, há uma coincidência em determinado 
ponto de vista. O Vigário, entretanto, logo revelou as 
atividades subversivas do Senhor Francisco Julião. 

Senhor Presidente, repito que nada tenho de 
pessoal contra o Senhor Francisco Julião, Simpatizo 
com Sua Excelência tanto quanto, de ontem, para 
cá, ficou com êle simpatizando o nobre Senador 
Lima Teixeira. 
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Até fiquei compadecido quando soube, há três 
meses, que os camponeses pernambucanos, 
informados de que o Senhor Francisco Julião 
possuía muitas terras, deliberaram marchar sôbre 
elas dizendo: "Lá é que vamos ficar bem instalados; 
o nosso patrão se esqueceu de dividir, em primeiro 
lugar, suas terras, e está forcejando para dividir as 
alheias". 

Milhares de camponeses pernambucanos se 
dirigiram, em caminhões, para o engenho do Senhor 
Francisco Julião, ocupando sua propriedade por 
vários dias. 

O Senhor Francisco Julião foi à Polícia, 
reclamou providências cio Govêrno do Estado, dirigiu-
se ao Secretário de Segurança e, depois de várias 
demarches, foi atendido pelo Govêrno do Estado, que 
mandou retirar áquêles homens das vastas 
propriedades do evangélico Sr. Francisco Julião. 

Quando soube do constrangimento que o 
Líder Francisco Julião estava sofrendo, advindo da 
bandeira por êle próprio desfraldada na minha terra, 
fiquei penalizado. 

São os ossos do ofício, Senhor Presidente, 
Acredito que Sua Excelência, vendo suas terras 
invadidas, não continue a insuflar os camponeses 
para que invadam as dos outros, e assim recuperará 
sua própria tranqüilidade. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O fato não é tão 

perigoso assim. Vossa Excelência é proprietário 
agrícola, assim como eu, e deve compreender que 
se trata apenas de reflexo do desajustamento 
existente naquela região. 

O SR NOVAES FILHO: – O aparte 
de Vossa Excelência de-
 

monstra que estou com a razão.  
Passo, agora, a responder ao nobre colega. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito agradecido a 

Vossa Excelência. 
O SR. NOVAES FILHO: – Vossa Excelência 

deve lembrar-se de que, ontem, quando se falava 
aqui sôbre o caso do Sr. Francisco Julião, eu disse 
que não acreditava haver em Pernambuco homem 
de maior, generosidade do que a minha, de maior 
tranqüilidade e respeito aos pequeninos, de melhor 
formação moral e religiosa, e que jamais elevaria a 
voz para qualquer restrição ao jovem advogado 
Francisco Julião se, realmente, tivesse dúvidas sôbre 
os malefícios que Sua Excelência vem provocando 
em Pernambuco, e agora, em Alagoas, Paraíba e 
Estado do Rio que, segundo o "Correio da Manhã", 
instalou a sua primeira Liga Camponesa. 

Os fluminenses que se preparem para os 
dissabores, as dissenções e o jôgo dos 
trabalhadores contra os proprietários. Quando as 
paixões se incendiarem, muitos proprietários não 
terão outro caminho senão o das cidades, com 
receio de que os trabalhadores provoquem atritos 
que um homem só não pode suportar, em meio de 
dezenas ou centenas. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Vossa Excelência 
quer dirigir-me uma terceira Interrogação, quando 
ainda estou respondendo à segunda?! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Gostaria apenas de 
dizer que eu e Vossa Excelência somos 
companheiros na defesa da agricultura. Vossa 
Excelência é proprietário agrícola, como eu; portanto, 
deve concordar comigo em que o perigo oferecido 
pelo Senhor Francisco Julião não é tão grande 
assim. 
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Necessário é prestar-se assistência às populações 
rurais. Talvez Sua Excelência tenha razão em alguns 
pontos que defende. E nós, aqui, estamos fazendo a 
propaganda do Senhor Francisco Julião porque se o 
Govêrno der assistência ao trabalhador rural, talvez 
amanhã, não haja possibilidade de sobressair-se o 
Sr. Francisco Julião, porque não terá realmente, o 
que liderar, uma vez que o próprio Govêrno se 
antecipe e atenda às reivindicações dos pequenos 
agricultores. 

O SR. NOVAES FILHO: – Já tornei bem 
claras as reivindicações do Senhor Francisco Julião 
no "Engenho Galiléa", meu nobre colega: que os 
foreiros não mais remunerassem os donos da gleba 
e se julgassem investidos do direito da propriedade, 
o que é um absurdo. Se Vossa Excelência pensa 
que se possa garantir, no Brasil, uma coisa dessa 
ordem, flagrantemente contrária à Constituição 
Federal, não sei, então, em que mares passaríamos 
a navegar. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Vossa Excelência 

afirmou que o próprio Deputado Francisco 
Julião admitiu que a justiça começa em casa. 
Logo, o Líder nordestino já apontou, também, 
aos proprietários prejudicados com as invasões, 
os meios de obterem a recuperação de 
suas terras, agindo conforme a sugestão 
daquele representante. 

O SR. NOVAES FILHO: – Nesse movimento 
patrocinado pelo Senhor Francisco Julião, ainda não 
apareceu, meu nobre colega, Líder, Deputado 
Estadual ou advogado disposto a instigar os 
ódios e as separações ou a fomentar as
 

discórdias. Enquanto isto, o Senhor Francisco Julião 
continua resguardado em suas imunidades 
parlamentares, que lhe favorecem tôda a sorte de 
intrigas e paixões. 

O SR. VIVALDO LIMA: – E o poder Judiciário 
presencia tudo isto sem qualquer intervenção! 

O SR. NOVAES FILHO: – Vossa Excelência 
não ouviu minha declaração sôbre a magnífica 
sentença, proferida na Comarca de Vitória de Santo 
Antão, que mancou reintegrar na posse do "Engenho 
da Galiléa" o seu legitimo dono. Mas tal confusão o 
Senhor Francisco Julião levantou, que a Assembléia 
Estadual mandou desapossar a propriedade, lei que o 
Governador Cid Sampaio sancionou e executou. 
Agora, o Executivo de Pernambuco está cheio das 
maiores dificuldades, porque a, pretensão daquele 
Parlamentar – e não queria renovar para o Plenário – 
constitui verdadeiro absurdo: nas terras desapropriadas 
pelo Estado, no valor de oito milhões de cruzeiros, vê-
se um amontoado de pessoas ocupando, um ou dois 
hectares apenas, quando o plano do Governador, 
plano realmente com sentido econômico, era garantir 
àqueles que sobrassem na divisão de dez hectares 
para cada um, a participação em outras áreas. 

Responderei agora ao nobre Senador Lima 
Teixeira. 

Ontem, Sua Excelência exercitou a tribuna 
com a alta responsabilidade de Líder da Maioria. 
Quando o ilustre Senador ergue aqui sua voz, sou o 
primeiro a descer da Mesa, para não perder palavra 
da Maioria do Senado, que fala, interpreta e 
investiga. 

Homem cuidadoso com o desempenho do 
meu mandato, estou sempre atento, às vozes 
autorizadas das grandes, lideranças. Das miúdas, 
dos Senadores Mem de Sá,... 

 



– 61 – 
 

O SR. MEM DE SÁ: – Miudíssimas!... 
O SR. NOVAES FILHO: – ...e Aloysio de 

Carvalho, que representam os pequenos Partidos, eu 
até me abstraio!... 

O nobre Senador Lima Teixeira, ontem, para 
bem alicerçar suas críticas ao eminente e honrado 
Sr. Presidente da República, valeu-se de um editorial 
do "Jornal do Brasil"... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade. 
O SR. NOVAES FILHO: – ...e, no seu 

discurso, inúmeras vêzes, Sua Excelência disse para 
o Plenário – "jornal credenciado", "dos mais 
autorizados e isentos de paixão" – "uma voz segura", 
afirmativas que receberam plena concordância. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente! 
O SR. NOVAES FILHO: – Sou o primeiro a 

declarar que o "Jornal do Brasil" participa da 
comunhão pernambucana, tão grande o número de 
coestaduanos que nêle atuam e tão bela a 
passagem por aquêle matutino, de um titular da. 
minha terra, o saudoso Conde Pereira Carneiro. 

De modo que falei hoje, para mostrar ao 
Senador Lima Teixeira a espécie de liderança do 
Senhor Francisco Julião. 

Confesso ao Senado que nunca Investiguei 
sôbre as raízes filosóficas do Senhor Francisco 
Julião. Tenho-o como cidadão simpático e agradável, 
muito inocente na aparência e manso na fala. Ontem 
o nobre Senador Lima Teixeira louvou-o perante êste 
Plenário reproduzindo opinião do "Jornal do Brasil"; 
também lerei perante a Casa o que diz o mesmo 
"Jornal do Brasil", na primeira página de sua edição 
de hoje. 

PRONTA AÇÃO DO EXÉRCITO CONTRA LIGAS 
 

O Exército está pronto para intervir nas Ligas 
Camponesas caso sejam hasteadas bandeiras de 
Cuba nos principais redutos dessas organizações, 
segundo se informa em fontes militares, que 
atribuem ao Deputado Francisco Julião uma 
declaração em que tal medida é anunciada. 

Essas fontes militares acrescentam que o 
Deputado Francisco Julião considera o hasteamento 
do pavilhão cubano como capaz de despertar nos 
camponeses nordestinos o sentimento revolucionário 
que ora domina Cuba. 

O "Jornal do Brasil, que todos respeitamos, é 
órgão bem informado, criterioso, incapaz de incorrer 
em leviandade de qualquer ordem. Há pois um 
perfeito conflito que, estou certo, muito incomodará a 
consciência do eminente Senador Lima Teixeira; ou 
as declarações que Sua Excelência fêz ontem, nesta 
Casa sôbre o Líder Francisco Julíão, ou o que 
informa, hoje em sua primeira página o grande e 
autorizado órgão, o "Jornal do Brasil". 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em primeiro 

lugar, esclareço que não sou como Vossa Excelência 
julga, defensor do Deputado Francisco Julião, nesta 
Casa. 

O SR. NOVAES FILHO: – Não afirmei isso. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Apenas transmiti 

impressões recolhidas pessoalmente do Deputado 
Francisco Julião. 
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O SR. NOVAES FILHO: – Vossa Excelência é 
o defensor das "idéias generosas" do Senhor 
Francisco Julião, através da tribuna do Senado. 
São coisas distintas mas que guardam certa 
semelhança. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não receio o Sr. 
Francisco Julião como não me arrecearia de Pedro, 
Antônio ou José, se democratas. Por que temer 
o Senhor Francisco Julião se lhe assistirem 
motivos e razões para defender ris pequenos 
agricultores? Se as razões se fundamentam na 
lei. atendamo-lo. Se, porém Sua Excelência se 
rebela e toma atitudes subversivas punamo-lo. 
Assim me manifestei quando transmiti ao Senado 
as opiniões que recolhi do Deputado Francisco 
Julião. Quanto às declarações do "Jornal do 
Brasil" órgão realmente de grande conceito, o que 
dêle transcrevi para constar dos Anais foi um 
editorial que pressupõe responsabilidade da 
própria Direção do "Jornal do Brasil", enquanto que 
Vossa Excelência refere notícia simplesmente 
informativa. 

O SR. NOVAES FILHO: – Notícia publicada 
na primeira página com todo relêvo, não pode ser 
notícia leviana. Declaro ainda ao nobre Senador 
Lima Teixeira que dentro de pouco tempo Sua 
Excelência conhecerá, de perto a tal "atuação 
generosa perfeitamente enquadrada na Constituição 
e nas Leis", das Ligas Camponesas. 

Senhor Presidente, a estas horas já se inicia o 
movimento para fundação de Ligas Camponesas no 
Município de Santo Amaro, no Estado da Bahia,... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não! 
O SR. NOVAES FILHO: – ...a que darei o meu 

apoio, minha solidariedade e ajuda. (Riso). 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Caro colega, temos 
que proceder com isenção de ânimo. Se estivermos 
errados em alguma coisa, e o Senhor Francisco 
Julião reivindica justos direitos de trabalhadores, não 
nos devemos opor pela violência o que seria criar em 
Francisco Julião uma vítima, que amanhã, seria 
endeusada e se constituiria bandeira do movimento. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Exato. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Anteontem me dizia 

êsse Deputado com modéstia: "Senador, não tenho 
méritos para ser tão comentado pela Imprensa e no 
País. Soube inclusive que o representante do 
Presidente John Kennedy se sentiu de certo modo 
preocupado, impressionado com a minha atuação. 

Que êsse Deputado se torne bandeira é 
justamente o que desejo evitar; mas se levarmos o 
caso pela violência, êle se transformará amanhã, em 
grande líder de grandes reivindicações. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Desejava retroagir 

um pouco no discurso de Vossa Excelência. Ao 
citar medidas que estão sendo adotadas para a 
repressão em Pernambuco, Vossa Excelência 
declarou que o Exército já se movimenta no 
sentido de retirar bandeiras espúrias que porventura 
apareçam em solo pernambucano, hasteadas 
pelas Ligas Camponesas. Creio que essas Ligas 
devem estar juridicamente organizadas. É uma 
impressão, não sei porque desconheço sua 
instituição; mas se foram instituídas, só podem 
funcionar no País nos têrmos da lei. E se funcionam 
regularmente, e não transpõem as fronteiras 
legais, só o Judiciário poderá tomar as provi-
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dências cabiveis no sentido do seu fechamento. A lei 
não permite que entidades dessa natureza 
promovam a subversão da ordem pública, 
clandestinamente e muito menos ostensivamente, 
como é o caso agora testemunhado através do 
depoimento de V. Exa. Nesse caso, cabe ao 
Judiciário, pelos canais competentes, mandar fechar 
as Ligas Camponesas se de fato, se tornam nocivas 
e perniciosas à ordem pública no Brasil. Não entra 
na minha compreensão que o Exército possa fazê-lo, 
assim extemporâneamente, sem qualquer 
providência de ordem legal. Era o que desejava dizer 
a Vossa Excelência, que se declara sempre um dos 
mais modestos plantadores de cana em Pernambuco 
emquanto nós o consideramos um dos mais 
brilhantes Parlamentares do Senado da República, 
manifestando a minha estranheza, como um dos 
mais modestos médicos da minha terra. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato a 
Vossa Excelência. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – Eu desejaria ouvir 
primeiro outros nobres Colegas, que igualmente me 
honram com a sua intervenção – os Senadores 
Caiado de Castro e Vivaldo Lima, que me têm 
solicitado aparte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Serei breve; apenas 
desejo complementar o pensamento do nobre 
Senador Vivaldo Lima. Acho que, quanto antes, 
devemos promover a Reforma Agrária, que se 
retarda, mas reconheço que algumas providências 
devem ser desde logo concretizadas no preparo do 
caminho. 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

Senhor presidente, tomando em 
consideração o aparte do nobre

Senador Vivaldo Lima, desejo lembrar a Sua 
Excelência que o Exército possui Serviço 
Secreto muito bem organizado que observa, 
investiga e recolhe dados dentro de sua 
precípua missão constitucional de garantia da 
Constituição, das leis sobretudo, da soberania 
do Brasil. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perfeito. 
O SR. NOVAES FILHO: – Sua Excelência 

há de convir comigo que nenhuma informação 
pode ser mais insuspeita e serena do que a do 
Serviço Secreto do Exército, porque o Exército 
não tem Partido. Os Generais que comandam 
Regiões Militares nos Estados são homens acima 
das tricas partidárias; são homens superiores, 
grandes líderes das Fôrças Armadas. Homens junto 
aos quais jamais entoarão os cânticos dêsse ou 
daquele grupo. 

Quando o Exército deliberou alertar os 
Podêres Públicos para os perigos que 
escaparam às organizações civis – bem mais 
pecadoras e vulneráveis, sejamos justos – 
é porque tinha razões de sobra para 
fazê-lo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Ouvirei Vossa 
Excelência com muito prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Meu aparte 
será curto. 

O SR. NOVAES FILHO: – Pode ser 
extenso, porque tenho muita honra em 
ouvi-lo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não 
desejo entrar na apreciação da personalidade 
do Senhor Francisco Julião nem falar da 
Reforma Agrária, mas apenas dar a Vossa 
Excelência o meu testemunho de
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fatos em que tomei parte. Por duas vêzes, quando 
em atividade no Exército – uma, exercendo funções 
de comando, em Pernambuco e outra quando Chefe 
do Gabinete Militar da Presidência 
da República – fui chamado a estudar, com 
muito carinho; o problema das Ligas Camponesas 
que, incontestàvelmente, desde o seu inicio, 
têm-se constituído em elemento de intranqüilidade, 
merecendo, assim, a atenção do Govêrno. 
Justamente com os assessôres do Estado-Maior, 
examinamos cuidadosamente o assunto e, dentro 
da nossa função de prever para prover, tivemos 
oportunidade de alertar o Govêrno Federal para 
as possíveis conseqüências do movimento 
empreendido pelas Ligas Camponesas. Nos 
arquivos devo existir dois trabalhos elaborados por 
mim sôbre o assunto. No primeiro, apresentado 
quando comandava a Tropa de Infantaria de 
Pernambuco, eu manifestava meu receio de que, 
em futuro próximo, o Exército fôsse chamado a 
intervir em conseqüência do desenvolvimento das 
Ligas Camponesas e da intranqüilidade que 
viessem a gerar. Mais tarde, ocupando posição de 
maior relêvo, como chefe do Gabinete Militar do 
Presidente da República, fui mandado a Pernambuco 
para tomar alguns contatos e verificar se o meu 
relatório anterior – do conhecimento do Chefe do 
Govêrno – estava atualizado. O problema se 
complicava e eu temia realmente que o Brasil, de 
futuro, fôsse envolvido por grave perturbação da 
ordem. Receava chegássemos ao ponto, muito bem 
focalizado por Vossa Excelência, de os pequenos 
lavradores – não entrarei na apreciação da causa, já 
conhecida de todos – invadirem as propriedades 
alheias, tomando a situação tal vulto que se tornaria 
necessário o emprêgo da fôrça. Seria desagra-

dável para o Exército – que é do povo e formado 
essencialmente, de elementos das camadas 
populares, ter de intervir contra êsses mesmos 
elementos. Era o testemunho, que desejava prestar, 
acrescentando um outro depoimento – e espero não 
me leve Vossa Excelência a mal. – Quem está 
completamente fora da política, visando apenas à 
defesa nacional e à manutenção da ordem interna, é 
obrigado muitas vêzes, ao investigar um fato, a levar 
seus estudos até à conduta de pessoas de 
responsabilidade. E, neste meio, Vossa Excelência 
foi incluído. Tive oportunidade de mandar examinar, 
com cuidado, a atuação de Vossa Excelência no 
particular. E grande é a minha satisfação em poder 
declarar neste momento de público – nunca, o fizera 
antes a Vossa Excelência, que verificamos ser Vossa 
Excelência um dos proprietários mais generosos e 
dedicados aos seus trabalhadores. Mais tarde, 
quando ingressei na política, tive muita vontade de 
vê-lo no meu Partido, pois já conhecia sua 
orientação trabalhista. 

Desculpe, nobre Senador, o tempo que tomei 
a Vossa Excelência. Quis, apenas manifestar o meu 
receio, ante a situação criada, sem entrar em 
apreciações sôbre o Senhor Francisco Julião, ou 
sôbre a reforma agrária, trazendo ao Senado o 
testemunho de um caso que vivi, e que fui levado a 
estudar, por fôrça de ordem superior. Como naquela 
época, sinto-me hoje apreensivo, principalmente 
agora que Vossa Excelência me informa – eu não 
havia lido – que vão ser fundadas Ligas 
Camponesas no Estado do Rio e até na Bahia. 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
eu me felicito nesta hora pelo aparte que acabo de 
receber do tão eminente brasileiro, eminente e 
sereno, sereno e justo, homem bom, homem sem
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ódios a vingar e sem interêsses a defender em 
Pernambuco. O depoimento do eminente Senador 
Caiado de Castro vale muito mais do que o modesto 
discurso que ora profiro, neste Plenário. Trouxe-nos 
Sua Excelência seu depoimento veraz e elevado, de 
fatos ocorridos quando exerceu alto posto de 
comando militar em Pernambuco, ocasião em que 
investigou e sentiu os perigos e as diretrizes de 
certas organizações. 

Quero agradecer ao eminente Senador Caiado 
de Castro a revelação que nem a mim jamais havia 
feito. Procurando sentir os bons ou maus bofes dos 
proprietários agrícolas de minha terra, encontrou-me 
Sua Excelência entre os proprietários que cumprem 
com seus deveres, adstritos à ordem, à hierarquia, à 
disciplina, sem nunca, porém perder de vista os 
deveres da generosidade, da compreensão do 
amparo e da assistência aos que podem menos. 

Sr. Presidente, tenho em mãos artigo de um 
dos mais brilhantes jornalistas do Brasil, que 
pontifica no Diário de Pernambuco, há muitos anos, 
com irradiação por toda a Imprensa brasileira – 
Aníbal Fernandes. Pelo adiantado da hora – estou 
esgotando a primeira parte do Expediente, privando 
assim os companheiros inscritos de proferirem seus 
discursos, neste início de Sessão – não vou ler o 
artigo na íntegra. Peço, porém, a atenção dos que 
me ouvem para a parte final: 

"Tenho minhas dúvidas que o nosso Julião é 
fiel discípulo de Mao, a julgar por essas palavras do 
folhetinho: "A extensão de agitação política pelas 
regiões campestres é completamente uma realização 
do Partido Comunista e das Ligas de Camponeses. 
Simples frases de propaganda, desenhos e 
discursos têm obtido resultados bons e rápidos, exer-

cendo tal influência sôbre os camponeses que todos 
êles dão a impressão de terem freqüentado a escola 
política por muito tempo". 

Está entre aspas o que o articulista transcreve 
de boletins derramados aos milhares, por todos os 
recantos de Pernambuco. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com satisfação. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O grande 

jornalista Aníbal Fernandes tem muita razão no seu 
comentário. Quando ouço essa história de pretender-
se substituir a Bandeira do Brasil pela de Cuba, em 
Pernambuco, lembro-me daquela outra história – a 
daqueles que diziam que se houvesse uma guerra 
do Brasil com a Rússia, ficariam do lado de Moscou. 
Parece-me haver grande identidade nesses pontos 
de vista. 

O SR. NOVAES FILHO: – Perfeitamente. 
Sou muito grato ao aparte do nobre representante 
de Sergipe, Senador Heribaldo Vieira, antigo 
agricultor, homem de trabalho, jurista e muito 
conhecido em Sergipe como extremado socialista. 
Assim, o nobre Senador Heribaldo Vieira tem 
autoridade para falar porque Sua Excelência, na 
sociedade em que vivemos, não leva os seus ideais 
de melhores compreensões humanas a êsses 
extremos de deformação e sobretudo, de traição aos 
princípios democráticos consagrados na Constituição 
do Brasil. 

Senhor presidente, lamento muito ter vindo a 
esta tribuna ocupar-me daquela figurinha tão 
simpática que é o Senhor Francisco Julião, de tal 
doçura que deixou em plena embriaguez e fascínio o 
nobre Senador Lima Teixeira. (Riso). 
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O SR. VIVALDO LIMA: – Vossa Excelência 
pode chamá-lo apenas de “o Julião”... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Admira-me que 
êsse pequenino Julião esteja fazendo tanto 
movimento no País. Alguma coisa êle deve possuir 
para despertar tão grande atenção. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. sabe que o 
Sr. Carlos Prestes também não é de grande estatura 
e fôi muito movimento no Brasil. 

Não sei se Vossa Excelência considera 
bondosas e inocentes as idéias que êle professa. 
Eu as considero maléficas, em face do regime 
político que adotamos. Sou um democrata 
convicto. 

E, Senhor Presidente, se a democracia fôr 
causadora de maléficios à humanidade, muito terei 
de que me penitenciar na eternidade, de onde já 
vou perto, porque sou um homem rigorosamente 
democrata. Sou pelo respeito à personalidade 
humana; sou pelo resguardo das liberdades. Se da 
minha atitude resultar qualquer prejuízo à 
comunhão brasileira. Sr. Presidente, dentro dêste 
quadro, sou dos maiores pecadores da minha 
Pátria. 

Não quero mais tomar a atenção dêste 
Plenário, tão generoso para comigo, acredito por 
perceber as dificuldades com que vem à tribuna 
um modesto plantador de cana, que a exercita 
pelo cumprimento indeclinável de um dever. Por 
êste motivo, vejo-me sempre assistido e 
amparado pela bondosa atenção de todos os 
meus pares. (Muito bem! muito bem! O oradoré 
cumprimentado). 

Em meio ao discurso do Sr. Novaes Filho o 
Senhor Moura Andrade deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão preliminar (art. 265, do 
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado, nº 
30, de 1960, que dispõe sôbre trechos, em construção 
do Tronco Principal Sul, sua incorporação à Rêde 
Ferroviária Federal S. A., e dá outras providências. 

Parecer nº 209, de 1961, da Comissão de 
Constituição e Justiça, oferecendo substitutivo. (Pausa). 

 
Em votação o substitutivo. Se fôr aprovado, 

prejudicará o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
É o seguinte o substitutivo aprovado: 

 
SUBSTITUTIVO 

 
Ao P.L.S. 30-60, que dispõe sôbre trechos, em 

construção, do Tronco Principal Sul, sua incorporação à 
Rêde Ferroviária Federal S.A. e dá outras providências. 

 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os trechos ferroviários em construção 

ou construídos no Tronco Principal Sul, ficam 
incorporados à Rêde Ferroviária Federal, S. A. 

Art. 2º As obras, até sua conclusão total – serão 
realizadas pelos órgãos federais que as iniciaram. 

Art. 3º – Esta lei entrará em 
vigorna data de sua publicação,
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revogadas as disposições em contrário. 
Senado Federal, em 10 de maio de 1961. – 

Daniel Krieger, Presidente, em exercício. 
É o seguinte o projeto prejudicado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 30, DE 1960 
 

Dispõe sôbre trechos, em construção, do 
Tronco Principal Sul, sua incorporação á Rêde 
Ferroviária Federal S. A. e dá outras providências. 

 
Art. 1º – Os trechos ferroviários em 

construção ou construídos no Tronco Principal Sul 
ficam incorporados à Rêde Ferroviária Federal 
S.A. 

Art. 2º – O Govêrno Federal dará os 
avais necessários às operações de crédito que 
forem realizadas pela R.F.F.S.A., para a 
conclusão das obras do T.P.S., durante o prazo 
de cinco anos. 

Art. 3º – A cobertura das operações de crédito 
realizadas será por dotações orçamentárias e rendas 
operacionais dos trechos que forem entregues ao 
tráfego. 

Art. 4º – As obras, até sua conclusão total, 
serão realizadas pelos órgãos federais que as 
iniciaram. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 58, de 1961 (número 385, de 1959, 
na Casa de origem), que reorganiza o Ministério 
das Relações Exteriores e dá outras 
providências, tendo Pareceres Favoráveis (ns, 
273, 274 e 275, de 1961) das Comissões – de 
Serviço Público Civil, de Relações Exteriores e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emendas que vão ser lidas. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA 
Nº1 

 
Suprima-se o parágrafo único do artigo 12. 

 
Justificação 

 
Os Consultores Jurídicos já são, por exigência 

da lei geral, nomeados em caráter efetivo. No anexo 
está registrado o cargo de Consultor Jurídico do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 2 
 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 14: 
"§ – O Diretor do Instituto Rio Branco será 

indicado pelo Secretário-Geral ao Ministro de Estado 
e designado pelo Presidente da República dentre os 
Embaixadores em atividade ou aposentados". 

 
Justificação 

 
Sòmente diplomatas com larga experiência 

deverão dirigir o Instituto Rio Branco. 
Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 

Daniel Krieger. 
 

EMENDA 
Nº 3 

 
Acrescente-se ao artigo 23 o seguinte 

parágrafo: 
"§ – Em nenhuma hipótese poderá ser 

atribuída a pessoa estranha à carreira, que exerça a 
função de Embaixador, remuneração superior à que 
corresponda, na mesma condição a funcionário da 
carreira de diplomata". 
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Justificação 
 

Trata-se de evitar, corrigindo anomalia 
verificada na prática administrativa nos últimos anos, 
a eventual disparidade de remuneração atribuída a 
Embaixador, quando a escolha recai em pessoa 
estranha à carreira de diplomata e em situação 
legal de optar pelos vencimentos de outra função 
pública. A emenda visa a impedir essa opção, 
sempre que ela implique conferir remuneração 
mais alta do que a prevista para os Embaixadores 
de carreira. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1981. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 4 
 

Adote-se a seguinte redação para o artigo 27: 
"Art. 27 – As Repartições Consulares 

compreenderão: 
a) Consulados Gerais de Carreira; 
b) Consulados de Carreira; 
c) Consulados Privativos; 
d) Consulados Honorários”. 

 
Justificação 

 
Trata-se de modificação de forma, que 

introduziria enumeração mais consentânea com a 
atual nomenclatura das repartições consulares. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 5 
 

Reorganiza o Ministério das Relações 
Exteriores e dá outras providências. 

Redija-se assim o artigo 33: 
"A carreira de diplomata do 

quadro permanente do Ministério das

Relações Exteriores compõe-se das seguintes 
classes, em ordem crescente de hierarquia 
funcional: 

a) – terceiro secretário; 
b) – segundo secretário; 
c) – primeiro secretário; 
d) – ministro; 
e) – embaixador". 
Em conseqüência, redijam-se assim os 

seguintes artigos: 
"Art. 6º, § 2º – O Secretário Geral indicará ao 

Ministro de Estado, dentre os Embaixadores e os 
Ministros da carreira de diplomata, seus Adjuntos, 
que serão designados pelo Presidente da 
República". 

"Art. 11, § 2º – Caberá ao Instituto Rio Branco 
organizar, no mais breve prazo possível, o Curso de 
Altos Estudos para Ministros da carreira de 
diplomata". 

"Art. 14 – Os chefes de Departamento 
da Secretaria de Estado serão indicados pelo 
Secretário Geral ao Ministro de Estado e 
designados pelo Presidente da República dentre 
os Embaixadores e os Ministros, e os chefes 
de Divisão, pelo mesmo processo, dentre os 
Ministros e os Primeiros Secretários, da carreira 
de diplomata". 

"Art. 16, parágrafo único – O chefe do 
Serviço de Relações com o Congresso Nacional 
será indicado pelo Ministro de Estado e designado 
pelo Presidente da República dentre os 
Embaixadores e os Ministros, da carreira de 
diplomata". 

"Art. 23 – Os Embaixadores serão escolhidos 
na classe respectiva da carreira de diplomata". 

"Art. 23, § 3º – Poderão ser comissionados 
Ministros da carreira de diplomata como 
Embaixadores, desde que possuam o mínimo 
de 20 anos de serviço na mesma, dos quais 
10 de exercício no exterior e que tenham 
concluído o Curso de Altos Estudos do Instituto 
Rio Branco". 
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"Art. 23, § 4º – Os Ministros da carreira 
de diplomata poderão ser designados pelo 
Presidente da República para servir em 
Embaixadas e Delegações, na função de Ministro 
Conselheiro". 

"Art. 24 – Os Enviados Extraordinários e 
Ministros Plenipotenciários serão escolhidos dentre 
os Ministros da carreira de diplomata". 

"Art. 28 parágrafo único – Os Cônsules 
Gerais serão escolhidos dentre os Ministros de 
carreira de diplomata; os Cônsules, dentre os 
Primeiros e Segundos Secretários; os Cônsules 
Adjuntos, dentre os Segundos Secretários e os Vice-
Cônsules, dentre os Terceiros Secretários, da 
referida carreira". 

"Art. 38, § 1º – Serão aposentados 
compulsòriamente os diplomatas que atingirem os 
seguintes limites de idade: 

 
Embaixadores........................................ 65 anos
Ministros................................................. 62 " 
Primeiros Secretários............................. 60 " 
Segundos Secretários............................ 55 " 

 
Substitua-se no Anexo II: 
"Ministro de Primeira Classe" por 

"Embaixador" "Ministro de Segunda Classe" por 
"Ministro". 

 
Justificação 

 
Embaixador e Ministro são os títulos 

universalmente aceitos para designar Ministros 
de Primeira e de Segunda Classes, 
respectivamente. 

Substituiu-se o vocábulo "nomeado" por 
"designado" onde errôneamente se empregou o 
primeiro. 

No art. 14 incluiu-se: "pelo mesmo processo". 
No parágrafo único do artigo 16 incluiu-se 
"indicado pelo Secretário Geral". No § 3º do art. 
23 substituiu-se "realizado" por "concluído", por 
razões óbvias. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961 – 
Daniel Krieger. 

EMENDA 
Nº 8 

 
Redija-se assim o art. 35. 
"Os ocupantes de cargos da classe inicial da 

carreira de diplomata terão suas nomeações 
automaticamente confirmadas ao completarem um 
ano de efetivo exercício no cargo". 

 
Justificação 

 
A lei geral estabelece um ano para a 

confirmação. Os diplomatas, antes de serem 
nomeados para a carreira, têm de cursar, durante 
dois anos, o Instituto Rio Branco. Não se justifica, 
pois, que, além daqueles dois anos, se exijam outros 
dois para a sua confirmação. Seria exigir quatro do 
diplomata e apenas um para qualquer outro 
funcionário público. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 7 
 

Suprima-se o Parágrafo 3º, do artigo 35. 
 

Justificação 
 
O parágrafo 3º seria uma conseqüencia do art. 

35 caso o mesmo Risse conservado com a redação 
aprovada pela Câmara. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 8 
 

O artigo 36 e seus parágrafos passarão a ter 
a. seguinte redação: 

"Art. 36 – Os diplomatas só poderão casar 
com pessoas de nacionalidade brasileira e mediante 
autorização do Ministro de Estado. 

§ 1º – Excepcionalmente, poderão ser 
autorizados pelo Presidente da República a casar com
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pessoas de nacionalidade estrangeira. 

§ 2º – Com o pedido de autorização serão 
apresentados atestados e outros documentos que o 
Ministro de Estado requisitar de funcionários 
competentes com os esclarecimentos que lhe 
pareçam convenientes. 

§ 3º – Os diplomatas não poderão servir no 
País da nacionalidade originária, ou adquirida do 
cônjuge salvo autorização expressa do Presidente da 
República. 

§ 4º – Quando o cônjuge do diplomata fôr 
servidor público será licenciado "ex-officio", sem 
vencimentos ou remuneração do cargo ou função 
que exercer, ficando em licença enquanto viver ou 
estiver no serviço ativo o diplomata ou enquanto 
perdurar sua sociedade conjugal. 

§ 5º – O cônjuge do diplomata que tenha 
sido obrigado a pedir exoneração de cargo ou 
função pública em virtude de dispositivo legal, 
será readmitido se o requerer e a êle se 
aplicará simultâneamente o disposto no parágrafo 
anterior. 

§ 6º Quando, nas condições previstas 
nos parágrafos 4º e 5º o cônjuge do diplomata 
pertencer também à mesma carreira, deverá 
exonerar-se do cargo, mas lhe ficará assegurado o 
direito à readmissão em caso de desquite, 
exoneração, demissão ou falecimento do outro 
cônjuge. 

§ 7º – A transgressão das normas dêste artigo, 
uma vez comprovada, acarretará na demissão do 
diplomata. 

 
Justificação 

 
O presente artigo, ao tratar do casamento 

de diplomatas, procura corrigir a situação não 
sòmente no que se refere ao caso em que um 
dos cônjuges é servidor público como também a 
hipótese de o matrimônio ser realizado entre dois

funcionários da carreira de diplomata. 
Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 

Daniel Krieger. 
 

EMENDA 
Nº 9 

 
O artigo 37 terá a seguinte redação, nas suas 

alíneas: 
"a) – as promoções a Embaixador 

obedecerão, exclusivamente, ao critério de 
merecimento, devendo o funcionário contar o mínimo 
de 5 anos na sua classe, 20 anos de serviço na 
carreira, dos quais 10 pelo menos no exterior e estar 
colocado na primeira metade da lista de antiguidade 
do novo quadro. 

b) – decorridos 5 anos de instalação do Curso 
de Altos Estudos do Instituto Rio Branco, só poderão 
ser promovidos a Ministro ou comissionados na 
função de Embaixador, os Ministros que tiverem 
concluído o referido curso; 

c) – as promoções a Ministro obedecerão aos 
critérios de merecimento e antiguidade, na proporção 
de 5 vagas por merecimento e 1 por antiguidade; no 
caso de promoção por merecimento, o funcionário 
deverá estar colocado no primeiro têrço da lista de 
antiguidade do nôvo quadro, contar com mais de 5 
anos de classe e, pelo menos, 15 anos de carreira, 
dos quais a metade no exterior; 

(Suprima-se a alínea "d" do projeto da 
Câmara) 

d) – as promoções a Primeiro Secretário 
obedecerão aos critérios de merecimento e 
antiguidade, na proporção de 2 vagas por 
merecimento e 1 por antiguidade; no caso de 
promoção por merecimento, a escolha só 
poderá recair sôbre funcionário colocado no 
primeiro têm da lista de antiguidade do nôvo 
quadro, salvo se o mesmo contar, com mais 
de 5 anos de classe ou 10 de carreira, situa-
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ção em que poderá ser escolhido dentre os 
colocados na primeira metade daquela lista. 

e) – as promoções a Segundo Secretário 
obedecerão aos critérios de merecimento e 
antiguidade, na proporção de uma vaga por 
merecimento e 2 por antiguidade; no caso de 
promoção por merecimento a escolha só poderá 
recair sôbre funcionário colocado no primeiro têrço 
da lista de antiguidade do nôvo quadro, que conte 
um mínimo de 3 anos de classe. 

 
Justificação 

 
É sabido que o conjunto de normas, adotado pela 

atual Administração no sentido de coibir tanto quanto 
possível, arbitrariedades nas promoções do pessoal 
diplomático, representa, senão uma solução definitiva 
para o problema avançado, passo para moralizar a 
prática, evitando que os reflexos da injustiça cometida 
atinjam a própria eficiência do serviço. Seria, portanto, 
altamente aconselhável dar àquelas normas fôrça de lei, 
incorporando-as, nos seus princípios gerais, ao 
articulado do projeto, o qual, aliás, no particular, nada 
apresenta que se contraponha frontalmente ao espírito 
e à finalidade das citadas normas. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 10 
 
Artigo 38, parágrafo 1º – Serão aposentados 

compulsòriamente os diplomatas que atingirem os 
seguintes limites de idade: 

 
Embaixador............................................ 65 anos
Ministro................................................... 62 " 
1º Secretário........................................... 60 " 

 
Parágrafo 2º – Os Segundos Secretários 

ou Cônsules de Segunda classe que tenham 
sido aposentados por limite de idade e que 
ainda não tenham sessenta anos

de idade voltarão à atividade em que se 
aposentaram 

 
Justificação 

 
É evidente que aos 55 anos o funcionário 

público ainda se encontra apto para o 
desempenho de suas funções. Aposentá-lo nessa 
idade significa ônus para o Tesouro sem finalidade 
alguma. 

Sala das Sessões, 4 de julho de 1961. – 
Gilberto Marinho. 

 
EMENDA 

Nº 11 
 

Redija-se assim o parágrafo 2º do artigo 38: 
"Os proventos dos funcionários aposentados 

da carreira de diplomata serão reajustados sempre 
que houver alteração de remuneração dos 
funcionários em serviço ativo". 

 
Justificação 

 
A presente emenda visa assegurar, de modo 

explicito, a situação do diplomata inativo, 
equiparando os seus proventos aos percebidos pelos 
que se escontram em atividade. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 12 
 
O art. 45 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 45 – Os antigos Auxiliares Contratados, de 

nacionalidade brasileira, enquadrados atualmente 
como Oficiais de Administração, Escriturários e 
Escreventes-Datilógrafos que contem com mais de 5 
anos de serviço no Ministério das Relações Exteriores 
ou 10 de serviço público, serão transferidos, desde 
que o requeiram dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias, a partir da publicação desta lei, pa-
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ra a série de classes de Oficial de Chancelaria. 
§ 1º – Os servidores do Ministério das 

Relações Exteriores, de nacionalidade brasileira, 
poderão optar dentro do prazo de 90 (noventa) dias a 
partir da publicação desta lei, pelo enquadramento 
na referida série, satisfeitas as seguintes exigências: 

a) gozar de boa saúde, provada mediante 
inspeção médica; 

b) inexistência, em seus assentamentos, de 
punição em processo administrativo ou de nota 
desabonadora do conceito funcional; 

c) contar no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no Ministério das Relações Exteriores, ou 2 
(dois) anos no caso de haver sido admitido no 
Ministério por concurso de provas; 

d) conhecimento de, pelo menos, um idioma 
estrangeiro; 

e) bom conceito funcional atestado pelo chefe 
imediato. 

§ 2º – Os servidores de outras repartições 
federais regularmente à disposição do Itamarati e 
requisitados por êsse Ministério há mais de 5 (cinco) 
anos, poderão também optar na forma do parágrafo 
anterior desde que contem, no mínimo, com 10 (dez) 
anos de serviço público. 

§ 3º – Aceita a opção nos têrmos dos 
parágrafos 1º ou 2º dêste artigo, os servidores 
beneficiados passarão a exercer o cargo de Oficial de 
Chancelaria a partir da publicação, no "Diário Oficial", 
da relação nominal respectiva, considerando-se o 
enquadramento como transferência "ex-officio" no 
interêsse da Administração. 

§ 4º – Sòmente poderão ser providos na forma 
do disposto neste artigo, até 2/3 (dois terços) dos cargos 
de cada classe da carreira de Oficial de Chancelaria''. 

 
Justificação 

 
Na exposição de motivos que deu 

origem ao presente projeto foi

realçado: "Entretanto, permito-me assinalar que a 
opção permitida aos atuais Auxiliares Contratados, 
que poderão investir-se nos novos cargos de Oficial 
de Chancelaria, poderá importar numa redução de 
cêrca de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros) a ser realizada na respectiva rubrica 
orçamentária". 

Como se vê, o não aproveitamento dos 
antigos Auxiliares Contratados acarretaria enorme 
despesa, em dólares, já que continuariam no Quadro 
Suplementar, apesar da criação da Carreira de 
Oficial de Chancelaria. 

Os novos parágrafos 2º ou 3º estabelecem 
exigências mais rigorosas que as dos mesmos 
parágrafos do projeto da Câmara. 

Na alínea "d" substituiu-se "francês, inglês ou 
espanhol" por qualquer idioma estrangeiro. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 13 
 
Redija-se da seguinte maneira o artigo 48: 
"Art. 48 – Os antigos cargos de Técnico 

de Pessoal e Técnico de Material do Quadro 
do Ministério das Relações Exteriores são 
enquadrados na série de classes de "Técnico de 
Administração". 

 
Justificação 

 
Em face da modificação da nomenclatura dos 

cargos introduzida pela Lei nº 3.780, de 12 de julho 
de 1960 (Lei de Classificação de Cargo) impõe-se, 
como medida decorrente, a ressalva, acrescentando-
se o adjetivo "antigos", a fim de identificar os cargos, 
atingidos. 

Senado Federal, 4 de julho de 1961. 
– Gilberto Marinho. 
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EMENDA 
Nº 14 

 
Suprima-se o art. 49 do projeto da Câmara. 
 

Justificação 
 

Por se tratar de função para a qual não é 
indispensável experiência específica nos serviços 
do Ministério das Relações Exteriores, seria 
aconselhável o recrutamento do pessoal mediante 
concurso, na forma da lei. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 15 
 

Suprima-se o artigo 51 do projeto da Câmara. 
 

Justificação 
 
A matéria já foi incluída no parágrafo 5º do 

nôvo artigo 46. 
Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 

Daniel Krieger. 
 

EMENDA 
Nº 16 

 
Substitua-se no artigo 52 do projeto da 

Câmara o vocábulo: 
"sistemàticamente" 
pela expressão: 
"quando necessário". 

 
Justificação 

 
Sòmente quando necessário, para evitar 

despesas supérfluas, deverá o representante do serviço 
empreender viagens de inspeção das instalações 
de Missões diplomáticas ou Repartições consulares. 

Sala das Sessões, em 4 de julho, 
de 1961. – Daniel Krieger.

EMENDA 
Nº 17 

 
Suprimam-se, nas partes inicial e final do 

artigo 53 as expressões: 
"O Diretor e" e "Consular ou". 
 

Justificação 
 
O parágrafo que se acresce ao artigo 14 

declara que "o Diretor do Instituto Rio Branco será 
indicado pelo Secretário-Geral ao Ministro de Estado 
e designado pelo Presidente da República dentre os 
Embaixadores em atividade ou aposentados". 
Quanto à expressão "consular ou" cabe acrescentar 
que o próprio texto da lei consagra a terminologia 
"carreira diplomática", como resultado da fusão das 
duas funções. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA 

Nº 18 
 
Inclua-se nas Disposições Gerais e 

Transitórias artigo assim redigido: 
"Art. – Para o provimento das vagas 

decorrentes da presente lei, também poderão 
concorrer às promoções a que se refere a 
alínea "c" do art. 37, os funcionários colocados 
na primeira metade da lista de antiguidade, 
desde que preencham os requisitos da referida 
alínea". 

 
Justificação 

 
Em se tratando de promoção à reduzida 

classe na qual serão escolhidos os Enviados 
Extraordinários e Ministros Plenipotenciários, 
e até mesmo Embaixadores em comissão, torna-
se imprescindível dar maior liberdade de escolha 
ao Executivo, a fim de facilitar o imediato 
provimento das Chefias de Missões que, por 
falta de pessoal diplomático categorizado pa-
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ra exercê-las, se encontram vagas, no momento. 
Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 

Daniel Krieger. 
 

EMENDA 
Nº 18-A 

 
Acrescente-se a expressão: 
"ou símbolos" 

na última coluna da página do Anexo I relativa aos 
cargos de Consultor Jurídico, Diretor de Museu 
Diplomático ou Consultor Técnico do Patrimônio. 

 
Justificação 

 
2-C, 4-C e 3-C são, evidentemente símbolos. 

Omitiu-se naquela página a referida expressão. 
Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 

Daniel Krieger. 
 

EMENDA 
Nº 19 

 
Substitua-se, no Anexo I, na coluna 

denominada "situação nova" a série de classes 
"Bibliotecário EC-101" e 
"Auxiliar de Bibliotecário EC-102" pela seguinte:
"Bibliotecário EC-101": 
 

6 ............................................................. 16-C
9 ............................................................. 14-B

11 ............................................................. 12-A
 
Suprima-se em conseqüência, a classe 

denominada 
"Auxiliar de Bibliotecário EC-102". 
 

Justificação 
 
Dada a natureza altamente específica dos 

serviços da Biblioteca do Ministério das Relações 
Exteriores, é sugerida a ampliação da série de classes 
"Bibliotecário EC-102, não importando a modificação 
proposta em qualquer aumento de despesa, havendo, 
ao contrário, uma redução anual na mes-

ma de Cr$ 196.000,00 devido à supressão da 
classe denominada "Auxiliar de Bibliotecário EC-
102". 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961. – 
Daniel Krieger. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, 
pela ordem, o nobre Senador Daniel 
Krieger. 

O SR. DANIEL KRIEGER (pela ordem): – 
Senhor Presidente, signatário de várias emendas 
apresentadas ao Projeto de Reforma do Itamarati, 
venho requerer a Vossa Excelência a retirada 
delas. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito ao nobre 
Senador Daniel Krieger que encaminhe à Mesa, 
nos têrmos do Regimento, seu requerimento por 
escrito. 

O SR. GILBERTO MARINHO (pela 
ordem): – Senhor Presidente, autor de várias 
emendas ao projeto de reforma do Itamarati, 
para atender a apelos de diversos Líderes de 
Partidos desta Casa, solicito a retirada das 
mesmas. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito ao nobre 
Senador Gilberto Marinho que encaminhe à Mesa, 
nos têrmos do Regimento, seu requerimento por 
escrito. 

Sôbre a mesa os requerimentos que vão ser 
lidos. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 231, DE 1961 

 
Requeiro a retirada das emendas que 

apresentei ao Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 
1961. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 
1961. – Daniel Krieger.
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REQUERIMENTO 
Nº 232, DE 1961 

 
Requeiro a retirada das emendas que 

apresentei ao Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 
1961.  

Sala das Sessões em 4 de julho de 1961. – 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – O Plenário acaba de 
ouvir os Requerimentos formulados pelos nobres 
Senhores Senadores Daniel Krieger e Gilberto 
Marinho, de retirada das Emendas que, ofereceram 
ao Projeto nº 58, de 1961, da Câmara dos Deputados.

Estas emendas foram submetidas ao Plenário, 
que as apoiou. Em conseqüência o Senado deverá 
pronunciar-se sôbre se concorda ou não com a 
retirada. 

Os Senhores Senadores que aprovam os 
requerimentos, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Estão aprovados. 
As emendas são retiradas. 
Em conseqüência, passa-se à discussão do 

projeto. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a 

encerrada. 
Passa-se à votação. 
Em votação o projeto. (Pausa). 
O SR. BARROS CARVALHO (para 

encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, a 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro dá seu 
apoio ao Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 1961 
que reforma os serviços diplomáticos do País, e o faz 
não só porque a referida proposição atende às 
necessidades imediatas dos serviços do Itamarati, 
como também porque a Executiva do nosso Partido 
pelas recomendações que hoje nos fêz seu 
Presidente, Dr. João Goulart, deliberou dar-lhe êsse 
apoio. E, finalmente, porque se trata de projeto que 
defendemos antes, quando nesta Casa tivemos
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador.

de enfrentar várias restrições levantadas pelos 
nossos companheiros, então no campo 
oposicionista. 

Assim, Senhor Presidente, damos nosso apoio 
ao Projeto de Lei nº 58, tal como veio da Câmara e 
de acôrdo com os pareceres favoráveis que recebeu. 
(Muito bem). 

O SR. VICTORINO FREIRE (para 
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, fui 
relator do Projeto na Comissão de Finanças desta 
Casa e era meu intuito, naquele órgão técnico, 
oferecer-lhe emendas. Tratando-se porém, de 
proposição exaustivamente estudada na Câmara e 
apresentada no Govêrno passado, ao qual dei inteira 
solidariedade – e a renovo nesta assentada – achei 
mais justo e consentâneo com o interêsse público e 
do Itamarati não oferecer nenhuma emenda, a fim de 
que seja votada ràpidamente e não sofra maior 
demora pela volta à outra Casa do Congresso onde 
existem projetos com prioridade e da maior 
repercussão na vida nacional. 

Com esta declaração repetirei o voto que dei 
em meu parecer na Comissão de Finanças, 
favoràvelmente ao projeto. (Muito bem). 

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

queiram permanecer como se acham. (Pausa). 
Está aprovado. 
Vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 58, DE 1961 

 
(Nº 385-C, de 1959, na Câmara) 

 
Reorganiza o Ministério das Relações Exteriores, 

e dá outras providências. 
 

__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O Congresso Nacional decreta: 
 

TÍTULO I 
 

DO MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES 

 
Art. 1º – O Ministro de Estado das Relações 

Exteriores é o auxiliar do Presidente da República na 
direção da política exterior do Brasil. 

Parágrafo único – O Ministro de Estado 
designará seus auxiliares de Gabinete dentre os 
funcionários do Ministério das Relações Exteriores. 

 
TÍTULO II 

 
DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 2º – O Ministério das Relações Exteriores sob 

a direção do Ministro de Estado, é o órgão político-
administrativo encarregado de auxiliar a formulação e 
assegurar a execução da política exterior do Brasil. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 3º – O Ministério das Relações Exteriores 

tem a seguinte organização: 
1. Secretaria de Estado. 
2. Missões Diplomáticas. 
3. Repartições Consulares. 
 

SEÇÃO I 
 

Da Secretaria de Estado das Relações Exteriores 
 

Art. 4º – A Secretaria de Estado é o orgão 
central do Ministério das Relações Exteriores e orienta, 
coordena e superintende as Missões Diplomáticas e 
Repartições Consulares. 

Art. 5º – A Secretaria de Estado compreende 

os seguintes órgãos: 

1. Secretaria-Geral de Política Exterior; 

2. Departamento de Administração; 

3. Departamento Consular e de Imigração; 

4. Departamento de Assuntos Jurídicos; 

5. Cerimonial; 

6. Seção de Segurança Nacional; 

7. Comissão de Coordenação; 

8. Comissão de Promoções; 

9. Serviço de Relações com o Congresso; 

10. Serviço de Demarcação de Fronteiras. 

Art. 6º – A Secretaria-Geral de Política 

Exterior tem por finalidade auxiliar o Ministro de 

Estado no planejamento e execução das 

atividades de natureza política, econômica, 

cultural e informativa do Ministério das Relações 

Exteriores. 

§ 1º – O Secretário-Geral será indicado 

pelo Ministro de Estado e nomeado pelo 

Presidente da República dentre os Ministros de 

1ª classe. 

§ 2º – O Secretário-Geral indicará ao Ministro 

de Estado dentre os Ministros de 1ª e de 2ª Classe, 

seus Adjuntos, que serão nomeados pelo Presidente 

da República. 

§ 3º – Os Adjuntos assessorarão o 

Secretário-Geral no estudo dos assuntos da 

competência da Secretaria-Geral e, especialmente, 

nos que se referirem à política interamericana, à 

política européia e de Organismos Internacionais, 

à política da Ásia, África e Oceania e à política 

econômica. 

Art. 7º – O Departamento de Administração 

tem por finalidade auxiliar o Ministro de Estado 

no planejamento e execução das ati-
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vidades de natureza administrativa do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Art. 8º – O Departamento Consular e de 
Imigração tem por finalidade superintender as 
atividades de natureza consular, bem como tratar 
dos assuntos relativos à política imigratória brasileira 
de âmbito internacional. 

Art. 9º – O Departamento de Assuntos 
Jurídicos tem por finalidade tratar da processualística 
dos atos internacionais, bem como das questões 
judiciárias e de outras de natureza jurídica, que 
forem suscitadas no âmbito das atribuições do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Art. 10 – A Secretaria-Geral de Política 
Exterior compreenderá Divisões Geográficas e 
Funcionais, a Comissão de Planejamento Político e o 
Departamento Cultural e de Informações. 

Parágrafo único – O Departamento Cultural e 
de Informações compreenderá Divisões Funcionais. 

Art. 11 – O Departamento de Administração 
compreenderá Divisões e Serviços Funcionais e o 
Instituto Rio Branco. 

§ 1º – O Instituto Rio Branco tem por finalidade 
recrutar e selecionar o pessoal para a carreira de 
Diplomata e para outras carreiras e séries funcionais 
do Ministério das Relações Exteriores, mediante 
cursos de preparação, concursos de provas ou 
provas de habilitação, devendo, ainda, manter cursos 
especiais e de aperfeiçoamento para os funcionários 
do Ministério e difundir, por meio de ciclo de 
conferências e cursos de extensão, conhecimentos 
relativos aos problemas internacionais. 

§ 2º – Caberá ao Instituto Rio Branco 
organizar, no mais breve prazo possível, o curso 
de Altos Estudos para Ministros de Segunda 
Classe. 

Art. 12 – O Departamento Consular 
e de Imigração e o Depar-

tamento de Assuntos Jurídicos compreenderão 
Divisões e Serviços Funcionais. 

Parágrafo único. O Departamento de Assuntos 
Jurídicos contará com um Consultor Jurídico, 
nomeado em caráter efetivo pelo Presidente da 
República. 

Art. 13 – A constituição dos órgãos da 
Secretaria de Estado será determinada na 
regulamentação desta lei. 

Art. 14 – Os Chefes dos Departamentos da 
Secretaria de Estado, bem como o Diretor do 
Instituto Rio Branco, serão indicados pelo Secretário-
Geral ao Ministro de Estado e nomeados pelo 
Presidente da República, dentre os Ministros de 
Primeira Classe e Ministros de Segunda Classe e os 
Chefes das Divisões dentre os Ministros de Segunda 
Classe e Primeiros Secretários. 

Parágrafo único. O Presidente da Comissão 
de Planejamento Político será o Secretário-Geral e 
da mesma farão parte os Adjuntos do Secretário-
Geral e o Chefe do Departamento Cultural e de 
Informações. 

Art. 15 – A Comissão de Coordenação tem por 
objetivo dar unidade às atividades da Secretaria de 
Estado. 

Parágrafo único. O Presidente da Comissão 
de Coordenação é o Secretário-Geral e da mesma 
farão parte os Adjuntos do Secretário-Geral e os 
Chefes dos Departamentos da Secretaria de Estado. 

Art. 16 – O Serviço de Relações com o 
Congresso visa a assegurar ao Congresso Nacional 
e a seus membros o assesoramento que se faça 
necessário com relação aos assuntos pertinentes ao 
Ministério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único. O Chefe do Serviço 
de Relações com o Congresso Nacional será 
indicado pelo Ministro de Estado e nomeado 
pelo Presidente da República, den-
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tre os Ministros de Primeira Classe e os Ministros de 
Segunda Classe. 

Art. 17 – Cabe ao Cerimonial assegurar a 
observância das normas do cerimonial brasileiro e da 
concessão de privilégios diplomáticos. 

Parágrafo único. O Chefe do Cerimonial será 
designado pelo Presidente da República, dentre os 
Ministros de Primeira e de Segunda Classe. 

Art. 18 – A Comissão de Promoções presidida 
pelo Secretário-Geral tem por finalidade auxiliar o 
Ministro de Estado na aferição do Merecimento dos 
funcionários da carreira de Diplomata e de outras 
carreiras do Ministério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único – Às promoções por 
merecimento na carreira de Diplomata sòmente 
poderão concorrer os incluídos no Quadro de Acesso 
que a Comissão de Promoções organizará 
anualmente. 

Art. 19 – A Seção de Segurança Nacional tem 
a finalidade estabelecida no Decreto-lei nº 9.775, de 
6 de setembro de 1946. 

Parágrafo único. O Chefe da Seção de 
Segurança Nacional será designado pelo Ministro de 
Estado dentre os Adjuntos do Secretário-Geral. 

 
SEÇÃO II 

 
Das Missões Diplomáticas 

 
Art. 20 – As Missões Diplomáticas destinam-se 

a assegurar a manutenção de boas relações entre o 
Brasil e os Estados em que se acham sediadas, bem 
como a proteger os direitos e os interêsses do Brasil 
e dos brasileiros. 

Art. 21 – As Missões Diplomáticas 
compreendem Embaixadas, Delegações permanentes 
junto a Organismos Internacionais e Legações. 

Parágrafo único. As Missões 
Diplomáticas serão criadas por de-

creto do Executivo, que lhes fixará a categoria e a 
sede. 

Art. 22 – Mediante prévia aprovação do 
Senado Federal, os chefes das Missões 
Diplomáticas serão nomeados pelo Presidente da 
República, com o titulo de Embaixador ou de 
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, 
segundo se trate respectivamente de Embaixada ou 
de Legação. 

Art. 23 – Os Embaixadores serão escolhidos 
dentre os Ministros de Primeira Classe. 

§ 1º – Poderá ser designada, 
excepcionalmente, para exercer a função de 
Embaixador, pessoa estranha à carreira de 
Diplomata, brasileiro nato, maior de 35 anos, de 
reconhecido mérito e com relevantes serviços 
prestados ao Brasil. 

§ 2º – O número de pessoas estranhas à 
carreira de Diplomata comissionadas como 
Embaixador não poderá ultrapassar 1/10 do número 
de Embaixadas do Brasil existentes no momento da 
designação. 

§ 3º – Poderão ser comissionados Ministros de 
Segunda Classe como Embaixadores, desde que 
possuam o mínimo de 20 anos de serviço na 
carreira, dos quais, 10 de exercício no exterior e que 
tenham realizado o Curso de Altos Estudos do 
Instituto Rio Branco. 

§ 4º – Os Ministros de Segunda Classe 
poderão ser nomeados pelo Presidente da República 
para servir em Embaixadas e Delegações, na função 
de Ministro Conselheiro. 

§ 5º – Os Primeiros, Segundos e Terceiros 
Secretários serão designados para servir nas 
Missões Diplomáticas pelo Ministro de Estado. 

§ 6º – Com o término do mandato do 
Presidente da República cessará automàticamente 
o exercício da Comissão de Embaixador e 
de Chefe de Delegação Perma-
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nente junto a Organismos internacionais. 
§ 7º – Os Chefes das Missões e Delegações 

Permanentes junto a Organismos internacionais 
terão o título, a precedência e as prerrogativas que 
forem fixadas no decreto da respectiva criação. 

Art. 24 – Os Enviados Extraordinários e 
Ministros Plenipotenciários serão escolhidos dentre 
os Ministros de Segunda Classe. 

Art. 25 – A juízo do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores as Missões Diplomáticas 
poderão ser encarregadas do serviço consular, 
aplicadas, no que couberem, as disposições 
referentes às Repartições Consulares. 

 
SEÇÃO III 

 
Das Repartições Consulares 

 
Art. 26 – As Repartições Consulares além das 

atribuições que lhes são inerentes de acôrdo com o 
Direito Consular e da execução de atos relativos à 
navegação marítima e aérea e aos transportes 
terrestres têm por finalidade desempenhar encargos 
fiscais e notariais no exterior, servir de instrumento à 
penetração comercial do Brasil, estimular 
investimentos de capitais privados, bem como 
cooperar com autoridades brasileiras nos trabalhos 
de recrutamento e seleção de imigrantes. 

Art. 27 – As Repartições Consulares serão: 
1. Repartições Consulares de Carreira: 
a) Consulados-Gerais; 
b) Consulados. 
2. Consulados Privativos; 
3. Consulados Honorários. 
§ 1º – As Repartições Consulares serão 

criadas ou extintas por decreto do Executivo, que 
lhes fixará a categoria e a sede. 

§ 2º – A jurisdição das 
Repartições Consulares será determina-

da mediante portaria do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, de acôrdo com a conveniência 
do serviço. 

Art. 28 – Os Chefes das Repartições 
Consulares de Carreira serão designados pelo 
Presidente da República e com o título de Cônsul-
Geral ou de Cônsul, segundo se trate de Consulado-
Geral ou de Consulado. 

Parágrafo único. Os Cônsules Gerais serão 
escolhidos dentre os Ministros de Segunda Classe; 
os Cônsules, dentre os Primeiros e Segundos 
Secretários; os Cônsules-Adjuntos dentre os 
Segundos Secretários, e os Vice-Cônsules, dentre os 
Terceiros Secretários. 

Art. 29 As Repartições Consulares de Carreira 
serão diretamente subordinadas à Secretaria de 
Estado, devendo entretanto nos assuntos de 
interêsse político e econômico, dar também 
conhecimento de suas atividades à Missão 
Diplomática junto ao Govêrno do país em que se 
achem situadas. 

Art. 30 – Os Cônsules Privativos serão 
nomeados, em caráter efetivo, pelo Presidente da 
República, dentre brasileiros natos, de comprovada 
idoneidade e familiarizados com o meio onde 
exercerão os seus cargos. 

Parágrafo único. Os Consulados Privativos 
serão subordinados a Repartições Consulares de 
Carreira ou a Missões Diplomáticas. 

Art. 31 – Os Cônsules Honorários serão 
designados pelo Presidente da República dentre 
pessoas de comprovada idoneidade, de preferência 
brasileiras. 

Parágrafo único. – Os Consulados 
Honorários serão subordinados a Repartições 
Consulares de Carreira ou a Missões Diplomáticas 
ou ainda de acôrdo com a conveniência do serviço 
e a juízo do Ministro de Estado, diretamente à 
Secretaria de Estado. 
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TÍTULO III 
 

DO PESSOAL DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES 

 
CAPÍTULO I 

 
DO PESSOAL DIPLOMÁTICO 

 
Art. 32 – No Curso de Preparação à Carreira 

de Diplomata ou concurso de provas para a mesma 
carreira, sòmente poderão inscrever-se brasileiros 
natos, que contem no mínimo dezenove e no 
máximo trinta anos de idade e casados, se o forem, 
com pessoas de nacionalidade brasileira. 

Parágrafo único. Excepcionalmente poderão 
inscrever-se no Curso ou concurso brasileiros 
casados com pessoas de nacionalidade estrangeira, 
mediante autorização expressa do Ministro de 
Estado, a qual poderá ser concedida nos têrmos dos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 37 desta lei. 

Art. 33. – A carreira de Diplomata do Quadro 
de Pessoal, Parte Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, compõe-se das seguintes 
classes em ordem crescente de hierarquia funcional: 

a) Terceiro Secretário; 
b) Segundo Secretário; 
c) Primeiro Secretário; 
d) Ministro de Segunda Classe; 
e) Ministro de Primeira Classe. 
§ 1º – Aos Primeiros Secretários colocados na 

primeira metade da respectiva classe e que se 
recomendem por bons serviços poderá o Ministro de 
Estado conferir o título de Conselheiro até um total 
equivalente a 1/4 dos componentes da referida classe.

§ 2º – Será igualmente conferido o título de 
Conselheiro aos Primeiros Secretários designados 
para chefias de Divisões até o limite de 10, desde 
que colocados nos dois primeiros terços da classe. 

§ 3º – Os Conselheiros terão sua gratificação de 
representação acrescida de 1/10. 

Art. 34 – Sòmente depois de dois anos de 
efetivo exercício na Secretaria de Estado poderão os 
Diplomatas servir no exterior. 

Art. 35 – Os ocupantes de cargos da classe 
inicial da carreira de Diplomatas terão suas 
nomeações automàticamente confirmadas ao 
completarem dois anos de efetivo exercício no 
cargo. 

§ 1º – Mediante processo de iniciativa da 
Comissão de Promoções que correrá sob a 
presidência do Secretário-Geral e em que será 
assegurado aos interessados amplo direito de 
defesa, serão exonerados os que antes de terem 
suas nomeações confirmadas hajam revelado não 
possuir as qualidades necessárias ao exercício do 
cargo. 

§ 2º – Se o Diplomata no caso do parágrafo 
anterior já gozar de estabilidade no serviço público, 
poderá ser aproveitado em função ou cargo análogo 
aos anteriormente exercidos. 

§ 3º – Os Terceiros Secretários depois de um 
ano de efetivo exercício e enquanto não 
confirmados, terão a gratificação de representação 
correspondente à metade do vencimento. 

Art. 36 – Os Diplomatas só poderão casar com 
pessoas de nacionalidade brasileira e mediante 
autorização do Ministro de Estado. 

§ 1º – Excepcionalmente, poderão ser 
autorizados pelo Presidente da República a casar 
com pessoas de nacionalidade estrangeira. 

§ 2º – Com o pedido de autorização serão 
apresentados atestados e outros documentos que o 
Ministro de Estado requisitar de funcionários 
competentes com os esclarecimentos que lhe 
pareçam convenientes. 

§ 3º – Os Diplomatas não poderão servir no 
país da nacionalidade originária ou adquirida do 
cônjuge salvo autorização expressa do Presidente da 
República. 

§ 4º – Quando o cônjuge do 
Diplomata fôr servidor público será
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licenciado "ex-officio", sem vencimentos 
ou remuneração, do cargo ou função que 
exercer, ficando em licença enquanto viver ou 
estiver no serviço ativo o Diplomata ou 
enquanto perdurar sua sociedade 
conjugal. 

§ 5º – A transgressão das normas dêste 
artigo, uma vez comprovada, acarretará na 
demissão do Diplomata. 

Art. 37 – As promoções na 
carreira de Diplomata serão feitas de acôrdo 
com a legislação geral e com a 
regulamentação desta lei, respeitadas as seguintes 
disposições: 

a) as promoções a Ministro de Primeira 
Classe obedecerão aos critérios de 
merecimento e antigüidade na proporção de 
quatro vagas por merecimento e uma 
por antiguidade devendo, no primeiro 
caso, o candidato contar pelo menos 20 
anos de serviço na carreira dos quais dez 
prestados no exterior; 

b) decorridos cinco anos da 
instalação do Curso de Altos Estudos do 
Instituto Rio-Branco só poderão ser promovidos 
a Ministro de Primeira Classe ou 
comissionados na função de Embaixador os 
Ministros de segunda Classe que tiverem concluído o 
referido Curso; 

c) as promoções a Ministro de Segunda 
Classe obedecerão aos critérios de merecimento e 
antiguidade na proporção de três vagas por 
merecimento e uma vaga por antiguidade, devendo 
no primeiro caso o candidato contar pelo menos 
quinze anos de serviço na carreira, a metade dos 
quais prestados no exterior; 

d) o disposto nas alíneas "a", "b" e '"c" não se 
aplica, respectivamente, aos atuais Ministros de 
Segunda Classe e Primeiros Secretários; 

e) as promoções a Primeiro secretário 
obedecerão aos critérios de merecimento e 
antiguidade, na proporção de duas vagas por 
merecimento e uma por antiguidade; 

f) as promoções a Segundo Secretário 
obedecerão aos critérios de merecimento e 
antiguidade, na proporção de uma vaga por 
merecimento e uma por antiguidade. 

Art. 38 – A aposentadoria com pulsória ou por 
invalidez dos Diplomatas será regulada pela 
legislação geral e pelo disposto nesta lei, 
percebendo aquêles que estiverem nesta situação os 
proventos que lhes couberem na base da respectiva 
remuneração na Secretaria de Estado. 

§ 1º – Serão aposentados compulsòriamente 
os Diplomatas que atingirem os seguintes limites de 
idade: 

Ministros de Primeira Classe, 65 anos; 
Ministros de Segunda Classe, 62 anos; 
Primeiros Secretários, 60 anos; 
Segundos Secretários, 55 anos. 
§ 2º – Os proventos dos funcionários do 

Serviço Exterior aposentados serão reajustados 
sempre que houver alteração da remuneração na 
Secretaria de Estado. 

 
CAPITULO II 

 
DO PESSOAL EM GERAL 

 
Art. 39 – O Quadro de Pessoal do Ministério 

das Relações Exteriores terá a constituição de que 
tratam os anexos da presente lei. 

Parágrafo único. Além dos funcionários do seu 
Quadro de Pessoal, o Ministério das Relações 
Exteriores disporá de servidores temporários, na 
forma da legislação vigente. 

Art. 40 – Os vencimentos dos funcionários 
da carreira de Diplomata, dos Ministros para As-
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suntos Econômicos e dos Cônsules Privativos serão 
os constantes do Anexo II. 

Art. 41 – Além dos Oficiais de Chancelaria, 
criados por esta lei (Anexo I), poderá o Ministério das 
Relações Exteriores designar outros servidores 
administrativos que contem mais de cinco anos de 
efetivo exercício na Secretaria de Estado para 
exercer suas funções nas Missões Diplomáticas e 
Repartições Consulares. 

Parágrafo único. O servidor administrativo 
designado para o exterior na forma dêste artigo 
receberá ajuda de custo e auxílio para transporte e 
perceberá os vencimentos do cargo ou função que 
ocupar na Secretaria de Estado e a gratificação 
constante da Tabela de Representação, 

 
TITULO IV 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 42 – Os Chefes de serviço e de seção da 

Secretaria de Estado serão designados pelo Ministro 
de Estado dentre os Diplomatas e dentre o pessoal 
permanente do Ministério das Relações Exteriores. 

Art. 43 – Os Auxiliares Contratados brasileiros, 
das Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, 
admitidos até 30 de junho de 1960, passarão à 
condição de funcionários do Quadro do Ministério 
das Relações Exteriores, enquadrados como Oficial 
de Administração, Escriturário e Escrevente-
Datilógrafo na forma da legislação anterior que 
amparou outros Auxiliares Contratados dessas 
mesmas Missões e Repartições. 

Art. 44 – Os Chefes das Missões Diplomáticas 
e Repartições Consulares poderão admitir a titulo 
precário, auxiliares locais demissíveis "ad nutum". 

Parágrafo único. Para os fins dêste 
artigo, serão anualmente atribuídas importâncias 
globais a cada Missão Diplomática ou Repartição 
Consular, que submeterão à confirmação da 
Secretaria de Estado a relação de seus auxiliares 
locais. 

Art. 45 – Os servidores do Ministério das 
Relações Exteriores, desde que brasileiros, poderão 
optar, dentro do prazo de noventa (90) dias a partir 
da publicação desta lei, pelo enquadramento na série 
de classes de Oficial de Chancelaria, satisfeitas as 
seguintes exigências: 

a) Gozar de boa saúde, provada mediante 
inspeção médica; 

b) Inexistência em seus assentamentos de 
punição em processo administrativo ou de nota 
desabonadora do conceito funcional; 

c) Contar no mínimo dois (2) anos de efetivo 
exercício no serviço público; 

d) Conhecimento de idioma espanhol, inglês 
ou francês; 

e) Bom conceito funcional, atestado pelo 
Chefe imediato. 

§ 1º – Os servidores de outras repartições 
federais regularmente à disposição do Ministério das 
Relações Exteriores, requisitados até 31 de 
dezembro de 1960, poderão também optar na forma 
dêste artigo. 

§ 2º – Aceita a opção, os servidores 
beneficiados passarão a exercer o cargo de Oficial 
de Chancelaria a partir da publicação, no "Diário 
Oficial" da relação nominal respectiva, considerando-
se o enquadramento como transferência "ex-officio" 
no interêsse da administração. 

§ 3º – Somente poderão ser 
providos por opção até 2/3 dos car-
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gos de cada classe da carreira de 
Oficial de Chancelaria, dando-se preferência 
em igualdade de condições, aos 
servidores do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Art. 46 – Os cargos de Técnico de Pessoal e 
Técnico de Material do Quadro do Ministério das 
Relações Exteriores são enquadrados na série de 
classes de "Técnico de Administração". 

Art, 47 – Os atuais ocupantes dos cargos de 
Criptógrafo do Quadro do Pessoal do Ministério das 
Relações Exteriores são enquadrados na série de 
classes de Criptólogo criada por esta lel na forma do 
Anexo I. 

Art. 48 – Fica transferido, com o respectivo 
ocupante, para o Quadro Permanente do Ministério 
da Fazenda, o cargo de Tesoureiro-Auxiliar, Padrão 
CC-5, do Quadro do Pessoal do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Art. 49 – Os servidores do Ministério das 
Relações Exteriores, ex-ocupantes de funções de 
Taquígrafo ou já habilitados em concurso ou prova 
para a referida função, poderão optar dentro do 
prazo de sessenta (60) dias, pelo enquadramento na 
classe de idêntica denominação criada por esta lei. 

Art. 50 – Os Diplomatas em exercício no 
exterior terão sõbre a respectiva gratificação de 
representação as seguintes percentagens: 

– 10% (dez por cento) se forem casados ou 
servirem de arrimo a mãe viúva; 

5% (cinco por cento) por filho menor ou 
filha solteira que viva em sua companhia ou 
cuja manutenção esteja a seu cargo, 
equiparados àqueles para êste fim os 
enteados, tutelados e curatela-
 

dos que não possuam recursos próprios. 
Art. 51 – As atuais espôsas de Diplomatas que 

tenham sido obrigadas a pedir exoneração em 
virtude do disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do 
Decreto-lei 9.202, de 1946, ficam readmitidas no 
serviço público, em disponibilidade não remunerada, 
permanecendo nesta situação enquanto seus 
maridos estiverem vivos ou em serviço ativo ou até 
que deixem êles a carreira de Diplomata ou se 
desfaça a sociedade conjugal, hipótese em que a 
disponibilidade de que trata êste artigo equiparar-se-
á, para todos os efeitos, à do artigo 174 da Lei 1.711, 
de 28 de outubro de 1952. 

Art. 52 – O Departamento de Administração 
manterá um serviço de conservação de imóveis e 
mobiliário, que vsitará sistemàticamente as nossas 
representações diplomáticas para anotar, arrolar, 
orçar e autorizar as obras e os serviços 
correspondentes, de acôrdo com os Embaixadores e 
Ministros Plenipotenciários. 

Art. 53 – O Diretor e os professores do 
Instituto Rio Branco poderão ser contratados dentre 
funcionários aposentados da carreira consular ou 
diplomática. 

Art. 54 – Subordinar-se-ão ao Ministério das 
Relações Exteriores, na forma que o Poder 
Executivo fixará em regulamento todos os órgãos, 
serviços e representações federais no exterior, ainda 
que dependentes administrativamente de outros 
Ministérios, excetuadas a Delegacia do Tesouro 
Brasileiro no exterior e as Comissões de caráter 
puramente militar. 

Art. 55 – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
 

QUADRO DE PESSOAL – PARTE PERMANENTE 
 

Situação anterior Situação nova 
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Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Nível  
e 

Classes 

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Nível 
 e 

Classes 
      
 Pedreiro A-101  Pedreiro A-101  
1 .............................................................................................. 10-C 1 ............................................................................................ 10-C 
1 .............................................................................................. 9-B 1 ............................................................................................ 9-B 
3 .............................................................................................. 8-A 3 ............................................................................................ 8-A 
5  5   
 Lustrador A-106  Lustrador A-106  
1 .............................................................................................. 8-A 1 ............................................................................................ 8-A 
1  1   
 Encadernador A-406  Encadernador A-406  
1 .............................................................................................. 12-D 1 ............................................................................................ 12-D 
2 .............................................................................................. 10-O 2 ............................................................................................ 10-O 
3 .............................................................................................. 9-B 3 ............................................................................................ 9-B 
4 .............................................................................................. 8-A 4 ............................................................................................ 8-A 
10   10   

 



 Impressor A-407   Impressor A-407  
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1 .............................................................................................. 12-D 1 ............................................................................................ 12-D 
2 .............................................................................................. 10-C 2 ............................................................................................ 10-C 
3 .............................................................................................. 9-B 3 ............................................................................................ 9-B 
4 .............................................................................................. 8-A 4 ............................................................................................ 8-A 
10   10   

 Carpinteiro A-601   Carpinteiro A-601  
– .............................................................................................. 12-D 1 ............................................................................................ 12-D 
1 .............................................................................................. 10-C 1 ............................................................................................ 10-C 
1 .............................................................................................. 9-B 1 ............................................................................................ 9-B 
3 .............................................................................................. 8-A 3 ............................................................................................ 8-A 
5   6   
 Eletricista Instalador A-802   Eletricista Instalador-A-802  

– .............................................................................................. 12-D 1 ............................................................................................ 12-D 
1 .............................................................................................. 10-C 1 ............................................................................................ 10-C 
1 .............................................................................................. 9-B 1 ............................................................................................ 9-B 
2 .............................................................................................. 8-A 2 ............................................................................................ 8-A 
4   5   
 Entelador-Estofador A-903   Entelador-Estofador A-903  

1 .............................................................................................. 10-B 1 ............................................................................................ 10-B 
1 .............................................................................................. 8-A 1 ............................................................................................ 8-A 
2   2   
 Bombeiro Hidráulico A-1201   Bombeiro Hidráulico A-1201  

– .............................................................................................. 10-B 1 ............................................................................................ 10-B 
1 .............................................................................................. 8-A 1 ............................................................................................ 8-A 
1   2   

 



ANEXO I (Continuação) 
 

Situação anterior Situação nova 

– 86 – 

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Nível  
e 

Classes 

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Nível 
 e 

Classes 
      
 Mecânico Operador A-1.301  Mecânico Operador A-1.301  

– .............................................................................................. 12-D 1 ............................................................................................ 12-D 
1 .............................................................................................. 10-C 1 ............................................................................................ 10-C 
1 .............................................................................................. 9-B 1 ............................................................................................ 9-B 
2 .............................................................................................. 8-A 2 ............................................................................................ 8-A 
4  5   
 Mecânico de Aparelhos e Instrumentos A-1303   Mecânico de Aparelhos e Instrumentos A-1.303  

– .............................................................................................. 12-D 1 ............................................................................................ 12-D 
– .............................................................................................. 10-C 1 ............................................................................................ 10-C 
1 .............................................................................................. 9-B 1 ............................................................................................ 9-B 
1 .............................................................................................. 8-A 1 ............................................................................................ 8-A 
2   4   
 Mecânico de Motores a Combustão A-1.305   Mecânico de Motores a Combustão A-1.305  

– .............................................................................................. 12-D 1 ............................................................................................ 12-D 
– .............................................................................................. 10-C 1 ............................................................................................ 10-C 
1 .............................................................................................. 9-B 1 ............................................................................................ 9-B 
1 .............................................................................................. 8-A 1 ............................................................................................ 8-A 

 



 
 Mecânico de Máquinas A-1.306  Mecânico de Máquinas A-1.306  

– 87 – 

– .............................................................................................. 12-D 1 ………………………………………………………………….. 12-D 
1 .............................................................................................. 10-C 1 ………………………………………………………………….. 10-C 
1 .............................................................................................. 9-B 1 ………………………………………………………………….. 9-B 
2 .............................................................................................. 8-A 2 ………………………………………………………………….. 8-A 
4  5   
 Almoxarife AF-101   Almoxarife AF-101  

– ............................................................................................. – 1 ............................................................................................  
– ............................................................................................. – 2 ............................................................................................  
–   3   
 Assistente Comercial AF-103   Assistente Comercial AF-103  

– .............................................................................................. 16-C 1 ............................................................................................ 16-C 
– ............................................................................................. 14-B 1 ............................................................................................ 14-B 
1 ............................................................................................. 12-A 1 ............................................................................................  
1   3   
 Pintor A-105   Pintor A-105  

– ............................................................................................. 10-C 1 ............................................................................................ 10-C 
– ............................................................................................. 9-B 1 ............................................................................................ 9-B 
1 ............................................................................................. 8-A 1 ............................................................................................ 8-A 
1   3   
 Oficial de Administração AF-201   Oficial de Administração AF-201  

10 ............................................................................................. 16-C 14 ............................................................................................ 16-C 
17 ............................................................................................. 14-B 24 ............................................................................................ 14-B 
23 ............................................................................................. 12-A 32 ............................................................................................ 12-A 
50   70   

 



ANEXO I (Continuação) 
 

Situação anterior Situação nova 

– 88 – 

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Nível  
e 

Classes

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Nível 
 e 

Classes 

      
 Escriturário AF-202  Escriturário AF-202  

25 .............................................................................................. 10-B 25 ............................................................................................ 10-B 
25 .............................................................................................. 8-A 25 ............................................................................................ 8-A 
50   50   

 Escrevente-Datilógrafo AF-204   Escrevente-Datilógrafo AF-204  
33 .............................................................................................. 7 50 ............................................................................................ 7 
33   50   

 Taquígrafo AF-501   Taquígrafo AF-501  
– .............................................................................................. 14 40 ............................................................................................ 14 
–   40   
 Datilógrafo AF-503   Datilógrafo AF-503  

18 .............................................................................................. 9-B 35 ............................................................................................ 9-B 
19 .............................................................................................. 7-A 35 ............................................................................................ 7-A 
37   70   

 



 
   Técnico de Administração AF-600  

– 89 – 

1 Técnico de Pessoal.............................................................. –    
1 Técnico de Material.............................................................. – 2 ............................................................................................ 18 
2   2   
 Oficial de Chancelaria AF-603   Oficial de Chancelaria AF-603  

– .............................................................................................. – 150 ............................................................................................ 18-B 
– .............................................................................................. – 150 ............................................................................................ 17-A 
–   300   
 Telefonista CT-214   Telefonista CT-214  

8 .............................................................................................. 7-B 8 ............................................................................................ 7-B 
8 .............................................................................................. 6-A 8 ............................................................................................ 6-A 
16   16   

 Motorista CT-401   Motorista CT-401  
23 .............................................................................................. 10-B 23 ............................................................................................ 10-B 
23 .............................................................................................. 8-A 23 ............................................................................................ 8-A 
46   46   

 Bibliotecário EC-101   Bibliotecário EC-101  
3 .............................................................................................. 16-C 3 ............................................................................................ 16-C 
6 .............................................................................................. 14-B 6 ............................................................................................ 14-B 
9 .............................................................................................. 12-A 9 ............................................................................................ 12-A 
18   18   

 



ANEXO I (Continuação) 
 

Situação anterior Situação nova 

– 90 – 

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Nível  
e 

Classes 

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Nível 
 e 

Classes 

      
 Auxiliar Bibliotecário EC-102  Auxiliar Bibliotecário EC-102  

– .............................................................................................. 7 16 ............................................................................................ 7 
–   16   
 Documentarista – EC-302  Documentarista – EC-302  

17 .............................................................................................. 17-A 30 ............................................................................................ 17-A 
17  30   

 Arquivista – EC-303  Arquivista – EC-303  
4 .............................................................................................. 11-C 8 ............................................................................................ 11-C 
7 .............................................................................................. 9-B 14 ............................................................................................ 9-B 
9 .............................................................................................. 7-A 18 ............................................................................................ 7-A 
20   40   

 Conservador de Museu – EC-601  Conservador de Museu – EC-601  
– .............................................................................................. 17-A 2 ............................................................................................ 17-A 
– ..............................................................................................  ............................................................................................  

 



 Servente GL-104   Servente GL-104  
– 91 – 

      
100 ................................................................................... 5 130 ................................................................................... 5 
100   130   

      
    Porteiro – GL-302  
      

– ................................................................................... – 60 ................................................................................... 9-A 
–   60   

    Observação: Os cargos de Porteiro serão 
preenchidos mediante aproveitamento dos 
ocupantes de cargos da classe de Servente (GL-
104-5) do Ministério das Relações Exteriores que 
exercem funções de contínuo há mais de dois 
anos. 

 

      
 Mensageiro – GL-305   Mensageiro – GL-305  
      

30 ................................................................................... 1 30 ................................................................................... 1 
30   30   

      
 Técnico em Contabilidade– P-701   Técnico em Contabilidade– P-701  
      

2 ................................................................................... 13-A 4 ................................................................................... 13-A 
2   4   
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Situação anterior 

 
Situação nova 

– 92 – 

 
Número de 

Cargos 
 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classe 

Número de 
Cargos 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classe 

      
 Criptógrafo – P-801   Criptólogo P-801  
      

10 ................................................................................... 12-B 8 ................................................................................... 18-C 
10 ................................................................................... 10-A 14 ................................................................................... 16-B 
20 ...................................................................................  18 ................................................................................... 14-A 

   40   
    Observação: Os cargos da série de classes de 

Criptólogos serão preenchidos pelos atuais 
ocupantes dos cargos de Criptógrafo do Quadro do 
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores. 

 

      
 Estatístico – TC-1.400   EstatÍstico – TC-1.400  
      

– ................................................................................... 17-A 8 ................................................................................... 17-A 
–   8   

      
 Atendente – P-1.703   Atendente – P-1.703  
      

4 ................................................................................... 7 4 ................................................................................... 7 
4   4   

      
 Nutricionista – P-1.902   Nutricionista – P-1.902  
      

– ................................................................................... 10 3 ................................................................................... 10 
–   3   

 



 Contador – TC-302   Contador – TC-302  
– 93 – 

      
– ................................................................................... 18-B 1 ................................................................................... 18-B 
– ................................................................................... 17-A 1 ................................................................................... 17-A 
–   2   
      
 Economista – TC–501   Economista – TC-501  
      

– ................................................................................... 18-B 10 ................................................................................... 18-B 
– ................................................................................... 17-A 10 ................................................................................... 17-A 
–   20   
      
 Médico – TC-801   Médico – TC-801  
      

2 ................................................................................... 18-B 2 ................................................................................... 18-B 
3 ................................................................................... 17-A 3 ................................................................................... 17-A 
5   5   
      
 Cirurgião-Dentista – TC-901   Cirurgião-Dentista – TC-901  
      

1 ................................................................................... 18-B 1 ................................................................................... 18-B 
– ................................................................................... 17-A 2 ................................................................................... 17-A 
1   3   
      
 Consultor Jurídico   Consultor Jurídico  
      

1 Vencimentos.............................................................. Cr$ 1 ................................................................................... 2-C 
– ................................................................................... 30.000,00 2 ................................................................................... 4-C 
1  – 3   
      
    Diretor de Museu Diplomático  

–   1 ................................................................................... 3-C 
– ................................................................................... – 1   
      
 Consultor Técnico do Patrimônio   Consultor Técnico do Patrimônio  
      

–   1 ................................................................................... 3-C 
– ................................................................................... – 1   
      

 



ANEXO I 
 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
 

Serviço de Demarcação de Fronteiras 
 

 
Situação anterior 

 
Situação nova 

– 94 – 

 
Número de 

Classe 
 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classes 

Número de 
Cargos 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classes 

      
 Pedreiro – A-101   Pedreiro – A-101  
      
– ................................................................................... 10-C 1 ................................................................................ 10-C 
– ................................................................................... 9-B 1 ................................................................................ 9-B 
1 ................................................................................... 8-A 1 ................................................................................ 8-A 
1   3   
      
 Encadernador – A-406   Encadernador – A-406  
      
– ................................................................................... 12-D 1 ................................................................................ 12-B 
– ................................................................................... 10-C 1 ................................................................................ 10-C 
– ................................................................................... 9-B 1 ................................................................................ 9-B 
1 ................................................................................... 8-A 1 ................................................................................ 8-A 
1   4   
      
 Carpinteiro – A-601   Carpinteiro – A-601  
      
– ................................................................................... 12-D 1 ................................................................................ 12-D 
1 ................................................................................... 10-C 1 ................................................................................ 10-C 
1 ................................................................................... 9-B 1 ................................................................................ 9-B 
2 ................................................................................... 8-A 1 ................................................................................ 8-A 
4  4   

 



 Carpinteiro Naval – A-602   Carpinteiro Naval – A-602  
– 95 – 

      
– ................................................................................... 12-D 1 .................................................................................. 12-D 
– ................................................................................... 10-C 1 .................................................................................. 10-C 
– ................................................................................... 9-B 1 .................................................................................. 9-B 
1 ................................................................................... 8-A 1 .................................................................................. 8-A 
1   4   

      
 Almoxarife AF-101   Almoxarife AF-101  
      
– ................................................................................... – 1 .................................................................................. 16-R 
– ................................................................................... – 2 .................................................................................. 14-A 
–   3   

      
 Secretário de Divisão de Fronteiras   Secretário Técnica de Fronteiras  
      

2 ................................................................................... – 2 .................................................................................. 18 
      
 Assistente Comercial – AF-103   Assistente Comercial – AF-103  
      

– ................................................................................... 16-C 1 .................................................................................. 16-C 
– ................................................................................... 14-B 1 .................................................................................. 14-B 
1 ................................................................................... 12-A 1 .................................................................................. 12-A 
1   3   

      
 Oficial de Administração AF-201   Oficial de Administração AF-201  
      

2 ................................................................................... 16-C 2 .................................................................................. 16-B 
5 ................................................................................... 14-B 5 .................................................................................. 14-B 
7 ................................................................................... 12-A 7 .................................................................................. 12-A 

14   14   
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Situação anterior 

 
Situação nova 
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Número de 

Cargos 
 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classes 

Número de 
Cargos 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classes 

      
 Escriturário –  AF-202   Escriturário –AF-202  
      

2 ................................................................................... 10-B 2 .................................................................................. 10-B 
2 ................................................................................... 8-A 2 .................................................................................. 8-A 
4   4   

      
 Escrevente-Datilógrafo – AF-204   Escrevente-Datilógrafo – AF-204  
      

7 ................................................................................... 7 7 .................................................................................. 7 
7   7   

      
 Telegrafista – CT-207   Telegrafista – CT-207  
      

3 ................................................................................... 16-C 3 .................................................................................. 16-C 
5 ................................................................................... 14-B 5 .................................................................................. 14-B 
7 ................................................................................... 12-A 7 .................................................................................. 12-A 

15   15   
      
 Mestre Arrais – CT-301   Mestre Arrais – CT-301  
      

1 ................................................................................... 12 1 .................................................................................. 12 
1   1   

 



 Condutor-Motorista – CT-303   Condutor-Motorista – CT-303  
– 97 – 

      
9 ................................................................................... 12 9 .................................................................................. 12 
9   9   

      
 Motorista – CT-401   Motorista – CT-401  
      

5 ................................................................................... 10-A 5 .................................................................................. 10-B 
6 ................................................................................... 8-A 6 .................................................................................. 8-A 

11   11   
      
 Documentarista – EC-302   Documentarista – EC-302  
      

2 ................................................................................... 17 2 .................................................................................. 17 
      
 Zelador – GL-101   Zelador – GL-101  
      

– ................................................................................... 8-B 1 .................................................................................. 8-B 
1 ................................................................................... 7-A 1 .................................................................................. 7-A 
1   2   

      
 Trabalhador – GL-202   Trabalhador – GL-202  
      

42 ................................................................................... 1 42 .................................................................................. 1 
      
 Cine-Técnico – P-501   Cine-Técnico – P-501  
      

– ................................................................................... 16-C 1 ..................................................................................  
– ................................................................................... 14-B 1 ..................................................................................  
–   2   

      
 Técnico de Contabilidade P-701   Técnico de Contabilidade P-701  
      

1 ................................................................................... 13-A 1 .................................................................................. 3 
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Situação anterior 

 
Situação nova 

– 98 – 

 
Número de 

Cargos 
 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classe 

Número de 
Cargos 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classes 

      
 Desenhista – P-1.001   Desenhista – P-1.001  
– ................................................................................... 16-C 1 .................................................................................. 16-C 
2 ................................................................................... 14-B 1 .................................................................................. 14-B 
2 ................................................................................... 12-A 2 .................................................................................. 12-A 
4   4   
      
 Agrimensor – P-1.203   Agrimensor – P-1.203  
      
1 ................................................................................... 15-B 1 .................................................................................. 15-B 
1 ................................................................................... 13-A 1 .................................................................................. 13-A 
2   2   
      
 Auxiliar de Engenheiro Astrônomo   Auxiliar de Engenheiro Astrônomo  
      
– ................................................................................... – 2 .................................................................................. 15-B 
1 ............................................................................ – 2 .................................................................................. 14-A 
1   4   
      
 Auxiliar de Medição – E-1.206   Auxiliar de Medição – E-1.206 6 
      
3 ................................................................................... 6 3 ..................................................................................  

 



 Atendente – P-1.703   Atendente – P-1.703  
– 99 – 

      
1 ................................................................................... 7 1 .................................................................................. 8 
      
 Enfermeiro Auxiliar – P-1.706-   Enfermeiro Auxiliar – P-1.706-  
      
6 ................................................................................... 7 6 .................................................................................. 8 
      
 Técnico de Tele-Comunicações – P-2.002   Técnico de Tele-Comunicações – P-2.002  
      
– ................................................................................... 13-B 1 .................................................................................. 13-B 
1 ................................................................................... 12-A 1 .................................................................................. 12-A 
1   2   
      
 Astrônomo TC-201   Astrônomo TC-201  
      
2 ................................................................................... 18-B 2 .................................................................................. 18-B 
2 ................................................................................... 17-B 2 .................................................................................. 17-A 
4   4   
      
 Farmacêutico TC-701   Farmacêutico TC-701 18-B 
      
– ................................................................................... 18-B 1 .................................................................................. 17-A 
1 ................................................................................... 17-A 1 ..................................................................................  
1   2   
      
 Médico – TC-801   Médico – TC-801  
      
– ................................................................................... 18-B 2 .................................................................................. 18-B 
1 ................................................................................... 17-A 2 .................................................................................. 17-A 
1   4   
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
 

Quadro de Pessoal – Parte Suplementar. 
 

 
Situação anterior 

 
Situação nova 

– 100 – 

 
Número de 

Cargos 
 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classe 

Número de 
Cargos 

DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 
Nível e 
Classe 

      
 Oficial de Administração AF-201   Oficial de Administração AF-201  
      

35 ................................................................................... 16-C 35 .................................................................................. 16-C 
61 ................................................................................... 14-B 61 .................................................................................. 14-B 
80 ................................................................................... 12-A 80 .................................................................................. 12-A 

176   176   
      
 Escriturário – AF-202   Escriturário – AF-202  
      

23 ................................................................................... 10-B 23 .................................................................................. 10-B 
23 ................................................................................... 8-A 23 .................................................................................. 8-A 
46   46   

      
 Correntista – AF-203   Correntista – AF-203  
      

3 ................................................................................... 7 3 .................................................................................. 7 
3   3   

 Escrevente Datilógrafo – AF-204   Escrevente Datilógrafo – AF-204  
14 ................................................................................... 7 14 .................................................................................. 7 
14   14   

 



 Redator – EC-305   Redator – EC-305  
– 101 – 

1  18-C 1  18-c 
2  17-B 2  17-B 
3  16-A 3  16-A 
6   6   

 Chefe de Portaria – GL-301   Chefe de Portaria – GL-301  

30  13 30  13 
30   30   

    

Observação: Os cargos de Chefe de Portaria 
serão providos pelos antigos Auxiliares de 
Portaria Padrão J, e referência 26, 27 e 28. 
bem como pelos outros servidores que 
gozaram de situação pessoal equiparada a 
Auxiliar de Portaria, Padrão J, conforme 
relação constante do enquadramento provisório 
dos servidores do Ministério das Relações 
Exteriores, publicado no "Diário Oficial" de 29 
de novembro de 1960. 

 

      
 Fotógrafo – P-502   Fotógrafo – P-502  
      
–  13-C 1  13-C 
–  11-B 1  11-B 
1  9-A 1  9-A 
1   3   

 



ANEXO II 
 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
 

QUADRO DE PESSOAL – PARTE PERMANENTE 
 

Situação anterior Situação nova 

– 102 – 

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO Classes 

Número 
de 

Cargos 
DENOMINAÇÃO E CÓDIGO 

Símbolo 
ou 

Nível 

      
 Diplomatas   Diplomatas  
      

46 Diplomatas O 55 Ministro de Primeira Classe ............................... 2-C 
64 Diplomatas N 82 Ministro de Segunda Classe .............................. 4-C 

105 Diplomatas M 140 Primeiro Secretário ............................................ 18 
120 Diplomatas L 150 Segundo Secretário ........................................... 17 
130 Diplomatas K 165 Terceiro Secretário ............................................ 16 
465   592   

      
6 Ministro para Assuntos Econômicos O 6 Ministro para Assuntos Econômicos .................. 2-C 
6 Ministro para Assuntos Econômicos N 8 Ministro para Assuntos Econômicos .................. 4-C 
12   14   
      

    

Observação – Os cargos isolados de 
Ministro para Assuntos Econômicos serão 
providos em caráter efetivo e de acôrdo com a 
legislação que lhes é própria. ............................

 

      
21 Cônsul Privativo M 21 Cônsul Privativo ................................................. 18 
21   21   

 



– 103 – 
 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Peço a 
palavra, Senhor Presidente, para declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Caiado de Castro, para declaração de voto. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (para 
declaração de voto) (*): – Senhor Presidente 
estudei e acompanhei com muito interêsse o projeto 
que acaba de ser votado. Era minha intenção 
apresentar-lhe emendas, principalmente visando à 
situação especialíssima dos nossos diplomatas no 
exterior. 

Recentemente, fui informado de que um 
diplomata acometido da grave moléstia, se 
retirara em estado quase comatoso da Casa de 
Saúde por não dispor de recursos para 
pagar o hospital. 

Visava em uma de minhas emendas atender a 
êste particular, Tendo porém, o meu Partido decidido 
apoiar o projeto, como muito bem declarou o Líder 
do P.T.B., abstive-me de apresentar emendas em 
face do compromisso que assumira com alguns 
representantes, que me distinguem com sua 
amizade, de só fazê-lo se precedido por outros 
colegas, nessa iniciativa. 

Aprovado o projeto, estou certo de que Sua 
Excelência, o Embaixador Afonso Arinos estudará 
com carinho êsse detalhe, de modo a terem os 
nossos representantes no exterior maior garantia e 
melhor assistência. Porque os proventos que 
recebem são insuficientes para atender os 
compromissos em caso de enfermidade além dos 
decorrentes da alta posição que exercem em pais 
estrangeiro, e essa deficiência repercute contra o 
Brasil, tal como no caso passado, ocorrido – se
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

não me falha a memória – em Paris. (Muito bem). 
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 

peço a palavra para declaração de voto. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 

declaração de voto, o nobre Senador Novaes Filho. 
O SR. NOVAES FILHO (para declaração de 

voto) (*): – Senhor Presidente congratulo-me com o 
senado pela aprovação do projeto da Câmara dos 
Deputados, que reforma o Ministério das Relações 
Exteriores, no que concerne ao Corpo Diplomático. 

Por haver sido, durante vários exercícios, 
relator dos assuntos da Pasta das Relações 
Exteriores na Comissão de Finanças desta Casa, 
fácil me foi conhecer de perto os trabalhos do 
Itamarati e a maneira inteligente, culta e correta 
como procedem os seus servidores. 

Senhor Presidente, relembrando o tempo em 
que fui Relator dessa Pasta, chamo a atenção do 
Senado para as injustiças que muitos observadores 
cometem para com a nossa Diplomacia, alegando 
despesas exorbitantes quando ela apenas despende 
pouco mais de 1 por cento da arrecadação nacional, 
É conseqüentemente, Ministério dos mais 
econômicos, e que menos pesam ao Erário. 

Atentem os observadores apressados para a 
circunstância relevante de que o Itamarati despende, 
no exterior, com os seus funcionários – vencimentos 
e representação – quase a mesma soma da 
arrecadação que o Itamarati carreia para o Brasil, em 
dólares, através do Corpo Consular. 

Vê por aí o Senado como pesa pouco, em 
despesa, o Ministério das Relações Exteriores, E 
como são mal remunerados, Senhor Presidente os 
nossos representantes diplomáticos! 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não parece tanto 

assim, já que o Senhor Jânio Quadros reduziu-lhes 
os vencimentos. 

O SR. NOVAES FILHO: – O nobre Colega 
está muito apressado em intervir no discurso de seus 
companheiros. Refiro-me aos vencimentos em 
cruzeiros, e Vossa Excelência raciocina em dólares. 
É verdade que o dólar exerce outra atração sôbre 
nós todos, mas eu chegarei lá. 

Senhor Presidente, um terceiro Secretário, ou 
seja um Cônsul de terceira, ou digamos, a carreira 
inicial, instável, percebe em cruzeiros, trinta e sete 
mil. 

É difícil, hoje numa repartição pública, 
funcionário subalterno, de Portaria que se satisfaça e 
se resigne com os vencimentos miseráveis atribuídos 
a um Terceiro Secretário, no Itamarati. 

Um Embaixador, Senhor Presidente, no Brasil, 
com as responsabilidades sociais que o 
acompanham, com direitos a melhor confôrto e 
melhor remuneração – de modo geral, os homens 
quando atingem a carreira de Embaixador são mais 
ou menos avançados na idade – recebe apenas 
Cruzeiros 62.000,00! 

Verifica o Senado como é mal remunerada a 
carreira diplomática. Entretanto, é de justiça 
que se diga, os funcionários da diplomacia brasileira 
não são um grupo de apenas bons funcionários 
públicos; não! São uma elite; elite magnífica, 
pela inteligência, cultura, e conhecimentos 
que lhes são exigidos no Instituto Rio Branco. 
É uma elite que o Instituto Rio Branco oferece ao 
serviço da Nação. 

Senhor Presidente, depois de criado o Instituto 
Rio Branco em 1946, os crivos são tremendos. 
Sabem, os Senadores como eu sei, através dos 
moços os mais brilhantes que saem de Pernambuco 
convictos de passar no exame de admissão àquele 
Instituto e regressam à sua terra contristados. Em 
cento e tantos candidatos dos mais habilitados 
apenas conseguem classificação, no concurso, 
dezoito, vinte, vinte e poucos, 

Além das exigências culturais ainda se 
submetem a uma série de observações 
psicotécnicas e científicas sôbre o caráter, o espirito, 
o temperamento, as tendências, a adaptação à 
vocação, e as convicções. 

Essa elite magnífica que o Brasil hoje possui é 
assim paga miseràvelmente: no início da carreira, 
Cr$ 37.000 00, e um Embaixador, Cr$ 62.000,001 

Senhor Presidente, de passagem para a 
Polônia, estive dois dias em Viena D'Austria. Por feliz 
ensejo tomei parte numa reunião onde se 
encontravam vários diplomatas estrangeiros, homens 
de escol, de cultura, de magnífico poder de 
observação, e dêles ouvi, com orgulho, com 
entusiasmo, que na última conferência realizada 
sôbre Humanidade em Viena D'Austria, despertava a 
atenção de tôdas as delegações estrangeiras a 
maneira como os diplomatas de carreira do Brasil, os 
jovens moços do Itamarati, respondiam a 
indagações, prestavam esclarecimentos, elucidavam 
dúvidas, revelavam conhecimentos os mais variados 
em todos os campos em que eram argüidos, e 
sobretudo, Senhor Presidente, a concisão, a maneira 
rápida, elegante e clara com fique redigiam os textos 
de tôdas as proposições aprovadas. 

Senhor Presidente, regozijei-me com estas 
informações recolhidas na minha viagem, e quero 
prestar ao Senado da República um depoi-
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mento que o Brasil dee receber com intima alegria, 
porque reflete um grande senso patriótico. 

Estive com os diplomatas brasileiros depois do 
corte feito em seus vencimentos pelo honrado 
Senhor Presidente da República, dentro da sua 
preocupação de poupança, de compressão de 
despesas, que ninguém pode criticar. As reduções 
foram muito altas, no Corpo Diplomático – nos 
primeiros postos da carreira, de 20 por cento, e para 
os Embaixadores, de quase 30 por cento, um têrço 
dos vencimentos. Os Embaixadores que recebiam 
três mil dólares, recebem hoje dois mil e cem. 

Senhor Presidente, mil dólares, no exterior, 
não valem nada! Há onze anos que viajo no 
estrangeiro, mas nem sempre pelo Senado. Abro um 
parêntesis para esclarecer que tenho assento nesta 
Casa há dezesseis anos e fiz apenas quatro viagens 
pelo Senado. Abro um parêntese para cularmente ou 
através de convites do Poder Executivo. Fecho o 
parêntese. 

Há onze anos, repito, que vou â Europa e não 
encontro diferença no valor do dólar que levo. Salto em 
Lisboa – um dólar vale 28 escudos e pouco. Na 
França, 480 a 500 francos, ou sejam 4,80 ou 5 dos 
novos francos. Encontrei-os até com as iniciais do meu 
nome N.F. o que me deu muito prazer. Na Itália, é a 
mesma coisa, o câmbio não varia. É sempre o mesmo. 
Mil dólares representam muito e enchem a bôca de 
tôda gente é no Brasil, onde valem duzentos e oitenta 
mil cruzeiros! No exterior, porém, mil dólares valem 
hoje, o que valiam há dez anos passados. 

Senhor Presidente, nessa viagem 
verifiquei a elegância, o desprendimento, a 
devoção patriótica com que os diplomatas do 
Brasil trocavam de casas; alugavam apartamentos 
modestos; dispensavam motoristas; faziam
 

enfim, tôda sorte de cortes, até mesmo a troca de 
colégios melhores por colégios mais modestos para 
seus filhos. Não é brincadeira um corte de 
20 e 25 por cento nos vencimentos de um 
funcionário. Apesar disso, não ouvi de qualquer 
diplomata – honra seja feita ao Itamarati – uma 
recriminação. De nenhum dêles partiu um apêlo ou a 
exteriorização de qualquer sentimento de revolta ou 
de inconformismo. Encontrei da parte de todos êles 
plena concordância com o ato do Govêrno. Todos 
desejam apenas que dêsse corte resulte o 
saneamento das nossas finanças e a recuperação da 
nossa economia. 

Assim, Senhor Presidente, pelo conhecimento 
intimo que hoje tenho da vida do Itamarati, graças à 
circunstância de haver sido, durante vários anos, o 
Relator do seu Orçamento ria Comissão de Finanças 
desta casa, é que me regozijo pela aprovação do 
projeto ampliando os nossos quadros diplomáticos. 
Não seria possível ao Itamarati satisfazer às 
exigências atuais da nossa diplomacia com apenas 
quatrocentos e sessenta funcionários, quando a 
Argentina, país bem menor, com apenas vinte 
milhões de habitantes, tem bem mais de seiscentos 
funcionários de carreira. 

No momento em que se abrem novos rumos à 
nossa política exterior, com a criação de grandes 
Embaixadas, quer no Oriente Médio, quer em todo o 
Continente Africano, é mister que o Congresso 
habilite o Itamarati a, de algum modo, melhorar as 
condições dos serviços diplomáticos que o Brasil 
reclama. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Peço a 
palavra, Senhor Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, após nossa 
chegada a Brasília, tive oportunidade de tecer 
comentários sôbre a situação do Núcleo Bandeirante 
e as favelas que lá estavam se criando. 

Nenhuma providência – que eu saiba – foi 
tomada. 

Mais tarde, visitando o Núcleo Bandeirante, 
verifiquei, que aquelas favelas constituíam sério 
perigo à saúde e, da tribuna, após severas críticas, 
pedi a atenção do Govêrno. 

Meu interêsse nesses assuntos é quase 
decorrência de minha formação. Por fôrça da 
profissão que abracei e pelos cursos que fiz, fui 
sempre obrigado a entrar em contato direto com o 
povo, a conhecer seus reclamos e observar as 
conseqüências que poderiam advir para alertar os 
meus chefes e pedir providências cabíveis ao caso. 

Saindo da atividade militar ingressei na 
política. – Já agora para seguir a orientação do meu 
Partido – fui obrigado a aumentar meu campo de 
ação, procurei tomar contacto com o povo para saber 
de seus anseios para que possa trazer ao 
conhecimento dos meus pares, minhas observações 
e apresentar projeto sôbre o assunto. 

Daí o grande interêsse que me tem 
despertado o problema de Brasília. 

Fui à Asa Norte e soube que seus ocupantes, 
utilizando a verve carioca, denominaram o local de 
"Favela Paulo de Tarso". 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, o caso 
é muito mais grave e de muito maiores conseqüên-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

cias do que o criado no Núcleo Bandeirante. 
Prefeito de Brasília deve ter suas razões 

para agir desta forma. Mas, o fato é que Sua 
Excelência está transformando um dos pontos 
mais encantadores de Brasília – a Asa Norte – em 
favela. Lá existem conjuntos residenciais que, 
segundo informações que tenho recebido são dos 
melhores da nova Capital. Os apartamentos são 
confortáveis, suas superquadras, externamente, são 
magníficas e os edifícios nos encantam. Mas ao lado 
disto, cêrca de um quilômetro e meio, trezentos 
barracos formam uma favela muito pior do que a 
existente no Núcleo Bandeirante, onde porcos e 
galinhas andam pelas ruas em promiscuidade com 
crianças que ali brincam. 

Podemos, então, prever o que acontecerá. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite 

Vossa Excelência um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Vossa 

Excelência tem inteira razão em tecer êstes 
comentários sôbre a mudança do Núcleo 
Bandeirante para a Asa Norte, O que está se 
realizando, na realidade é a transferência da favela 
da Cidade Livre para aquêle ponto do Plano Pilôto. 
Já mais de uma vez tratei do assunto da tribuna do 
Senado e ainda dêle voltarei a ocupar-me. 
Congratulo-me com Vossa Excelência pela 
exposição que vem fazendo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito grato a 
Vossa Excelência. 

Senhor Presidente, já muito reclamei 
e pedi providências para o problema do 
Núcleo Bandeirante, com o surgimento da 
favela, onde é evidente a falta de higiene, 
com completa ausência de esgotos, on-
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de fossas são localizadas nas praças públicas, 
apenas resguardadas por paredes de papelão. 

Agora, venho dizer ao Senado que na "Favela 
Paulo de Tarso" se observa que já não há mais o 
confôrto, o respeito, a decência que havia na Cidade 
Livre. Lá não existe luz, nem água. Estamos portanto 
criando, como bem disse o nobre Senador pelo 
Estado do Pará, favelas sem a menor parcela de 
higiene, em pleno "Plano Pilôto" de Brasília. Que 
explicações daremos aos brasileiros, em geral, e aos 
estrangeiros, em particular, para êsse espetáculo, 
numa cidade de traçado maravilhoso como o de 
Brasília, cujo progresso sentimos dia a dia? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muito 
prazer. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Certa vez, 
afirmei que a formação de favelas, no Rio de Janeiro 
e nas Capitais dos Estados, não se origina sòmente 
de problemas sociais, mas principalmente, por culpa 
e responsabilidade das Administrações Municipais. 
Continuo, ainda dentro dêste ponto de vista. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Senhor 
Presidente, nasci na antiga e querida cidade do Rio 
de Janeiro, cheia de favelas horrorosas, criadas pela 
incúria dos Administradores, só comparáveis aos 
mocambos de Pernambuco ou aos casebres de 
Belém do Pará... 

O SR. LOBÃO DA SILVA: – Dos subúrbios de 
Belém do Pará! 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – 
Perfeitamente. Casebres tão vergonhosos que, certa 
feita, quando chefiava o Estado Maior da Região, 
passei pelo inominável vexame da ouvir proposta de 
um americano para a construção de uma estrada
 

ligando o aeroporto de Val-de-Cans, então em obras, 
contornando, aquela zona miserável dos subúrbios, 
para evitar a péssima impressão que daria ao 
estrangeiro recém-chegado ao Brasil. 

Tenho por Belém do Pará grande simpatia e a 
seu povo dedico especial amizade, porque nos anos 
que ali passei, durante o período pré-guerra pude 
apreciar o carinho e a acolhida, com que recebia 
brasileiros e estrangeiros que lá aportavam para o 
trabalho do esfôrço de guerra. Sendo a primeira 
cidade brasileira atingida por aviões provenientes 
dos Estados Unidos, procurava-se impedir que o 
estrangeiro, no primeiro contato com a nossa terra, 
ficasse pèssimamente impressionado com aquelas 
palhoças. 

Admitindo-se que a proliferação das favelas é 
mal decorrente, principalmente da incúria dos 
administradores municipais e da deficiência de 
habitações, como justificar, a instalação, no Plano 
Pilôto de Brasília, a mais moderna cidade do mundo, 
dessas moradias insalubres a pretexto de destruí-las 
daqui a dois anos. 

Senhor Presidente, estas as informações que 
desejava dar ao Senado, sem qualquer censura ou 
hostilidade ao Prefeito Paulo de Tarso. Desejo 
apenas alertar a Sua Excelência – com quem não 
mantenho relações pessoais, mas a quem me sinto 
ligado por uma grande simpatia, especialmente pelo 
trabalho dinâmico que desenvolve à frente da 
Prefeitura de Brasília e pelo interêsse que tem 
demonstrado em melhorar nossas condições de vida, 
o que realmente está acontecendo – sôbre o perigo 
dessas favelas que está criando, construídas com 
sua autorização e em áreas demarcadas pela própria 
Prefeitura; daqui a dois anos, nem Sua Excelência, 
nem quem o suceder, conseguirá derrubá-las. 

 



– 108 – 
 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muito 
prazer. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Vai se 
criar outro problema. A Cidade Livre era provisória e a 
construção dos seus barracos também provisória. 
Com o transplantio dêles, serão agora dois os 
problemas: o da Cidade Livre e o da Asa Norte. 
Outro inconveniente é que os barracos, pela sua 
construção, são o habitat preferido dos "barbeiros", 
transmissores da moléstia de Chagas, que costumam 
proliferar nas proximidades de áreas de infestação 
dessa doença. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Exatamente, 
Com o aparte do nobre Senador Lobão da Silveira, está 
pràticamente concluído meu discurso, pois o meu 
objetivo foi apenas alertar o Sr. Prefeito para as 
conseqüências futuras dêsse ato, para as dificuldades 
que Sua Excelência está criando para si próprio e para 
seus sucessores, quando chegar a hora de destruir os 
barracos. 

Chamo a atenção da Saúde Pública para o 
perigo decorrente da falta absoluta de higiene e da pra-
 

misculdade que se observa na "Favela Paulo de 
Tarso". Não vai, na designação, nenhuma 
irreverência de minha parte. Os cariocas que lá 
residem, ou aquêles que chegaram a Brasília 
trazendo a verve guanabarina, é que batizaram a 
favela com êsse nome, como temos, no Rio de 
Janeiro, a da Macumba, a do Esqueleto etc. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 

que tratar, vou encerrar a sessão. Antes, porém, 
convoco os Senhores Senadores para uma sessão 
extraordinária às 16 horas e 30 minutos, com a 
seguinte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sedara a Mensagem nº 106 
(número de origem 239), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a 
escolha do Diplomata José Cochrane de Alencar 
para o cargo de Embaixador Extraordinário do Brasil 
junto ao Govêrno da Grã-Bretanha. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 

minutos. 
 



88ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 4 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR MOURA ANDRADE 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

Às 16 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio Barros. 
Mendonça Clark. 
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Barros Carvalho. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Lopes da Costa. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 

Mem de Sá. 

Guido Mondim. – (39). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 

presença acusa o comparecimento de 39 Srs. 

Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 

sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata da 

sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 

debate aprovada. 

 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

 

Comunicações 

 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que me ausentarei do País dentro de 

poucos dias, a fim de visitar os Estados Unidos da 

América, atendendo a convite dirigido ao Grupo 

Brasileiro da Associação Interparlamentar de 

Turismo pelo Govêrno daquele país. 

Atenciosas saudações – Cunha Mello. 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 

Comunico a V. Exa. que viajarei para o 

Exterior (Estados Unidos da América), em missão 

oficial, no próximo dia 9 do corrente. 

Brasília, 4 de julho de 1961. – Mourão Vieira. 
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O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 233, DE 1961 

 
Nos termos do art. 221, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 57, de 1961, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 4 de julho de 1961 – 
Ovídio Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto para o qual 
foi concedida dispensa de interstício, figurará na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Continua a hora do Expediente. 
Não há orador inscrito. (Pausa). 
O SR. BARROS CARVALHO: – Sr. 

Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para 

uma comunicação o nobre Senador Barros Carvalho.
O SR. BARROS CARVALHO (para uma 

comunicação) (*): – Sr. Presidente, temos o dever 
de manifestar os agradecimentos do Partido 
Trabalhista Brasileiro, pela cessão que V. Exa. em 
nome da Mesa Diretora, fez ao nosso Partido deste 
Plenário para realização das reuniões da sua 13º 
Convenção. 

Levamos ao conhecimento de V. Exa. que 
nosso Partido está se dirigindo ao Senado, 
agradecendo os inestimáveis serviços e, mais que 
isto, a inexcedível solicitude com que foram 
atendidos, nesta Casa durante toda a reunião, os 
Srs. Convencionais por parte de todos os 
funcionários postos à nossa disposição 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

desde o mais graduado ao mais modesto. 
Desejo também comunicar a V. Exa. e ao 

Senado Federal que apesar de ter sido uma 
Convenção que tratava apenas de assuntos 
administrativos, no seu decurso foram analisados 
todos os problemas postos sôbre a mesa e dentre 
êstes foi analisado um manifesto que o Partido 
lançou aos seus correligionários e companheiros, 
constante de uma Moção que teve ampla divulgação 
em todo o País. 

Como se trata de Moção de real expressão 
política para o momento que atravessamos, pediria a 
V. Exa., valendo-me do que foi publicado pelo 
"Correio da Manhã", fôsse a mesma inserida no meu 
discurso. 

Esta a comunicação que desejava fazer. 
(Muito bem). 

 
PUBLICAÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR EM 

SEU DISCURSO 
 

Por unanimidade de votos, foi aprovada a 
seguinte Recomendação que define os rumos 
partidários dos trabalhistas em face da situação 
política do País. 

"1 – Manter á linha de fiscalização rigorosa 
dos atos do Executivo em defesa da integridade do 
regime, da supremacia da lei e dos Interêsses do 
povo, denunciando por todos os meios as tendências 
ostensivas ou disfarçadas para soluções autoritárias 
que preparam regimes de exceção; 

2 – Protestar contra quaisquer tentativas de 
cerceamento da liberdade de imprensa, rádio e 
televisão e reclamar do Legislativo medidas que a 
protejam e; ao mesmo tempo definam, em 
conformidade com os princípios democráticos, a 
responsabilidade dos que detêm o controle dos 
órgãos de opinião pública; 

3 – Manifestar o seu respeito pelo 
trabalho que o Congresso vem realizando em 
Brasília, sob condições temporárias de 
excepcional dificuldade, confiando em que a im-
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prensa, o rádio e a televisão dêem a mais ampla 
divulgação e apoio as atividades parlamentares, pois 
a preservação do regime democrático depende da 
independência e da autoridade do Legislativo, assim 
como do Judiciário, e da confiança que nêles 
deposita o País; 

4 – Reclamar medidas prontas e eficazes de 
combate à inflação e contenção do custo de vida, 
que importam na redução de despesas públicas 
menos necessárias, na tributação severa dos lucros 
extraordinários, na repressão de tôdas as formas de 
abuso do poder econômico, no contrôle de depósitos 
bancários, na seleção rigorosa do crédito e na 
disciplina das emissões pelo Legislativo; 

5 – Defender as classes médias e populares 
contra os efeitos de urna política econômica que vem 
colocando em segundo plano o aspecto social dos 
problemas e que, não enfrentando com providências 
adequadas a constante elevação do custo de vida, 
retarda o reajustamento do salário, tornado inadiável 
pela perda do poder aquisitivo da moeda e 
conseqüente queda do salário real; 

6 – Lutar pela revisão imediata dos níveis de 
salários e vencimentos, com o própósito de compensar 
a desvalorização do aumento geral dos preços, pois os 
sacrifícios impostos pela política de estabilização da 
moeda não podem recair apenas sôbre os 
trabalhadores, os funcionários civis e militares; 

7 – Defender o princípio da liberdade sindical, 
unidade e autonomia, e Iutar pela unificação do 
movimento operário, repelindo manobras 
divisionistas inspiradas pelo propósito de 
enfraquecer as condições de luta e retardar a vitória 
das reivindicações dos trabalhadores; 

8 – Reiterar apêlo aos diversos partidos para 
que o Congresso enfrente um corajoso programa de 
reforma de base, através de leis ordinárias e emendas 
à Constituição, com o fim de atualizar a estrutura

político-jurídica do País e de ajustar o regime à 
realidade social e econômica atual; 

9 – Reclamar e apoiar medidas que protejam e 
fortaleçam a indústria nacional; 

10 – Recomendar o desenvolvimento do 
sistema de crédito rural e reclamar para a agricultura 
e a pecuária tratamento capaz de incentivar e 
melhorar a produção e de permitir dentro do mais 
breve prazo a transformação das condições de vida 
das populações rurais, proporcionando-lhes 
assistência, educação e bem-estar; 

11 – Intensificar em todo o País a luta por 
uma reforma agrária que extinga o latifúndio 
improdutivo e o minifúndio antieconômico, e consiga 
através de leis inspiradas nos princípios da Justiça, 
melhor distribuição da riqueza, preservando o País 
do risco das soluções violentas ocorridas em outras 
nações; 

12 – Reclamar e apoiar medidas que 
harmonizem o desenvolvimento do País, 
principalmente os grandes planos de recuperação do 
Nordeste, da Amazônia, do Sul do País e o 
aproveitamento dos vales do São Francisco, Doce, 
do Araguaia e do Paraíba; 

13 – Dirigir apêlo ao Congresso, para que 
aprove com urgência lei que regule o exercício do 
direito de greve, que discipline a aplicação do capital 
estrangeiro no País, remessas de lucros para o 
exterior, regime jurídico do trabalhador rural, 
nacionalização dos bancos e depósitos etc.; 

14 – Dar apoio a uma política internacional 
que se inspire verdadeiramente no sentido de 
independência da posição do nosso País, no 
propósito de fomentar a convivência entre todos os 
povos e de defender incondicionalmente a 
manutenção da paz, de acôrdo com as nossas 
tradições democráticas e com os princípios de 
não intervenção e auto-determinação dos povos;
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Essa política compreende o estabelecimento 
de relações comerciais e diplomáticas com todos os 
Estados, o apoio aos povos que lutam por se 
emanciparem dos sistemas coloniais e a 
solidariedade entre os Estados subdesenvolvidos 
para lutarem pela eliminação do 
subdesenvolvimento; 

15 – Condenar tôdas as modificações do 
sistema eleitoral que possam restringir a amplitude 
da manifestação da vontade popular e a apuração da 
expressão proporcional das correntes de opinião 
pública, inclusive o retôrno ao sistema de subdivisão 
por distritos e denunciar quaisquer manobras que 
possam ter por finalidade a prorrogação dos 
mandatos e o adiamento das eleições; 

16 – Lançar sempre que possível, candidatos 
próprios, identificados com os princípios trabalhistas 
e com a causa dos trabalhadores, aos postos 
representativos e colaborar com outras agremiações 
políticas através de acôrdos, entendimentos ou 
alianças, sob orientação e aprovação da direção 
nacional, em benefício de um melhor sistema de 
defesa dos ínterêsses populares". 

O SR. PRESIDENTE: – Constará do discurso 
que acaba de proferir o nobre Senador Barros 
Carvalho a publicação, a que S. Exa. fês referências, 
do Correio da Manhã. 

A Presidência aproveita a oportunidade para 
comunicar aos Srs. Senadores que teve a máxima 
satisfação em ceder o Plenário do Senado Federal 
para a Convenção do Partido Trabalhista Brasileiro. 
Ao mesmo tempo declara que o recinto desta Casa 
Alta do Congresso Nacional estará à disposição de 
todos os Partidos políticos nacionais, para que aqui 
se reúnam sempre que tenham necessidade de um 
ambiente ligado diretamente-à sua própria vida e ao 
papel importante que lhes cabe na sobrevivência do 
Regime. 

São os Partidos a infraestrutura

do Regime, conseqüentemente êste Plenário, usado 
por êles, está tendo a utilização Constitucional que 
possuem aquelas células representativas das 
atividades partidárias. Na existência dos Partidos e 
na sua pluralidade está a síntese definidora do 
Regime político brasileiro. 

Portanto, ao tomar a decisão de ceder ao 
Partido Trabalhista Brasileiro, pela primeira vez, o 
Plenário desta Casa e ao comunicar que o fará 
aos demais partidos políticos que o peçam, está 
certa a Mesa de que procede perfeitamente 
dentro de suas atribuições, e no sentido de 
prestigiar os Partidos políticos nacionais do 
Brasil. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº106 (nº 
de origem 239) pela qual o Sr. Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do 
Diplomata José Cochrane de Alencar para o cargo 
de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
do Brasil junto ao Govêrno da Grã-Bretanha. 
(Pausa). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Pela sua natureza, a 

matéria deve ser apreciada em sessão secreta. 
Peço aos Senhores Funcionários que tomem 

as providências nesse sentido. 
A sessão transforma-se em secreta às 16 

horas e 45 minutos e torna a ser pública ds 16 horas 
e 55 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão pública. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, vou declará-la encerrada, 
designando para a de amanhã a seguinte: 
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ORDEM DO DIA 
 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 57, de 1961 (nº2.304, de 1960, na Casa 
de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito 
especial de Cr$ 4.450.000.000,00 destinado ao 
financiamento da execução do programa de obras 
rodoviárias (incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão anterior 
a requerimento do Sr. Senador Ovídio Teixeira), 
tendo: parecer favorável da Comissão de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto 
de Resolução nº 1, de 1961 (de autoria

do Sr. Senador Gilberto Marinho) que dá nova 
redação ao art. 245, nº 1, da Resolução nº 6, de 
1960 (Regulamento da Secretaria do Senado 
Federal) tendo pareceres favoráveis 
das Comissões de Constituição e Justiça e 
Diretora. 

3 – Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 23, de 1961, de autoria da 
Comissão Diretora, que transfere a pedido Ary 
Feliciano de Araújo, Auxiliar de Portaria símbolo 
PL-9, para cargo inicial da carreira de Auxíliar 
Legislativo. 

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

 



89ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 5 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES MOURA ANDRADE, CUNHA MELLO E GILBERTO MARINHO 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio Barros. 
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Barros Carvalho. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Venâncio Igrejas. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas  
Filinto Müller. 
Lopes da Costa. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 

Daniel Krieger. 

Mem de Sá. – (41). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 41 Senhores 

Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 

sessão. 

Vai ser lidá a Ata. 

O Sr. Segundo Secretário procede à leitura 

da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, 

é sem debate aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê, o seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

 

MENSAGEM 
Nº 128, de 1961 

 
(Nº 293, na Presidência) 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, no uso da atribuição, que me 
conferem os artigos 70, § 1º e 87, item II, da 
Constituição, resolvi vetar em parte o Projeto de 
Lei nº 2.836, de 1961, da Câmara dos Deputados 
(nº 79, de 1961 do Senado Federal), que 
dispõe;sôbre a prorrogação da Lei nº 1.300, de 28 
de dezembro de 1950 (Lei do Inquilinato) e dá 
outras providências. 

Incide o veto sôbre o artigo 7º e seu parágrafo 
único e artigo 8º e seu parágrafo único, disposições que
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considero contrárias aos interêsses Nacionais, pelas 
razões a seguir expostas: 

No que se refere o artigo 7º e seu parágrafo 
único, considero imperioso o veto pelos graves 
inconvenientes que sua acolhida traria para a 
administração em geral e, em particular para os 
Ministérios da Marinha, da Guerra e da Aeronáutica. 

De fato, a aplicação das normas da Lei do 
Inquilinato aos imóveis sob a jurisdição daqueles 
Ministérios acarretará para as Fôrças Armadas 
transtôrnos de tôda ordem. 

Os seus servidores, militares ou civis, residem 
em grande parte, por conveniência do serviço, em 
próprios nacionais. Por fôrça dessa circunstância e 
no interêsse do Estado, tais servidores são 
movimentados compulsòriamente da forma contínua 
para as mais variadas regiões do País. 

Ora, é evidente, nessas condições, que o 
problema da moradia deve ser solucionado da 
maneira mais objetiva possível. Não pode a 
administração estar sujeita a querelas sôbre 
locação, em risco de paralisar tôda uma complicada 
norma de serviço, sem grande prejuízo de suas 
atividades. 

Por outro lado, convém considerar os 
servidores que são reformados ou aposentados, os 
quais, muito embora sem qualquer vínculo que ainda 
justifique a residência em determinado próprio da 
União, não poderiam ser desalojados, com flagrante 
prejuízo para outros funcionários, candidatos de 
direito àqueles imóveis. 

Impõe-se o veto, também, sôbre o artigo 8º e 
seu parágrafo único pelos graves prejuízos que 
adviriam de sua aprovação e por estar a matéria 
regulada por legislação específica – Lei Orgânica da 
Previdência Social e respectiva regulamentação 
(Decreto nº 48.959.A, de 19 de setembro de 1960.) 

De fato os rendimentos dos 
bens imóveis constituem uma das prin-

cipais fontes de receita da Previdência Social e a 
alienação compulsória dêsses bens, na forma do 
artigo ora vetado, traria conseqüências danosas para 
os Institutos, desfalcando-lhes substancialmente o 
patrimônio. 

Com efeito, a venda obrigatória dos imóveis no 
prazo de 20 anos, a juros de 8 por cento ao ano, com 
redução de 20 por cento do seu valor é liberalidade 
que não consulta os interêsses das instituições de 
Previdência de vez que, de acôrdo com os 
regulamentos previdenciários, os prazos e juros 
dessas vendas variam em razão da idade do 
segurado e do valor do empréstimo para maior 
segurança da transação. 

Ressalte-se ainda que, a opção conferida aos 
segurados para uso dos favores do dispositivo, 
coloca os Institutos na eventualidade de venderem, 
apenas, parte de seus conjuntos ou prédios de 
apartamentos, ficando com um remanescente que 
não lhes virá, diminuir as pesadas despesas de 
administração dêsses imóveis além do inconveniente 
de, no caso de prédios de apartamentos, passarem 
de proprietários a condôminos. Ou a Instituição 
vende, pelo justo preço todo o conjunto ou prédio 
liberando-se dos encargos, ou deixa de aliená-los. 

Por outro lado, a prevalecer o dispositivo 
vetado, ficariam os Institutos obrigados a vender 
conjuntos residenciais ou não. Os Institutos possuem 
construções antigas e inadequadas em parte de 
vários terrenos altamente valorizados, e que estão 
locadas a segurados até sua melhor e integral 
utilização. Vendendo-as obrigatóriamente, iriam 
mutilar a propriedade e sacrificar irremediàvelmente 
os seus patrimônios. 

Além disso, enquanto a grande massa de 
segurados não goza, de nenhum benefício 
imobiliário, dos Institutos, não é razoável que um 
número bem limitado dêles, que já usufrui os favores 
de um módico aluguel, venha adquirir os mesmos
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imóveis por preço sensivelmente inferior ao valor 
real, prejudicando não só o patrimônio da Instituição, 
como indiretamente os demais segurados. 

São estas as razões que me levaram a vetar 
parcialmente o projeto em causa, as quais submeto à 
elevada apreciaçãq dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Brasília, em 3 de julho de 1961. – Jânio 
Quadros. 

Dispõe sôbre a prorrogaçdo da Lei nº 1.300, 
de 28 de dezembro de 1950 (Lei do Inquilinato) e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica prorrogada até 28 de fevereiro de 

1962, a vigência da Lei nº 1.300, de 28 de dezembro 
de 1950 com as alterações posteriores e as 
constantes dêste diploma legal. 

Art. 2º São também porrogadas pelo mesmo 
prazo estabelecido no artigo anterior, os contratos de 
arrendamento rural de qualquer modalidade. 

Art. 3º As inovações introduzidas no art. 2º, da 
Lei nº 3.844, de 15 de dezembro de 1960, não se 
aplicam às locações ajustadas por contrato escrito 
em vigor na data de sua publicação, com prazo 
determinado e que não contenham a cláusula de 
pagamento, pelo locatário, dos encargos ali 
referidos. 

Art. 4º As taxas dos serviços municipais e 
demais despesas que deverão ser pagas pelo 
locatário, nos têrmos do art. 2º, da Lei nº 3.844, de 
15 de dezembro de 1960, além do preço do aluguel, 
constarão discriminadamente, do recibo que lhe fôr 
apresentado, sob pena do locador perder o direito ao 
ressarcimento dessas despesas, cujos comprovantes 
ficarão à disposição do locatário. 

Art. 5º Se o locador sugerir e o locatário o 
aceitar, tudo por escrito, poderá ser, a qualquer tempo, 
mediante acôrdo, reajustado o valor do aluguel. 

Parágrafo único – O locatário, recusando a 
proposta, o locador não poderá, durante um ano, 
pleitear a restituição do imóvel, a não ser por falta de 
pagamento do aluguel e demais encargos de 
locação. 

Art. 6º Se o locatário na mesma cidade, 
possuir ou vier a adquirir prédio residencial com 
acomodações equivalentes àquele em que mora e 
alugá-lo a terceiro por preço superior, o prédio por 
êle ocupado terá o seu aluguel liberado. 

Art. 7º As locações dos imóveis residenciais 
de propriedade da União, dos Estados e Municípios, 
ou de suas autarquias, estão sujeitas ao regime 
desta lei, equíparando-se, para os devidos efeitos, as 
expressões aluguel e taxa de ocupação. 

Parágrafo único – As disposições dêste artigo 
estendem-se aos contratos firmados entre o poder 
público e os locatários dos prédios residenciais de 
Brasília exceto no que se refere à quota parte paga 
pela União que será, ao fim do prazo prefixado, 
acrescida aos aluguéis. 

Art. 8º As instituições de previdència social, a 
partir da vigência desta lei, dentro de 90 (noventa) 
dias, colocarão à venda, aos seus segurados que o 
desejarem, os imóveis por êles regularmente locados 
em conjuntos residenciais ou não, pelo preço que 
corresponda ao valor social, ou seja o valor atual 
menos 20% (vinte por cento), nas condições 
estipuladas em sua legislação específica, mas ao 
prazo de 20 (vinte) anos e a juros de 8% (oito por 
cento) ao ano, de acôrdo com a Tabela Price, não se 
incluindo os prédios construídos em Brasília. 

Parágrafo:único – Os recursos decorrentes das 
operações imobiliárias, previstas neste artigo serão 
obrigatòriamente recolhidos ao Banco do Brasil, em 
conta especial como depósito vinculado ao seu 
reinvestimento, só podendo ser movimentados para o 
custeio de novas construções de conjuntos ou pré-
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dios residenciais para os seus segurados. 

Art. 9º Em caso de alienação do imóvel 
locado, o inquilino, em igualdade de condições, 
preço e garantias terá sempre a preferência para a 
sua aquisição a ser manifestada dentro de 30 
(trinta) dias a partir da data em que o locador lhe 
comunicar, por escrito, a intenção e a forma de 
vendê-lo. 

Parágrafo único – Havendo co-proprietário 
interessado na compra do imóvel, desde que não 
possua outro prédio residencial, ser-lhe-á facultado 
exercer o seu direito de preferência anteriormente ao 
do locatário também dentro de 30 (trinta) dias 
contados nas mesmas condições acima 
estabelecidas, após o que começará a correr o prazo 
do inquilino. 

Art. 10. À mulher solteira desquitada, ou 
viúva que viva, em estado marital, com locatário 
solteiro, desquitado ou viúvo, fica assegurado, 
por morte do inquilino, o direito de continuar a 
locação mediante as mesmas cláusulas 
então vigentes e sujeitas às disposições da 
presente lei. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara dos Deputados, em 29 de junho de 
1961. – aa) Ranieri Mazzilli. – Breno da Silveira. – 
António Baby. 

À Comissão Mista incumbida de relatar o 
veto. 

 
MENSAGEM 

Nº 129, de 1981 
 

(Nº 296, na Presidência) 
 

Senhores Membros do Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito constitucional, 

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a nomeação que desejo 
fazer do Sr. Raymundo de Souza Dantas

para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Govêrno da República de Gana. 

Os méritos do Senhor Raymundo de Souza 
Dantas, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 4 de julho de 1961, – Jânio 
Quadros. 

Brasília, em 26 de junho de 1961. 
A Sua Excelência o Senhor Doutor Jânio 

Quadros, Presidente da República, 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de submeter à assinatura de 

Vossa Excelência, para os fins previstos no artigo 67 
da Constituição, projeto de Mensagem ao Senado 
Federal, a que acompanha o curriculum do Senhor 
Raymundo de Souza Dantas, indicado para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao Govêrno 
da República de Gana. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos 
do meu mais profundo respeito. – Afonso Arinos de 
Mello Franco. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Raymundo de Souza Dantas 

 
Nasceu a 11 de janeiro de 1923, em Estância, 

Sergipe, Filho de Reis Café Souza e D, Porfíria da 
Conceição. 

2. É jornalista profissional e funcionário 
público, Técnico de Educação do Ministério da 
Educação e Cultura onde chefiou por três vêzes, o 
Setor de Divulgação. 

3. Iniciou sua vida profissional aos 16 anos 
como tipógrafo e mais tarde como revisor. Passou 
em seguida para a Redação, começando uma 
longa e brilhante carreira de jornalismo político ao 
longo da qual trabalhou nos jornais "Diário 
Carioca", "A Noite", Jornal do Brasil" e "Estado de 
São Paulo''. Participou, como membro das De-
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legações brasileiras de vários Congressos e 
Conferências de escritores e jornalistas. 

4. Destacou-se nas atividades líterárias 
publicando várias obras recebidas pela crítica com 
os maiores elogios. Dentre elas, devem ser 
lembradas as seguintes: "Sete palmos de Terra", 
romance; "Vigília da Noite", novela; "Solidão nos 
Campos", romance; "Um Comêço de Vida", 
depoimento biográfico. 

5. Atualmente, exerce a função de Oficial de 
Gabinete do Presidente da República. 

6. O Senhor Raymundo de Souza Dantas é 
indicado para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Govêrno da República de Gana –  
Manoel Emílio Guilhon, Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

À Comissão de Relações Exteriores. 
 

PARECER 
Nº 295, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado, nº 7, de 1960, que altera 
o art. 4º da Lei nº 3.643 de 14-10 de 1959. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Pelo presente projeto, o art. 4º da 

Lei nº  3.643, de 14-10-59, passa a ter 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 conce-

der 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". 

II – Trata-se, como se vê de proposição de 
caráter eminentemente econômico e financeiro, que, 
por isso, deverá ser apreciada, no tocante ao mérito, 
pelas Comissões de Economia e de Finanças. 

III – Do ponto de vista constitucional e jurídico 
nada se pode opor ao projeto, e, assim sendo, 
opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões em 13 de abril de 1960. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – João Villasbôas. – Lima Guimarães. – 
Menezes Pimentel. – Argemiro de Figueiredo, – 
Attílio Vivacqua. – Rui Palmeira. 

 
PARECER 

Nº 296, DE 1961 
 
Da Comissão de Economia ao Projeto de Lei 

do Senado nº 7, de 1960, que altera o art. 4º da Lei 
nº 3.643, de 14-10-59 (pagamento de débitos de 
cafeicultores). 

 
Relator: Sr. Alô Guimarães. 
Apresentado pelo eminente Senador Nelson 

Maculan e tendo parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça, o projeto ora em estudo altera 
o artigo 4º da Lei número 3.643, de 14-10-59, que 
dispõe sôbre pagamento de débitos de cafeicultores. 

2. Pondera o Autor da proposição justificando-
a, que a Lei número 3.643, de 14 de outubro de 
1959, prorrogou; o prazo de pagamento dos débitos 
dos cafeicultores amparados pelas leis anteriores, 
por 8 anos, em 4 prestações de 10% e 4 de 15% 
anuais e consecutivas. E a mesma lei citada 
autorizou a liberação da safra de café no período
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1958-59, ao ensejo do pagamento da 1ª prestação 
de 10% vencível em 31-10-59, dos débitos então 
recompostos. 

3. Os financiamentos para custeio das 
lavouras recuperadas, continua o Autor do projeto – 
que eram feitos sob responsabilidade da União – 
passaram à conta e risco do Banco do Brasil, a partir 
da entre-safra 1959.60. 

4. O Govêrno abriu mão de seus direitos ao 
penhor das safras futuras das lavouras em favor do 
Banco para permitir a constituição de garantia 
bastante àqueles financiamentos de custeio. 
Estabeleceu todavia pelo art. 4º da lei, que dos 
orçamentos respectivos constasse verba necessária 
ao pagamento da prestação devida da composição. 
E argumenta, então, que 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 ao auxílio 
do Banco, na percentagem máxima de seu 
regulamento, para ocorrer a todos os tratos da 
lavoura. 

5. Dando seqüência ao raciocínio, diz o texto 
da justificação, adiante, 

"...que as composições de débitos dos 
cafeicultores já estão amplamente garantidas pela 1ª 
e especial hipoteca de 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 
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". 

6. É ressaltada a seguir a importância de 
que se reveste a comunidade da assistência à 
lavoura do café para o que é necessário e mesmo 
decisivo o financiamento normal do custeio de 
entre-safra. 

O encargo dêsse financiamento passou ao 
Banco do Brasil e "...Não é justo que pelo simples 
ato de propiciar essa ajuda assuma êle também o 
risco pelo resgaste 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". 

7. Pela evocação que acabamos de fazer das 
razões justificadoras da projeto ficou, ao que 
parece, evidenciado que o mesmo envolve 
interêsse de três ordens: I) do Govêrno da União; 
II). do Banco do Brasil: III) dos cafeicultores. E a 
nova redação nêle prevista para o artigo 4º da Lei 
nº 3.643, no sentido de atender melhor a 
conveniência dos cafeicultores, visa sem dúvida a 
deslocar do Banco para o Govêrno da União "o 
risco pelo resgate da prestação da composição 
garantida pela União" a fim de facilitar novos 
créditos aos lavradores. 

8. Antes de passarmos a considerações 
outras, diremos haver encontrado nesse assunto, 
face a seus dados cuja análise com cuidado 
fizemos, um aspecto econômico relevante, a 
considerar. Consumada que venha a ser a 
modificação proposta – fica suficientemente claro 
que com isso, estaria bem resguardado o interêsse 
dos cafeicultores patrícios. O quadro dentro do 
qual êles operam – cujas caracteristicas, de 
fato revestem-se da maior importância para a 
situação da economia cafeeira e do próprio País
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– sofreria modificações substanciais, pelo mais 
amplo e extensivo amparo de suas necessidades de 
crédito. 

9. Estando em jôgo assim, simplesmente o 
interêsse dos cafeicultores e levando em conta, 
ainda, que o projeto transfere sòmente 
responsabilidades – somos levados a admitir, que, 
beneficiários com a sua aprovação estaria o Banco 
do Brasil capacitado a realizar novos investimentos 
na mesma área. 

10. Ora o Banco do Brasil, sendo embora uma 
sociedade anônima de economia mista, não deve ser 
considerado em nenhuma circunstância como 
organização tìpicamente comercial cujos fins, a 
atingir a curto e a longo prazo através das operações 
que execute não estejam além do lucro financeiro, 
puro e simples. Cabe aliás, lembrar que a pujança 
dêsse estabelecimento decorre, em grande parte, 
das condições especiais que sempre desfrutou, 
inerente à sua posição mesmo de Banco do Estado. 
Nada impedirá, portanto, que auxilie à lavoura 
cafeeira já onerada à união, desde que dêsse nôvo 
crédito resulte índice salutar de melhoria dos nossos 
cafèzaís. 

11. Da medida, prejuízo, não resultaria a 
ninguém. Nem à União garantida com a hipoteca das 
terras, nem ao banco, que operaria cautelosamente 
nos novos créditos que viesse a conceder nem aos 
cafeicultores que seriam beneficiados por melhor 
trato dos seus cafèzaís. 

12. Assim, lembrando, para concluir, que – ou 
os projetos de lei atendem à defesa do interêsse 
público ou não se justificam – opinamos 
favoràvelmente à proposição que acaba de ser 
examinada. É o nosso parecer. 

Sala das Sessões, em 12 de abril de 1961. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Alô Guimarães, 
Relator. – Fernandes Távora. – Joaquim Parente. – 
Fausto Cabral. – Nogueira da Gama. 

PARECER 
Nº 297, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o projeto de 

Lei do Senado nº 7, de 1960, que altera o artigo 4º 
da Lei nº 3.643, de 14-10-59. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
A Lei nº 3.643, de 18 de outubro de 1959, 

prorrogou por oito anos o prazo de pagamento dos 
débitos dos cafeicultores amparados por leis 
anteriores, a ser feito em quatro prestações de dez 
por cento e quatro de quinze por cento, anuais e 
consecutivas ao mesmo tempo que autorizou a 
liberação da safra de café do período de 1958-1959 
dos débitos então recompostos. 

Passaram, então, à conta e risco do Banco do 
Brasil, a partir da entresafra 1959-1960 os 
financiamentos para custeio das lavouras recuperadas 
até agora sob a responsabilidade da União. 

Para permitir a constituição da garantia capaz 
de possibilitar aquêles financiamentos de custeio, o 
Govêrno abriu mão de seus direitos ao penhor das 
safras futuras das lavouras, em favor do Banco, mas 
determinou que constasse dos respectivos 
orçamentos a verba necessária ai pagamento da 
Prestação devida da composição. 

Tal deliberação equivale a reduzir de 20% a 
30% o valor utilizável dos créditos para custeio, uma 
vez que o Banco do Brasil opera na base de 60% 
das garantias do penhor agrícola, o que torna o 
auxílio do Banco insuficiente. 

Registre-se, no caso, que as composições de 
débito dos cafeicultores estão garantidas pela primeira 
e especial hipoteca das terras exploradas, bastante 
valorizadas, e, mais, que os recursos pelo Banco do 
Brasil aplicados em tais operações foram oriundos de 
suas próprias disponibilidades, não havendo o 
Banco se valido sequer do redesconto previsto em lei. 
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Ora, para que os produtores possam atender 
seus compromissos, bem cuidando da lavoura e 
aperfeiçoando cada vez mais a exploração cafeeira, 
é necessário o financiamento normal de custeio de 
entresafra. 

Acontece que a União não mais se 
responsabiliza por êsse financiamento, passando o 
Banco do Brasil a suportar o encargo sòzinho, o que 
se constitui excessiva garantia para o Govêrno, em 
detrimento dos cafeicultores e, mesmo, do próprio 
Banco. 

II – O presente projeto, de autoria do 
eminente Senador Nelson Maculan, visa a corrigir a 
situação, alterando o dispositivo legal em que ela se 
enraíza. 

A modificação proposta, segundo assinala o 
parecer da Comissão de Economia, iria possibilitar 
mais amplo e positivo amparo aos produtores 
necessitados de crédito. 

Beneficiando-se com a transferência de 
responsabilidade para a União, o Banco do Brasil 
ficaria em condições de realizar novos investimentos 
na mesma área, com real benefício para a economia 
cafeeira, e, em conseqüência, para as finanças do 
País. 

A União garantida com a hipoteca das 
terras, nenhum risco correria com as medidas 
consubstanciadas na proposição. O Banco, 
operando com as cautelas de costume na concessão 
de créditos em nada se prejudicaria, também. E os 
cafeicultores seriam grandemente beneficiados. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Mem de Sá, Relator. 
– Fernandes Távora. – Lima Teixeira. – Nogueira da 
Gama. – Joaquim Parente. – Dix-Huit Rosado. – 
Lopes da Costa. – Silvestre Péricles. – Barros 
Carvalho. 

PARECER 
Nº 298, DE 1961 

 
Da Comissão de Segurança Nacional sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1961 (nº 2.891, 
de 1957, na Câmara), que inclui na reserva do 
Serviço de Saúde do Exército, no pôsto de Segundo-
Tenente, amparadas pelas disposições da Lei nº 
3.160, de 1 de junho de 1957, as enfermeiras que 
foram convocadas para a Fôrça Expedicionária 
Brasileira, e, posteriormente designadas para 
permanecerem nos Hospitais Militares de Natal ou 
de Recife, nos anos de 1944 e 1945. 

 
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 
Pelo presente projeto (art. 1º) são incluídas na 

reserva do Serviço de saúde do Exército, no pôsto 
de Segundo-Tenente, amparadas pelas disposições 
da Lei nº 3.160, de 1º de junho de 1957, as 
enfermeiras convocadas para integram a Fôrça 
Expedicionária Brasileira e, posteriormente, 
designadas para permanecerem nos Hospitais 
Militares de Natal e do Recife, nos anos de 1944 e 
1945, com a finalidade de cuidar dos feridos 
recambiados do teatro de operações da Itália. 

O projeto ampara, ainda (art. 2º) as 
enfermeiras especializadas em evacuação aérea de 
feridos, que serviram na base aérea de Parnamirim 
(Natal) e as que fizeram transportes de feridos 
evacuados do teatro de operações da Itália, de Natal 
para o Rio de Janeiro. 

II – A Lei nº 3.160, de 1 de junho de 1957, em 
seu art. 1º manda incluir no Serviço de Saúde do 
Exército na situação de convocadas, as enfermeiras 
que integraram a Fôrça Expedicionária Brasileira, 
durante as operações de guerra na Itália, nos anos 
de 1944 e 1945, no pôsto de segundo-tenente. 

A essas enfermeiras são, pelo artigo segundo da 
mesma lei, asseguradas diversas vantagens, inclusive
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a transferência para a reserva remunerada, após 25 
(vinte e cinco) anos de serviço. 

III – O projeto, como se verifica, busca 
colocar, em idêntica situação à das citadas 
enfermeiras, aquelas outras que, convocadas para 
integrar a Fôrça Expedicionária para permanecer 
nos Hospitais de Natal e do Recife, nos anos de 
1944 e 1945. 

IV – A medida se nos afigura justa uma vez 
que as cidades de Recife e Natal foram consideradas 
zonas de operação de guerra, durante o último 
conflito. 

V – A proposição ampara também (art. 2º) as 
enfermeiras especializadas em evacuação aérea de 
feridos que serviram na base aérea de Parnamirim 
(Natal) e as que fizeram transportes de feridos 
evacuados do teatro de operações da Itália, de Natal 
para o Rio de Janeiro. 

Justifica-se, igualmente, essa providência, 
pelos mesmos motivos que adotamos para aceitar o 
disposto no artigo 1º 

VI. – Ante o exposto opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões em 2 de fevereiro de 
1961. Jefferson de Aguiar, Presidente e Relator. – 
Lima Teixeira. – Sérgio Marinho. – Arlindo 
Rodrigues. 

 
PARECER 

Nº 299, DE 1961 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 2.891-B, de 1957 (no Senado nº 
24, de 1961), que inclui na reserva do Serviço de 
Saúde do Exército, no pôsto de Segundo-Tenente 
amparadas pelas disposições da Lei nº 3.160, de 1-
6-57, as enfermeiras que foram convocadas para a 
Fôrça Expedicionária Brasileira e posteriormente,

designadas para permanecerem nos hospitais 
militares de Natal ou de Recife, nos anos de 1944 a 
1945. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O presente projeto visa a incluir na reserva do 

Serviço de Saúde do Exército amparadas pela Lei 
número 3.160, de 1 de junho de 1957, as enfermeiras 
convocadas para a Fôrça Expedicionária Brasileira, e, 
posteriormente designadas para prestarem serviços 
nos hospitais militares de Natal ou Recife, nos anos 
de 1944 a 1945. Prescreve ainda o projeto que 
também serão amparadas pela referida lei as 
enfermeiras especializadas em evacuação aérea de 
feridos, que serviram na base aérea de Parnamirim, 
no Estado do Rio Grande do Norte, e as que fizeram 
transporte de feridos retirados do teatro de operações 
da Itália, de Natal para o Rio de Janeiro. 

A Comissão de Segurança Nacional já se 
manifestou pela aprovação do projeto, quanto ao seu 
mérito, aduzindo considerações que o justificam 
plenamente. 

No que tange ao aspecto que é dado a esta 
Comissão examinar, pode-se dizer que o projeto não 
apresenta maiores ressonâncias, considerando-se o 
reduzido número daqueles que dêle virá a beneficiar-se. 

Face ao exposto opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Mem de Sá, Relator. 
– Fernandes Távora. – Lima Teixeira. – Nogueira da 
Gama. – Joaquim Parente. – Barros Carvalho. – 
Victorino Freire. – Dix-Huit Rosado. 

 
PARECER 

Nº 300 DE 1961 
 
Da Comissão de Finanças, 

sôbre o Projeto de Lei da Câ-
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mara nº 49, de 1961 (nº 1.501-B-60, na Câmara), 
que retifica, sem ônus a Lei nº 3.682, de 7 de 
dezembro de 1959, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o Exercício de 1960. 

 
Relator: Sr. Lopes da Costa. 
Pelo presente projeto, retifica-se a Lei nº 

3.682, de 7 de dezembro de 1959, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
de 1960. 

A retificação refere-se ao Suba-nexo 4.13 – 
Ministério da Educação e Cultura – 20 – Diretoria do 
Ensino Superior – Verba 3.0.00 – Consignação 
3.1.00 – Subconsignação 3.1.17 – Acôrdos 2 – 
Cooperação financeira com as seguintes instituições 
de ensino superior ou de alto padrão para 
prosseguimento de obras, equipamentos ou 
pesquisas científicas – 25) S. Paulo – 10 – 
Faculdade de Filosofia e Ciências Naturais de Rio 
Claro. 

Trata-se apenas de retificação do nome de 
entidade, não havendo ônus. 

Por fôrça do art. 11, § 3º da Lei nº 1.493, de 
13 dezembro de 1951, as entidades culturais e 
assistenciais contempladas com subvenções podem 
receber estas como "restos a pagar" com o prazo de 
cinco anos. Assim, o projeto é oportuno, pois, 
através da retificação a que faz referência, a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio 
Claro (denominação correta) poderá, habilitar-se à 
percepção do que lhe foi destinado pelo Orçamento 
de 1960. 

Somos, portanto, pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 29 de junho de 

1961. – Daniel Krieger, Presidente. – Lopes da 
Costa, Relator. – Fernandes Távora. – Lima 
Teixeira. – Nogueira da Gama. – Joaquim Parente. 
– Victorino Freire. – Dix-Huit Rosado. – Silvestre 
Péricles. 

PARECER 
Nº 301, DE 1961 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 2.516-C-57 (nº 53, de 1961 no 
Senado) que concede isenção de direitos e taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência social, para 
equipamentos telefônicos importados pela 
Companhia Telefônica Alta Paulista. 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
Pelo examinado é concedida à Companhia 

Telefônica Alta Paulista, com sede em Tupã, Estado 
de São Paulo, isenção de Direitos aduaneiros, 
inclusive adicional de 10% (dez por cento), impôsto 
de consumo e demais taxas alfandegárias, exceto a 
de previdência social, para equipamentos telefônicos 
diversos. A discriminação dêsses equipamentos está 
feita pormenorizadamente, no artigo primeiro da 
proposição. 

2. A Companhia Telefônica Alta Paulista – 
explica o Autor do Projeto, na justificação do mesmo 
– pretende "isenção tributária para importar 
equipamentos indispensáveis à ampliação, 
atualização e racionalização de seus trabalhos, no 
afã de melhor servir a uma das mais prósperas 
regiões do Estado bandeirante. 

3. A proposição mereceu longo estudo na 
Câmara dos Deputados, com audiência das 
Comissões de Justiça, de Economia e de Finanças 
as quais reconheceram sua pertinência. 

4. Em assuntos semelhantes, sempre que 
estêve caracterizada a existência do interêsse 
público, êste órgão técnico pronunciou-se 
favoràvelmente. Assim, favorável ao projeto é o 
nosso parecer. 

Sala das Comissões, em 25 de maio de 
1961. – Fausto Cabral, Presidente. – 
Fernandes Távora, Relator. – Joaquim Parente. –
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Lobão da Silveira. – Del-Caro. – Nogueira da Gama. 

 
PARECER 

Nº 302, DE 1961 
 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 53, de 1961 (nº 2.516-57, na 
Câmara), que concede isenção de direitos e taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência social, para 
equipamentos telefônicos importados pela 
Companhia Telefônica Alta Paulista. 

 
Relator: Sr. Barros Carvalho. 
O presente projeto de iniciativa do ilustre 

Deputado Menotti Del Picchia tem por fim conceder à 
companhia Telefônica Alta Paulista, sediada em 
Tupã, no Estado de São Paulo, isenção de direitos 
aduaneiros, inclusive adicional de 10%, impôsto de 
consumo e demais taxas alfandegárias para 
equipamentos telefônicos pormenorizadamente 
discriminados no seu artigo 1º. 

A proposição, que foi longamente examinada 
pelos órgãos técnicos da Câmara dos Deputados 
encerra matéria do mais alto interêsse público, qual 
seja o das comunicações telefônicas. 

Ao Govêrno cabe oferecer condições 
favoráveis às companhias concessionárias de 
serviços desta natureza. 

Companhias como a de que trata a 
proposição, genuìnamente nacionais, vêm 
realizando, no interior brasileiro, admirável obra no 
setor das ligações interioranas. 

No caso, trata-se de emprêsa legìtimamente 
credenciada a merecer o amparo do poder público e 
a isenção tributária solicitada justifica-se plenamente 
em face dos relevantes fundamentos que apresenta. 

A Companhia Telefônica Alta Paulista 
vem prestando eficientemente serviços de 
interêsse público e, com aquisição do 
material importado, estará ainda em melhores

condições de ampliar, atualizar e racionalizar os seus 
trabalhos em prol de florescentes regiões do Estado 
bandeirante. 

Acontece, porém, que o projeto, 
apresentado à Câmara em abril de 1957, está em 
desacôrdo com a nova tarifa das alfândegas, 
aprovada pela Lei nº 3.244 de 14 de agôsto 
daquele ano, que, em seu artigo 65, extinguiu o 
impôsto adicional de 10% e a taxa de previdência 
social, ambos cobrados por ocasião do despacho 
aduaneiro. 

Em substituição aos tributos extintos criou a 
mesma lei (artigo 66) a taxa de despacho aduaneiro, 
de 5% (cinco por cento) sôbre o valor da mercadoria 
importada e cuja arrecadação ficou vinculada a 
fundos especiais. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao projeto com a seguinte: 

 
EMENDA 

Nº 1 – (CF) 
 
Substitua-se o artigo 1º pelo seguinte: 
Artigo 1º – É concedida à Companhia 

Telefônica Alta Paulista, com sede em Tupã, Estado 
de São Paulo, isenção de direitos aduaneiros, 
impôsto de consumo e demais taxas alfandegárias, 
exceto a de despacho aduaneiro, para equipamentos 
telefônicos a seguir discriminados: 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 29 de junho de 

1961. – Daniel Krieger, Presidente. – Barros 
Carvalho, Relator. – Joaquim Parente. – Nogueira 
da Gama. – Mem de Sá. – Silvestre Péricles. – 
Lopes da Costa. – Dix-Huit Rosado. – Victorino 
Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Sôbre a mesa, Projeto de Resolução, que vai 
ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário. 
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É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 24, DE 1961 

 
Nomeia Miécio dos Santos Andrade, Diretor do 

Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
 
O Senado Federal Resolve: 
Artigo único. É nomeado de acôrdo com a alínea 

c, nº 2, do artigo 85 da Resolução nº 2, de 1959 
(Regimento Interno), combinado com o art. 75, alínea e, 
da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria) Diretor, "PL-1", do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Miécio dos Santos Andrade. 

 
Justificação 

 
A Comissão Diretora em cumprimento aos 

dispositivos acima citados houve por bem escolher, 
dentre os Oficiais Legislativos que concorrem ao 
aludido cargo, Miécio dos Santos Andrade por lhe 
parecer o de maior merecimento. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1961. 
Moura Andrade. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. 
– Argemiro de Figueiredo. – Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto será 
publicado e incluído em Ordem do Dia. 

Sôbre a mesa outro Projeto de Resolução que 
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 25, DE 1961 

 
Nomeia Moacyr Medeiros Costa e Adelino de 

Almeida Fontes para cargos de Guarda de Segurança 
PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. – São nomeados, 

nos têrmos do art. 85, alínea c,

item 2, do Regimento Interno (Resolução nº 2 de 
1959), para cargos de Guarda de Segurança, PL-
9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Moacyr Medeiros Costa e Adelino de Almeida 
Fontes. 

 
Justificação 

 
A Comissão Diretora propõe à consideração 

do plenário os nomes de Moacyr Medeiros Costa e 
Adelino de Almeida Fontes para as vagas abertas 
com a aposentadoria de Reginaldo de Azevedo 
Gomes e o falecimento de João Arlindo dos Santos, 
ocorrido em 4 de maio de 1961. 

Dispõe o supradito Regimento em seu 
"art. 85 "À Comissão Diretora competem além 

de outras, as seguintes atribuições privativas: 
 
c) propor privativamente, ao Senado, em 

Projeto de Resolução: 
 
2) a nomeação, demissão e aposentadoria de 

funcionários da Secretaria". 
Assim justificado, submetemos ao exame da 

Casa o presente projeto. 
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1961. – 

Moura Andrade. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. 
– Argemiro de Figueiredo. – Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto será 
publicado e incluído em Ordem do Dia. 

(Pausa). 
No Expediente lido figura mensagem 

contendo as razões do veto presidencial ao 
Projeto de Lei nº 2.836, de 1961, na Câmara e nº 
79, de 1961, no Senado, que dispõe sôbre a 
prorrogação da Lei nº 1.300, de 28 de dezembro 
de 1950 (Lei do Inquilinato) e dá outras 
providências. 
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A fim de conhecerem do veto esta Presidência 
convoca as duas Casas do Congresso Nacional para 
sessão conjunta a realizar-se no dia 27 do corrente, às 
21,30 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Para a Comissão Mista que o deverá relatar 
designa os Srs. Senadores Menezes Pimentel, 
Daniel Krieger e Lima Teixeira. 

Da Comissão Especial de Estudos dos 
Problemas da Sêca do Nordeste, ora em viagem aos 
Estados Unidos da América do Norte, a Presidência 
recebeu telegrama, procedente de Denver, no qual 
pede que se dê conhecimento aos Srs. Senadores 
haver a referida Comissão regressado do Estado 
Colorado, onde visitou as obras de barragem e 
irrigação constantes do "Projeto Thompson". Solicita 
que o Senado tome conhecimento da maneira como 
está cumprindo sua missão nos Estados Unidos e, 
finalmente, informa que seguirá para New York. 

O telegrama está subscrito pelos Srs. 
Senadores Reginaldo Fernandes, Ruy Carneiro, 
Fausto Cabral e Jorge Maynard. 

Conforme nota o Plenário, essa Comissão tem 
revelado a preocupação de manter o Senado 
constantemente informado da importante missão que 
seus membros estão desempenhando em nome 
desta Casa. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador João 

Villasbôas, na qualidade de Líder de Partido. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (como Líder de 

Partido) (*): – Sr. Presidente, a imprensa escrita e 
falada já divulgou as conversações havidas entre os 
Srs. Ministros das Relações Exteriores do Brasil e da 
República do Chile, tornando público os entendimentos 
mantidos por S. Exas. no sentido de nortear as 
relações dos dois grandes países, na defesa dos 
interêsses americanos, em nosso Hemisfério. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Para conhecimento do Senado e da Nação, 
peço permissão para transcrever, nos anais desta 
Casa, o teor dêsse importante documento firmado 
pelos Chanceleres das duas Repúblicas, que bem 
demonstra nossa afinidade de pensamento na 
defesa dos interêsses, não apenas de natureza 
econômica, mas ainda social e cultural dos povos 
sulamericanos. 

Assim está redigida a Declaração firmada 
pelos Chanceleres do Brasil e do Chile: 

(Lê). 
"O Ministro das Relações Exteriores dos 

Estados Unidos do Brasil e o Ministro das Relações 
Exteriores da República do Chile, reunidos em 
Brasília: 

Inspirados pelo propósito de estreitar ainda 
mais os laços de amizade que, através da história, 
têm unido fraternalmente seus dois países de 
conjugar seus esforços em prol do progresso, da paz 
e da segurança do Continente; 

Cônscios de que as afinidades tradicionais que 
existem, entre os povos do Brasil e do Chile e a 
identidade de seus interêsses fundamentais 
favorecem uma crescente cooperação entre os dois 
países; 

Convencidos de que esta cooperação, que tão 
fecunda se revelou no passado para a formação do 
sistema interamericano, seguirá contribuindo para o 
seu fortalecimento, inspirando nos altos propósitos 
de promover o bem-estar social e elevar o nível de 
vida dos seus povos; 

Conscientes das responsabilidades que, 
no momento presente lhes são impostas pela 
origem comum de sua formação cultural e política 
e pelo desejo de defender e consolidar na 
América o sistema de govêrno fundado, sôbre o 
mais absoluto respeito às garantias e liberdades 
inalienáveis do homem, essenciais à dignidade 
humana e à perenidade da civilização ocidental 
e cristã; 
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DECLARAM 
 
1º) Que a política internacional do Brasil e do 

Chile se fundamenta na adesão sem reservas aos 
propósitos, princípios e normas da Carta das Nações 
Unidas e do sistema interamericano, bem como na 
eficácia dessas normas e na aspiração de fortalecê-
las para a manutenção da paz e da segurança 
internacionais, a defesa contra qualquer agressão, a 
solução de controvérsias por meios pacíficos, a 
melhoria das condições de vida de seus povos e a 
promoção do seu desenvolvimento cultural e 
econômico; 

2º) Que o Brasil e o Chile reiteram sua adesão 
ao princípio de autodeterminação dos povos e 
estimam que esta se deva exercer através da 
democracia representativa manifestada por eleições 
livres e periódicas que assegurem um regime de 
liberdade e Justiça, baseado no respeito dos direitos 
humanos; 

3º) que a intervenção nos assuntos, internos 
ou externos de outro Estado, levada a efeito 
diretamente ou por qualquer outra forma que importe 
em ingerência ou tendência atentatória contra a 
personalidade do Estado, seus elementos políticos, 
econômicos ou culturais como a infiltração ideológica 
ou a subversão política, se opõe ao princípio de 
auto-determinação dos povos; 

4º) Que ambos os países consideram grave 
perigo para a paz e a solidariedade do Hemisfério a 
infiltração de ideologias extra-continentais 
subversivas, que visam à destruição do sistema 
político-jurídico interamericano e das instituições 
democráticas dos Estados, e dificultam, desta forma, 
a ação daqueles governos ora empenhados, com 
êxito e profundo sentido de justiça, na solução dos 
mais importantes problemas econômicos e sociais 
dos seus povos; 

5º) Que é desejo sincero do Brasil e do Chile que 
tôdas as Nações irmã do Continente reafirmem sua

adesão ao sistema regional e aos princípios e 
propósitos que o inspiram, únicos compatíveis com 
as características e normas de convivência dos 
povos americanos; 

6º) Que o Brasil e o Chile acreditam que a 
melhor defesa de sistema democrático 
representativo da América reside no esfôrço 
prioritário dos governos para resolver os urgentes 
problemas econômicos e sociais que afetam seus 
povos; 

7º) Que neste sentido ambos os países 
consideram seu dever ressaltar que o programa 
"Aliança para o Progresso" abre novas perspectivas 
para a colaboração interamericana e aponta novos 
rumos dentro do espírito de cooperação preconizado 
pela Operação Pan-Americana e diversas iniciativas 
latino-americanas como o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, a Zona de Livre Comércio e outras 
destinadas a fortalecer e dinamizar o sistema 
regional no campo econômico e social; 

8º) Que o Brasil e o Chile, desejosos de 
assegurar o êxito desta nova expressão da 
cooperação interamericana, entendem que ela deve 
considerar especialmente a situação econômica e 
social de cada País e as dificuldades decorrentes 
das relações dos Países industrializados com o 
conjunto da América Latina, que possam afetar suas 
economias; 

9º) Que o Brasil e o Chile acentuam a 
importância do intercâmbio cultural entre os países 
latino-americanos, tanto no que toca à preservação 
do legado espiritual hibérico como no que diz 
respeito ao progresso e à paz no Continente; 

10) Que, como expressão do perfeito espírito 
de colaboração que preside às suas relações, ambos 
os países concordam em efetuar consultas 
permanentes sôbre todos os assuntos de interêsse 
comum com o propósito de coordenar sua ação nos 
organismos internacionais e no âmbito regional e 
mundial; 
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11) Que o Brasil e o Chile reafirmam sua fé 
inabalável no destino dos povos dêste Continente e 
manifestam sua confiança em vê-los fraternalmente 
unidos sôbre a base de um melhor conhecimento e 
intercâmbio recíprocos do respeito mútuo à 
personalidade, soberania e independência de cada 
Estado, na amizade grande e sincera entre todos 
êles e de uma complementação e integração 
econômica e cultural efetivas, que permitam à 
América ocupar posição cada vez mais destacada e 
influente na comunidade das Nações do Mundo. 

EM FÉ DO QUE, os mesmos Ministros 
assinam e selam a presente declaração, em dois 
exemplares nas línguas portuguêsa e espanhola, 
ambos os textos fazendo igualmente fé. 

Feita na cidade de Brasília aos quatro de julho 
de mil novecentos e sessenta e um. – Afonso Arinos 
de Melo Franco. – Enrique Ortúzar". 

Sr. Presidente, dou, assim, conhecimento ao 
Senado e à Nação dos entendimentos havidos entre 
as Repúblicas do Chile e do Brasil, através dos seus 
dignos Ministros das Relações Exteriores. Firmaram 
Suas Excelências um acôrdo entre as duas nações 
para, num esfôrço comum, melhorar as condições 
econômicas dos países sul-americanos e, ao mesmo 
tempo, preservar, dentro dêste Continente a paz e a 
tranqüilidade dos seus povos. 

Não é demais que, na História, eu renda as 
minhas homenagens à ação do Govêrno passado. O 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, em boa hora, 
lançou a Operação Pan-Americana, com o objetivo 
de resguardar os interêsses das nações latino-
americanas e, concomitantemente, promover-lhes o 
desenvolvimento econômico. 

Sou daqueles que se negam a considerar 
o Brasil um País subdesenvolvido. Nossa 
Pátria atravessa uma fase de progresso 
constante e de efetivo desenvolvimento, verda-

deiramente impressionante. Nem poderia ser de 
outra forma. Não poderíamos permanecer na 
situação que há anos nos encontrávamos, 
guardando no solo e subsolo riquezas proclamadas 
por todos os povos do mundo, enquanto 
continuávamos como País subdesenvolvido. 

Temos as condições necessárias para 
desfrutar na América do Sul, a situação que, na 
América do Norte, desfrutam os Estados Unidos. As 
riquezas que possuímos no nosso solo e subsolo 
sobrepujam as da grande Nação norte-americana. 
Assim, Sr. Presidente, um pouco de esfôrço, de 
patriotismo e de aplicação da nossa inteligência no 
sentido do desenvolvimento nacional e 
desempenharemos, não sòmente na América mas 
em todo o Universo, o verdadeiro papel de um País 
que a natureza dotou e para êle abriu um futuro 
glorioso. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Partilho da opinião 
de V. Exa. quanto à operação Pan-Americana levada 
a efeito pelo ex-Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. V. Exa. não considera o Brasil uma nação 
subdesenvolvida; em parte, talvez tenha razão. Tem 
havido realmente neste País um progresso 
desordenado. A Região Sul é altamente progressista, 
e grande tem sido o seu desenvolvimento industrial; 
entretanto a região Norte-Nordeste permanece 
subdesenvolvida, e, de certo modo, abandonada. 
Essa a opinião que queria expender neste momento. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato ao 
aparte com que me honra o nobre representante da 
Bahia, Senador Lima Teixeira. 

Sr. Presidente, se a região 
Sul do País tem tomado grande desen-
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volvimento, marcadamente na parte industrial, 
devemos caminhar no sentido de levar essa 
industrialização para o Norte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O progresso 

que o Sul teve, foi devido às suas condições 
especiais não só de clima, como de salubridade e de 
fertilidade do solo, mas, também pelas condições 
econômicas de sua população que oferece mercado 
fácil à implantação das indústrias. 

Agora. Sr. Presidente, graças à orientação do 
Govêrno do Sr. Presidente Jânios Quadros – S. Exa. 
olha com verdadeiro carinho, com verdadeiro amor, a 
região do Norte e do Nordeste do País, e procura 
impulsionar o seu desenvolvimento, aproveitando as 
determinações constitucionais que abriram para 
aquela região uma base financeira toda excepcional 
– agora poderemos amparar dentro das rendas 
nacionais, das condições financeiras do País, 
aquêles nossos irmãos que viveram e ainda vivem 
na miséria. 

Ora, Sr. Presidente, tenho esperanças porque 
sou otimista em relação à grandeza futura do Brasil. 
Sempre manifestei aqui êsse otimismo sadio pela 
emancipação da nossa Pátria, para que ela tome, no 
concêrto das nações universais, a posição que lhe 
está assegurada pela fertilidade do seu solo, pelas 
riquezas que a natureza depositou nas entranhas da 
sua terra, pelas condições de crescimento que 
oferece desde que norteada a sua política 
desenvolvimentista com o aproveitamento de suas 
energias, não sòmente pelo raciocínio, pelo 
pensamento, pela orientação técnica como também, 
e principalmente, pelo patriotismo nacional. 

Sr. Presidente, ao trazer ao conhecimento do 
Senado esta Nota, trocada entre as Chancelarias bra-

sileira e chilena, formulo os melhores votos para que 
entendimentos dessa natureza se realizem com os 
demais povos da América do Sul, a fim de, unidos, 
trabalharmos para o engrandecimento, riqueza e 
emancipação da América do Sul. (Muito bem). 

Em meio ao discurso do Sr. João Villasbôas, o 
Sr. Moura Andrade deixa a Presidência, assumindo-a 
o Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Venâncio Igrejas. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Sr. 
Presidente, de início desejo transcrever nos Anais 
desta Casa a notável oração com que o Governador 
Carlos Lacerda saudou o Sr. Presidente da 
República e os Srs. Governadores na Reunião do 
Rio de Janeiro, de 29 de junho último. 

Sr. Presidente da República. 
Sr. Governador do Estado do Rio 
Sr. Governador de São Paulo 
Srs. Ministros e 
Secretários de Estado. 
Senhores, 
A Federação, agora, em suas mãos, renasce, 

Senhor Presidente Jânio Quadros. Voltam os 
Estados a falar à União fraternalmente sob a sua 
presidência. 

Reunem-se desta vez, a quarta, no mais nôvo 
e pequeno Estado da Federação. 

A Cidade por tantos proclamada a mais bela 
do mundo, o Rio de Janeiro, segundo berço de todo 
brasileiro, transformou-se num Estado de angústias e 
necessidades de reinvindicações e relatórios. Mas, 
também, de esperanças que se fundam numa 
realidade: o que aqui se aplica se multiplica. 

Sabemos que nos incumbe dar à Pátria sempre 
mais do que lhe damos desde que aqui se instalara a
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sua Capital. Estamos preparados para dar, como 
Estado, ainda mais do que antes; na medida em que 
a União possa proporcionar-nos os instrumentos e 
meios de trabalho, em suas mãos, Presidente, por 
tamanhos esforços preservados. 

Saúdo a presença de dois eminentes homens 
públicos, o Governador do Estado do Rio, do qual 
nasceu a própria Guanabara, e o de São Paulo, que 
confia como nós na feliz conjugação do 
planejamento e da livre iniciativa. 

Não me cabe dirigir-lhes protocolares palavras 
de boas-vindas, senhores Governadores Celso 
Peçanha e Carvalho Pinto, pois estão em casa de 
irmãos. E V. Exa., mandatário de todo o povo 
brasileiro é o dono da casa. 

O que me compete é sublinhar o valor desta 
convocação e a confiança nos seus resultados. 

Aqui, hoje, somos uns poucos para estudo e 
deliberação. Mas, nossas responsabilidades 
transcendem estas paredes entre as quais se reuniu 
o primeiro Govêrno da República. 

Sob a veste das palavras e o rito dos 
trabalhos, o que imprime solenidade a êste instante é 
o que nêle fica implícito, o dever de libertar da 
angústia a multidão dos brasileiros. Aqui, os 
ausentes nos acompanham, os invisíveis nos fitam, 
os surdos nos escutam, e nos julgam os que já 
desesperam da justiça. 

Nas decisões finais, que a V. Exa. competem, 
contidas por limitações que lhe impõem a dura 
realidade e a grave herança que recebeu, 
encontram-se respostas ao desafio que à nossa 
geração ao mesmo tempo aflige e exalta: o dilema 
Reforma ou Revolução. 

O atraso na reforma agrária, agravado 
pelo crime da inflação e seu cortejo de vícios e 
deformações culminou na indiferença pelas 
reinvindicações da justiça e a fôrça da Caridade – 
esta palavra escorraçada do vocabulário político 
e que, no entanto, é a única eficaz respos-

ta ao enigma do mundo ameaçado de destruição. 
Êsse atraso nos meios, acarretando a 

degeneração de fins fêz irromper sôbre as cidades 
desumanizadas, a torrente da miséria rural. Gerou as 
favelas e sôbre o povo, cada dia mais numeroso, 
sôbre as crianças sem escolas e os adolescentes 
sem ofício, impôs a marca da ignorância que 
condena à solidão tantas criaturas. 

É nesse ponto que as contradições de 
progresso e da miséria, na Cidade imensa, aceleram 
a revolta das massas pelo contágio do desespêro 
aglomerado e pelo contraste com uma civilização 
cujos benefícios, à disposição dos seus ouvidos e 
dos seus olhos, não estão ao alcance de suas mãos 
crispadas. 

Pagamos hoje o tributo dêsse atraso e dessa 
deformação do conceito do progresso, como outros, 
antes pagaram – por indiferentes à advertência de 
Joaquim Nabuco – o preço da escravidão e do falaz 
progresso que ela gerou. 

Neste subcontinente, certos problemas 
nacionais têm de ser resolvidos em bases estaduais, 
para que não se percam no gigantismo de uma 
centralização que, em vez de ordenar, desorganiza 
e, procurando atuar, desanda. E os Estados, por sua 
vez, grupados sob normas de uma política nacional 
de objetivos definidos segundo afinidades geo-
econômicas que nos reunem. 

Contanto que a tais afinidades superposta, 
sempre, aquela outra, que nos irmana nos deveres 
para com a imensa Pátria, a um tempo exigente e 
generosa. 

Nas decisões que vai tomar, Sr. Presidente, 
ajudado por seus Ministros e Assessôres, aos quais 
tanto devemos, nós e os nossos, sabemos que V. 
Exa. não fará o que não possa e tudo o que puder, 
fará. 

Sinto-me, a esta altura, compensado 
dos esforços de uma vida de fé constante no 
futuro da minha terra, pela honra de participar dês-
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te momento. Honra tamanha, na vida que me restar 
não esqueço. 

Possam também não olvidá-la os que virão 
julgar-nos segundo as nossas obras mais do que 
pelas nossas intenções. 

Deus nos conduza nesta reunião e depois, na 
hora de realizar o que fôr começado. Pois êste é o 
modo que nos incumbe, de reforçarmos a razão dos 
que acreditam no valor da liberdade como 
instrumento de paz e de progresso; e aos que 
já não crêem que ela seja indispensável, ou 
ainda nem sabem quanto ela é util, darmos 
razões para que saibam e sintam até que ponto, 
exercida por pessoas responsáveis, ela é o 
único meio de manter, sôbre a face da terra, a 
condição humana." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Cidade 
do Rio de Janeiro juntou à sua bela história mais 
uma página de civismo e de patriotismo com a 
Reunião dos Governadores que ali teve início a 29 
do mês passado, dia de S. Pedro, com a presença 
do ilustre Presidente da República, Sr. Jânio 
Quadros e a dos Governadores do Estado de São 
Paulo, do Estado do Rio de Janeiro e do Estado da 
Guanabara, Srs. Carvalho Pinto, Celso Peçanha e 
Carlos Lacerda. 

Começarei por ressaltar, Sr. Presidente, 
a atitude correta dos elementos oposicionistas 
do Govêrno do Sr Carlos Lacerda, no Estado 
que aqui tenho a honra de representar. Quando 
da Reunião dos Governadores na ex-Capital 
da República, a Oposição, espontâneamente, 
aliou-se ao Govêrno na defesa dos elevados 
interêsses do nóvo Estado estabelecendo, assim, 
uma trégua, com suspensão de debates políticos 
durante os dias que precederam à reunião e 
durante a mesma. É portanto, uma atitude que, com 
prazer, ressaltamos, pois demonstra o alto nível 
político já atingido pelo povo brasileiro, 
especialmente na cidade que todos, unânimemente,

consideramos a mais politizada do Brasil. 
Nesta ordem de idéias, Sr. Presidente, quero 

tecer um elogio à bancada do Estado, na Câmara 
dos Deputados. Reunidos recentemente, com a 
presença do Chefe de Gabinete do Govêrno 
guanabarino, receberam, os senhores Deputados de 
S. Exa. um trabalho organizado pela Secretaria de 
Planejamento do Estado, a respeito das emendas de 
interêsse daquela unidade federativa a serem 
apresentadas no Orçamento da União Federal, para 
1962, ora discutidas na, outra Casa do Poder 
Legislativo. 

Sr. Presidente, não apenas os Deputados dos 
partidos que integram o Govêrno da Guanabara, mas 
representantes de todos os Partidos, ali presentes, 
foram incumbidos de estudá-las, apresentar 
sugestões e defendê-las. 

Inicialmente desejo destacar uma atitude que, 
sem dúvida, servirá de exemplo, para que a política 
não venha se contrapor, quando em jôgo estiverem 
os altos interêsses públicos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o êxito da 
reunião no Rio de Janeiro já é de conhecimento 
público. 

Desejo, porém, referir-me especialmente à 
parte relativa ao Govêrno do Estado da Guanabara, 
não apenas por ser seu representante, nesta Alta 
Câmara, mas por que, no momento, é dos três 
Estados o que mais necessita de ajuda federal, pelos 
motivos que exaustivamente tenho aqui explicado, e 
que todos conhecem e compreendem. Ao Estado da 
Guanabara, cujo Govêrno inicia suas atividades com 
recente mandato, a ajuda da União trará sem dúvida 
indispensáveis elementos, de forma básica e 
fundamental, para o seu progresso. 

A Secretaria de Planejamento do 
Estado organizou um trabalho – que se 
encontra à disposição dos Senhores Senadores 
– sôbre divisão de Ministérios de acôrdo 
com a natureza de suas atividades e
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apresentou aos Srs. Presidente da República, 
Ministro de Estado e assessôres federais as 
reivindicações do Estado de maneira explicita, 
objetiva, num enquadramento perfeito. Tal 
enquadramento faz referência aos principais 
problemas que afligem tradicionalmente a grande 
cidade do Rio de Janeiro, como os da água, esgôto, 
industrialização do lixo, desenvolvimento industrial, 
favelas, reequipamento de hospitais, contrôle de 
enchentes, ônibus elétricos, transportes em geral, 
turismo, penitenciária, siderúrgica, frigoríficos e 
menores abandonados. 

Os resultados dessa Reunião em linhas 
gerais, não são apenas promissores, já são uma 
realidade e ultrapassaram a nossa expectativa. 
Daqui sempre demonstramos nossa confiança em 
que o Presidente da República levaria ajuda federal 
ao recém-criado Estado da Federação. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Acompanho 

com muita atenção, o discurso que V. Exa. 
pronuncia, Representante da velha Capital do 
Brasil, carioca de nascimento, estou satisfeitíssimo, 
quase encantado, com os resultados teóricos 
dessa Reunião que me fazem apresentar a V. Exa. e 
a todo o Brasil sinceras congratulações. Hoje, 
parece que é o dia do Sr. Jânio Quadros. Começou 
com o discurso do nobre Senador João Villasbôas, 
lendo a nota do Chanceler Afonso Arinos, verdadeiro 
passar de esponja sôbre as nossas intranqüilidades 
quanto ao futuro da nossa política internacional. 
Agora, ouço a palavra brilhante e objetiva de V. Exa., 
informando-nos sôbre os efeitos dos grandes 
acontecimentos na Guanabara desde a reunião dos 
Partidos políticos, como que dando um crédito de 
confiança ao atual Governador para, o bom têrmo da

sua missão nestes primeiros passos da nova 
Unidade da Federação, até as promessas do 
Presidente Jânio Quadros. Lembraria apenas ao 
ilustre Chefe da Nação, que colocasse, na sua 
agenda de assuntos urgentes, merecedores de 
prioridade, o resultado dêsses entendimentos para 
que o auxílio do Govêrno Federal não demore. Aqui 
estarei, sempre ao lado de V. Exa. para defender os 
direitos do Estado da Guanabara e aplaudir o 
Govêrno do Sr. Jânio Quadros quando acertar no 
enquadramento dos problemas nacionais. V. Exa. 
sabe que os problemas tão bem focalizados pelo 
eminente Governador Carlos Lacerda, existem desde 
que éramos crianças e, à medida que envelhecem, 
assumem maiores proporções e se tornam de mais 
difícil solução. Perdoe-me V. Exa. a irreverência, 
mas, quando se trata do problema das favelas, doe 
mais complicados para se resolver, encho-me de 
receios, porque vemos, aqui mesmo em Brasília, 
formarem-se tais núcleos lastimáveis. Ainda ontem, 
solicitei a atenção do Govêrno para o que está 
ocorrendo na "Asa Norte" da nova Capital da 
República. Desculpe V. Exa. a extensão do aparte 
mas.... 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – É sempre um 
prazer ouvir Vossa Excelência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – desde menino 
acompanho a proliferação das favelas. Houve 
ocasião em que por fôrça da função que exercia, fui 
obrigado a estudar, muito de perto o problema. 
Como o ilustre orador sei quão difícil é a questão e, 
por isso, vemos com tristeza, criarem-se êsses 
conglomerados às vistas do Govêrno, talvez até com 
a autorização do Presidente da República. 

Não acredito que o Sr. Prefeito do 
Distrito Federal adotasse as medidas que 
está tomando sem consultar o Sr. Presidente 
da República. Congratulo-me com V.
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Exa. pelos resultados da Reunião dos Governadores, 
e daqui deixo, como Oposicionista no Estado da 
Guanabara e no Govêrno Federal, meu apêlo ao 
Senhor Jânio Quadros para que não se esqueça do 
que fôr lá resolvido e das promessas tão alegres que 
êle nos fêz. Meus votos são para que S. Exa. as 
cumpra o mais breve possível e que nós do Estado 
da Guanabara possamos amanhã ter a ventura de 
ver resolvidos êstes problemas que V. Exa. acaba de 
citar, tão angustiosos e tão prementes. Congratulo-
me com V. Exa., repito, e também com todo o povo 
do Estado da Guanabara pelos resultados dêste 
Congresso. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito 
obrigado a V. Exa. Estou certo de que o apêlo do 
meu nobre colega ao Sr. Presidente da República 
será atendido. 

O quadro do apoio financeiro que se solicita à 
União Federal, além de se referir aos problemas aqui 
anunciados foi organizado na base do que se 
pleiteava para os quatro anos de Govêrno, ou seja 
de 1961 a 1964. Desde logo, além das importâncias 
solicitadas, criou-se um regime de urgência para a 
Reunião recém-realizada; de outro lado, porém, 
pusemos o Sr. Presidente da República a par daquilo 
que o Estado deseja para os três anos 
subseqüentes. Além de levarmos à União Federal 
não só a natureza do apoio solicitado – empréstimos, 
auxílios, participação de capital, financiamentos – 
nós lhe indicamos as fontes objetivas de onde 
provirão os recursos para a concessão dêsses 
auxílios. 

Levamos também o nosso pedido de apoio da 
União Federal às linhas de crédito e pedidos de 
financiamento que o Estado está fazendo no exterior.

Assim, Sr. Presidente e Senhores Senadores, 
no problema da água foi obtido um auxílio 
de quinhentos milhões de cruzeiros, que 
não é teórico como possa parecer, pois

será atendido pelo Fundo do Trigo. Portanto, aqui vai 
um esclarecimento ao nobre Senador Caiado de 
Castro: não é mais que uma promessa, pois já 
existem os fundos necessários para pagamento 
dêsse auxílio. Por outro lado também foi obtido apoio 
federal ao pedido de financiamento do BID de vinte e 
três milhões e trezentos mil dólares. Êste 
financiamento será obtido pelo Estado com 
fundamento no chamada Fundo de Bogotá e, 
portanto, é também perfeitamente viável. Era 
necessário no entanto o apoio da União Federal, pois 
não poderia o assunto ser tratado pelos Estados-
membros com Bancos Internacionais. 

De maneira que a União Federal deu também 
êste apoio. 

Na parte referente a esgotos, alcançamos 
auxílio de duzentos milhões, dos trezentos milhões 
que havíamos pleiteado, auxílio êsse a ser pago pelo 
Fundo do Trigo além do apoio financeiro pelo Estado 
ao BID. 

Quanto ao lixo, crucial problema da ex-capital 
da República, só há uma maneira. de se resolver a 
questão em uma cidade de quatro milhões de 
habitantes, que é a sua industrialização. 

Para isso há programa organizado, terão de 
ser construídos três grandes usinas, uma delas com 
capacidade para mil toneladas de lixo para cuja 
instalação necessitamos de financiamento imediato e 
urgente no valor de quinhentos milhões de cruzeiros 
através do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico. 

O ilustre Sr. Presidente da República autorizou 
ao Banco não só êsse financiamento como ainda a 
dar seu aval para cobertura de financiamentos no 
estrangeiro, relativamente à compra do material 
necessário à construção de uma usina, no valor de 
treze milhões e novecentos mil dólares. 

Relativamente ao desenvolvimento 
industrial, certa ocasião, afirmei
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nesta Casa que o Estado da Guanabara, não tendo 
possibilidades agrícolas nem pecuarísticas, haveria 
que se transformar num grande centro industrial, se 
possível especializado. Cheguei a dizer que se 
transformaria numa espécie de Suíça brasileira. Para 
êsse fim organizou-se a "COPEG" (Companhia 
Progresso da Guanabara). Pedimos apoio financeiro 
à Caixa Econômica e ao Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico. O Sr. Presidente 
expediu a competente autorização, dependente 
apenas, de uma fórmula a ser fixada para a 
concessão. Mas, é possível que se concretize o 
apoio financeiro da União, através da participação 
daqueles organismos oficiais de crédito no próprio 
capital da Companhia Progresso do Estado da 
Guanabara para a qual inclusive já está pràticamente 
obtida linha de crédito no BID, cêrca de dez 
milhões de dólares. Êsse ato depende, é claro, 
do apoio da União Federal; e, apenas adianto 
um esclarecimento. 

Na parte das favelas, o Sr. Presidente da 
República ficou verdadeiramente impressionado com 
o que viu na Guanabara, mais pròpriamente com o 
que o nobre Senador Caiado de Castro chama de 
"progresso das favelas nos últimos tempos". E desde 
logo, atendeu solicitação. Pedíramos ajuda de 
quinhentos milhões pelo "Fundo do Trigo", para 
auxílio imediato urgente, para entrega desde logo. 

O Rio de Janeiro está com cêrca de 
novecentos mil favelados. O Senhor Presidente da 
República, de pronto, autorizou o pagamento do 
auxilio de quatrocentos e cinqüenta milhões de 
cruzeiros, pelo "Fundo do Trigo". 

Paralelamente, o Estado organizou a. 
"COHAP", Companhia de Habitação Popular – cuja 
finalidade é gradativamente acabar com as 
favelas, criando núcleos habitacionais condígnos. 
Acontece que o Estado não dispunha de possibilida-

des financeiras. Pedimos auxílio de duzentos e 
cinqüenta milhões, que seria feito por empréstimo 
através dos Institutos de Aposentadoria e Pensões. 
A fórmula sugerida foi relegada pela União. É, 
entretanto, perfeitamente compreensível essa 
negação, porque todos sabemos como se encontra a 
Previdência Social. Obtivemos em contra-partida, 
algo talvez até de maior valia, que foi a entrega ao 
Estado, de terrenos dos Institutos, pois sabemos que 
o Estado do Guanabara está pràticamente sem 
território de sua propriedade, quase tôda sua área 
pertence ao Govêrno Federal. Há vastas áreas 
pertencentes aos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões, pràticamente abandonadas, porque os 
Institutos não podem construir e elas nada 
produzem. Então, o Senhor Presidente da República 
determinou ao ilustre Senhor Ministro do Trabalho 
estudasse a possibilidade da cessão imediata 
dêsses terrenos dos Institutos ao Estado da 
Guanabara a fim de para ali serem removidos os 
favelados, que ocuparão os novos núcleos 
habitacionais a serem construídos nesses terrenos. 
Além do mais, para o fim de remoção das favelas 
para os núcleos habitacionais, o Senhor Presidente 
da República mandou que se apoiasse a linha de 
crédito pleiteada pelo Estado de dez milhões de 
dólares. Fêz mais porque não limitou seu apoio a um 
aval, ou ao prestígio do Govêrno Federal: mandou 
que a União Federal assumisse a linha de crédito, e 
o empréstimo será feito diretamente pela União, que 
entregará os resultados ao Estado. 

Na parte referente aos hospitais, outro 
problema verdadeiramente calamitoso da velha 
Capital da República – e todos sabemos que a rêde 
de hospitais, no Rio de Janeiro, data do tempo de 
Pedro Ernesto e pouco se fêz depois disso, e pouco 
foram conservados os grandes Hospitais daquela 
Cidade que atinge hoje a quase quatro milhões
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de habitantes – pedimos ao Senhor Presidente da 
República o auxílio direto da União Federal, pelo 
Fundo do Trigo, de duzentos e cinqüenta milhões de 
cruzeiros. Êsse pedido, de certo modo modesto, não 
foi atendido mas, desde logo, S. Exa. autorizou o 
pagamento dos duzentos milhões de cruzeiros para 
reequipamento dos hospitais do Rio de Janeiro. 

As enchentes são outro problema sério da 
Cidade. O Estado da Guanabara pediu, e foi negado, 
o financiamento de duzentos milhões de cruzeiros ao 
Banco do Brasil. Mas, para a solução dêsse assunto 
que é aliás da competência do Govêrno Federal 
porque se trata de saneamento, foi concedido auxílio 
de duzentos milhões de cruzeiros, também pelo 
Fundo do Trigo. 

A esta altura lembro aos Senhores Senadores 
o interêsse que nos deve merecer a mensagem que 
o Govêrno Federal enviou ao Congresso Nacional, 
criando o Fundo de Saneamento, a fim de atender ao 
grave problema que não é apenas do Estado da 
Guanabara, mas também dos outros Estados. 

Na parte dos transportes coletivos a solução 
são os ônibus elétricos. Aí se deu fato curioso: O 
Estado adquirira os ônibus elétricos, com o dólar a 
cem cruzeiros. A reforma cambial, elevando o dólar 
para duzentos a duzentos e sessenta cruzeiros, ficou 
o Estado em situação crucial para atender a 
operação. O Senhor Presidente da República 
autorizou, desde logo, à SUMOC assumir a metade 
da responsabilidade do compromisso diminuindo 
assim, o encargo do Estado da Guanabara. A 
SUMOC ficou com o ônus de cêrca de quinhentos 
milhões de cruzeiros, o que possibilitará dentro em 
dias, a Cidade do Rio de Janeiro dispor de ônibus 
elétricos. 

Com relação ao Turismo, que 
digo sempre podemos chamar a 
"indústria sem chaminé", solicitamos em-

préstimo de cento e cinqüenta milhões de cruzeiros 
ao Banco do Brasil, para o objetivo imediato da 
construção do planejado, e já famoso, Palácio das 
Convenções. O Senhor Presidente da República 
negou o empréstimo, porém fêz mais, porque 
autorizando o pagamento pelo fundo do Trigo de 
cem milhões de cruzeiros, em breve poderemos 
iniciar a construção daquele prédio. 

Na parte referente a Penitenciárias, sabemo-
las pràticamente inexistentes na Cidade do Rio de 
Janeiro. Havíamos solicitado do Banco do Brasil 
cento e quarenta milhões de cruzeiros, como 
adiantamento de parte da verba prevista pela União, 
no Orçamento para 1962. O Senhor Presidente da 
República não pôde atender por essa forma mas fêz 
melhor: em vez do empréstimo de cento e quarenta 
milhões, mandou conceder desde logo cem milhões 
de cruzeiros pelo Fundo do Trigo, ao Estado da 
Guanabara. Com referência à siderúrgica, ela quase 
não existe no Rio de Janeiro, como tive ocasião de 
explicar perante o Senado. 

O Estado pretende criar a chamada Sociedade 
Pilôto, a qual propiciará condições para a 
organização da Siderúrgica da Guanabara, que não 
será oficial. O Estado apenas criará a sociedade 
para criar as condições de implantações e 
funcionamento de indústrias. Depois de organizada 
será ela entregue à iniciativa privada. 

De qualquer modo, a Siderúrgica da 
Guanabara terá um capital social orçado em 
cinqüenta milhões de cruzeiros e dela participarão o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e a 
Companhia Siderúrgica Nacional, cada qual com a 
cota de dez milhões de cruzeiros no capital social. O 
plano foi imediatamente aprovado pelo Sr. 
Presidente da República, que determinou 
providências para que a Companhia Siderúrgica 
Nacional dê todo o apoia à nova Siderúrgica. 
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Para solucionar o problema de frigoríficos, 
solicitamos financiamento ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico no valor de trezentos 
milhões de cruzeiros, aprovado igualmente pelo 
Senhor Presidente da República. 

Na parte relativa aos menores abandonados, 
problema até bem pouco tempo entregue à União 
Federal, através do triste e famoso SAM, pleiteamos 
um auxílio direto e urgente de trezentos milhões de 
cruzeiros, também concedido, sob a 
responsabilidade do Fundo do Trigo. 

Peço desculpa a V. Exa, Sr. Presidente, por 
fazer um resumo de cifras. Nosso objetivo porém é 
mostrar ao Senado que nossas esperanças não têm 
sido em vão, pois todos os apelos que dirigimos ao 
Govêrno Federal parece terem sido ouvidos e 
começamos a colher os resultados, na medida de 
nossa confiança. 

Em resumo obtivemos auxílios e vamos 
recebê-los. Não se arreceiem os meus ilustres 
colegas, de que fiquem em promessas. Trata-se de 
verbas previstas no Orçamento e já existe o Fundo 
do Trigo, com numerário suficiente, de sorte que a 
ajuda não será apenas teórica. Além disso, 
obtivemos a liberação de verbas consignadas ao 
Estado e constantes do Orçamento Federal, num 
total de um bilhão de cruzeiros, aproximadamente, e 
que deverão ser pagas, de pronto. 

Quanto aos quinhentos milhões de cruzeiros 
destinados à aquisição de ônibus elétricos, o Estado 
não os receberá; mas deixará de pagar a diferença 
cambial. 

Há ainda que mencionar a liberação de 
quantitativos da União para aplicação na Guanabara. 
Tudo soma um total de quatro a cinco bilhões de 
cruzeiros. 

Tais auxílios constituem – é bom 
salientar – apenas o estritamente necessário 
à reabilitação da ex-Capital da República. 
Vêm em boa hora e nos proporcionarão ins-

trumentos para que comecemos a realizar 
um Govêrno de salvação no Estado da 
Guanabara. 

Além dêsses auxílios, houve ainda outros 
indiretos como, por exemplo a cessão da área 
pertencente ao Ministério da Aeronáutica, em Santa 
Cruz, para a. instalação da Siderúrgica da 
Guanabara. 

Não só os vivos constituem problema, no Rio 
de Janeiro. Apesar de ali a vida ser boa. e suave, 
também se morre, e então surge outro entre os 
nossos grandes problemas. A fim de resolvê-lo 
o Sr. Presidente da República determinou a 
cessão imediata ao Govêrno do Estado, de área do 
Horto Florestal para a construção de um novo 
cemitério. 

Também o Chefe do Govêrno determinou à 
Petrobrás a construção de uma indústria 
petroquímica e uma usina de asfalto, na Guanabara. 
Custuma-se dizer que, no Rio de Janeiro, 
vive-se no asfalto. No entanto, a grande cidade, 
com milhares de ruas asfaltadas e por asfaltar não 
conta com sua usina de asfalto, pois uma cuja 
construção foi iniciada, jamais foi concluída. Parece, 
assim, que também êsse problema será resolvido, 
em definitivo. 

Quanto à Usina Termelétrica de CHEVAP – 
Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba – sôbre 
cuja localização ainda havia dúvidas, determinou o 
Presidente da República seja instalada em nosso 
Estado. É fácil perceber os resultados que advirão 
para a economia da Guanabara de tal 
empreendimento a ser localizado junto à Refinaria de 
Duque de Caxias. 

Outro assunto muito importante, que já 
tive oportunidade de abordar, desta tribuna, é o 
relativo ao salário-mínimo na Guanabara, cuja 
situação é sui generis, no particular. Há um salário-
minímo estabelecido para o Estado da Guanabara 
e outro para o Estado do Rio. Isto prejudica a
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Guanabara porque a indústria se localiza na fronteira 
do Estado do Rio, usufruindo todos os benefícios da 
grande cidade do Rio de Janeiro, sem trazer-lhe 
qualquer vantagem. 

O Presidente da República aceitou a sugestão 
de estabelecer salários-mínimos, um urbano, igual 
ao de São Paulo e um rural, igual ao em vigor no 
Estado do Rio, cujos Municípios situados na zona 
fronteiriça com a Guanabara são verdadeiros 
subúrbios da grande Metropole. 

Por outro lado, pleiteamos a construção da 
Usina Atômica pois a crise de energia elétrica da 
Guanabara só terá solução pela energia atômica. Do 
contrário ficaremos sempre dependendo de outros 
Estados. 

O Sr. Presidente da República mandou 
estudar o assunto imediatamente, pelo Conselho 
Nacional de Energia Atômica, determinando ainda se 
possível a localização da usina no Estado da 
Guanabara. 

Sr. Presidente, foram êstes os resultados da 
reunião do Sr. Presidente da República com os 
Governadores da Guanabara, de São Paulo e do 
Estado do Rio, realizada na cidade do Rio de 
Janeiro. A reunião realizada no tradicional Palácio 
Itamarati, ainda sede do Ministério das Relações 
Exteriores, empolgou o povo carioca e os 
Governadores foram ali recebidos com a fraternidade 
típica da gente do Rio. Quanto ao Presidente, foi S. 
Exa. acolhido como se fôra Presidente do Estado da 
Guanabara. 

Começou aquela reunião num misto de 
desespêro e de esperanças, e terminou num 
pronunciamento de fé não apenas nos destinos do 
País, não somente no êxito do Govêrno do Sr. Jânio 
Quadros, mas no futuro da Cidade do Rio de Janeiro 
que se estava sentindo até um pouco abandonada, 
mas hoje confia no seu destino. 

O Estado da Guanabara, Srs. Senadores, 
pediu pouco e com modéstia porque reconhecia a 
situação difícil que enfrenta o Govêrno Federal. 
Apesar disso, obtivemos mais do que pedimos e 
temos certeza de que com a efetivação dessa ajuda 
a Cidade do Rio de Janeiro será compensada por ter 
abrigado, durante tanto tempo o Govêrno da 
República. 

Não quero dizer com estas declarações, que a 
Guanabara esteja salva apenas com essa ajuda do 
Govêrno Federal. Contudo, ela servirá de base para 
que, nos quatro anos que lhe faltam, o atual 
Governador possa realizar um grande Govêrno 
capaz de atender àquela população de quase quatro 
milhões de brasileiros. 

Aqui termino, Sr. Presidente agradecendo a 
atenção dos Srs. Senadores e fazendo o necessário 
elogio aos Ministros de Estado, aos Secretários dos 
três Estados, aos governadores, aos assessôres 
federais, ao pessoal do Itamarati, pois, realmente a 
reunião de Governadores há de marcar época na 
história da velha cidade do Rio de Janeiro. 

Está lançada na Guanabara a semente de 
esperança que se transformará em árvore frondosa 
de progresso. 

O povo carioca saberá recompensar a União 
pela ajuda de hoje e pagará com acréscimo, no 
futuro o auxílio que recebe para o bem da Pátria 
comum. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

O Sr. PRESIDENTE: – Na conformidade 
com o artigo 23, parágrafo único, do Regimento 
do Grupo Brasileiro da União Inter-Parlamentar, 
esta Presidência recebeu as listas organizadas, 
de acôrdo, pelos respectivos líderes das 
Bancadas do Partido Social Democrático, Partido 
Trabalhista Brasileiro e União Democrática Nacional, 
apontando os nomes, a serem considerados 
no ato da escolha, por parte desta Pre-
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sidência, dos representantes do Senado para 
comporem a Delegação desta Casa à 50ª 
Conferência Interparlamentar a se realizar de 14 a 20 
de setembro próximo, em Bruxelas. 

Com base no referido Regimento os Srs. 
Senadores Filinto Müller e Rui Palmeira são 
considerados membros natos, com obrigatoriedade 
de participação. O primeiro, na qualidade de 
membro do Conselho da União Interparlamentar 
e o segundo na de Vice-Presidente do Grupo 
Brasileiro. 

Assim, sendo, a Mesa designa S. Exas. para, 
nas qualidades já mencionadas, representarem o 
Senado naquela Conferência. 

Da lista de Senadores apresentada pela 
liderança do Partido Social Democrático, esta 
Presidência, nos têrmos do Regimento Interno, 
escolheu para Delegados, junto àquela Conferência, 
os Srs. Senadores Benedito Valadares e Silvestre 
Péricles. 

Da lista apresentada pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro, esta Presidência escolheu, nos têrmos do 
Regimento Interno, os Srs. Senadores Nogueira da 
Gama e Barros Carvalho. 

Da lista apresentada pela União Democrática 
Nacional, esta Presidência escolheu os Srs. 
Senadores João Villasbôas e Daniel Krieger. 

Fica assim designada a Delegação à 50ª 
Conferência Interparlamentar, constituída de dois 
membros do Partido Social Democrático, dois 
membros do Partido Trabalhista Brasileiro e dois 
membros da União Democrática Nacional. 

Posteriormente será designado o 
representante dos pequenos partidos nesta Casa. 
Compõem ainda a delegação os dois membros natos 
já referidos. (Pausa). 

Em meio ao discurso do Sr. Venâncio Igrejas o 
Sr. Cunha Mello deixa a Presidência, reassumindo-a 
o Sr. Moura Andrade. 

Está finda a hora do Expediente. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 57, de 1961 (nº 2.304, de 1960, na Casa de 
Origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 4.450.000.000,00, destinado ao 
financiamento da execução do programa de obras 
rodoviárias (incluída em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício concedida na sessão anterior 
a requerimento do Sr. Ovídio Teixeira), tendo 
Parecer favorável da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emendas que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Aumente-se para – Cruzeiros 5.000.000.000,00 

(cinco bilhões de cruzeiros) o quantitativo do art. 1º, 
inclua-se com Cr$ 550.000.000,00 (quinhentos e 
cinqüenta milhões de cruzeiros) a rodovia BR-47, 
regularizando a situação da BR-17 do Plano 
Rodoviário Nacional com o seguinte: 

 
SUBSTITUTIVO 

 
Art.. 1º A rodovia BR-17 do Plano Rodoviário 

Nacional (Lei nº 2.975, de 27-11-1956) passará a ter 
a seguinte discriminação: 

BR-17 – Barreiras – Dianápolis – Pôrto 
Nacional – Ilha do Bananal – Manaus – Caracaraí – 
Boa Vista – Venezuela. 

Art. 2º É o Poder.Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, em favor 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
o Crédito Especial de Cr$ 5.000.000.000,00 (cin-
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co bilhões de cruzeiros) para ocorrer às despesas 
com a conclusão das seguintes ligações rodoviárias, 
inclusive pavimentação; 

a) BR-2 – Trecho São Paulo-Curitiba – 
800.000.000. 

Trecho Vacaria Caxias do Sul – 50.000.000. 
Trecho Pôrto Alegre-Pelotas – 100.000.000. 
b) BR-7 – Belo Horizonte-Brasília– 

600.000.000. 
c) BR-14 – Trecho Estreito-Erechim – 

50.000,000. 
d) BR-17 – Trecho Manaus-Boa Vista –

200.000.000. 
e) BR-19 – Trecho Goiânia-Cruzamento da 

BR-31. 
BR-31 – Trecho Cruzamento da BR-19-

Cuiabá. 
BR-29 – Trecho de Cuiabá-Pôrto Velho-Rio 

Branco – 2.000.000.000. 
f) BR-36 – Lages-Joaçaba – 100.000.000. 
g) BR-37 – Trecho Pôrto Alegre-Alegrete – 

200.000.000. 
h) BR-47 – Trecho Campinho-Boa Nova 

Brumado – 150.000.000. 
Trecho Caetité-Sítio da Abadia – 400.000.000. 
i) BR-55 – São Paulo-Belo Horizonte – 

150.000.000. 
J) BR-59 – Trecho Joinville-Itajaí- Mampituba – 

100.000.000. 
k) BR-93 – Pôrto Velho-Lábrea-Humaitá – 

100.000.000. 
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Justificação 
 
Tal como está redigido, o Projeto fere a Lei nº 

2.975, de 27 de novembro de 1956, que aprovou o 
Plano Rodoviário Nacional no que diz respeito à 
rodovia BR-17; daí à inclusão de mais um artigo para 
colocá-la dentro da lei, considerando-a ainda como 
parte integrante da grande artéria Pan-Americana. 

A discriminação das outras rodovias também 
não corresponde à técnica legislativa e nem à 
técnica rodoviária. 

A BR-47, única inovação da Emenda, 
é uma rodovia de particular importância como 
a melhor ligação de Brasília com o mar, tanto 
assim que foi incluída no programa de primeira 
urgência pela Lei nº 3.728, de 19 de fevereiro 
de 1960. 

Cogita a presente, proposição de ligar 
Brasília com todos os pontos do Brasil, menos 
com o Nordeste; nada mais justo que procurarmos 
integrar também o Nordeste na comunidade 
Brasileira. – Ovídio Teixeira. – Aloysio de 
Carvalho. – Lima Teixeira. – Heribaldo Vieira. – 
Jorge Maynard. 

 
EMENDA 

Nº 2 
 
Inclua-se ao artigo 1º o seguinte item: 
L – Ligação Belém-Brasília – Cr$ 800.000.000.
 

Justificação 
 
O projeto em tela não inclui a rodovia Belém-

Brasília, via pioneira e de unidade nacional, ligando o 
Norte ao Sul. 

Grandes já foram as despesas ali 
efetivadas e que serão perdidas se não 
houver prosseguimento da obra com o seu 
asfaltamento. 

É oportuna a emenda que apresentamos, 
quando nos chegam notícias de que essa rodovia 
está abandonada, apenas com pequeno trecho 
asfaltado. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1961. – 
Lobão da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em conseqüência 
do oferecimento das emendas a matéria 
tem sua discussão suspensa, saindo da 
Ordem do Dia para voltar a ela dentro de 
48 horas. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução 

nº 1, de 1961 (de autoria do Sr. Senador 
Gilberto Marinho) que dá nova redação ao art. 245, 
nº 1, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento
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da Secretaria do Senado Federal) tendo Pareceres 
favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça 
e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
(Pausa). 

Nenhum Senhor Senador desejando fazer uso 
da palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

Projeto de Resolução nº 1, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. O projeto irá à Comissão 
Diretora para a Redação Final. 

É o seguinte o projeto aprovado que vai à 
Comissão de Redação: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 1, DE 1961 
 
Dá nova redação ao art. 245, I, da Resolução 

nº 8, de 1960. 
Art.. 1º Dê-se ao item I, do artigo 245 da 

Resolução nº 6, de 1960, a seguinte redação: 
"I – o tempo de serviço público federal, 

estadual ou municipal, prestado em órgão de 
administração direta, autarquias, sociedades de 
Economia mista e fundações instituídas pelo Poder 
Público". 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

23, de 1961, de autoria da Comissão Diretora, que 
transfere, a pedido, Ary Feliciano de Araújo, Auxiliar 
de Portaria, símbolo PL-9 para cargo inicial da 
carreira de Auxiliar Legislativo. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A Presidência esclarece 

que o referido Auxiliar de Portaria de Padrão "PL

9", tornou-se Acadêmico de Direito e cursa 
atualmente o quinto e último ano da Faculdade. Por 
esta razão, pede a sua transferência para o cargo de 
"Auxiliar Legislativo" que é de padrão "PL-10", não 
obstante implique isto na perda em seus 
vencimentos. Declara êle, expressamente, que assim 
prefere, porque considera mais consentânea com a 
sua atual capacidade, a carreira de Auxiliar 
Legislativo. 

Em discussão o projeto. (Pausa). 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pela 

ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, 

pela ordem, o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, não encontro entre 
os Avulsos que me chegaram, o texto e os 
pareceres sôbre o projeto, razão por que enviarei 
à Mesa requerimento de adiamento da discussão 
do mesmo. 

O SR. PRESIDENTE: – A Presidência 
pondera ao nobre Senador Aloysio de Carvalho 
que talvez a sua coleção de Avulsos esteja 
incompleta. Entretanto aguarda que Sua 
Excelência envie à Mesa, por escrito, o seu 
requerimento de adiamento da discussão do 
projeto. (Pausa). 

Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 234, DE 1961 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, 

letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento 
da discussão do Projeto de Resolução nº 
23, de 1961, a fim de ser feita na sessão de 
sexta-feira, 7. 

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1961. – 
Aloysio de Carvalho. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em conseqüência 
da deliberação do Senado, o projeto sai da 
Ordem do Dia para voltar na do dia 7 do 
corrente.  

Está esgotada a matéria da Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Fernandes Távora. 
O SR. FERNANDES TÁVORA (lê o 

seguinte discurso): – Senhor Presidente há mais 
de um ano, informei ao Senado e à Nação o que 
determinara a catástrofe de Orós, manifestando a 
esperança de que por um ato de natural 
humanidade, o então Presidente da República, 
prontamente, amparasse a população deslocada 
abruptamente, pelas águas e reduzida à mais 
espantosa miséria. 

O Dr. Juscelino Kubitschek prometeu, 
repetidas vêzes, que as vítimas da tremenda 
inundação seriam rápida e plenamente, socorridas e 
indenizadas. 

Naquele discurso, dizia eu "se assim agir o 
govêrno, cumprirá o seu dever e isso concorrerá 
para redimi-lo, até certo ponto, das culpas que lhe 
caibam na gênese da pavorosa catástrofe. O que, de 
modo algum, lhe seria lícito seria confiar aos políticos 
tão importante e delicada missão, que êles jamais 
poderiam executar com isenção e honestidade. E 
acrescentei: Seria repetir agora, com as vítimas da 
inundação os, mesmos latrocínios, infâmias e 
crueldade por êles inflingidos aos flagelados, na sêca 
de 58. 

Conhecendo, como conhece, o que se passou 
naquela calamidade climatérica, pois nas suas 
gavetas, dormem relatórios tremendos, sôbre os 
crimes e crueldades praticados por seus 
correligionários, tôrpes exploradores da sêca, seria 
despir-se S. Exa. de quaisquer laivo de justiça e 
humanidade, se tentasse, agora, igual experiência, 
com os mesmos delinqüentes. 

O Presidente, compenetrado dessa verdade, 
encarregou o Superintendente da SUDENE de 
proceder à avaliação minuciosa dos prejuízos e 
respectivas indenizações. 

Mas, o Dr. Celso Furtado, homem de 
reconhecida competência e honestidade, não foi feliz 
na escolha dos seus delegados que falharam, 
lastimàvelmente, à sua missão, como se verá pelas 
informações que lerei, dentro em breve. 

De há muito, me chegaram notícias 
desfavoráveis e queixas dos prejudicados não 
acompanhadas dos necessários comprovantes, que 
me autorizassem a protestar contra os fatos 
denunciados. Além disso, a respeitabilidade do 
diretor da SUDENE me aconselhava calma e 
ponderação para discutir publicamente, um tal 
assunto. 

Passados tantos meses, acabo de receber do 
Deputado cearense Celso Barreira Filho uma longa 
carta igualmente dirigida ao Marechal Juarez Távora, 
acompanhada de minudentes informações, cuja 
publicação me foi solicitada, visando o 
esclarecimento da Nação e a reparação devida, e até 
agora negada àquela população martirizada. 

Posso afirmar a V. Exa. Sr. Presidente, e ao 
Senado, a procedência dessas informações, por 
partirem de um homem honrado, e por saber que 
elas expressam o sentir dos meus coestaduanos da 
região jaguaribana, não só dos meus 
correligionários, como dos adversários políticos, a 
começar pelo Prefeito da Jaguaribe, Dr. Francisco 
Nogueira Diógenes, agrônomo competente e grande 
industrial, agricultor e pecuarista, cujos prejuízos 
estão avaliados em mais de seis milhões de 
cruzeiros. 

Passo a ler, agora as informações do 
Deputado Celso Barreira, para as quais, chamo a 
atenção dos meus ilustres colegas. 

Por elas, poderão, V. Exas. e a Nação, formar 
um juízo mais seguro sôbre os prejuízos e 
proclamadas indenizações, dos prejudi-
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cados pelo arrombamento do Açude Orós. 

(Lê a seguinte carta): 
"Prezados amigos e conterrâneos 
Senador Fernandes Távora – Marechal Juarez 

Távora: 
Estou remetendo alguns dados de como foram 

feitas as avaliações dos prejuízos causados ao 
nosso município pelo arrombamento de Orós. 
Conhecedores que somos do amor que os ilustres 
conterrâneos devotam à terra do nascimento, 
resolvemos confiar-lhes a nossa defesa, contra a 
expoliação dos nossos direitos no caso em 
referência. 

Nunca se viu tanto desprêzo à sorte de uma 
gente que, por culpa exclusiva do Govêrno foi 
submetida a tremendo sacrifício aumentado com o 
prejuízo do seu patrimônio construído na luta de 
gerações. 

Dois moços, irresponsáveis, representando a 
SUDENE vieram às pressas a Jaguaribe de onde 
fugindo às autoridades locais, fugindo aos próprios 
prejudicados sem colherem as necessárias e devidas 
informações, sem o trabalho de observação 
minuciosa, de cálculos, de medições etc. requeridos 
pela missão que desempenhavam, regressaram, 
para darem a lume, o monstrengo de injustiças que 
representam as indenizações arbitradas. 

Pelos dados que lhes remeto verifica-se a 
perversidade do órgão do Govêrno com relação ao 
nosso e demais Municípios atingidos pelo flagelo. 

Mando como exemplo para orientação 
dos prezados conterrâneos, apenas alguns 
nomes dos prejudicados com o valor real 
dos prejuízos e a importância que lhes foi 
paga, podendo, entretanto, afirmar que dos 
milhares de atingidos, em mais de 90%, a situação é 
idêntica. Citar mais, nomes seria enfadonho 
para um exame aí. Uma
 

outra Comissão tendo à frente gente de mais 
responsabilidade, que esperamos haverá de vir, 
apurará os casos citados como os por citar. 

Devo adiantar que nos cálculos que remeto, 
não são incluídos os danos causados à terra, pela 
erosão que foi tremenda. Em muitas propriedades os 
terrenos de plantação, os ubérrimos terrenos 
marginais ao grande rio, tão do conhecimento dos 
prezados amigos, foram transformados em areais, 
em sulcos profundos, em terras imprestáveis. Os 
prejuízos referentes à erosão sòmente entendidos 
técnicos, poderiam avaliar. As indenizações pagas, 
atingem de 1 a 5% dos prejuízos verificados em 
casas, cêrcas, plantações, árvores etc. Se 
computado o prejuízo à terra, ao solo pròpriamente 
dito, o valor pago na maioria dos casos, não atingiria 
1%. Isto é, uma miséria. Isto é tripudiar sôbre a sorte 
de um povo pacato, conformado, que trabalha de sol 
a sol pela grandeza do Brasil, Isto retrata bem o 
Govêrno que possuíamos. Hoje um homem 
responsável e de visão, nos governa, e nêle, estão 
nossas esperanças. 

Devo informar que muitos não aceitaram o 
pagamento, pelo despropósito entre a valor do 
prejuízo e a importância a receber. (um por cento). 
1% muitas vêzes, e que outros, mais humildes e 
temerosos aceitaram amedrontados com o aparato 
bélico de que se compunha a comissão pagadora. 
As metralhadoras, e as baionetas, emprestavam ao 
ambiente uma atmosfera de coação. 

Acresce ainda que existem centenas de 
prejudicados, cujos nomes não apareceram na 
relação dos indenizados, o que patenteia a 
irresponsabilidade, o descaso da operação 
indenizações, realizada apenas para dar impressão, 
lá fora, de que o Govêrno pagara aquilo que a incúria 
de sua administração provocara de prejuízos. 

Há um fato importantíssimo a lhes esclarecer. 
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Na mesma época o DNOCS mandou 
fazer a avaliação, dos prejuízos em tôda 
região. O chefe da comissão foi um 
engenheiro lotado na comissão de Orós. 
Sei que seu nome é Luis 
Temóteo. 

Dr. José Cândido informou, 
para um interessado, de que no DNOCS 
estava arquivado o trabalho, feito com o 
máximo de cuidado. Sabe-se que 
por êsse levantamento, levado a 
cabo pelo DNOCS, as indenizações do 
Município de Jaguaribe atingem o 
montante de 220 a 250.000.000,00 
enquanto o da SUDENE monta à 
irrisória, importância de Cruzeiros 
12.000,000,00. A criminosa diferença de 
mais de duzentos milhões do trabalho do 
DNOCS para o da SUDENE, atesta 
o crime cometido por êste órgão, ao 
qual está entregue a recuperação cio Nordeste. 
A SUDENE não poderá calar-se, tem que 
dar uma providência concreta a não ser 
que deseje perder a confiança de uma 
parcela bem expressiva da gente desta 
região. 

Um trabalho em nosso favor, já que outros 
não tomaram o era cargo de fazê-lo é o que 
esperamos seja feito, pelos ilustres e queridos 
filhos de Jaguaribe. 

Esta carta, com as informações que vão 
junto, poderão ser lidas em qualquer ocasião que 
fôr necessário no Congresso ou fora dêle, e 
remetida a quem os ilustres amigos acharem de 
razão. 

Se outra coisa não fôr conseguida, através 
de um discurso no Senado, proferido pelo Dr. 
Távora, a denúncia será dada para conhecimento 
da Nação. Por outro lado, o Marechal com o seu 
conceito, com o seu nome, poderá levar ao 
Presidente o protesto e o apêlo do povo de sua 
terra. 

Abraços do amigo conterrâneo – Celso 
Barreira Filho. 

Fortaleza. 19.6-61" 
Esta a carta que nos dirigiu o 

Deputado Estadual do Ceará, Celso 
Barreira Filho, acompanhada de
 

uma relação dos prejuízos e sòmente alguns, porque 
se S. Exa. arrolasse todos levaríamos dias a ler pois 
são muitos milhares – causados ao Município de 
Jaguaribe pelo arrombamento do Açude de Orós: 

Dados sôbre os prejuízos causados no 
Município de Jaguaribe pelo arrombamento do Orós. 
 

Adauto Machado Pinheiro 
 

Uma casa residencial na Fazenda Arvoredo – 
Cr$ 240.000,00; 

Um armazém, anexo à casa p/ depósito – Cr$ 
60.000,00; 

Uma casa do vaqueiro com 8 compartimentos 
– Cr$ 80.000,00; 

Três casas de moradores de 4 e 3 – Cr$ 
140.000,00; 

12.000 (doze mil) quilos de sementes de 
oiticica na razão de Cr$ 7,00 – Cr$ 84.000,00; 

Um caixão de madeira cumaru e cedro 
20.000,00; 

Quatorze (14) quartas de arroz em casca que 
se encontravam dentro do referido caixão – Cr$ 
11.200,00; 

A quarta para nós, são oitenta litros. 
Um paiol de alvenaria de tijolos e cimento – 

Cr$ 3.000 00; 
Três mil e duzentos quilos de resíduo – Cr$ 

25.800,00; 
Noventa (90) braças de cêrcas, currais e 

quintais de madeira selecionada – Cr$ 10.800,00; 
Um açude (Arvoredo) construído em 

cooperação com o Estado em 1947 – Cr$ 
520.00000; 

Arrozais plantados na reprêsa do açude – Cr$ 
3.500.00; 

Uma barragem na jusante do mesmo açude 
com arrozais plantados e safra segura – Cr$ 
82.000.00; 

Mil setecentos e oitenta braças de cêrcas de 7 
a 8 fios de arame farpado e estacotes – Cruzeiros 
178.000,00; 

Seis jogos de mourões e 8 cancelas – Cr$ 
11.000,00; 

300 (trezentos) pés de oiticicas, botadoras e 
não botadoras – Cr$ 2.000.000,00; 

Parece quantia exagerada essa, mas não é. 
Eu explico: a oiticiqueira no Ceará, quando produz
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bem, rende de um a três mil cruzeiros, só nos frutos, 
todos anos. Essas oiticicas êles as vendem por
 

preço ínfimo quando poderiam constituir uma fonte 
de renda admirável. 

 
(Lendo): 

 
 Cr$ Cr$ 
Cinco a seis mil quilos de oiticicas por apanhar e nos secadores................. 28.000,00 
Árvores que constituíam alimentação primordial para os rebanhos nas 
épocas de sêcas como sejam: juazeiros, canafistulas, mandacarus e 
trapiazeiros, jámirizeiros, cajazeiras, umarizeiras e mutandeiras etc............ 320.000,00 
Vinte e três cabeças de ovinos ..................................................................... 12.500,00 
Distribuição nas carnaúbas que foram plantadas em 1940 e 1941, 
aproximando uns 5.000 pés........................................................................... 45.000,00 
Distribuições nos campos agrícolas, numa quadra de 150 x 270 braças, de 
algodão mocó, herbáceo, milho e feijão, e além de outros campos de 
algodão dos anos anteriores que produziam uma média de 800 a 1.000 
arrobas anuais................................................................................................ 230.000,00 
Seis (6) quartas de arroz em casca para plantio............................................ 4.800,00 
Uma caieira de tijolos com 10 milheiros ........................................................ 5.000,00 
Madeiras diversas de aviamento e bolandeira............................................... 8.300,00 
Uma instalação de um estábulo c/ tanques e tinas........................................ 15.000,00 
Seis pranchões de madeira – angico e aroeira – de 4 metros ...................... 4.800,00 4.140.600,00
OBS. – Indenização recebida ........................................................................  59.577,00
Nelson Maia – cidade de Jaguaribe. Nove (9) casas de tijolos e telha e 4 
(quatro) de taipa e telha, tôdas na cidade de Jaguaribe................................ 500.000,00 
Duas áreas de terra na ilha do rio Jaguaribe cercada de arame (7) sete 
fios, com 14 pés de oiticica, 46 de canafistula, juazeiros e outras árbores 
forrageiras todo terreno plantado de milho, feijão e algodão......................... 320.000,00 
Uma área de terra no riacho da Cajá com 100 braças de arame de 7 fios, 
tôda plantada de milho, feijão e algodão........................................................ 185.000,00 1.005.000,00
OBS. – Recebeu Cr$ 32.000,00.   
Raimundo Azarias – cidade de Jaguaribe.   
Perdeu 40 casas de tijolos e telhas, tôdas alugadas entre 500 a 800 
cruzeiros mensais..........................................................................................  2.400.000,00
OBS. Recebeu Cr$ 43.815,00.   
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 Cr$ Cr$ 
Francisco Moreira Pinheiro.  
Perdeu uma casa na cidada de Jaguaribe de tijolo e telha..........................  60.000,00
OBS. – Recebeu Cr$ 360,00 (trezentos e sessenta cruzeiros)....................  
Miguel Pinheiro Maia.  
Perdeu uma casa de tijolo e telha na cidade no valor de.............................  120.000,00
OBS. – Seu nome não constou na relação da SUDENE..............................  
José Garcia Peixoto.   
Perdeu 1.500 braças de cêrcas de arame, tôda a lavoura e árvores 
forrageiras, oiticica, etc.................................................................................  250.000,00
A terra cujo valor não vai computada ficou totalmente arrasada..................  
OBS. – Recebeu Cr$ 10.900,00 (dez mil e novecentos cruzeiros)...............  
Colégio Clóvis Bevilacqua.  
Foi totalmente destruído.............................................................................  2.000.000,00
Vieram Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros). – O Diretor recusou-se a 
receber  
Francisco Nogueira Diógenes.   
Perdeu uma fábrica de beneficiar algodão com armazéns, depósitos etc. 
ficando a maquinaria soterrada..................................................................... 4.000.000,00 
2 (duas) casa residenciais............................................................................ 300.000,00 
Paralisação da fábrica em 2 anos................................................................. 2.000.000,00 6.300.000,00
OBS. – Indenização de Cr$ 114.000,00 – Não quis receber.  
Cirilo Gomes.   
Perdeu uma moderna casa na cidade de Jaguaribe no valor de..................  300.000,00
OBS. – Idenização paga 10.000,00 (dez mil cruzeiros)................................  
Eliônidas Diógenes.   
Perdeu tôda terra, cêrcas, lavouras, árvores oiticicas, 1.500 braças de 
cêrcas de arame ..........................................................................................  550.000,00
Indenização que recusou receber Cr$ 10.000,00 – (dez mil cruzeiros)........  
Edilberto Barreira e sua mãe Cecilia Barreira – Sítio Mirabeau.  
Perdeu um pequeno açude, 32 oiticicas 1.100 braças de cêrcas de 
arame, tôdas as lavouras, 1 casa de taipa, com destruição da terra pela 
erosão cujo valor da terra não vai computado..............................................  450.000,00
Indenização recebida Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).  
Vicente Lima.   
Perdeu 800 braças de cêrcas de 7 fios de arame, com tôdas as 
plantações e árvores.....................................................................................  300.000,00
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Indenização recebida Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) ............................ Cr$ Cr$ 
A terra foi totalmente destruída pela erosão cujo valor não foi computado...  
José Campos Silveira.   
Perdeu, no Sítio Mandacaru, 2 casas de tijolo, 500 braças de cêrcas de 
arame com 7 fios, tôda a plantação e todos os móveis e objetos de casa....  320.000,00
Seu nome não consta na relação da SUDENE..............................................  
Carlos Olímpia Bezerra.   
Perdeu tôda uma ilha no Rio Jaguaribe, com 600 (seiscenas) braças de 
frente por 300 de fundos, tôda cercada de arame com tôda plantação, 
árvores forrageiras, duas casas, sendo uma na cidade de Jaguaribe...........  2.000.000,00
Idenização Cr$ 40.000,00 – (quarenta mil cruzeiros)....................................  
Luiza Freire de Oliveira.   
Uma casa na cidade de Jaguaribe; seu nome não constou na Redação da 
SUDENE........................................................................................................  60.000,00
Antônio Diógenes de Queiroz.   
Perdeu uma casa residencial na cidade de Jaguaribe...................................  300.000,00
Indenização oferecida Cr$ 4.800,00 (quatro mil e seiscentos cruzeiros). 
Como protestou não recebeu ........................................................................  
Manuel Rufino de Aquino Filho.   
Perdeu sua propriedade denominada Cara-Cará, com 423 braças de 
frente por 800 de fundo, tôda cêrcada de arame, 100 pés de oiticicas, 
árvores forrageiras, tôda plantação de cereais e algodão, 2 casas de 
alvenaria e tijolo de 8 compartimentos cada, mais prejuízos totais em duas 
propriedades denominadas Manquinha e Moreira e mais uma grande casa 
residencial na Cidade de Jaguaribe 2.000.000,00. Valor de Indenização 
Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil, cruzeiros) que não foi recebido pelo 
prejudicado.  
Raimunda Moraes do Nascimento.  
Perdeu uma casa de tijolo e telha, localizada no distrito de Mapuá, tôda 
lavoura de milho, algodão e feijão..................................................................  120.000,00
Indenização Cr$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos cruzeiros).......................  
Raimundo Ferreira Filho.   
Perdeu uma propriedade (Almas), 3 casas grandes de tijolo, oiticicais, 1 
curral de traves de madeira, 40 litros de milho já seguro, 5 litros de feijão, 
40 litros de   
 



– 147 – 
 
 Cr$ Cr$ 
arroz, 800 arrobas já colhidas de oiticicas, 10 tarefas de algodão, 21 
tarefas de mandioca, 200 braças de cêrcas..................................................  600.000,00
Indenização recebida Cr$ 16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros).  
Manoel Costa Moraes.  
2 casas de taipa e telha, 4.700 metros de cêrca de arame plantação de 
140 Litros de milho e 40 litros de feijão.........................................................  525.000,00
Indenização Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros).  
Raimundo Thome Nunes.   
Perdeu no Distrito de Mapuá, tôda sua pequena lavoura de milho feijão e 
algodão no valor de.......................................................................................  45.000,00
Seu nome não constou na relação da SUDENE.  
Cicero Alves Pereira.   
Perdeu tôda sua plantação no distrito de Mapuá, calculada.........................  25.000,00
Seu nome não figurou na lista de Indenizações.  
Antônia Alves do Nascimento – Viúva paupérrima.  
Perdeu sua casa de morada e tôda lavoura de suas terras no distrito, de 
Mapuá............................................................................................................  45.000,00
Seu nome não constou na relação de Indenizações.  
José Antônio do Nascimento.   
Perdeu no distrito de Mapuá sua lavoura de milho, feijão, arroz algodão no 
valor...............................................................................................................  40.000,00
Indenização – Cr$ 1.820,00 (hum mil oitocentos e vinte cruzeiros).  
Antônio Alves Maciel.   
Perdeu no distrito de Mapuá, 2 casas de tijolo, tôda a sua plantação 
inclusive copeiras de algodão mocó..............................................................  280.000,00
Recebeu de indenização Cr$ 21.680,00 (vinte e um mil, seiscentos e 
oitenta cruzeiros).  
Juvenal Mendes.  
Perdeu no distrito de Mapuá uma casa grande de tijolo e tôda a sua 
lavoura...........................................................................................................  150.000,00
Indenização de Cr$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos cruzeiros).  
Antônio Alves do Nascimento.   
Perdeu uma casa de tijolo, uma plantação de 30 quilos de cereais, com 
grandes prejuzos nas cêrcas.........................................................................  120.000,00
Indenização recebida Cr$ 1.900,00 – hum mil e novecentos cruzeiros........  
Luís pereira.   60.000,00
Distrito de Mapuá – perdeu uma casa, uma plantação de 10 quilos de 
milho, 5 de feijão, 20 de arroz, valor de........................................................  60.000,00
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Recebeu Cr$ 3.675,00 – três mil seiscentos e setenta e cinco 
cruzeiros de indenização.  
Antônio Moraes de Oliveira.   
Perdeu no distrito de Mapuá plantação de 10 quilos de milho, 4 de 
feijão, 14 de arroz, avaliadas.................................................................  30.000,00
Não apareceu o seu nome.  
Antônio, Alves Moraes.   
Perdeu uma casa grande de tijolo e suas plantações............................  100.000,00
Recebeu Cr$ 15.000,00 – quinze mil cruzeiros.  
Antônio Alves do Nascimento.   
Perdeu em Mapuá uma casa de tijolo e tôda a sua plantação no valor 
de...........................................................................................................  125.000,00
Foi indenizado com Cr$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos cruzeiros.  
Ananias Alves Moraes.   
Perdeu em Mapuá tôda sua pequena lavoura.......................................  20.000,00
Não figurou o seu nome.  
Damião Cidrão da Silva.   
Perdeu no distrito de Mapuá plantações de 10 quilos de milho, 10 de 
feijão, 2 tarefas de mandioca, 4 pés de oiticica (grandes) e 300 
metros de cêrca......................................................................................  50.000,00
Seu nome não figurou na lista da SUDENE.   
Raimundo Moraes Costa.   
Perdeu no sítio Caranguejo 1.000 braças de cêrca de arame, 55 
quilos de milho, 20 de feijão, 2 tarefas de mandioca, 40 litros de 
arroz, 20 pés de oiticica botadoras e árvores forrageiras......................  300.000,00
Não apareceu o seu nome na Lista.   
Casemiro Marques.   
Distrito de Mapuá:  
Perdeu uma grande casa de tijolo, plantações de 10 tarefas de 
algodão, 12 litros de arroz, 10 de milho e feijão.....................................  180.000,00
Recebeu Cr$ 24.500,00 – vinte e quatro mil e quinhentos cruzeiros de 
indenização............................................................................................  
Francisco Rodrigues de Sousa.   
Sítio Paz, distrito de Mapuá:  
Perdeu uma casa de tijolo, uma barragem, tôda plantação...................  260.000,00
Não apareceu o seu nome.  
Maria Leôncia da Silva.   
Perdeu um terreno no distrito de Mapuá 520 metros de cêrca, 
plantação de 20 quilos de milho com algodão, 4 litros de feijão, 10 de 
arroz, 2 tarefas de mandioca, 6 pés de oiticica......................................  105.000,00
Não constou o seu nome na relação.  
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Francisco Alves Moraes  
Mapuá:  
Perdeu 2 casas de tijolos, mil metros de cêrca, 100 litros de 
plantações de milho, 60 de feijão, 4 pés de oiticica................................  400.000,00
Recebeu Cr$ 14.000,00 – quatorze mil cruzeiros.  
José Moraes do Nascimento  
Mapuá:  
Perdeu uma casa de tijolo, 1.200 metros de cêrcas, 40 litros de milho 
e algodão,10 litros de feijão, 20 de arroz.................................................  160.000,00
Recebeu Cr$ 18.000,00 – dezoito mil cruzeiros de indenização.  
 

Fortaleza em 19 de junho de 1961 – Celso Barreira Filho. 
 

Aí têm o Senado e o público uma ligeira e 
sucinta amostra do que foi a decantada indenização 
atribuída aos flagelados, como compensação pelo 
espantoso desgaste do vale do Jaguaribe. 

Os números expostos, falam bem mais alto 
que todos os protestos ou objurgatórias, que eu 
aqui proferisse contra o injustificável procedimento 
dos funcionários, que não souberam cumprir o seu 
dever. 

Percorrendo, em poucos dias a vasta região 
prejudicada, numa extensão de mais de 50 léguas, 
não lhes seria possível examinar 
convenientemente, os prejuízos causados a uma 
população de cêrca de 100.000 habitantes, 
espalhados numa zona tão dilatada, em que se 
acham sediadas as cidades de Jaguaribe, Alto 
Santo, S. João do Jaguariba Ibicuipeba. (antigo 
Taboleiro D'Areia), Limoeiro do Norte, Quixeré, São 
Bernardo das Russas, Jaguaruana, Itaiçaba e 
Aracati, além de outras povoações, sedes de 
Distritos municipais e das numerosas propriedades 
situadas a maior ou menor distância, das margens 
do grande rio. Passando a vol d'oiseau por êsses 
maiores núcleos populacionais, é evidente 
que nem mesmo nêles, poderiam inteirar-se, 
minuciosamente, de todos os prejuízos ocorridos, e 
justificadamente avaliá-los. 

Não pensaram êsses mandatários 
apressados na tremenda injustiça
 

em que importava a sua carreira 
pelo vale devastado, sem ouvir pacientemente 
os prejudicados e avaliar, equitativamente os 
seus prejuízos. 

Certamente, aquelas paragens desoladas 
lhes pareceram menos atraentes que as 
avenidas das Metrópoles... 

Mas, por menos atentos que fôssem 
às suas obrigações, não deveriam esquecer 
as grandes responsabilidades assumidas perante 
os seus superiores hierárquicos, nem o perigo 
de menosprezar os direitos de dezenas de 
milhares de homens que esperavam justiça! Só no 
Município de Jaguaribe (aliás o mais prejudicado), a 
diferença entre as avaliações procedidas pelos 
representantes da SUDENE e do D.N.O.C.S. atinge 
a mais de 200 milhões de cruzeiros; e o 
representante dêste último, ao proceder o 
recenseamento aludido, não teria motivos para 
aumentar, por conta própria, as responsabilidades do 
Departamento em que trabalha. Desde que tive 
conhecimento dessa rápida avaliação processada 
por funcionários da "SUDENE", duvidei da sua 
autenticidade pois conheço bem aquela zona em que 
nasci e posso avaliar o tempo e o esfôrço que 
deveriam ser despendidos para a execução correta 
de uma tal missão. 

O próprio Presidente Juscelino, 
ao ter conhecimento do reduzido vulto
 

 



– 150 – 
 
das indenizações, não disfarçou a sua surprêsa e 
regosijo, pois as julgava bem maiores como 
realmente são. 

Não cometerei a deselegância de atribuir ao 
ex-Presidente e ao honrado Dr. Celso Furtado 
qualquer conivência na obtenção dêsse resultado, 
em berrante desacordo com a evidente realidade; e 
quero mesmo admitir que não houvesse da parte dos 
recenceaclore s qualquer intuito de fraude. Mas isso 
não basta para me impor silêncio, num caso em que, 
estão sendo jogados os interêsses e a sorte de cêrca 
de 100.000 dos meus conterrâneos, mais uma vez, 
batidos e torturados por seu duro fado! 

E desta tribuna como de qualquer outra, não 
se calará a minha voz, enquanto justiça não fôr feita 
a êsses deserdados. 

Aos apressados representantes da SUDENE 
não ocorreu a necessidade de avaliar,  ao menos, 
por alto, os desgastes daquelas famosas aluviões 
jaguaribanas, que poderiam, na expressão do grande 
técnico inglês O Meara, ser exportados como adubo 
e que o turbilhão das águas indomáveis levou para o 
oceano, deixando aos desditosos proprietários 
apenas sulcos profundos e montões de areias. 

E as árvores frutíferas e as forrageiras e as 
que como a oiticica e a carnaubeira, alimentavam a 
parca economia daquela gente sofredora? Para os 
empregados da "SUDENE", uma árvore não tem 
valor, é coisa de minimis, de que êles não cogitam; 
não assim, para os que ali naceram e viveram, 
acostumados a fruir a sua sombra amiga, aspirar o 
perfume de suas flôres ouvindo o suave cantar das 
aves que nelas se agasalhavam, da madrugada ao 
crepúsculo dos seus dias, felizes ou núbilos! 

Se os funcionários itinerantes houvessem 
canfabulado um pouco com algum velho 
sertanejo, espoliado pelas águas, êle lhes diria, 
mais ou menos isto, na sua linguagem
 

simples, mas expressiva e veraz: "Moços, 
aqui nasci, constituí família, trabalhei, suei e 
sofri calamidades sem conta; mas apesar de tudo
 me sentia feliz, nesta terra de tormentos, Agora 
as águas tudo levaram: a minha velha casa, os 
meus cercados, os meus currais e até a própria 
terra, que me dava o alimento. 

Tudo isso se foi, e já no fim da existência, 
abandonado por todos, sem casa e sem pão, só me 
restam saudades, mágoas e desesperos; e uma 
única esperança, neste mar de angústias: a 
misericórdia da morte!" 

Mas os homens do asfalto não se dignaram 
ouvir os náufragos que lá ficaram na região desolada 
a interrogar, desiludidos, escuros horizontes onde 
não brilha um raio de esperança! 

Aos funcionários itinerantes, não interessavam 
lamentos nem a dorida saudade, a triste recordação 
daquelas pequenas coisas que acumuladas em 
séculos de trabalhos e sofrimentos constituíam para 
aquela gente simples e boa o inestimável patrimônio 
econômico e sentimental, que unira, 
indissolúvelmente, as sucessivas gerações, que por 
ali passaram na cadeia eterna da vida! 

Acaso não merecem um pouco de atenção 
dos seus compatriotas aquêles 100.000 cearenses 
que uma calamidade criada pela desídia do Govêrno, 
atirou na mais negra miséria e ainda lutam 
desesperadamente, pelo lar e pelo pão. 

Filho daquela terra infortunada, tenho 
procurado, como os meus irmãos de berço, enfrentar 
o destino inclemente, empenhado em esmagar-nos.  

E sinto uma profunda amargura, quando vejo 
que, às inclemências de uma natureza adversa, vem, 
não raro, juntar-se à indiferença, senão o desprêzo 
daqueles que, pela simples condição humana, nos 
deveriam ajudar, na luta desigual, que nos tortura, 
sem descanso! 
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Ruge-me n’alma de velho sertanejo nordestino 
o tigre da revolta; e já nem sei como domar essa fera 
cruel da dor que, implacável e impiedosamente, me 
morde o coração! 

Agora mais que nunca, devem os Governantes 
propiciar a todos aquêles que, na penumbra de sua 
modesta condição social, mas na realidade do seu 
civismo e amor à pátria comum a esta servem, 
anônimamente, sem dela esperarem mais que um 
gesto de clemência, nos dias da desgraça. 

“O que imprime solenidade ao momento em 
que vivemos, disse, muito acertadamente, o 
eminente Governador da Guanabara saudando o 
Presidente Jânio Quadros, “é que nêle fica implícito o 
dever de libertar da angústia a multidão dos 
brasileiros, porque os ausentes nos acompanham, os 
invisíveis nos fitam, os surdos nos escutam, e nos 
julgam os que já desesperaram da justiça.” 

E acrescentou o ilustre governante “que os 
erros e vícios, culminaram na indiferença pelas 
reivindicações da justiça e a fôrça da caridade – esta 
palavra escorraçada do vocabulário político e que, no 
entanto, é a única eficaz resposta ao enigma do 
mundo ameaçado de destruição, nos seus campos 
esquecidos e nas suas cidades desumanizadas!” 

O que fizeram os representantes da 
“SUDENE”, não representa uma solução definitiva 
porque definitiva não pode ser uma evidente injustiça 
praticada contra 100.000 dos nossos compatriotas, 
que uma espantosa calamidade deixou sem lar e 
sem pão! 

Do exposto, infere-se, lógica e 
irrefutàvelmente, que os representantes da 
“SUDENE” não fizeram um verdadeiro censo, mas 
apenas uma superficial e arbitrária avaliação, que 
orçou por cruel injustiça. Foi essa a reparação que o 
Sr. Juscelino nos prometeu e legou. 

Uma nova Comissão de homens mais 
conscienciosos e menos apressados, se impõe, para 
demonstrar oficialmente, a realidade dos imensos 
prejuízos causados aos habitantes do vale do 
Jaguaribe, pela catástrofe do Orós; e é de esperar 
que, não tarde essa resolução que, muito antes, já 
deveria ter sido tomada. 

Em nossas horas amargas, sempre sentimos o 
calor do afeto e da fraternidade dos irmãos 
brasileiros; e diz-me o coração que o Presidente 
Jânio Quadros, filho do povo, e lídimo representante 
de uma grei que há mais de quatro séculos, vem 
lutando pela justiça e pela liberdade não abandonará 
as vítimas indefesas da maior e mais clamorosa 
injustiça já praticada neste País. Bravo e inditoso 
irmão sertanejo, eterno fustigado pelos tufões da 
desgraça, não percas a esperança! 

Governa, agora o Brasil um homem que nunca 
foi indiferente aos sofrimentos do povo, e jamais 
deixou de cumprir sua palavra empenhada. 

Êle ouvirá os teus lamentos, dar-te-á um nôvo 
teto, novos cercados, novos currais, novos alentos, 
para enfrentar as durezas da vida. E, se não pode fazer 
o milagre de restituir-te as velhas árvores, sob cujas 
frondes amigas te defendias da canícula, ouvindo, 
inebriado o mavioso cantar dos passarinhos, onde, nos 
dias da mocidade, em noites de luar, fizestes ressoar 
as lindas canções dos teus amores, a ti fará chegar a 
fagueira realidade do seu amparo, que não será 
simples expressão de caridade, mas o rigoroso e 
iniludível atendimento às patrióticas imposições do seu 
civismo e do seu dever! 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito 
bem!). 

Durante o discurso do Sr. Fernandes 
Távora, o Sr. Moura Andrade deixa a 
Presidência, assumindo-a, sucessivamente,
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os Srs. Gilberto Marinho, Moura Andrade, Argemiro 
de Figueiredo e Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lobão da Silveira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. 
Presidente desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Miguel Couto. 

O SR. MIGUEL COUTO (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente – Srs. 
Senadores. 

A IV Conferência de Governadores que o 
Presidente Jânio Quadros acaba de reunir na 
cidade do Rio de Janeiro, teve pleno e amplo 
sucesso. 

Acompanhei-a com vivo interêsse e cabe-me 
apreciá-la, como representante nesta Casa revisora 
da alta administração do País, com justeza e 
imparcialidade, imbuído tão sòmente pelos ditames 
de bem servir à causa pública e ao povo que me 
enviou ao Senado da República. 

Vigilante e zeloso pelos interêsses do meu 
Estado, pude sentir as medidas adotadas, na 
verdade eficazes à multiplicidade de atendimentos e 
atividades necessárias, capazes de conduzi-lo a um 
porvir próspero e feliz que todos almejamos. 

É de louvar-se, Sr. Presidente o proceder do 
Presidente Jânio Quadros procurando o contacto 
direto com os Governadores e suas administrações, 
promovendo estudos, planos, programas, recursos 
financeiros e esforços conjugados para uma ação 
pronta e continuada de trabalhos, objetivando obras 
e providências realísticas ao bem da coletividade 
brasileira. 

Sempre que encontrava, como 
Govêrno, dificuldades aparentemente 
insuperáveis elas foram fàcilmente

solucionadas quando me punha em contacto direto 
com Prefeitos, Vereadores e assessôres. No maior 
Município do Estado do Rio – Campos – durante 
grave crise administrativa, social e política, tudo ficou 
resolvido satisfatòriamente quando compareci à sua 
Câmara Municipal para ali, democràticamente, 
discutir e resolver os seus apaixonantes problemas. 

Sr. Presidente, na última reunião de 
Governadores realizada no Palácio Itamarati, quando 
foram apreciadas as reivindicações apresentadas pelo 
eminente Governador Celso Peçanha, vimos com 
satisfação a seriedade com que foram elas recebidas e 
estudadas em plenário e afinal aprovadas pelo Sr. 
Jânio Quadros. Estão, por tudo isso, de parabéns o 
Governador Celso Peçanha e seus assessôres que 
elaboraram, com os órgãos da alta administração 
Federal, um admirável e corajoso plano de 
reivindicações para a Velha Província Fluminense. 

Tôda a imprensa divulgou os auspiciosos 
resultados do conclave de Governadores, o que nos 
enche de júbilo e de justas esperanças. Confiantes, 
esperamos a concretização dos pactos tão 
solenemente ajustados. Os auxílios conferidos e 
autorizados pelo Presidente Jânio Quadros ao 
Estado do Rio de Janeiro consagram um govêrno e o 
torna credor de perene gratidão dos fluminenses. 

Não precisamos enumerar, nem destacar, 
neste momento, os itens das reivindicações 
fluminenses vitoriosas, porque, além de já 
amplamente noticiados, pode-se dizer que quase 
todos os setores da administração do Estado do Rio 
de Janeiro foram contemplados com sábias 
decisões. Amparadas pela ajuda técnica, 
administrativa, financeira e o prestígio moral do 
Govêrno Federal ficaram firmadas, seguras diretrizes 
de trabalhos para todo o largo período do Govêrno 
Jânio Quadros. 
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Todavia, Sr. Presidente, em meio a tamanha 
euforia, que contagiou a todos os fluminenses, pelos 
excelentes resultados ajustados com o Govêrno 
Federal, e que a mim mesmo chegou a empolgar, 
surge uma insinuação indiscreta, talvez maldosa, 
que nos deixa surpresos e apreensivos, 

O “Jornal do Brasil”, brilhante órgão da 
imprensa carioca, ao felicitar São Paulo e o seu 
eminente Governador Carvalho Pinto, por terem, 
merecidamente, obtido expressiva vitória para os 
seus problemas de energia elétrica, com a ajuda de 
12 bilhões de cruzeiros e outros favores, assim se 
expressou: 

“O Presidente Jânio Quadros na sessão 
plenária da IV Reunião de Governadores, aprovou 
a única grande reivindicação de São Paulo: a 
inclusão nos programas federais, de recursos para 
o plano de energia, sobretudo a construção da 
Usina de Urubupungá, compreendendo o aval do 
BNDE para financiamento exterior no valor de 100 
milhões de dólares e um empréstimo ao mesmo 
Banco no valor de 12 bilhões de cruzeiros, para a 
execução das obras civis”. E adiante: “A próposta 
do Governador Carvalho Pinto pedia o apoio 
federal para o programa estadual de energia 
elétrica. Além dos financiamentos para a 
conclusão das obras em andamento, foi aprovada 
a inclusão nos programas federais, de recursos 
para a construção de Urubupungá, e recomendada 
a inclusão da Usina de Caraguatatuba, dentro do 
programa a ser estabelecido pelo Govêrno 
Federal”. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores – Falar em 
Caraguatatuba, insistir em desviar as águas do Rio 
Paraíba nas suas cabeceiras para a vertente 
oceânica do território paulista, é querer retornar, 
reeditar a campanha que levantou todo o Povo

Fluminense em defesa do Vale do Paraíba, cujos 
direitos emanados de Deus criador de tôdas as coisas, 
foram reconhecidos por todos os patriotas até à última 
instância – O Conselho de Segurança Nacional. 

Não desejo, Sr. Presidente, volver à análise do 
problema do desvio de qualquer parcela das águas do 
Rio Paraíba cada vez mais necessárias ao amparo e 
desenvolvimento da economia fluminense e, sobretudo 
à defesa sanitária de suas populações porque estou 
tranqüilo a êsse respeito. Os direitos fluminenses, 
nesse particular foram reconhecidos e proclamados. 

Durante a sua campanha para a Presidência 
da República, o candidato Jânio Quadros alertado 
para a questão afirmou de público aos fluminenses 
que jamais os sacrificaria, tirando-lhes 
desavisadamente, sem a aquiescência do Estado do 
Rio, as preciosas águas do seu grande rio. Um 
imenso crédito de confiança foi prontamente 
conferido nas urnas ao valoroso candidato Jânio 
Quadros, homologado pelo resultado consagratório 
da votação que lhe ofereceu o povo fluminense. 

Não é meu propósito afligir, nem alarmar os 
fluminenses, em meio à grande alegria pelos resultados 
obtidos na IV Conferência de Governadores. Temos, 
hoje, a favor da tese fluminense de que não mais é 
possível admitir qualquer desvio do Rio Paraíba, a 
própria manifestação do atual Presidente da República. 
Desejamos sòmente, pedir aos técnicos de São Paulo 
que não voltem a insistir nessa descabida e impatriótica 
medida. 

Sr. Presidente – Feita esta oportuna e objetiva 
ressalva e ao concluir êste discurso, envio desta alta 
tribuna, minhas calorosas e sinceras felicitações ao 
eminente Presidente Jânio Quadros e ao nosso 
operoso Governador Celso Peçanha, pelo brilho com 
que se conduziram no notável conclave de 
Governadores. (Muito bem! Muito bem!). 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

Não está presente. 
Não há outros oradores inscritos. 
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Sr. 

Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Brasílio Celestino. 
O SR. BRASÍLIO CELESTINO (*): – Senhor 

Presidente, de 22 a 30 de junho próximo passado, 
realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, Estado da 
Guanabara, o 1º Seminário do Carvão Nacional. 

O conclave que reuniu grande número de 
engenheiros, especializados e técnicos nacionais, foi 
uma promoção do valoroso matutino da nossa 
Imprensa – o Diário Carioca e do Clube de 
Engenharia. 

Por delegação da Mesa do Senado para 
representá-la naquele certame ali compareceram os 
Srs. Senadores Guido Mondim, do Rio Grande do 
Sul, Saulo Ramos, de Santa Catarina e o orador que 
se encontra na tribuna. 

Sr. Presidente, como a imprensa noticiou, foi 
coroado de pleno êxito o Primeiro Seminário do 
Carvão. Devido à necessidade de permanecermos 
nesta Casa em virtude da votação da Lei do 
Inquilinato, sòmente pudemos nos transladar para o 
Rio de Janeiro na quarta-feira à noite, 
comparecendo, já na quinta-feira, ao plenário do 
Primeiro Seminário do Carvão, assistindo à 
discussão de interessantes teses, elaboradas por 
comissões técnicas, teses essas que despertam a 
maior atenção de todos quantos se interessam pelo 
desenvolvimento da indústria do carvão em particular 
e pelo desenvolvimento do Brasil, de um modo geral.

Entre as recomendações que resultaram dos 
trabalhos das Comissões Técnicas, destaquei 
algumas que, sem dúvida são da maior im-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

portância à solução do problema carvoeiro nacional: 
“I) Aumento e melhora da capacidade de 

beneficiamento adequado à expansão da produção 
do carvão tendo em vista o reclamo do mercado 
siderúrgico. 

2) Aquisição, pela Comissão do Plano do 
Carvão Nacional, de todo o carvão-vapor em 
decorrência do beneficiamento adequado para 
obtenção do carvão metalúrgico para suprimento das 
Companhias Termelétricas e outros consumidores. 

3) Prioridade de centrais termelétricas com 
base no carvão nacional na Região Extremo Sul do 
País, já previstas na Lei nº 3.860, que estrutura o 
Plana do Carvão Nacional. 

4) Atendimentos das necessidades 
termelétricas na região Centro-Sul do País, com 
base no carvão nacional, considerada a apreciável 
economia de divisas. Para êsse objetivo, tôdas as 
caldeiras deverão ser projetadas para o emprêgo do 
carvão nacional. 

5) Incentivo à implantação da eletrificação 
ferroviária, com base no carvão nacional, dentro de 
sua zona de influência econômica. 

6) Que as companhias siderúrgicas a coque 
usem a mesma percentagem de carvão nacional nas 
misturas para produção de coque, e se estudem os 
meios de emprêgo de maior proporção de carvão 
nacional para as companhias de gás.” 

Esta é, Sr. Presidente, uma pequena 
súmula das recomendações feitas pelo Seminário 
Técnico. 

Quero, Sr. Presidente, registrar, com muita 
alegria para todos nós, componentes da delegação 
do Senado, que estivemos em visita à redação do 
“Diário Carioca”, jornal patrocinador e posso dizer 
mesmo organizador dêsse Seminário do Carvão 
Nacional. Lá os Senadores Guido Mondim, Saulo 
Ramos e eu palestramos longamente com 
o Diretor, jornalista Danton Jobim, trocando 
idéias sôbre a possibilidade da realização de um 
Segundo Seminário do Carvão, em que se dis-
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cutam, além das questões técnicas – porque neste 
apenas as questões técnicas foram discutidas – os 
aspectos políticos e sociais ligados à indústria do 
carvão. 

Quero, Sr. Presidente, louvar calorosamente a 
iniciativa do “Diário Carioca” e do Clube de 
Engenharia pela realização dêsse Simpósio, que 
veio proporcionar aos nossos engenheiros e técnicos 
o debate público de problema de suma importância 
em nosso País. 

Finalmente, Sr. Presidente, queria comunicar 
ao Senado que cumprimos a honrosa delegação
 que nos conferiu a Mesa Diretora e Vossa 
Excelência. 

Era a comunicação que tinha que fazer, 
prometendo, dentro de pouco tempo, pronunciar 
discurso sôbre o problema do Carvão, que abordarei 
então menos superficialmente do que fiz nesta 
oportunidade. 

Em 1959, mais ou menos em meados de 
outubro, pronunciei nesta Casa discurso sôbre o 
carvão nacional, e apontei soluções indispensáveis 
para que o produto básico da nossa indústria, 
devidamente amparado pelo Govêrno, possa realizar 
a sua alta função, no desenvolvimento da indústria 
patrícia. (Muito bem!). 

O SR. LOPES DA COSTA: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lopes da Costa. 

O SR. LOPES DA COSTA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, solicitei a palavra para 
ligeira comunicação à Casa. 

Coube-me por delegação da minha Bancada, 
o que muito me sensibiliza, a honrosa incumbência 
de trazer ao conhecimento do Senado, para que 
conste dos Anais, a triste notícia de haver falecido, 
nos últimos dias do mês de junho próximo findo, na 
Capital do meu Estado o ilustre e saudoso 
Desembargador, José Barnabé de Mesquita.

Perde, assim, Mato Grosso, um dos seus mais 
ilustres filhos que desaparece do convívio dos seus 
entes queridos, aos 69 anos de idade, deixando 
enlutada a sua família e a sociedade cuiabana, onde 
fôra sempre estimado e benquisto, pelos excelentes 
dotes que ornamentavam o seu caráter, pelas suas 
qualidades morais e intelectuais, e como cidadão 
exemplar e digno. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LOPES DA COSTA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a V. Exa. 
que não interprete sòmente os sentimentos da sua 
Bancada, mas também os da Representação de 
Mato Grosso. Cheguei hoje do Rio de Janeiro e era 
minha intenção inscrever-me para dizer algumas 
palavras de saudade sôbre o eminente 
matogrossense José Barnabé de Mesquita que 
brilhou nas letras e como jurista, e elevou o nome de 
Mato Grosso. 

Pertencia êle não só à Academia 
Matogrossense de Letras, mas a um grande número 
de associações culturais de quase todos os Estados 
do Brasil e, do estrangeiro. Juiz de ilibado 
procedimento, jurista de alto valor, literato, 
historiador emérito, seu nome ficará gravado nos 
Anais da vida de nossa terra como de um dos mais 
ilustres filhos de Mato Grosso. Peço ao eminente 
Senador interpretar em seu necrológio os meus 
sentimentos e o sentimento da Bancada 
matogrossense, fazendo justiça à memória do ilustre 
desembargador José Barnabé de Mesquita. 

O SR. LOPES DA COSTA: – Sinto-me 
honrado em também falar em nome do nobre 
Senador Filinto Müller, cujo aparte incorporo ao meu 
discurso. 

O Desembargador José de Mesquita 
exerceu as mais elevadas funções públicas no meu 
Estado, e as desempenhou com muita proficiên-
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cia, obedecendo aos mais sadios princípios da moral 
e da razão, sempre com a austeridade que lhe era 
peculiar, emprestando no exercício de todos os 
cargos que ocupou, para honra e glória dos 
matogrossenses, o vigor da sua personalidade e o 
calor da sua invejável e brilhante inteligência, posta 
sempre, Senhor Presidente, ao serviço dos 
interêsses do bem comum. 

Foi o Desembargador José de Mesquita, 
jurista emérito, professor, romancista, poeta e 
jornalista consagrado. 

Presidiu por vários anos o Tribunal de 
Apelação do Estado, foi fundador e membro 
destacado da Academia Matogrossense de Letras e 
do Instituto Histórico de Mato Grosso, havendo 
deixado registradas nos Anais de ambas essas 
Casas, obras de grande valor; foi condecorado pelo 
Papa Pio XI, com a Comenda de S. Silvestre, pelos 
serviços prestados com dedicação e fé cristã, à Ação 
Católica e finalmente, como jornalista dos mais 
primorosos, colaborou em órgãos do Estado, como 
em revistas e jornais do Rio e São Paulo. 

São essas, Senhor Presidente, as breves 
palavras que desejava pronunciar em memória de 
tão ilustre personalidade, que deixou grande lacuna 
na sociedade e nas letras matogrossenses. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
comunicação que vai ser lida pelo Senhor 1º 
Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

Comunicação 
 

Em 5 de julho de 1961 
 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de 

V. Exa. em aditamento à comunicação 
de 22 de março último que, em 
virtude de combinação entre as Bancadas

componentes do Bloco Parlamentar da Maioria,
 a Liderança do mesmo Bloco ficou assim 
completada: 

Líder – Senador Filinto Müller, 
Vice-Líderes 
Senadores 
Lima Teixeira; 
Nogueira da Gama; 
Victorino Freire; 
Lobão da Silveira; 
Jorge Maynard; 
Guido Mondim. 
Atenciosas saudações – Filinto Müller. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, peço 

a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 

tenho recebido muitas informações do meu Estado 
sôbre a situação de precariedade do Instituto de 
Cacau, cuja administração é de tal modo 
desorganizada que o jornal “A Tarde” da Bahia, 
apela para o Govêrno Federal no sentido de 
que, em defesa dos pequenos cacauicultores, 
tome a iniciativa de reorganizar aquela autarquia 
federal. 

Sr. Presidente, o saudoso Presidente Getúlio 
Vargas, ao criar o Instituto do Cacau, na Bahia, 
entregou sua direção ao competente técnico Dr. 
Inácio Tosta Filho. Era então uma cooperativa sui 
generis, é verdade, mas que atendia perfeitamente 
aos pequenos agricultores, cujo número, no meu 
Estado, é realmente de estarrecer. 

As safras eram vendidas por antecipação, o 
que dava ensanchas a que os intermediários as 
negociassem ainda no campo. 

A cooperativa assistia aos pequenos 
agricultores que assim contavam, no período da 
entressafra, com recursos necessários para não 
caírem nas mãos dos intermediários. 
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O que está ocorrendo, Sr. presidente, é tão 
lastimável que os funcionários do Instituto do Cacau 
da Bahia não recebem os seus vencimentos 
regularmente, mas vales emitidos à guisa de 
pagamento. 

Hoje, Sr. Presidente, não criticarei pròpriamente 
o Sr. Jânio Quadros. Dou-lhe uma trégua e lhe dirijo um 
apêlo no sentido de que atenda às justas 
reivindicações dos cacauicultores da minha terra. 

As razões que militam em favor dêsses 
pequenos agricultores estão resumidas no 
depoimento do jornal “A Tarde”, diário de maior 
circulação no Estado da Bahia, fundado pelo ex-
Ministro Ernesto Simões Filho. Em poucas palavras, 
com o sub-título de “Tristeza e Lamúria”, diz: 

 
Tristeza e Lamúria 

 
No Instituto do Cacau, onde estêve nossa 

reportagem, só vimos e ouvimos tristeza e lamúrias. 
Vê-se mesmo espelhado nas fisionomias dos 
funcionários o quadro sombrio em que se 
transformou a antiga e atuante entidade de defesa e 
amparo dos cacauicultores baianos. E, pelo que 
ouvimos, não há salvação para o Instituto, que 
deixou de cumprir a sua finalidade porque a política 
lhe minou as fôrças e os desígnios nobres. 

As queixas que ouvimos não tinham enderêço 
certo, não eram contra êste ou aquele dirigente, mas 
contra “fôrças poderosas da própria lavoura, que 
preferiram sempre um órgão oficial combalido 
cuidando apenas de outros setores jamais da parte 
que mais prestígio lhe dava, justificando a sua 
própria existência, que é a de ajudar o pequeno 
lavrador através da comercialização do produto, na 
base em que atuava de preços justos e retôrno. 

Reconhecem que a situação do Instituto
 é de pânico porque não tem mais verbas 
próprias para atender suas obrigações mais pre-

mentes, porque desatualizados seus fundos de 
reservas. Representando agora um “pêso morto” 
para o Estado, já tão sopesado de despesas e 
problemas, não vêem como tirá-lo da situação em 
que se encontra se não vierem em seu socorro sem 
mais tardança ou delongas, medidas oportunas e 
urgentes – medidas que não poderão ser do govêrno 
estadual porque já definiu sua posição contrária”. 

Êste o depoimento do jornal A Tarde, 
inegàvelmente um grande interessado nos 
problemas da agricultura do meu Estado e das 
regiões próximas. 

Transmitindo a solicitação dos cacauicultores 
baianos veiculada na referida fôlha, peço ao Sr. 
Presidente da República que voltava suas vistas 
para a Lavoura desta Tribuna, constantemente, vem 
alertando o Chefe da Nação para que não se 
descure da agricultura nacional especialmente 
quando se trata de um produto como o cacau que 
figura em segundo lugar na pauta das exportações 
brasileiras. Merece, por conseguinte, uma 
assistência decisiva nas horas difíceis que atravessa, 
mormente se considerarmos que o principal órgão 
encarregado da defesa dêsses agricultores está 
prestes a desaparecer como salienta A Tarde. 

Espero que o ilustre Presidente da República 
olhando para a agricultura nacional, não se esqueça, 
também do Estado da Bahia e solucione, 
ràpidamente, a crise cacaueira, já que essa cultura 
contribui consideràvelmente para a economia do 
País na formação de divisas que, em última análise, 
favorecem o desenvolvimento das diversas regiões 
do Brasil. 

É êste apêlo que dirijo ao Chefe do Govêrno, 
cuja preocupação, ùltimamente, em adotar certas 
medidas, evidenciam não estar Sua Excelência 
esquecido dos interêsses dos Estados. 

Ouvi comentário, há pouco, de 
que S. Exa. deseja fazer um Go-
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vêrno nômade, ora aqui, ora no Estado da 
Guanabara, ora no Estado de Pernambuco, enfim 
deseja governar das diversas regiões do Brasil. 
Deixo para comentar o fato em outra oportunidade. 
Por agora, peço que, S. Exa. se fixe na Bahia
 para resolver o problema dos cacauicultores 
baianos. 

Eram estas as considerações e o apêlo que 
desejava fazer ao Sr. Presidente da República. 
(Muito bem). 

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

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 220, de 1956 (nº 582, de 1955 na Câmara) que 
dispõe sôbre a legitimação adotiva tendo Parecer 
sob nº 131, de 1961, da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável, nos têrmos do substitutivo 
apresentado perante a Comissão pelo Sr. Senador 
Attílio Vivacqua com as modificações constantes das 
subemendas números 1-CCJ e 2-CCJ. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 

minutos. 
 



90ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 6 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES MOURA ANDRADE E CUNHA MELLO 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes 
os Senhores Senadores: 

Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio Barros. 
Mendonça Clark. 
João Mendes. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Barros Carvalho. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Venâncio Igrejas. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Lopes da Costa. 
Brasílio Celestino. 

Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (40). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 40 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Segundo Secretário procede à 

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

O Senhor Primeiro Secretário lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Carta 

 
Do Presidente do Partido Trabalhista 

Brasileiro, nos seguintes têrmos: 
 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

 
Comissão Executiva Nacional 

 
Avenida Rio Branco, 277 – 3º andar 

 
End. Tel. PETEBE BRASIL 

Fones: Pres. 32-8991 – Tes. 32-9378 
Sec. 22-0644 

 
Rios de Janeiro – G.B. 
Brasília, 4 de julho de 1961. 
Exmo. Sr. 
Senador Auro Moura Andrade, DD. Vice-

Presidente do Senado Federal. 
Nesta 
Apraz-me comunicar a V. Exa. 

que a XIII Convenção Nacional do
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Partido Trabalhista Brasileiro acolheu com 
entusiasmo e aprovou, pela unanimidade de seus 
Convencionais, moção apresentada pelo Deputado 
Clemens Sampaio consubstanciando os calorosos 
agradecimentos pelas deferências dispensadas à 
nossa grei partidária, especialmente com referência 
à cessão do Plenário do Congresso para a 
realização daquele magno conclave. 

Outrossim, desejo manifestar, em nome do 
Partido e dos seus convencionais, bem como 
pessoalmente, os agradecimentos que ora formulo 
aos funcionários dessa Casa que, sob a direção do 
Sr. Felipe Gomes, prestaram inestimável 
colaboração, concorrendo, assim, de modo decisivo 
para o integral êxito dos nossos trabalhos. 

Reitero a V. Exa., nesta oportunidade, 
juntamente com cordiais cumprimentos, os protestos 
de elevada estima e distinta consideração. – João 
Goulart, Presidente. 

 
PARECER 

Nº 303, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 33, de 1961 (nº 1.643-B-60, na 
Câmara), que altera sem ônus, a Lei nº 3.682, de 7 
de dezembro de 1959, que estima a Receita e fixa a 
Despesa para o exercício de 1960. 

 
Relator: Senador Lopes da Costa. 
De iniciativa do nobre Deputado Carlos 

Gomes, o presente projeto altera disposições da Lei 
nº 3.682, de 7 de dezembro de 1959, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
de 1960. 

As alterações, como se pode verificar, 
referem-se a denominações de entidades 
subvencionadas através dos Ministérios da 
Educação e Cultura, Saúde e Justiça, além de uma 
pequena correção na tabela discriminativa da 
despesa, por unidades, das Delegacias Fiscais (Ver-

ba 1.000 – Consignação 1.600 – Subconsignações 
1.6.01 Ministério da Fazenda). 

Deve lembrar-se que, embora se trate de 
retificação de Orçamento com vigência já 
encerrada, as retificações propostas dizem 
respeito a denominações de entidades 
assistenciais e culturais nêle contempladas com 
subvenções que, por fôrça do artigo 11, parágrafo 
3º da Lei nº 1.493, de 13 de dezembro de 1951, se 
encontram inscritos em “restos a pagar”. 
Conseguintemente tais subvenções poderão ser 
pagas durante os próximos cinco anos. No 
presente caso, o pagamento está na dependência 
das retificações em exame. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões em 29 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Lopes da Costa, 
Relator. – Fernandes Távora. – Lima Teixeira. – 
Nogueira da Gama. – Joaquim Parente. – Victorino 
Freire. – Dix-Huit Rosado. – Silvestre Péricles. – 
Mem de Sá. 

 
PARECER 

Nº 304, DE 1961 
 

Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 308-B-59 (nº 34, de 1961, no 
Senado), que isenta dos impostos de importação e 
de consumo, equipamento telefônico a ser importado 
pela Cooperativa de Melhoramentos de Caruaru 
Ltda. 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
Pelo projeto de lei em exame, originário do 

Poder Executivo, “é concedida isenção dos 
impostos de importação e de consumo para o 
equipamento telefônico, constante da licença nº 58-
4.383 – 4.424, emitida pela Carteira de Comércio 
Exterior, a ser importado pela Cooperativa de 
Melhoramentos de Caruaru Ltda. E fica esclareci-
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do, pelo artigo 2º da proposição, que o favor 
concedido não abrange o material com similar 
nacional. 

2. O material em aprêço, o valor CIF de Cr$ 
200.000,00 foi objeto de financiamento por parte da 
Telefonatiebolaget L. M. Ericsson, de Estocolmo, 
Suécia, aprovado pelo Conselho da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, conforme 
Certificado de Registro de Prioridade Cambial nº 
313, de 14 de março de 1958. 

3. O material a que se refere a isenção de 
impostos ora prevista destina-se a um centro 
telefônico automático, de Caruaru, Estado de 
Pernambuco, visando assim, a conceder maiores 
facilidades à concretização de um empreendimento 
de alta importância econômica para uma região 
populosa e progressista. 

4. Cabe levar em conta, ainda, o caráter 
modesto da importação, que será isenta de 
impostos, e a forma correta sob a qual está o 
assunto sendo submetido à consideração do Poder 
Legislativo. 

5. Certo, por tudo isso, de que o interêsse 
público está sendo bem atendido no caso, opinamos 
favoràvelmente à proposição. 

Sala das Comissões, em 25 de maio de 1961. 
– Fausto Cabral, Presidente. – Fernandes Távora, 
Relator. – Del-Caro. – Joaquim Parente. – Lobão da 
Silveira. – Nogueira da Gama. 

 
PARECER 

Nº 305, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 1961 (nº 308-59, na 
Câmara), que isenta dos impostos de importação e 
de consumo, equipamento telefônico a ser importado 
pela Cooperativa de Melhoramentos de Caruaru 
Ltda. 

Relator: Sr. Barros Carvalho. 
Pelo projeto de lei em exame, de iniciativa do 

Poder Executivo, é concedida isenção dos impostos 
de importação e de consumo para o equipamento 
telefônico, importado pelo Cooperativa de 
Melhoramentos de Caruaru Ltda., constante da 
Licença número 58-4.383-4.424, emitida pela 
Carteira de Comércio Exterior. 

A referida Cooperativa, concessionária de 
serviços públicos de Luz – Fôrça e Telefone da 
cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco, 
adquiriu um Centro Telefônico Automático com 
pertences e acessórios, importado de Estocolmo, na 
Suécia, pela licença de importação acima 
mencionada, a fim de ser instalado na cidade de 
Agreste, Pernambuco. 

Dito Centro Telefônico já chegou ao Pôrto de 
Recife em novembro de 1958 e será instalado no 
mais progressista Município pernambucano, com 
mais de 100.000 habitantes, e possuidor de intensa 
vida comercial e industrial. O equipamento telefônico 
destinado à instalação de 500 linhas e cuja aquisição 
foi feita mediante contribuição popular, virá atender à 
premente necessidade de desenvolvimento 
econômico daquele próspero Município do Nordeste. 

Esta Comissão, tendo em vista o alto interêsse 
público do material importado e à orientação 
invariàvelmente seguida na concessão de idênticos 
favores a emprêsas congêneres, manifesta-se pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Barros Carvalho, 
Relator. – Joaquim Parente. – Nogueira da Gama. – 
Lima Teixeira. – Fernandes Távora. – Victorino 
Freire. – Dix-Huit Rosado. – Lopes da Costa. – 
Silvestre Péricles. – Mem de Sá. 
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PARECER 
Nº 306, DE 1961 

 
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 1960. (Projeto de 
Lei nº 3.537-B, de 1957, na Câmara), que dispõe 
sôbre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos. 

 
Relator: Sr. Reginaldo Fernandes. 
O presente projeto, de iniciativa do Poder 

Executivo, visa a colocar sob a guarda e proteção do 
Poder Público os monumentos arqueológicos ou pré-
históricos de qualquer natureza existentes no 
território nacional, bem assim todos os elementos 
que nêles se encontram. 

Em que pêsem os expressos têrmos do art. 
175 da Constituição Federal pondo “sob a proteção 
do poder público as obras, monumentos e 
documentos de valor histórico e artístico”, bem como 
os apelos e protestos de entidades públicas e 
particulares interessadas na preservação do 
patrimônio artístico, científico, cultural e histórico 
dêsses monumentos, as jazidas arqueológicas e pré-
históricas continuam a ser destruídas de maneira 
sistemática, com graves e irreparáveis danos para o 
patrimônio nacional. 

Diante do descaso e da incúria pelas nossas 
mais inestimáveis fontes de cultura e investigações 
científicas, como das sucessivas e indiscriminadas 
autorizações de lavra outorgadas pelo Govêrno 
Federal para a exploração econômica das jazidas 
arqueológicas, fazia-se imperiosa a elaboração de 
uma lei, consubstanciando medidas tendentes a 
assegurar a defesa e proteção dos monumentos 
arqueológicos e culturais do País. 

Acresce que a legislação federal existente 
sôbre o assunto, destacando-se entre ela o 
Decreto-Lei nº 4.146 de 4 de março de 1942, que
 

dispõe sôbre a proteção dos depósitos fossilíferos, 
não oferece suficientes recursos legais para coibir os 
atos de verdadeiro vandalismo que se perpetram 
contra o patrimônio cultural e científico do País, nem 
satisfaz às exigências de uma ação ampla, eficiente 
e ordenada, destinada a proteger as jazidas 
arqueológicas e a regulamentar as escavações pré-
históricas. 

O projeto tem, assim, o mérito de atender 
satisfatòriamente aos dois pontos capitais do 
problema e de oferecer-lhes conveniente solução. 

Diante do exposto, a Comissão de Educação e 
Cultura manifesta-se pelo aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 1º de fevereiro de 
1961. – Padre Calazans, Presidente. – Reginaldo 
Fernandes, Relator. – Mem de Sá. – Saulo Ramos. 

 
PARECER 

Nº 307, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 61, de 1960 (na Câmara, nº 3.537-
B-1957), que dispõe sôbre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O artigo 1º do projeto ora examinado, 

determina que “Os monumentos arqueológicos ou 
pré-históricos de qualquer natureza existentes no 
território nacional e todos os elementos que nêles se 
encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder 
Público, de acôrdo com o que estabelece o artigo 
175 da Constituição Federal”. 

2. Os demais artigos da proposição, em 
número de 30, veiculam, com organicidade, outras 
diferentes disposições relacionadas com os 
monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

3. Como bem observou o 
nobre Senador Reginaldo Fernandes, re-
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lator da matéria na Comissão de Educação 
e Cultura desta Casa, apesar do artigo 175 da 
Constituição Federal colocar "sob a proteção do 
poder público as obras, monumentos e documentos 
de valor histórico e artístico" e em que pêsem "os 
apelos e protestos de entidades públicas e 
particulares interessadas na preservação do 
patrimônio artístico, científico, cultural e histórico 
dêsses monumentos, as jazidas arqueológicas e pré-
históricas continuam a ser destruídas de maneira 
sistemática, com graves e irreparáveis danos para o 
patrimônio nacional". 

4. A verdade é que as jazidas arqueológicas 
ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, 
casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis 
oferecem um interêsse de ordem econômica. E, por 
causa disso, sua exploração não disciplinada, ainda, 
por legislação capaz de resguardar os reais 
interêsses do País, no caso, vem ensejando, através 
do território nacional, mutilações irreparáveis em um 
patrimônio de grande importância para outros fins de 
maior interêsse social. 

5. Acrescente-se, também, que mesmo as 
explorações e escavações processadas para fins 
não-econômicos, são conduzidas 
desordenadamente, ao arbítrio de quem as faz, sem 
a indispensável observância das técnicas indicadas e 
êsse estado de coisas ocasiona, muitas vêzes, a 
destruição de monumentos e de objetos históricos, 
ou, então, cria condições favoráveis à 
comercialização dêsses últimos, sempre em 
detrimento do interêsse público. 

Nestas condições, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Mem de Sá, Relator. 
– Fernandes Távora. – Joaquim Parente. – Lima 
Teixeira. – Victorino Freire. – Nogueira da
 

Gama. – Lopes da Costa. – Dix-Huit Rosado. – 
Barros Carvalho. – Silvestre Péricles. 

 
Ofício 

 
Nº 1.085, de 6 do mês em curso, do Primeiro 

Secretário da Câmara, remetendo, para 
promulgação, o Projeto de Decreto Legislativo 
número 6, de 1961, originário do Senado e aprovado 
pela Câmara, que autoriza o Vice-Presidente da 
República a ausentar-se do País. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. Há oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pôrto 
de Belém, na capital do meu Estado do Pará, já foi 
um dos mais freqüentados do País. Além da maior 
frota fluvial de que dispúnhamos, ali atracavam 
grandes transatlânticos europeus e norte-americanos 
no transporte das ricas matérias-primas de que 
somos empório para oferecer a todos os mercados 
consumidores nos tempos áureos da borracha que 
canalisava para o erário nacional grande soma de 
divisas a ponto de constituir o maior suporte da 
economia do País. 

A frota fluvial, embora parcialmente renovada 
nos governos dos Presidentes Getúlio Vargas e 
Eurico Dutra, quanto a navios de passageiros não 
teve, no entanto, expansão na altitude das 
necessidades cada vez maiores da região. 

Os navios europeus de turismo como o 
Hildebrand, o Huber e outros que nos procuravam, 
cheios de turistas inglêses e de outras 
nações, ávidos de conhecer os mistérios da 
Amazônia, lendária e rica, nunca mais 
buscaram aquelas plagas. Da sua existência apenas
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nos ficou a referência que lhes fazemos daqueles 
tempos ainda não muito distantes e imperecíveis à 
nossa imaginação. 

A navegação de cabotagem nacional é cada 
vez mais precária. 

Navios do Lóide Brasileiro e da Companhia 
Nacional de Navegação Costeira, semanalmente 
aportavam à faustosa capital do Estado do Grão-
Pará. 

Tudo isso possibilitava um comércio 
permanente com o Sul e o Nordeste brasileiro na 
troca permanente de produtos florestais, da lavoura e 
da indústria de nossos Estados num movimento 
intenso e constante. 

O Pôrto de Belém permitia o acostamento 
dessas embarcações por um serviço permanente de 
dragagem então ali existente com a finalidade da 
desobstrução da lama carreada pelas águas 
amazônicas e ali depositadas. Lamentàvelmente 
desapareceu êsse serviço tão necessário à 
manutenção do velho pôrto nortista que se debate 
em agonia permanente à espera das providências da 
União. 

No sentido de conjurar o mal, o Ministério da 
viação elaborou magnífico trabalho da construção do 
pôrto de longo curso de Belém, na localidade de 
Icoaracy, a fim de preparar ancoradouro seguro para 
as embarcações de grande calado que demandam o 
pôrto da capital paraense. 

Para a realização dêsse importante objetivo, 
no Orçamento da União para o corrente exercício, 
existe pela verba de investimentos a dotação de 
duzentos milhões de cruzeiros, tornando-se 
imperiosa a sua inadiável aplicação no sentido 
do renascimento de um dos portos mais florescentes 
do País. Neste momento em que as diversas 
regiões geo-econômicas do País estão 
sendo consideradas pelo Exmo. Sr. Presidente 
da República, Dr. Jânio Quadros, no sentido 
do atendimento de suas mais justas reivin-
 

dicações, necessário se torna que o pôrto 
de longo curso de Belém seja realizado como um 
dos imperativos prioritários daquela rica região 
que muito pode concorrer para obtenção de 
maior soma de divisas para a Nação desde 
que o seu principal pôrto de exportação permita o 
escoamento de tudo aquilo que possuímos. 

Estas ligeiras observações aqui feitas, 
não são sòmente nossas, mas igualmente de todos 
que freqüentam a velha capital paraense, 
reclamando permanente assistência vara o 
seu pôrto ressurgir no sentido de se colocar à altura 
das necessidades econômicas de uma região que 
muito pode oferecer para o comércio e 
para a indústria do nosso País e de outros povos. 

Todos nossos objetivos, no entanto 
falharão se, além do ressurgimento do 
pôrto de Belém, não providenciar o govêrno 
desde já prioridade para artigos essenciais nos 
transportes marítimos do Sul para aquela 
região. As Companhias de Transporte Marítimo são 
do Govêrno e a êle cabe evitar que nas 
linhas do Norte, de cabotagem e fluvial, tenham 
preferência cerveja, refrigerantes e Coca-Cola, 
enquanto as mercadorias de perecimento 
imediato e de alimentação, apodrecem nos porões e 
no cais do pôrto. 

Ao par de tudo isso a navegação 
fluvial sofre as restrições do regulamento 
das Capitanias dos Portos, inadequado à região, 
causando sérios entraves à navegação. 

Existe no Senado um projeto de lei, 
que visa simplificar as normas burocráticas que 
retardam a navegação fluvial amazônica. Esperamos 
vê-Io aprovado em breve, a fim de que se 
intensifique o tráfego de pequenas embarcações 
fluviais. 

Êstes comentários feitos, 
embora superficialmente, nos foram 
sugeridos após a recente reunião
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do Enconto de Abastecimento de Belém, quando em 
"O Jornal", órgão dos Diários Associados que circula 
o Rio, sob o título "Amazônia em desespêro", o 
jornalista Afonso Casanova publicou a reportagem 
que a seguir transcreve-nos na edição de 11 de 
junho passado. 

"O Pôrto de Belém funciona em condições as 
mais precárias. Seu equipamento é antiquado, 
imprestável. Não existe mais o grande Pôrto do 
Pará". 

Esta verificação foi anunciada em tom 
catastrófico por um homem que há cinqüenta anos 
estuda os problemas ligados à navegação e 
abastecimento do Pará, e presentemente se bate 
pelo reaparelhamento do pôrto do seu Estado. Meio 
centenário de intimidade com essa dura realidade 
esgotou-lhe a paciência, deixou-lhe os nervos em 
pandarecos. Êle entrou irritado no salão da 
Associação Comercial, onde se realizava o Encontro 
de Abastecimento, falou irritado e retirou-se irritado. 

Irritou um dos presentes, o qual bradou, do 
fundo do salão: 

– V. Sa. não ignora que só a dragagem do 
Pôrto de Belém custaria mais do que a construção 
do projetado Pôrto de Icoaracy! 

Mas o representante do Pará prosseguiu... 
Os navios da linha Belém dão preferência à 

cerveja, ao vinho, aos refrigerantes e às cargas 
sujeitas a fretes elevados. A coca-cola inconcebível 
afronta à terra do Guaraná – goza de preferência 
sôbre os artigos de primeira necessidade nos 
cargueiros dos rios da Amazônia. À falta de praça 
nos navios, às péssimas condições do 
pôrto, à irregularidade de navegação naqueles rios 
juntam-se a absoluta falta de armazéns frigoríficos 
para a conservação de gêneros perecíveis, 
submetendo o Pará, a sua capital, à mais angus-
 

tiante intranqüilidade no que respeita a provisões de 
alimentos. 

Há no plano Portuário Nacional verba de 200 
milhões para a construção do Pôrto de Icoaracy, 
situado a 16 quilômetros de Belém e 20 milhões para 
a recuperação do pôrto da capital paraense. 

 
Situação de Colônia 

 
A navegação do Amazonas sofre os 

empecilhos de sua regulamentação. A Capitania dos 
Portos estabelece condições para a navegação 
fluvial na região, fixa o número de tripulantes dos 
navios, contém exigências mil sôbre o pessoal de 
bordo. 

Essa legislação não atende às condições de 
uma navegação que tem características próprias, 
inconfundíveis com a de outras regiões. 

A navegação no Amazonas, assim como o 
comércio de produtos farmacêuticos no interior do 
Estado e a vida econômica na Amazônia foram os 
pontos principais de um discurso do Sr. Alfredo 
Toscano, Presidente da Associação Comercial do 
Pará. 

"Em relação aos Estados do Sul e até ao 
Nordeste, a situação da Amazônia é de colônia, 
importando quase tudo o que necessita e exportando 
matérias-primas em relações de trocas 
extremamente desfavoráveis", fêz sentir o líder do 
comércio. 

 
A grande calamidade 

 
Pode o Pôrto de Belém ser considerado um 

pôrto calamitoso. Estêve sombriamente em evidência 
nos três dias de debates sôbre o abastecimento, 
como um dos maiores causadores dos males de que 
padece a Amazônia. Falta de navios não há nas 
linhas de Belém, mas o pôrto não os atende. Os 
congestionamentos são freqüentes. Presentemente 
entraram nêle 9 navios. Mais 10 estão sendo es-
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perados. Será a desordem, o congestionamento, a 
intranqüilidade. 

O representante do Pará deu um desalentador 
depoimento da deficiência e custo do transporte do 
Sul para a Amazônia. Automóveis são transportados 
de avião de São Paulo para Belém! Revelou o Sr. 
Firmo Dutra (o qual junta mais êste aos motivos de 
sua irritação) tem utilizado êsse transporte, 
preferindo-o ao marítimo, conforme disse. 

– De avião, o transporte fica por 86 mil 
cruzeiros, mas o carro chega em 12 horas e inteiro. 
De navio custa 56 mil cruzeiros, mas o carro não 
chega em menos de três meses, com falta de peças, 
quase sempre – eis a lógica dêsse velho engenheiro, 
invencível paladino de um planejamento para a 
navegação e o regime dos portos da Amazônia. 

Êle exclama revoltado: 
– Não há economia que resista a tamanho 

saque! 
 

Região em pânico 
 

O encontro ora encerrado em Belém 
evidenciou que a Amazônia, vive em pânico com a 
desordem de sua navegação fluvial, com o 
desmantelamento de seus portos, com a falta de 
armazens reguladores do abastecimento. A situação 
é o pesadelo, a obsessão do homem da Amazônia. 
Os participantes dêsse 1º Encontro, diretores de 
órgãos federais e estaduais, lideres do comércio e da 
indústria, políticos – uniram-se num apêlo 
vigoroso, pujante, para que essas necessidades 
prementes da região sejam atendidas com 
urgência. Declarando estar sobejamente 
provado que os vícios e distorções da distribuição e 
circulação de gêneros no mercado interno 
são a causa do aumento de preços, o major Maurício 
Cibulares, Presidente da COFAP, presidindo 
ao Encontro, esclareceu que a regulamenta-
 

ção da navegação da Amazônia era um dos 
objetivos do certame; concordou em que o 
reaparelhamento dos portos de Manaus e de Belém 
merecerá absoluta prioridade nas providências 
governamentais. Trata-se em grande parte de 
medidas previstas no Plano Portuário Nacional e 
imediata aplicação dêste na região amazônica foi 
reclamada pela Associação Comercial do Pará, 
secundada pelas demais representações. O SNAPP, 
SPEVEA, o Lloyd Brasileiro, a Comissão de Marinha 
Mercante, a Associação Comercial, a COFAP, os 
Territórios, através de seus representantes, 
comprometeram-se a não faltar com a parte que a 
cada um compete para a pronta execução de um 
conjunto de medidas de regularização do transporte 
fluvial e funcionamento dos portos na Amazônia. 
(Muito bem! Muito bem). (Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não poucos discursos 
temos ouvido nesta Casa, nos últimos dias, a 
respeito da situação sócio-econômica do Nordeste 
Brasileiro. 

O nobre Senador Lima Teixeira tem sido 
insistente na matéria; o nobre Senador Novaes Filho, 
há dois dias, proferiu discurso com o mesmo 
objetivo, solicitando a atenção do Govêrno Federal 
para a situação econômica e social da nossa região. 

Ainda ontem o eminente e respeitável membro 
da União Democrática Nacional, o nobre Senador 
Fernandes Távora, aqui proferiu discurso longo, 
expondo a atuação, no seu Estado, dos órgãos 
encarregados pelo Govêrno de promover a
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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verificação e a valorização dos danos ocorridos por 
ocasião da tragédia de Orós. Eu próprio, quer na 
velha Capital da República, quer no Senado já em 
Brasília, tenho defendido a tese de que é necessário 
e urgente um exame regular, uma apreciação lógica 
e sincera das autoridades federais quanto à vida 
econômica da região onde também vivo. 

Sr. Presidente, quando se reestruturava o 
Plano de defesa da economia nordestina, cuidando-
se especìficamente da estruturação jurídica da 
SUDENE, tive oportunidade de várias vêzes, ocupar 
a tribuna do Senado – e estávamos então envolvidos 
em atmosfera emocional, porque só se falava àquela 
época, no sofrimento do Nordeste, na fome, na 
desgraça e na miséria dos nordestinos – para pedir 
ao Govêrno de então, do benemérito Sr. Juscelino 
Kubitschek atenção para o êrro gravíssimo que se 
estava cometendo ao admitir que a reorganização da 
economia nordestina dependia, sobretudo, de uma 
estruturação industrial, localizada naturalmente nos 
centros urbanos. 

Não valeram meus argumentos e a SUDENE 
se organizou dentro das leis votadas pelo 
Congresso, com a gravidade – quero salientar – do 
quase silêncio das Bancadas da região nordestina. 

Adverti o Govêrno daquela época para a 
circunstância de que, não obstante um investimento 
industrial vultoso, mesmo que pontilhássemos 
os centros urbanos da Região das Sêcas 
de indústrias fecundas e prósperas, o fenômeno 
continuaria o mesmo, a estiagem – ela é a causa 
da desordem econômica, e da desorganização dos 
meios de vida do povo nordestino – não se alteraria. 
Quem quer conheça aquela Região, sobretudo 
nós que lá vivemos, sabe – e ninguém pode 
contestá-lo que a causa substancial da desordem
 

econômico-social do Nordeste é o fenômeno das 
sêcas. 

Daí minha insistência no sentido de que, 
mesmo sem desprezar o plano de industrialização do 
Nordeste, sem dúvida necessário, desse o Govêrno 
ênfase substancial ao plano de expansão da 
economia rural, combatendo, para tanto, os efeitos 
das sêcas. Sem isso, jamais teremos ordem 
econômica na Região do Nordeste sêco do Brasil. 

Sr. Presidente, declarei em um dos últimos 
discursos que proferi nesta Casa, lido e, por 
conseguinte, refletido, confiar em que o Presidente 
Jânio Quadros, não através de informações 
prestadas pelos seus assessôres, a respeito do 
problema nordestino, mas tomando conhecimento 
pessoal do plano organizado, tivesse a coragem de 
conter os propósitos alucinados dos teóricos da 
SUDENE e encaminhasse o problema da 
recuperação econômica do Nordeste dentro do plano 
verdadeiro, já elaborado para êsse fim. 

Ontem, li em O Globo, sob o título "A União 
investirá no Nordeste 200 bilhões de cruzeiros em 
cinco anos", a seguinte notícia: 

(Lendo), 
O Sr. Celso Furtado partirá para os Estados 

Unidos, no dia 9, a fim de examinar com as 
autoridades norte-americanas, dentro do programa 
Aliança Para o Progresso, as possibilidades de 
créditos para o desenvolvimento econômico do 
Nordeste. 

O superintendente da SUDENE debaterá, 
fundamentalmente, a execução do 
Plano Qüinqüenal, já aprovado pelo Presidente 
Jânio Quadros e que inclui o esquema da 
realização de obras em setores básicos: rodovias, 
ferrovias, portos, colonização e reequipamento da
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indústria têxtil, êste orçado em cinco bilhões de 
cruzeiros. 

A notícia significou para mim a perda das 
últimas esperanças na ação do Presidente Jânio 
Quadros, nesse setor da Administração Pública. 
Estou certo de que também desencantou a quantos 
esperavam um reexame do plano para a salvação do 
Nordeste com êsses recursos extraordinários, 
imensos que a União assegura para a recuperação 
econômica da Região. Infelizmente, continua o 
mesmo plano errado de se tentar organizar a 
economia nordestina através de investimentos 
industriais nos centros urbanos. Quer dizer, 
marchamos para a solução do problema sem 
examinar sua causa essencial. 

Declarei inicialmente, nenhum brasileiro, 
conhecedor da região pode negar que o fenômeno 
das sêcas é a causa da sua desordem econômica. 
Portanto, conhecida a causa, deve-se planejar tendo 
em vista substancialmente êsse fator: são as sêcas 
que desorganizam a economia nordestina, logo o 
plano acertado é o já estabelecido há mais de 
cinqüenta anos – reorganizar a economia nordestina 
pelo plano de combate aos efeitos da estiagem. 

Em que consiste o combate? Consiste – sabe-
o tôda a Nação e o sabe o Govêrno – exatamente no 
plano estabelecido por todos os técnicos, por todos 
os estadistas, por todos os cientistas dêste País há 
mais de meio século: conseguir-se água no subsolo 
e nos rios, para efeito de irrigação. É o plano, em 
suma, de acumulação de água para irrigar as terras. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Se não me engano, 
na ocasião em que fazia suas observações sôbre a 
SUDENE, sugeriu V. Exa. fôsse adotado o critério da 
pequena açudagem... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Farei 
referência a êsse ponto mais adiante. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...da construção não 
de grandes açudes, porque nem sempre o resultado 
é satisfatório mas de um número maior de pequenos, 
para atender a várias regiões. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Vou 
falar num assunto que nos toca de perto. V. Exa. 
mora num Estado do Nordeste Brasileiro que tem 
grande parte do seu território assolado pelas sêcas; 
eu moro dentro da fogueira. Falo, portanto com a 
emoção de quem está melhor vinculado ao 
fenômeno. 

V. Exa. tem tôda razão: o plano de combate 
aos efeitos das sêcas é êste a que me refiro, o da 
conquista de água para irrigação. A aquisição da 
água já está no plano do Departamento de Obras 
Contra as Sêcas através da grande açudagem a que 
V. Exa. se referiu – da média e da pequena 
açúdagem. 

A grande açudagem, nobre Senador Lima 
Teixeira, é a mais útil e conveniente à região 
Nordeste, porque suporta a sêca continuada de dois, 
três anos e tem capacidade para armazenar maior 
volume dágua, para efeito da irrigação. 

A média açudagem, apesar de menos 
resistente que a primeira, é de grande utilidade para 
a região, prestando-se para o mesmo fim da 
irrigação. Ainda há – e não se pode desprezar – a 
pequena açudagem no plano do DNOCS, além de 
um outro plano interessante de cooperação entre a 
União e os particulares, para a construção das
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pequenas barragens. Estas são substanciais, 
também, porque não acodem o homem do campo 
apenas na hora de calamidade; são essenciais à sua 
vida e à dos seus rebanhos, nos períodos normais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito, exato. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

...Sem os açudes ninguém tem água no Nordeste 
sêco. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
satisfação. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Senador 
Argemiro de Figueiredo, concordo integralmente com 
V. Exa. Também sou do Nordeste e sei por 
experiência própria, de vista e de sentimento, que o 
problema crucial do Nordeste é a sêca; esta a nossa 
grande inimiga. Mas os sábios do Brasil – sábios 
grifado – não gostam nem de ler os nossos bons 
escritores; desconhecem a lição de Euclides da 
Cunha, nem sabem que ela existe; lá está provado, 
por a mais b, o que acabo de dizer. Reforço o que 
aqui afirmo ao Senado, à Nação Brasileira: quando 
Governador do Estado de Alagoas, encontrei cinco 
açudes, construídos em colaboração do Govêrno do 
Estado com o Federal e na minha gestão, fiz 
quarenta e oito pequenos açudes. E, note-se, 
Alagoas é um Estado feliz no Nordeste, não sofre a 
calamidade com tanta violência como Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte etc. 

Era o que queria dizer ao nobre orador, 
declarando ao Senado, que é grandioso neste País, 
e à Nação Brasileira, que V. Exa. tem tôda razão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
muito prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, confesso a minha profunda, 
absoluta ignorância nos assuntos do Nordeste e, por 
isso mesmo, tenho acompanhado nesta Casa os 
vários discursos aqui pronunciados sôbre a defesa 
econômica daquela região, notadamente os de V. 
Exa. no desejo de aprender, com os representantes 
do Nordeste a maneira eficiente de combater os 
efeitos do fenômeno das sêcas. Disse V. Exa. há 
pouco que o plano a ser apresentado pelo atual 
Govêrno é o mesmo que foi traçado há 50 anos e 
vem sendo executado. Pediria, então ao nobre 
colega explicasse por que razão êsse plano, que 
vem sendo executado há tanto tempo, até agora não 
produziu resultados. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – À 
pergunta, nobre Senador João Villasbôas, respondo 
com todo o prazer. 

A verdade do plano está ao alcance de 
qualquer pessoa de bom senso, mesmo que 
desconheça a região nordestina. 

É intuitivo que sêca só se pode combater com 
água. Se a sêca é fenômeno que desorganiza a 
economia de uma região, a solução está no combate 
a êsse efeito, em conseguir água para resolver os 
problemas de ordem econômica. 

Está certo êsse plano, nobre Senador 
João Villasbôas, porque foi estudado por técnicos 
de grande vulto, da maior importância. Vários 
Ministros de Viação o têm seguido. Até um 
da minha região, com quem não me dou 
pessoalmente, mas que é grande patriota, 
grande brasileiro – o Sr. José Américo de 
Almeida – prosseguiu na execução dêsse 
plano, porque o achou certo. Além de ser intuitivo e 
lógico, o plano, combater as sêcas pela aquisição da 
água e pela irrigação, estabiliza a economia da
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região. E V. Exa. não ignora que êste método tem 
sido empregado por outras nações. 

Sabe V. Exa. que na China a irrigação é 
substancial para a agricultura. O chinês não 
empreende a agricultura do arroz sem contar antes 
com a água para irrigação. Uma grande parte da 
Índia resolveu problema idêntico ao nosso por essa 
forma – obtenção de água e irrigação. Assim, tem 
sido em Israel, no Irã também. A Itália estudou o 
emprêgo da irrigação no Vale do Pó; a França 
solucionou problemas de ordem econômica, devido à 
constância, excesso ou irregularidade das chuvas, 
através do plano de irrigação. 

Não há dúvida quanto à verdade e à boa 
orientação que o plano estabelece, porque, além da 
experiência interna, há a externa, a escola do 
mundo. 

Tôdas as nações cultas resolveram seus 
problemas por êsse meio. 

Não sei se V. Exa conhece o Nordeste. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não tenho 

êsse prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Se S. 

Exa. percorresse o Nordeste, no que me daria o 
maior prazer, encontraria um exemplo dentro do 
nosso próprio País. As obras contra as sêcas 
realizadas nesse período de 50 anos no Brasil, 
numerosas, são imensas e de máxima utilidade 
econômica. Ninguém poderá dizer que elas não 
surtiram resultado econômico, ou não atingiram os 
fins a que se destinavam. 

Cito um exemplo. Referi-me, em 
discurso anterior, à construção de uma barragem 
no Município de Cabaceiras, considerado, 
naquela região, a capital das sêcas. A população 
do Município, nos períodos mais agudos 
de estiagem, chegava ao ponto de se 
alimentar de cactus, tal a situação de miséria 
e de fome em que se via. Hoje, com
 

a barragem de Boqueirão, que, diga-se de 
passagem, não foi construída com a finalidade 
econômica de irrigação, mas simplesmente para 
regularizar o Rio Paraíba, com o objetivo de evitar os 
transbordamentos que ocorrim nos invernos mais 
fortes e os conseqüentes prejuízos nas várzeas, 
próximo a João Pessoa; hoje, dizia eu, a fisionomia 
econômica da região está inteiramente transformada. 
A barragem destinada a captar água para efeito de 
irrigação, com um volume na sua bacia hidráulica, de 
um bilhão e seiscentos milhões de metros cúbicos se 
não me engano proporciona riqueza e bem-estar 
àquelas povoações que, outrora se alimentavam, no 
período das sêcas de cactus porque não tinham o 
que comer. 

Em tôda e qualquer época que V. Exa. visite a 
barragem de Boqueirão, encontrará às suas margens 
lavouras verdes e abundantes, produzindo melhor 
em quantidade e qualidade. 

Em qualquer época do ano o camponês obtem 
ali duas ou três colheitas, pôsto que a umidade 
permanente é favorável à cultura. 

Mas, Senador João Villasbôas, além das 
vantagens agrícolas que o açude oferece à região 
nordestina, há outra riqueza, a piscicultura, hoje 
indústria das mais importantes e valiosas. 

O Senador Fernandes Távora, que sempre me 
ouve com grande atenção, honrando-me 
sobremaneira, sabe que no seu Estado, o Ceará, se 
encontra a pequena barragem de Araras, cuja 
capacidade é, creio, de trezentos milhões de metros 
cúbicos. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Um bilhão 
de metros cúbicos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Um bilhão de metros cúbicos – diz V. Exa. 
com muita autoridade – produzindo cêrca de
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90 toneladas de peixe, mensalmente. 

Com capacidade maior temos o açude 
Orós recentemente construído pelo Presidente 
Juscelino Kubitschek, com quatro bilhões de metros 
cúbicos. 

Com a utilização da bacia dêsse grande açude 
para irrigação de uma área de cêrca de 80 mil 
hectares no Vale do Jaguaribe, e ao mesmo tempo 
com o aproveitamento da produção de peixe, que é 
imensa em todos os açudes nordestinos, teremos o 
que desejamos para o Nordeste: vida econômica 
organizada, próspera e feliz. 

Em qualquer ponto do Nordeste onde se 
encontrem açudes, observa-se um contraste no 
período das estiagens prolongadas: fora, o deserto, 
os campos talados, a sêca matando homens e 
rebanhos; às suas margens, onde há irrigação e 
aproveitamento das terras em atividades agrícolas, a 
felicidade, a riqueza e o bem-estar. Não há, pois, 
outra solução para o problema do Nordeste, senão a 
do combate aos efeitos das sêcas por meio da 
construção de açudes, pequenos, médios e grandes, 
e pela irrigação. A finalidade econômica será atingida 
com a execução dêsse plano. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – De outra 
feita, discordei de V. Exa. num ponto. Agora, como 
sempre, quando V. Exa. se refere à água como fator 
essencial ao Nordeste para efeitos de irrigação e 
adubagem, apenas expressa a verdade que todos 
conhecemos e é evidente. 

Mas quando se trata do problema 
geral, da salvação do Nordeste, V. Exa. 
julga que o simples fato de obter água, pela 
açudagem, pela abertura de poços ou por qual-

quer outra forma, será o bastante para a redenção 
daquela parte do Brasil. Aí, a nossa divergência. 
Certamente a água é necessária; sem ela, não 
teríamos irrigação e não haveria, tampouco, a 
fixação do homem à terra nordestina. 
Incontestàvelmente, a água é o elemento básico; 
mas, para que se erga aquela região, é preciso 
cogitar da sua industrialização. Do contrário, a 
população já elevada e que cresce 
consideràvelmente, não poderá, só com agricultura, 
ali ter guarida. É preciso juntar a agricultura à 
industrialização. 

Estou certo de que o atual Superintendente da 
SUDENE quer unir estas duas medidas para, 
realmente, bem desempenhar a função de que está 
incumbido. Li, há dias, afirmações peremptórias do 
Diretor do Departamento de Obras Contra as Sêcas 
de que está de pleno acôrdo com o Diretor da 
SUDENE na sentido de ambos realizarem um 
trabalho comum. O projeto a executar é exatamente 
o da irrigação, através da água já acumulada e da 
que ainda se puder acumular e a industrialização dos 
centros urbanos. Estas duas medidas combinadas, 
constitutivas de um plano admirável, poderão 
realmente transformar o Nordeste, reconcretizando 
as esperanças com que vivemos a sonhar. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço, profundamente, o honroso aparte do 
nobre Senador Fernandes Távora. Não só pela alta 
compreensão de S. Exa. a respeito dos problemas 
do Nordeste como pelo patriotismo e probidade que 
caracterizam suas atitudes na vida pública do País, a 
intervenção do meu nobre colega ilustra o meu 
discurso. 

Mas, responderei a S. Exa. em poucas 
palavras: 

Êsse, o grande engano de Sua Excelência e 
da quase unanimidade do País, e, sobretudo, da Im-

 



– 172 – 
 
prensa brasileira, quando se discutiu, no velho 
Senado da República o plano da SUDENE. Eu não 
teria a coragem, a grosseria ou a ignorância de 
entender que a industrialização do Nordeste não é 
um elemento substancial e importante para o 
desenvolvimento econômico da região. Não, nobre 
Senador Fernandes Távora. Sei que possuímos 
riquezas vegetais e minerais imensas, cujo 
aproveitamento não só fortalecerá a economia do 
Nordeste como a de todo o País. Já tive a 
oportunidade de citar, como exemplo, a Fosforita, de 
Pernambuco. Suas jazidas consideráveis, exploradas 
técnica e convenientemente, transformar-se-ão em 
riqueza nacional de vulto e que muito influirão na 
economia da Nação. 

Não sou, portanto, contra a industrialização do 
Nordeste. Pelo contrário, repetindo, considero-a uma 
necessidade. 

Venho insistemente chamando a atenção dos 
homens de responsabilidade da nossa região e do 
Govêrno Federal, que segundo noticia "O Globo", já 
tem o seu plano organizado, de investimento de 
bilhões de cruzeiros na região do Nordeste, com o 
propósito de recuperar-lhe a economia. 

Entendo necessário cuidar-se sobretudo, sem 
prejudicar substancialmente o Plano de 
Industrialização, o combate à sêca, causa 
fundamental da desordem econômica da região. 
Daremos um exemplo a V. Exa. dizendo que um dia 
a grande sêca virá pois, infelizmente, é fenômeno 
climático. Quando vier, no Govêrno do Senhor Jânio 
Quadros ou de qualquer outro que o suceder, as 
observações que tenho feito se comprovarão. 

Mesmo admitindo que o Nordeste 
se industrialize totalmente, que essas 
indústrias sejam úteis e prosperem 
em tôda a Região, que todos os centros urbanos, 
dos nossos Estados, com a industrializa-

ção, tenham seu poderio econômico elevado, mesmo 
assim, quando vier a primeira sêca, a desordem 
econômica e social continuará reinante porque a 
causa não foi combatida. 

Para onde irão os vinte milhões de brasileiros 
que povoam a zona rural do Nordeste brasileiro? 
Para os centros industriais que o Govêrno pretende 
instalar e estimular? Será que êsses centros 
comportarão as imensas populações que se 
deslocarem dos campos para a cidade, e lhes 
proporcionarão trabalho e condições de vida? 

Não, Senador Fernandes Távora. E 
V. Exa. conhece mais do que eu a região 
nordestina. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Conheço 
tanto quanto V. Exa., ou talvez menos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
Govêrno da União, sobretudo agora, que está com a 
responsabilidade imensa de aplicar ùtilmente 
recursos vultosos na região nordestina, precisa 
compreender que enquanto não se combaterem os 
efeitos da sêca por meio daquele Plano de 
construção de barragens para efeito de irrigação, 
que ninguém considera errado, por maior que 
seja a expansão do Nordeste, a sêca continuará 
sendo a causa da desordem econômica, da 
fome, da pobreza, da miséria de vinte milhões de 
brasileiros! 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
muita honra. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Penso 
que no Plano de Recuperação do Nordeste, para 
soerguimento da economia da região pelo 
Govêrno do Sr. Jânio Quadros, não figura como 
providência exclusiva a industrialização 
daquela região mas concomitantemente, o combate
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ao efeito das sêcas e nesta parte está naturalmente 
incluída a açudagem. É verdade que contra os 
grandes açudes há opiniões importantes. Há pouco 
tempo li um estudo sôbre a matéria, em que se diz 
que a grande açudagem sacrificará os vales úmidos 
daquela região, e que podem ser aproveitados. Sabe 
V. Exa. que se há opiniões contraditórias a respeito 
da grande açudagem, sôbre a açudagem em geral 
não existe discrepância. Há, entretanto, a opinião de 
que se deve reter a água e, sobretudo, instalar a 
canalização, para efeito da irrigação e fertilização 
daquelas terras. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte do nobre colega Senador João 
Villasbôas, que vem salientar uma circunstância que 
conheço. Sei que o Plano da SUDENE não excluiria 
a construção de barragens no Nordeste. Mas como 
não excluiria? Não excluiria, para não dizer que 
extingue o Plano, visto que êle existe e continua a 
existir. Mas não dá ênfase à solução do problema 
por essa forma. A ênfase que dá é na afirmação de 
que quase todos os recursos que lhe vão ser 
destinados – como diz a notícia – "no Plano já 
aprovado pelo Govêrno Federal", serão absorvidos 
em outras finalidades e não na solução do problema 
das sêcas, ou na recuperação econômica da Região, 
através da água – da açudagem, da irrigação. 

Quanto à opinião que V. Exa. leu sôbre os 
grandes açudes, não lhe dê valor, porque a ciência 
quando se afasta da observação, da 
experimentação, da pesquisa, deixa de ser ciência. 

Estão lá, no Nordeste, as grandes barragens, 
produzindo os melhores frutos. São elas que resistem 
aos anos seguidos de sêcas. As médias barragens 
não o conseguem. A massa dágua que têm ca-

pacidade de acumular é insuficiente para garantir a 
irrigação durante estiagens prolongadas de anos 
seguidos, que periòdicamente ocorrem no Nordeste. 
Só a grande açudagem pode assegurá-la. E não se 
pode falar em irrigação, para recuperação, de uma 
região do ponto de vista agrícola, sem falar em 
grande açudagem! 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Aliás, é o 
processo adotado em tôdas as regiões de sêcas do 
Mundo! 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. não estava no plenário quando eu me referi a 
essa parte. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não sou eu 
quem diz; são os estudiosos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Não é V. Exa. quem diz, mas quando me 
referi a essa parte – ao sistema da grande 
açudagem – insisti em que não mais estamos em 
período experimental no Brasil. Nossos cientistas 
já estudaram o assunto. Mas, ainda que 
estivéssemos em fase de experiências, socorrer-nos-
íamos, como acaba de lembrar o nobre Senador 
Nogueira da Gama, do exemplo das outras nações 
de condições geológicas e climáticas idênticas às 
nossas e que resolveram o problema por essa forma. 
– com água e irrigação oriundas da grande 
açudagem. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Pois 
não! 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Peço perdão a 
V. Exa. por interromper novamente o brilhante e 
notável discurso que está proferindo. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas, se o 
faço é apenas com o intuito de, ao lado da 
colaboração... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIRREDO: 
– A colaboração que estou recebendo 
de V. Exa. é valiosa. Reconheço-lhe êsse 
espírito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...receber 
lições de V. Exa., conhecedor profundo dos 
problemas daquela Região, a fim de inteirar-me dos 
problemas do Nordeste. Provoquei a manifestação 
de V. Exa., em relação à grande açudagem, 
justamente porque lera a opinião expendida 
por um técnico – aliás, generalizada e discutida 
por vários entendidos no assunto – que 
considerava justa e razoável a supressão da grande 
açudagem. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Nobre 
Senador João Villasbôas, agradeço a colaboração de 
V. Exa., mas essa alegação tem origem, quase podia 
dizer, pouco recomendável. 

Antigos proprietários de terras nordestinas, 
onde se construíram barragens, solicitavam à União 
o que lhes era devido como indenização pelo uso 
das suas propriedades. E o faziam sob fundamento 
de que as melhores terras eram exatamente as que 
haviam sido inundadas. 

Realmente, como é natural, a açudagem é 
feita em regiões varzeanas, aproveitando-se, tanto 
quanto possível acidentes geográficos que limitam a 
área a ser coberta pelas águas que vão constituir 
a bacia. Acontece que as baixadas são, por outro 
lado, as terras que os nordestinos melhor 
aproveitam para suas produções, por exemplo, de 
milho e algodão. Com efeito a maioria das lavou-

ras da Região se situam nesses terrenos que, 
concomitantemente, oferecem melhores condições à 
formação das bacias hidráulicas. 

Alegavam então os proprietários que a União 
lhes tomara as melhores terras, as que ofereciam 
maior produtividade agrícola, e que os açudes não 
tinham para êles, utilidade remuneradora que 
compensasse a perda. Mas essa alegação tinha o 
objetivo de conseguir indenização maior para as 
terras mais valiosas. O que queriam na verdade, era 
obter bom resultado financeiro, por meio da 
indenização que lhes era devida pela União. 

Mas, nobre Senador João Villasbôas – 
lamento que V. Exa. não conheça a Região – nunca 
se pode fazer cotejo entre os prejuízos decorrentes 
da perda de terras inundadas e as vantagens 
econômicas resultantes da construção das 
barragens. 

As vantagens superam de muito os prejuízos. 
Basta a visita a qualquer barragem no Nordeste, e V. 
Exa. se convencerá que não há outra solução, por 
parte do Govêrno para a recuperação econômica da 
região. Ela representa o recurso agrícola à margem 
do açude, a irrigação, o peixe, a fôrça hidráulica para 
industrialização da cidade. 

Assim, a bem dizer não há prejuízo, mas, ao 
contrário, grande vantagem para a economia da 
região. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Excelência dá licença para outro aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: 
– Os Senhores Senadores, realmente, 
não conhecem a região nordestina. E, apenas, 
como adminículo ao magnífico discurso 
de V. Exa., direi que, hoje o Nordeste conta
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de oito a nove bilhões de metros cúbicos de água, 
nas quais a piscicultura se desenvolve 
extraordinàriamente. Com a irrigação que caminha 
agora mais apressadamente, ou menos 
morosamente do que até então, se resolverá, no 
mínimo, o problema das sêcas. Se a êsses fatôres 
se acrescentar a indústria, o fenômeno das sêcas 
estará dominado, como foi em tôdas as partes do 
mundo. Não é possível seja, o Brasil, o único incapaz 
de solucioná-lo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A 
colaboração do nobre Senador Fernandes Távora é 
preciosa e ilustra meu discurso, pois S. Exa. 
conhece, como disse há pouco, tôda a região das 
sêcas nordestinas melhor que eu. 

Senhor Presidente, em síntese, se o plano do 
Govêrno é puramente industrializar o Nordeste, está 
certo que êle procure a matéria-prima para a 
instalação de indústrias, prossiga no seu plano e o 
conclua, e o termine. Mas se o plano do Govêrno é 
como se tem dito, a recuperação econômica da 
região – e essa é a intenção e o pensamento do 
Congresso, o pensamento do Govêrno do Senhor 
Juscelino Kubitschek, que presidiu à organização da 
própria SUDENE, o pensamento de tôda a nação e 
de todos nós, parlamentares – deve o Govêrno 
cuidar da indústria está certo, mas sobretudo, 
possibilitar condições de vida a vinte milhões de 
brasileiros, as quais não serão modificadas, em 
virtude da desorganização econômica provocada 
pelo fenômeno das sêcas. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
satisfação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Ouço com muita atenção o discurso de

Vossa Excelência. Como não conheço o nôvo plano 
da SUDENE, louvo-me nas palavras do nobre 
colega. Realmente, no trato dêsse problema do 
Nordeste, tem que se dar precedência ao combate 
aos efeitos das sêcas. Promover a industrialização, 
sem concomitantemente cogitar do desenvolvimento 
da lavoura, criará, no País, um choque muito grande. 
O mercado do Sul, para a colocação das suas 
manufaturas, é justamente o Nordeste. Se 
o Norte e Nordeste se prepararem para competir 
com o Sul, teremos, no País, ao lado de uma 
industrialização compacta, uma lavoura rarefeita. 
Criaremos problema muito sério para o futuro: 
como ficarão as populações desassistidas, 
através da açudagem, na época das grandes 
estiagens? Como ficarão as levas de nordestinos 
que viajam constantemente, do Norte e Nordeste 
para o Sul, na época do flagelo, se não 
houver providência do Govêrno para corrigir essas 
falhas? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. tem tôda a razão, e agradeço a sua valiosa 
intervenção. 

Senhor Presidente, não sei se terei ainda 
coragem de formular desta tribuna apêlo ao Senhor 
Presidente da República, conhecendo seu "Plano 
Qüinqüenal", publicado ontem, em "O Globo", pelo 
telegrama em têrmos sintéticos. 

Apelarei, entretanto, para quem não tem nas 
mãos podêres para proceder a uma retificação no 
plano em marcha: apelarei para a Bancada do 
Nordeste. Peço-lhe que, mesmo sem poder 
modificar essa orientação, estude o Plano Diretor da 
SUDENE, quando vier a esta Casa, para que não 
figuremos na História como criminosos, como 
homens que, sofrendo na região e tendo do Govêrno 
da União recursos para combater os males que
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nos afligem, os aplicamos erradamente. 

Façamos nós, nordestinos, uma união no 
Senado da República e na Câmara dos Deputados, 
sem discriminação partidária, com o objetivo de 
juntos salvarmos a região nordestina. Encaremos o 
problema através dos argumentos que expendo e 
que ninguém poderá censurar ou combater porque, 
repito, o problema foi solucionado por todos os 
estadistas, por todos os cientistas e técnicos 
nacionais e tem para confirmá-lo exemplo dos 
demais países cultos do mundo. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Pois 
não. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pode 
Vossa Excelência tranqüilizar-se. O Senhor 
Presidente da República, pela consideração que 
dispensa ao Congresso Nacional, não deixará de 
ouvir ponderações de natureza das que V. Exa. 
faz. Esteja certo de que as suas palavras 
chegarão ao conhecimento de S. Exa., que mandará 
estudar ou estudará pessoalmente o assunto, e o 
que fôr justo e de interêsse para o País será 
atendido. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte alentador de Vossa Excelência. 

Senhor Presidente, se não derem a solução 
por essa forma, não cuidarem da vida econômica de 
vinte milhões de brasileiros que vivem na região das 
sêcas, não sei o que acontecerá mais tarde. 

Quando se organizou o Plano da SUDENE, 
cheguei a destacar no Senado que não 
compreendia se desse prioridade e se falasse 
com ênfase quase absorvente, que a indústria 
salvaria o Nordeste. Quase duvidei da sinceridade 
do Plano, e de tudo o mais que estava em

causa, porque já me haviam dito: – "Essa gente 
organiza o Plano assim porque não tem a mesma 
ideologia, o mesmo pensamento patriótico que 
temos. É gente da esquerda que lidera a SUDENE". 

Eram as informações que me davam; e eu, 
que não gosto de avançar em assuntos dessa 
natureza embora tenha elementos para tanto, não 
quero trazê-los ao conhecimento do Congresso. 

Cheguei a acreditar, quando assim me 
falavam, que se tratava da manobra das mais sérias 
e graves que poderia haver, nesse cuidado com a 
elaboração do Plano para recuperação econômica 
do Nordeste. 

Diziam e cheguei a pensar que era verdade, 
que industrializado o Nordeste, atraindo o operário 
para os centros urbanos, a outra parte, a imensa 
massa rural, ficaria, pela miséria e pela fome, em 
condições psicológicas convenientes para aceitar a 
primeira bandeira de salvação que lhes 
apresentassem os elementos da esquerda. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Fui obrigado 
a afastar-me do recinto quando V. Exa. estava em 
meio do seu brilhante e enérgico discurso de 
reivindicação, discurso de um homem que tem vivido 
no ambiente tremendo das desgraças nordestinas. 
Assim, só agora, já ao término de sua oração, posso 
trazer-lhe a minha solidariedade. Devemos ter no 
Senado, dentro de poucos dias, o projeto que regula 
os planos da SUDENE. É a hora, Sr. Senador, de 
examinarmos, decantarmos os planos que nos 
venham para exame. Nesse instante, não tenha V. 
Exa. dúvida alguma de que contará com a Bancada 
Trabalhista, que é sua, como com as dos outros 
Partidos. Estou certo de que todos são sensíveis, 
como brasileiros, embora alguns mais felizes 
do que nós, ao problema das sêcas nordestinas 
que, têm, realmente, criado as mais graves difí-
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culdades à vida nacional, semeando desgraças e 
gerando fenômenos como êsse aqui tão debatido, 
nos últimos dias – as Ligas Camponesas. Elas não 
são mais do que manifestações de exploradores da 
desgraça, que se aproveitam inclusive por intermédio 
de alguns políticos, da miséria que aflige o Nordeste. 
V. Exa. contará com o nosso apoio. Sua idéia de 
levantar a Bancada do Nordeste para lutar pela 
redenção daquela pobre gente é das mais 
auspiciosas. Estou certo, porém, de que não se 
levantará sòzinha, isolada, mas com o apoio de 
tôdas as Bancadas com assento no Congresso 
Nacional. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço, profundamente comovido, o aparte com 
que me honra o eminente Líder da minha Bancada, 
Senador Barros Carvalho. Entretanto, nobre 
Senador, o meu desalento vem, exatamente, da 
notícia que há pouco li, segundo a qual o Presidente 
da República já aprovou o Plano Qüinqüenal do seu 
Govêrno, em relação à recuperação econômica do 
Nordeste. 

Se se trata de um plano já aprovado pelo 
Chefe do Executivo, fico até meio confuso sôbre qual 
seja, qual será ou qual está sendo a função do 
Congresso Nacional, no atual Govêrno da República.

Geralmente os planos que envolvem grandes 
investimentos obedecem, dentro do sistema 
constitucional, ao mesmo regime de tramitação das 
leis que autorizam despesas, pagamentos ou 
investimentos, enfim, a um regime legal, de ordem 
legal. 

Tantos são, porém, os atos ùltimamente 
praticados pelo Sr. Presidente da República, 
que me animei a pronunciar êste discurso, mais 
para formular um protesto, já desenganado 
ou desencantado com o tal plano que S. Exa. 
teria aprovado. No caso, já não se tra-

ta do Plano da SUDENE, mas de um plano 
qüinqüenal, do Govêrno. 

O SR. BARROS CARVALHO: – Êsse plano 
terá de ser submetido à aprovação do Congresso. 

O SR. VIVALDO LIMA: – É minha impressão 
também. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permita Deus que êle venha ao Senado e à Câmara. 
Receio, porém, que seja pôsto em execução sem 
passar pelo Congresso. Não devia nem falar nesse 
assunto, já que a minha Região será beneficiada. 
Desconheço, porém, se êste plano vai obedecer 
ao mesmo critério pelo qual se estão 
fazendo investimentos em outros Estados do 
País – no Norte, no Centro, no Sul e até no Nordeste 
– isto é, se o Executivo terá o arbítrio de distribuir o 
recurso que entenda justo, útil e necessário, 
sem prévia autorização em lei aprovada pelo 
Congresso. 

Não me animo a entrar nesse debate, pois sou 
daqueles que acreditam que os atos do Presidente 
da República, no sentido do bem coletivo; no sentido 
do atendimento aos problemas mais urgentes dêste 
País, terão a necessária homologação por parte do 
Congresso. Queria, porém, que êsses assuntos 
fôssem pelo menos trazidos ao conhecimento do 
Congresso, para que êle os discutisse, os 
examinasse, e lhes desse a precedência legal 
necessária à sua execução. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Reconheço 
que V. Exa. tem sido um dos grandes 
defensores do Nordeste Brasileiro, como 
ilustre e brilhante representante de um 
dos Estados daquela Região. O plano que
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acaba de ser aprovado pelo Sr. Presidente da 
República, para ser executado através da 
SUDENE dentro do prazo razoável de 5 anos, 
importa em despesas de alguns bilhões de 
cruzeiros. Agora, as dotações, os meios, os 
recursos financeiros terão de ser obtidos através 
das vias constitucionais e legais e naturalmente 
constarão da Proposta Orçamentária as 
verbas necessárias à execução do plano 
aprovado pelo Chefe do Executivo. Estamos 
certos de que o Congresso, indo ao encontro 
dêsse Plano, votando as dotações pedidas pelo 
Executivo, recuperará o Nordeste, dando-lhe 
condições de vida, num futuro breve, pois o Plano 
prevê um prazo relativamente curto para o 
soerguimento daquela Região sempre 
abandonada. V. Exa. e o Senado hão de convir 
comigo em que, com o Nordeste recuperado, 
dentro em pouco não haverá mais Ligas 
Camponesas nem tampouco se pensará em 
desfraldar, em terras brasileiras o pavilhão 
cubano. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. nos traz uma promessa que recebo 
emocionado. Não quero entrar, porém, como 
declarei há pouco, no exame da feição legal 
dêsses investimentos prometidos ou dados a 
vários Estados do Norte, do Centro e do Sul do 
País pelo Sr. Presidente da República. Não devo 
entrar na matéria. Quero apenas terminar o meu 
discurso já não mais com um apêlo ao Sr. 
Presidente da República, como acentuei, mas 
com o protesto de um nordestino, que conhece a 
sua Região e os seus problemas, contra essa 
desgraça de se continuar deixando, de Govêrno a 
Govêrno, em regime de fome, de miséria e de 
abandono, 20 milhões de brasileiros que habitam 
o Nordeste brasileiro. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem! Muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

Em meio ao discurso do Sr. Argemiro de 
Figueiredo, o Sr. Moura Andrade deixa a presidência, 
assumindo-a o Senhor Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 220 de 1956 (nº 562, de 1955, na Câmara) que 
dispõe sôbre a legitimação adotiva, tendo Parecer 
sob nº 131, de 1961, da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável, nos têrmos do substitutivo 
apresentado perante a Comissão pelo Senhor Attílio 
Vivacqua, com as modificações constantes das 
subemendas ns. 1-CCJ, e 2-CCJ. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Ao projeto foram 

apresentadas duas subemendas e substitutivo, na 
Comissão de Constituição e Justiça, que vão ser lido 
pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

Substitutivo 
 

Art. 1º – É permitida a legitimação adotiva dos 
infantes expostos cujos país sejam desconhecidos 
ou hajam declarado por escrito que podem ser 
dados, bem como dos menores abandonados 
pròpriamente ditos até 7 (sete) anos de idade, cujos 
pais tenham sido destituídos do pátrio poder; os 
órfãos da mesma, não reclamados por qualquer 
parente por mais de um ano; e, ainda, o filho natural 
reconhecido apenas pela mãe, impossibilitada de 
prover a sua criação. 
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§ 1º – Será também permitida a legitimação 
adotiva em favor do menor, com mais de sete (7) 
anos, quando, à época em que completou essa 
idade, já se achava sob a guarda dos legitimantes, 
mesmo que êstes não preenchessem então as 
condições exigidas. 

§ 2º – A legitimação só será deferida após um 
período mínimo de 3 (três) anos de guarda do menor 
pelos requerentes. Para êsse efeito, será computado 
qualquer período de tempo, desde que a guarda se 
tenha iniciado antes de completar o menor 7 (sete) 
anos. 

Art. 2º – Sòmente poderão solicitar a 
legitimação adotiva dos menores referidos no artigo 
anterior os casais cujo matrimônio tenha mais de 5 
(cinco) anos e dos quais pelo menos um dos 
cônjuges tenha mais de 30 (trinta) anos de idade, 
sem filhos legítimos, legitimados ou naturais 
reconhecidos. 

Parágrafo único. – Será dispensado o prazo 
de cinco (5) anos de matrimônio, provada a 
esterilidade de um dos cônjuges, por perícia médica, 
e a estabilidade conjugal. 

Art. 3º – Autorizar-se-á, excepcionalmente, a 
legitimação ao viúvo, ou viúva, com mais de 35 
(trinta e cinco) anos de idade, provado que o menor 
esteja integrado em seu lar e onde viva há mais de 5 
(cinco) anos. 

Art. 4º – Os cônjuges desquitados, havendo 
começado a guarda do menor, no período de prova, 
na constância do matrimônio, e concordando sôbre 
ela após a terminação da sociedade conjugal, podem 
requerer a legitimação, obedecido, quanto à guarda 
e proteção, o disposto nos artigos 325, 326 e 327 do 
Código Civil. 

Art. 5º – Com a petição, será oferecida 
certidão de casamento, atestado de residência, 
fôlha de antecedentes, prova de idoneidade

moral e financeira, atestado de inexistência de filhos, 
prova de abandono do menor e destituição do pátrio 
poder, bem como atestado de sanidade física, 
provando que nenhum dos requerentes sofre de 
moléstia contagiosa. 

§ 1º – O Juiz, tendo em vista as conveniências 
do menor, o seu futuro e bem-estar, ordenará, de 
ofício, ou a requerimento do M.P. as diligências e 
sindicâncias que julgar necessárias, correndo, 
contudo, o processo em segrêdo de Justiça. 

§ 2º – Feita a prova e concluídas as 
diligências, o juiz, ouvido o M.P., proferirá sentença, 
da qual caberá recurso de reexame para o Tribunal 
de Justiça, com efeito suspensivo. 

Art. 6º – A sentença deferindo a legitimação 
terá efeitos constitutivos, devendo ser inscrita, 
mediante mandado no Registro Civil, como se se 
tratasse de registro fora do prazo no qual se 
consignará os nomes dos pais adotivos como pais 
legitimos e os nomes dos ascendentes dos mesmos. 
O mandado será arquivado, dêle não podendo o 
oficial fornecer certidões. 

§ 1º – Nas certidões do registro nenhuma 
observação poderá constar sôbre a origem do ato. 

§ 2º – O registro original do menor será 
anulado, também por mandado do juiz, o qual 
será arquivado, dêle não podendo ser fornecida 
certidão. 

§ 3º – Feita a inscrição, cessam os vínculos da 
filiação anterior, salvo para os efeitos do art. 183 do 
Código Civil. 

Art. 7º – A legitimação adotiva é irrevogável, 
ainda que aos adotantes venham a nascer filhos 
legítimos, aos quais estão equiparados os 
legitimados adotivos, com os mesmos direitos e 
deveres estabelecidos em lei. 

Parágrafo único. É permitida 
a legitimação adotiva dos já adota-
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dos, respeitadas as condições exigidas nesta 
lei. 

Art. 8º – A violação do segrêdo estabelecido 
neste capítulo, salvo decisão judicial, sujeitará o 
funcionário responsável às penas do art. 325 do 
Código Penal. 

Parágrafo único. Em casos especiais, a critério 
do Juiz, para salvaguarda de direitos do menor, 
poderão ser fornecidas certidões esclarecendo 
apenas a alteração do nome do menor. 

Art. 9º – O legitimado adotivo tem os mesmos 
direitos e deveres do filho legítimo. 

§ 1º – O vínculo do parentesco se estende à 
família dos legitimantes, quando os seus 
ascendentes derem sua adesão à legitimação. 

§ 2º – Cessa o vínculo do parentesco do 
menor com a família de origem exceto quanto aos 
impedimentos matrimoniais. 

Art. 10 – A decisão confere ao menor o nome 
do legitimante, e pode determinar a modificação do 
seu prenome, a pedido dos cônjuges. 

Art. 11 – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões – Presidente – 
Relator. 

São lidas e aprovadas as seguintes: 
 

EMENDA 
Nº 1 (CCJ) 

 
"Suprima-se o parágrafo único do art. 

7º". 
O Código Civil permitia a dissolução do vínculo 

da adoção: 
1º – quando as duas partes conviessem; 
2º – quando o adotado cometesse ingratidão 

contra o adotante (artigo 374). 

EMENDA 
Nº 2 (CCJ) 

 
O art. 9º terá a seguinte redação: 
"Art. 9º – O legitimado adotivo tem os mesmos 

direitos e deveres do filho legítimo, salvo no caso de 
sucessão, se concorrer com filho legítimo 
superveniente à adoção (Cód. Civ. § 2º do art. 
1.605). 

§ 1º O vínculo da adoção se estende à família 
dos legitimantes, quando os seus ascendentes 
derem adesão ao ato que a consagrou. 

§ 2º Com a adoção cessam os direitos e 
obrigações oriundos da relação de parentesco do 
adotado com a família de origem. 

O SR. PRESIDENTE: – Em conseqüência da 
aprovação das subemendas e, do substitutivo ficou o 
projeto prejudicado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto prejudicado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 220, DE 1956 
 

(Nº 562-B-1955, na Câmara dos Deputados) 
 

Dispõe sôbre a legitimação adotiva. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º permitida a legitimação adotiva em 

favor do menor, com menos de 7 (sete) anos, que, 
filho de pais desconhecidos; ou filho natural 
reconhecido apenas pela mãe, impossibilitada de 
prover à sua criação; ou órfão pobre; ou estiver sob 
os cuidados de instituição de assistência social, ou 
em estado de abandono material ou moral. 

Parágrafo único. Será também 
permitida em favor do menor, com
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mais de 7 (sete) anos, quando, à época em que 
completou essa idade, já se achava sob a guarda 
dos legítimos, mesmo que êstes não preenchessem 
então as condições exigidas. 

Art. 2º Podem pleitear a legitimação adotiva 
os dois cônjuges, sem prole legítima ou legitimada, 
com mais de 30 (trinta) anos de idade, ou com mais 
de 5 (cinco) anos de matrimônio; ou os cônjuges, 
com prole legítima ou legitimada, quando o 
menor estiver sob a sua guarda há mais de 3 (três) 
anos. 

Parágrafo único. Será, dispensado o prazo de 
5 (cinco) anos de matrimônio provada a esterilidade 
de um dos cônjuges, por perícia médica, e a 
estabilidade conjugal. 

Art. 3º – Autorizar-se-á, excepcionalmente, a 
legitimação ao solteiro ou viúvo, com mais de 35 
(trinta e cinco) anos de idade, provado que o menor 
esteja integrado em seu lar e onde viva há mais de 5 
(cinco) anos. 

Art. 4º – Os cônjuges desquitados, havendo 
começado a guarda do menor, ou período de prova, 
na constância do matrimônio e concordando sôbre 
ela após a terminação da sociedade conjugal, podem 
requerer a legitimação. 

Art. 5º A legitimação adotiva resultará de 
sentença proferida pelo Juiz, que, depois de 
verificar se os legitimantes são aptos a manter, 
criar e educar o menor; se o legitimando tem 
aptidão física e psíquica para a legitimação; se a 
legitimação é concedida segundo os interêsses do 
menor; e se as partes lhe entendem a natureza e 
os efeitos; ouvirá a instituição debaixo de cuja 
guarda estiver o menor, ou o seu representante 
legal, e determinará seja êle entregue, se ainda 
o não foi, aos legitimastes por prazo de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano, findo o qual dará sua 
decisão. 

§ 1º Não serão ouvidos os pais do menor, 
quando foi expresso o abandono ou o legitimando foi 
exposto ao abandonado, deixado em instituição ou 
com particular, por mais de 2 (dois) anos, sem que 
possa recorrer aos progenitores, ou não sendo 
aconselhável a entrega do menor. 

§ 2º Onde não houver agência social 
qualificada, o serviço social ou administrativo do 
Juízo cuidará da colocação e da supervisão do 
menor no período probatório e providenciará no 
estudo e exames relativos ao menor e à família 
legitimante. 

§ 3º Desde cedo deve ser revelada a condição 
de legitimado, sobretudo na fase probatória e antes 
do período escolar. 

Art. 6º O legitimado adotivo tem os mesmos 
direitos e deveres do filho legítimo. 

§ 1º O vínculo do parentesco se estende à 
família dos legitimantes, quando os seus 
ascendentes derem sua adesão à legitimação. 

§ 2º Cessa o vínculo do parentesco do menor 
com a família de origem, exceto quanto aos 
impedimentos matrimoniais. 

Art. 7º A decisão confere ao menor o nome do 
legitimante e pode determinar a modificação do seu 
prenome, a pedido dos cônjuges. 

Art. 8º O A sentença que concede a 
legitimação será averbada, em caráter sigilar, no 
registro do menor, 30 (trinta) dias depois de transitar 
em julgado; e as certidões do registro do legitimado 
mencionarão apenas as indicações da averbação, 
sem receber a identidade original do menor. 

Art. 9º A legitimação adotiva é irrevogável e 
produzirá seus efeitos ainda que sobrevenham filhos 
aos legitimantes. 

Parágrafo único. É permitida a legitimação 
aditiva dos já adotados, respeitadas as condições 
exigidas nesta lei. 
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Art. 10 – O legitimado adquire a nacionalidade 
do pai legitimante. 

Art. 11. É de natureza reservada o processo 
de legitimação, sujeito o funcionário infrator às penas 
do artigo 325 do Código Penal. 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
Ordem do Dia. 

A Mesa convoca os Srs. Senadores para uma 
sessão extraordinária a realizar-se às 16 horas e 30 
minutos. 

Tem a palavra o nobre Senador Rui Palmeira. 
O SR. RUI PALMEIRA (lê o seguinte 

discurso): – Senhor presidente, quem quer que 
observe, quem quer que acompanhe a atual 
administração do País há de sentir, ainda que o não 
proclame, um esfôrço apreciável no sentido de fazê-
lo andar. Marca o Govêrno uma preocupação de 
movimentar a máquina administrativa, de livrá-la da 
esclerose e do entorpecimento que no passado 
frustraram tanta iniciativa ou reduziram o rendimento 
de quanto dinamismo. Em tudo, e em todo canto, há 
a presença do Govêrno. A muitos parece exagerada, 
a muitos parece inconveniente. É que estranham o 
estilo nôvo que se inaugurou. E confundem o fim da 
omissão com início da intromissão. Quando o que há 
é presença. Presença que acaba com o torpor, com 
a inatividade, com o descaso, com a displicência. 
Presença que líquida o paradeiro, a inércia e 
dinamiza. Presença que impulsiona, sem a pressa 
que destorce ou deforma. Presença que é ação, 
a ação indispensável para que ao ritmo do 
desenvolvimento econômico se ajuste o funcionamento 
da administração pública. Sente-se, o es- 

tremeção que sacudiu o País. E focalizá-lo não 
implica em reconhecer a perfeição, ou afirmar a 
infalibilidade e a intangibilidade do Govêrno. Não. 
Apenas se reflete a repercussão do esfôrço no que 
tem de benéfico para o povo. Longe de ser o 
aplauso de quem apóia a política dêsse Govêrno, 
como em tanta coisa o apoiamos, é só a 
manifestação de quem, olhando os bons resultados 
do seu esfôrço, quer vê-lo mais acentuado e mais 
eficiente. 

Entre as iniciativas felizes dos seus poucos 
meses de administração o Presidente Jânio 
Quadros instituiu os encontros com Governadores. 
Em Florianópolis, em Cuiabá, em João Pessoa, 
e agora no Rio, reuniu os responsáveis pela 
administração estadual e com êles assistido pelos 
técnicos assentou medidas, tomou providências, 
encaminhou soluções para os mais sérios 
problemas. 

A ação rápida, o remédio pronto, a seriedade 
com que considera os casos mais simples, 
estão restaurando a confiança nas providências 
oficiais. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. RUI PALMEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência 

fêz referência à reunião de Cuiabá. Estive agora em 
Mato Grosso e verifiquei, com satisfação que as 
providências combinadas na reunião de 
Governadores em relação ao meu Estado, estão 
sendo cumpridas pelo Sr. Presidente da República. 
Embora da Oposição, com prazer, dou êste 
depoimento, porque a iniciativa do Govêrno Federal 
redundará em benefício e progresso do meu 
Estado. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Como todo 
homem de bem, V Exa. não obscurece a verdade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Filinto Müller que confirma a 
grande elevação de Sua Excelência. 

(Lendo) 
"Está por aparecer aquêle que não leve em 

conta a recomendação para que trate de um 
problema. Ninguém, impunemente, concorrerá para 
que a palavra mais bem intencionada do Govêrno 
seja desmentida pela não realização do prometido. 
Pela displicência de alguns não se tornarão crônicos 
velhos problemas nem se eternizarão obras que 
inacabáveis encarecem e abalam a confiança nas 
iniciativas oficiais. Esta é a impressão, esta é a 
esperança que nasce do nôvo estilo de govêrno. 

O Presidente vai ao meu Estado. Maceió 
será sede de encontro com os Governadores de 
Bahia, Sergipe e Alagoas. Ali iremos ter o debate 
sôbre problemas de importância fundamental 
para a região. E o Govêrno Federal, lá 
reunido, terá os olhos num maravilhoso cenário 
dos espantosos dramas nordestinos. Sentirá o 
sacrifício de uma laboriosa população, que 
nascida numa das mais férteis manchas de terra 
do País, quase tôda emigra, e da qual, o que 
fica, vive mais das esperanças no futuro, que 
dos resultados do presente. Verá que a falta de 
assistência deixa pobres os que trabalham na 
terra rica. Verificará que as medidas já tomadas 
em favor da sua economia são um pouco, apenas, 
do muito de que necessitam. Que o imenso 
esfôrço da gente alagoana não lhe tem valido 
para atingir uma razoável etapa de progresso 
nem a conquista de bem-estar desejável.

Que é grande o coeficiente de analfabetismo e quase 
nenhuma a educação profissional, apesar de umas 
poucas iniciativas. Que milhares de sêres humanos 
carentes de satisfatórias condições de habitação são 
morada do shistosomas e milhares outros não têm 
assistência médica, embora haja hospitais, ou 
depósitos para doentes e maternidades, que não 
funcionam pela falta de recursos. Sua economia 
sujeita a uma rêde de transportes misto de estradas 
e caminhos. Com pavimentação de pouco mais de 
uma centena e meia de quilômetros e o resto, 
caminhos ásperos no verão e rios no inverno. 

Sua região praiana coberta de coqueirais 
plantados e mantidos sabe Deus como. Povoada de 
abandonados pescadores mais crentes nos peixes 
do mar que nos homens da terra. Com as suas 
colônias meio mortas, com as suas escolas 
mantendo professôres que ganham menos de mil 
cruzeiros, sem material escolar, sem nada. Com os 
poucos ambulatórios vazios de remédios como os 
seus corações de esperanças. Com o seu entrepôsto 
de pesca em Maceió, já ruína, antes da inauguração, 
obra interrompida há três anos. Verá que o Pôrto de 
Maceió apodrece com o seu mole de estacas de aço 
matando a fome da ferrugem, cheio de cáries por 
onde escapolem as areias do atêrro, em ponto de 
não mais permitir que se escoe a produção que nos 
dá divisa. 

Terá aos seus olhos a crise da indústria têxtil, 
vítima da maquinaria obsoleta, fábricas fechando-se 
por operários sem trabalho. A produção algodoeira 
que outrora atingiu 30 milhões de quilos, sem passar 
dos quatro milhões. 

Inteirar-se-á da extensão do esfôrço dos que 
trabalham na agroindústria do açúcar que em dez 
anos elevaram de um e meio milhão de sacos, para 
cinco milhões a sua produção, à custa de quanto sa- 
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crifício. E sentirá como inadiável é ampliar os 
recursos para que possam adquirir tratores, 
caminhões, adubos, reequipar as suas fábricas e 
encarar o problema da irrigação, além do 
financiamento oportuno que já lhes assegurou. Dar-
lhes condições que façam amena a vida de milhares 
de trabalhadores, com direito de verem crescer os 
seus filhos defendidos da doença e da subnutrição, 
com o direito de dar-lhes um destino. E concluirá 
que, certamente, pela imediata execução do plano 
de assistência àquela importante atividade 
econômica que foi objeto de suas recomendações ao 
Presidente do Instituto do Açúcar, Sr. Leandro 
Maciel, na sua adoção tão vivamente empenhado. 

Ali verá o Govêrno, o que já viu o Presidente, 
quando candidato, as férteis margens do São 
Francisco com possibilidades imensas a reclamar, 
mais ação do que a desenvolvida e que tanto já 
significou para o crescimento da sua produção 
rizícola através da Comissão do Vale. A reclamar 
mais assistência para as suas populações, para os 
seus produtores, para as suas cidades, que têm 
Penedo como capital ainda sem aeroporto, e 
precário o seu pôrto fluvial, escoadouro natural da 
região. A reclamar mais linhas de transmissão de 
energia de Paulo Afonso, que apesar de alagoana 
serviu muito antes aos outros. 

E sentirá o que é o agreste alagoano, 
pontilhado de cidades novas, de crescimento 
vertiginoso como Arapiraca ainda sem água, coberto 
de plantações de fumo e de cereais, ou com os 
campos povoados de gados. Mas desassistido, 
entregue ao seu próprio destino, rebanhos até há 
pouco morrendo de doenças, difícil aos agricultores a 
compra de instrumentos agrícolas, de tratores, de 
vacinas, de tudo. Abandonadas iniciativas em 
seu benefício, parada a instalação de uma usina 

de algodão em Anadia, município de terras das 
melhores do Brasil, para ali levada desde 1954. E 
abandonado ali também um Pôsto de Criação. 

Terá o Govêrno, igualmente, a oportunidade 
de ver o que é o sertão alagoano, com Palmeira dos 
Índios, tão castigada e tão próspera, centro de uma 
admirável pequena agricultura e de uma apreciável 
pecuária, com o seu abastecimento de água quase 
concluído, mas dependendo de providências, e ainda 
sem energia. Uma porção de benefícios pendentes 
da libertação de verbas orçamentárias. Com Santana 
de Ipanema, zona das mais mecanizadas e criação 
das mais adiantadas. A cidade ainda sem água e 
sem que lá tenha chegado a energia. Com Delmiro, 
importante centro industrial a reclamar que até ali 
chegue a pavimentação das BR-26 e BR-65, duas 
modestas centenas de quilômetros, que também 
servirão a Água Branca e Mata Grande, que em 
plena zona sêca produzem tudo. Com a zona da 
palma, onde pela exclusiva iniciativa de sua gente, 
se formou a mais importante pecuária leiteira, talvez 
do País, com uma produção de mais de 150 mil 
litros de leite diários, abrangendo Batalha, Pão de 
Açúcar, Jacaré dos Homens, Major Izidoro. E para 
onde tantos esforços têm sido baldados para levar 
mais ràpidamente a energia da CHESF e com 
ela a água para que possa expandir-se a, sua 
economia. 

Tem o sertão alagoano condições 
excepcionais para a solução do seu problema 
d'água. Êle termina nos barrancos do São 
Francisco começando a uma distância que excede 
pouco de cem quilômetros. Com a energia 
elétrica é possível a solução que servirá às 
populações e à economia regional por cem 
anos. O drama do sertanejo é matar a sua sêde e 
a dos seus rebanhos. Por sugestão nossa, o 
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SESP considerou o aproveitamento d'água do São 
Francisco para uma solução regional do problema. 
Não era apenas o saneamento básico que esbarraria 
com certas normas que não justificariam os gastos 
para aquêle fim elevados. Então a lucidez do seu 
Superintendente Dr. Henrique Penido, que teve o 
apoio do então Ministro Mário Pinotti, permitiu que se 
estudasse e projetasse o aproveitamento da água do 
São Francisco, para algumas das cidades da região 
sertaneja alagoana. Enquanto a idéia de ousadia 
fenícia da construção de um canal se torne 
realizável, não apenas as populações urbanas se 
beneficiarão da presença da água. Ela virá para 
beneficiar a economia da região, permitindo que as 
pequenas indústrias funcionem, que os pequenos 
criadores matem a sêde aos seus rebanhos. E ainda 
permitirá que a indústria de laticínios em grande 
escala até agora impossível pela falta d'água, 
fomente a pecuária, numa região em que ela se 
desenvolve por um milagre da tenacidade do 
sertanejo. 

Para êsse projeto já concluído, e que 
constituirá a maior realização para a região sêca 
alagoana, há o Govêrno Federal, de ali presente, dar 
o seu apoio. Êle levará água para oito municípios e 
acabará com o drama que é para os sertanejos ir 
buscá-la em caminhões e até em carros de bois, a 
distâncias superiores a cinqüenta quilômetros para 
salvar os seus rebanhos ameaçados pela sêca. 

Presente em Alagoas, o Govêrno Federal 
levará aos alagoanos a certeza de que seus 
problemas, entre os quais destacamos uns poucos, 
serão resolvidos. Alguns dêles estão sendo 
equacionados pela SUDENE. O trabalho que 
ela realiza de estudos e planejamento é de 
longo alcance. Prepara o futuro. Elabora um plano 
de industrialização, de desenvolvimento eco- 

nômico amplo. Pesquisa, levanta, faz um 
tombamento dos problemas e para êles prepara as 
soluções. Prepara bases cientificas para a 
recuperação da região. Para que aquela aconteça, 
salvando o homem, não apenas para que continue 
vivo, mas sobretudo para que viva liberto da miséria 
e do atraso. E recuperação da terra com o bem-estar 
do homem, quer dizer desenvolvimento do mundo 
rural ao lado do cuidado com as zonas urbanas. 
Nunca haverá estabilidade social com cidades 
prósperas e interior abandonado. 

Aqui falamos de alguns dos grandes 
problemas alagoanos. Dos que irão permitir que haja 
condições para o nosso desenvolvimento econômico. 
Êle depois que tivermos além da assistência 
reclamada para as atividades agrícolas e industriais, 
a pavimentação das rodovias BR-11 Sul, BR-26 até 
Mata Grande e BR-65 até Delmiro, DR-10 no trecho 
Atalaia – União dos Palmares, totalizando uns 
quatrocentos quilômetros; as obras que recuperem o 
pôrto de Maceió e o de Penedo; a extensão das 
linhas de transmissão da CHESF ao Estado e já 
incluídas no plano de trabalho do Ministério de Minas 
e Energia e da Comissão do Vale do São Francisco 
o início das obras de aproveitamento das águas do 
São Francisco para através do plano de 
abastecimento regional preparado pelo SESP levar 
água ao sertão alagoano. 

Acreditamos que o Govêrno dará a Alagoas o 
que é básico para que se atire ao grande esfôrço 
para o qual se prepara. 

Mas o Presidente sòmente em novembro estará 
por lá. E então será materialmente impossível 
mobilizar os recursos consignados no Orçamento 
Federal do exercício corrente. Por isto a nossa 
palavra. Para que não percamos um ano, já que tanto 
tempo foi sacrificado. Minguadas dotações liberadas 
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desde agora serão muito como contribuição à tarefa 
que realiza o Govêrno Estadual a braços com 
dificuldades sem conta, mas sèriamente empenhado 
em preparar o terreno para que a União faça, sem 
grande sacrifício, o que é impossível ao Estado 
tentar. 

Desfio êste rosário de necessidades 
alagoanas no tom de apêlo ao Senhor Presidente da 
República, na esperança de que Sua Excelência, 
sensível como tem sido aos interêsses da nossa 
terra antecipe providências que farão mais fecundo o 
encontro de novembro. 

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

O SR. RUI PALMEIRA: – Com todo prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Nobre Senador, creio 

desnecessário, mas não ocioso, reiterar o apoio que 
eu desejaria emprestar se prestígio tivesse, às 
palavras de V. Exa. (Não apoiados) Alagoas, 
Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, êsses 
pequenos Estados da Federação tão duramente 
castigados e sacrificados, precisam, efetivamente, de 
tratamento especial, urgente e eficiente. O Sr. 
Presidente da República, aliás, tem reiteradamente 
afirmado que a preocupação do Govêrno, mesmo 
cuidando do desenvolvimento do País, é jamais 
esquecer os aspectos humanos e sociais. O discurso 
de V. Exa. é portanto, colaboração preciosa para que 
S. Exa. corra em auxílio dessa região, já que a 
Reunião de Governadores, para Alagoas, 
pràticamente terá pouco ou nenhum efeito. Era o que 
desejava dizer a Vossa Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. RUI PALMEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Quero 
congratular-me com V. Exa. pela magnífica oração 
que pronuncia, em que focaliza, de maneira 
brilhante, os problemas principais de Alagoas. Cabe-
me formular votos no sentido de que o apêlo de V. 
Exa. seja ouvido e o seu Estado receba os 
benefícios a que faz jus, para que seu povo tenha 
assegurados o progresso e a felicidade. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Sou grato ao aparte 
que me ofereceu o nobre Senador Mem de Sá, 
representante do Rio Grande do Sul e parlamentar 
de tanta autoridade e expressão na vida pública 
brasileira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Sou igualmente 
agradecido à manifestação do eminente Senador 
Filinto Müller, outra alta expressão desta Casa e do 
País. Ambos oferecem apoio às minhas palavras e, 
além de generosos para com o orador, são justos 
para com as reivindicações do meu Estado, tão 
carente de auxílio e assistência. 

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

O SR. RUI PALMEIRA: – Com satisfação, 
nobre Senador. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Meu eminente 
Líder, Senador Filinto Müller, fala por todos nós, do 
Partido Social Democrático, e pela Maioria, mas 
congratulo-me com V. Exa. pelo seu magnífico 
discurso, nêle incluindo o Estado do Maranhão, que 
também necessita de maior apoio do Govêrno 
Federal. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Agradeço a 
manifestação do Senador Victorino Freire, que 
não perdeu a oportunidade de também reivin- 
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ditar, para o Maranhão, tratamento à altura das suas 
necessidades. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite o ilustre 
orador um aparte? 

O SR. RUI PALMEIRA: – Com prazer. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Estou 

acompanhando o Govêrno do Sr. Jânio Quadros e 
verifico que S. Exa. tem estilo próprio na arte de 
administrar. A instalação dos diálogos com os 
Governadores de Estados se me não engano – já se 
realizaram quatro reuniões e a quinta está em 
preparativos – tem sido de grande utilidade para o 
País. Começou no Sul, passou por São Paulo, 
Guanabara, estêve em Recife e agora se encaminha 
para o Nordeste e Norte. Esses diálogos que se 
estabelecem entre o Presidente da República e os 
Governadores dos Estados são, realmente, 
proveitosos. Dos resultados, porém, S. Exa. deve 
tirar ou estabelecer prioridades. 

Conhecedor das necessidades do País, nos 
seus diferentes quadrantes, delineando programas em 
benefício das regiões do Brasil, deverá dispensar 
tratamento especial sobretudo aos Estados pequenos 
de economia precária. V. Exa., portanto, há de fazer 
côro comigo, como com o nobre Senador Victorino 
Freire, quanto ao seu Estado, para que o Sr. 
Presidente da República, depois dêsses diálogos, após 
o encontro com os Governadores estabeleça 
prioridades, naturalmente não esperando que uma 
acabe para iniciar outra, não esquecendo sobretudo as 
regiões Norte e Nordeste no Plano de Recuperação 
Nacional. Poderá S. Exa. principiar pelo Amazonas e 
Pará, prosseguindo pelo Nordeste e vindo pelo 
Centro e Sul, na certeza de que Centro e Sul já têm 

sido atendidos, faltando sobretudo atendimento mais 
imediato às condições econômicas e sociais do 
Norte e Nordeste, para evitar a expansão das "Ligas 
Camponesas" e até mesmo – declaro num gesto de 
arrôjo e talvez de audácia – o içamento de bandeiras 
espúrias no nosso território. Assim procedendo, o Sr. 
Jânio Quadros assistirá não só minha região, como o 
Estado de Alagoas, cuja situação econômico-
financeira e social acaba de ser brilhantemente 
espelhada por V. Exa. Tenho, mesmo, a impressão 
de que o Sr. Presidente da República atenderá ao 
Brasil em tôda a sua inteireza. 

O SR. RUI PALMEIRA: – As palavras do 
nobre Senador Vivaldo Lima, digno representante do 
Estado do Amazonas, mostram que daquela região 
ao extremo sul do País, todos nesta Casa são 
sensíveis às necessidades, às angústias e aos 
apelos das regiões menos prósperas ou adiantadas 
do Brasil. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Muito bem! 
O SR. RUI PALMEIRA: – Confiamos na ação 

e na presença do Govêrno Federal ao voltar suas 
vistas para as nossas regiões subdesenvolvidas. 

Alinhei as necessidades alagoanas, certo de 
que outros também para aqui trarão a soma de 
suas reivindicações, e desta tribuna partirão as 
vozes que chegarão aos ouvidos do Sr. Presidente 
da República, para que S. Exa., assim, sinta que as 
preocupações que têm com essas regiões, 
merecem o apoio e a solidariedade de todos os 
que, patriòticamente, esquecem as divergências 
políticas para aplaudir o que acertadamente se faça 
em favor e em benefício de cada rincão da terra 
brasileira. 

Estas, Sr. Presidente, as palavras que desejava 
pronunciar, refletindo minhas esperanças de que 
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Alagoas será atendida, e atendida em tempo, pelo 
Govêrno Federal. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outros 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Antes, convoco o Senado para uma sessão 
extraordinária às 16 horas e 30 minutos, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Resolução 

nº 13, de 1961, que suspende a execução, em parte, 
da Lei nº 850, de 26 de dezembro de 1951, do 
Estado de Minas Gerais julgada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (projeto apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça em seu Parecer 
nº 179, de 1961). 

2 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 21, de 1959, originário da Câmara dos 
Deputados (nº 5, de 1959, na Casa de origem) 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, para o desempenho da função de 
Professor de Desenho do 2º ciclo do Ensino 
Industrial, na Escola de Especialistas do Ensino 
Industrial tendo, Pareceres favoráveis, sob ns. 112, 
de 1960 e 257, de 1961, das Comissões: de 
Finanças e de Constituição e Justiça. 

3 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 24, de 1961, (de autoria da Comissão Diretora), 
que nomeia Miécio dos Santos Andrade, Diretor do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

4 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 25, de 1961 (de autoria da Comissão Diretora), que 
nomeia Moacyr Medeiros Costa e Adelino de Almeida 
Fontes para o cargo de Guarda de Segurança, 

PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
5 – Segunda discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 7, de 1955, de autoria do Sr. Senador 
Mourão Vieira que cria o Fundo Nacional de 
Fomento à extração e plantio da borracha (aprovada 
em 1ª discussão, com emenda, em 10.11.1960), 
tendo Parecer nº 447, de 1960, da Comissão de 
Redação, oferecendo a redação do vencido, para 2ª 
discussão. 

6 – Discussão única do Parecer nº 267, de 
1961, da Comissão de Finanças, no sentido de ser 
ouvida a Comissão de Marinha Mercante e do 
Ministério da Fazenda sôbre a Emenda nº 1, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1956 (nº 465, 
de 1955, na Câmara), que estabelece o regime 
especial para a navegação fluvial e lacustre do 
interior do País. 

7 – Discussão única do Parecer nº 272, 
de 1961, da Comissão de Constituição e Justiça, 
no tocante à proposta de audiência dos Ministros 
da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica e do Chefe 
do Estado-Maior das Fôrças Armadas sôbre 
o Projeto de Lei do Senado nº 48, de 1956 
que declara isentos de sanções disciplinares 
os militares reformados e das Reservas das 
Fôrças Armadas, bem como sôbre as respectivas 
emendas. 

8 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 105, 
de 1961 (nº de origem 234), pela qual o Sr. 
Presidente da República submete ao Senado a 
escolha do Sr. João Batista Barreto Leite Filho para o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Govêrno de 
Israel. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às dezesseis horas e 

vinte e cinco minutos. 
 



91ª SESSÃO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 6 DE JULHO DE 1961 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR MOURA ANDRADE 
 

Às 16 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio Barros. 
Mendonça Clark. 
João Mendes. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Barros Carvalho. 
Ruy Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Venâncio Igrejas. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Lopes da Costa. 
Brasílio Celestino. 

Daniel Krieger. 

Mem de Sá. – (40) 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

registra o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 

sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Segundo Secretário lê a Ata da sessão 

anterior, que, posta em discussão, é aprovada sem 

debates. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há Expediente 

para a leitura. 

Não há oradores inscritos. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 

 

REQUERIMENTO 

Nº 235, DE 1961 

 

Nos têrmos do art 330, letra b, do Regimento 

Interno, requeiro urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara nº 57, de 1961, que autoriza o Poder 

Executivo a abrir pelo Ministério da Viação e Obras 

Públicas, o crédito especial de Cruzeidos 

4.450.000.000,00 destinado ao financiamento da 

execução do programa de obras rodoviárias. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1961. – 

Barros Carvalho. – Benedito Valadares. – Filinto 

Müller. – João Villasbôas. – Daniel Krieger. 
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O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do art. 
328 do Regimento Interno o requerimento será 
votado no final da Ordem do Dia. 

Está finda a hora do Expediente. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

13, de 1961, que suspende a execução, em parte, da 
Lei nº 850, de 26 de dezembro de 1951, do Estado 
de Minas Gerais, julgada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (projeto apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça em seu Parecer 
nº 179, de 1961). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 13, DE 1961 

 
Suspende a execução, em parte, da Lei nº 

850, de 26 de dezembro de 1951, do Estado de 
Minas Gerais. 

 
Art. 1º É suspensa a execução do art. 6º da 

Lei nº 850; de 26 de dezembro de 1951, do Estado 
de Minas Gerais, na parte em que diz: "exceto para 
os inativos a que se refere, cujo aumento que lhes 
foi atribuído vigorará nas datas declaradas 
nos artigos 3º e 4º" – julgada inconstitucional 
em decisão definitiva do Supremo Tribunal Fe- 

deral no Recurso Extraordinário nº 25.346, daquele 
Estado. 

Sala das Comissões, em 18 de maio de 1961. 
– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Barros Carvalho, 
Relator. – Nogueira da Gama. – Silvestre Péricles. – 
Ary Vianna. – Milton Campos. – Aloysio de Carvalho. 
– Ruy Palmeira. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 21, de 1959, originário da Câmara dos 
Deputados (nº 5, de 1959, na Casa de origem) 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, para o desempenho da função de 
Professor de Desenho do segundo ciclo de Ensino 
Industrial, na Escola de Especialistas do Ensino 
Industrial, tendo: Pareceres favoráveis, sob ns. 
112 de 1960 e 257, de 1960 e 257, de 1961, 
das Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 21, DE 1959 

 
(Nº 5-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o ato do Tribunal 

de Contas denegatório de regis- 
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tro do contrato de locação de serviços celebrado 
entre o Sr. Antônio Raposo e o Ministério da 
Aeronáutica. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o ato do Tribunal de Contas 

denegatório de registro do contrato de locação de 
serviços celebrado entre Antônio Raposo e o 
Ministério da Aeronáutica para o desempenho da 
função de Professor de Desenho do 2º ciclo do 
Ensino Industrial, na Escola de Especialistas do 
Ensino Industrial. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

24, de 1961 (de autoria da Comissão Diretora), que 
nomeia Miécio dos Santos Andrade, Diretor do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão.(Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão Diretora para Redação Final. 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 24, DE 1961 

 
Nomeia Miécio dos Santos Andrade, Diretor do 

Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
 
O Senado Federal Resolve: 
Artigo único. É nomeado, de acôrdo 

com a alínea c, nº 2 do artigo 85, da Resolução 
nº 2, de 1959 (Regimento Interno), combinado 
com o artigo 75, alínea e, da Re-
 

solução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria)  Diretor, "PL-1", do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Miécio dos Santos Andrade. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução 

nº 25, de 1961, (de autoria da Comissão 
Diretora), que nomeia Moacyr Medeiros Costa 
e Adelino de Almeida Fontes para o cargo de Guarda 
de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão Diretora para Redação Final: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 25, DE 1961 

 
Nomeia Moacyr Medeiros Costa e 

Adelino de Almeida Fontes para cargos de 
Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – São nomeados nos 

têrmos do art. 85, alínea c, item 2, do 
Regimento Interno (Resolução nº 2, de 1959), 
para cargos de Guarda de Segurança, PL-9, 
do Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Moacyr Medeiros Costa e Adelino de Almeida 
Fontes. 

 
Segunda discussão do Projeto de 

Lei do Senado nº 7, de 1955, de autoria do Sr. 
Senador Mourão Vieira, que cria o Fundo Nacional 
de Fomento à extração e plantio da borracha
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(aprovada em 1ª discussão com emenda em 10 de 
novembro de 1960) tendo Parecer nº 447, de 1960, 
da Comissão de Redação, oferecendo, redação do 
vencido para segunda discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 236, DE 1961 

 
Com fundamento no art. 274, letra a, do 

Regimento Interno, requeiro a volta do Projeto de Lei 
do Senado nº 7, de 1955, às Comissões a fim de ser 
reexaminado no nôvo texto em que é proposto à 2ª 
discussão e em face das observações formuladas 
em Plenário, na sessão de 10 de novembro de 1960. 

Sala das Sessões, 6 de julho de 1961. – 
Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto volta às 
Comissões, para os fins declarados no requerimento.

 
Discussão única do Parecer nº 267, de 1961, 

da Comissão de Finanças, no sentido de ser ouvida 
a Comissão de Marinha Mercante e o Ministério da 
Fazenda sôbre a Emenda nº 1, do Projeto de Lei do 
Câmara nº 134, de 1956 (nº 465, de 1955, na 
Câmara), que estabelece o regime especial para a 
navegação fluvial e lacustre do interior do País. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 

É o seguinte o parecer aprovado: 
 

PARECER 
Nº 267 DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 134, de 1956 (465-B-55, na Câmara) 
que estabelece regime especial para a navegação 
fluvial e lacustre do interior do País. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O projeto de lei em aprêço tem tido tramitação 

penosa e demorada. Verificamos, entretanto, sem 
entrar ainda no mérito da proposição, que o último 
parecer a êle dado, tem a data de 7 de dezembro de 
1960, é da douta Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e pede audiência 
da Comissão de Marinha Mercante para que esta 
opine sôbre a Emenda nº 1, oferecida ao projeto, 
apresentando as sugestões que lhe possam 
aperfeiçoar as finalidades. 

Realmente, a Emenda nº 1 modifica 
sensivelmente o teor do artigo 1º do projeto, 
corrigindo-lhes os principais inconvenientes 
apontados. 

Aliás, o próprio Ministério da Fazenda – que se 
manifestou frontalmente contra a proposição – não 
teve conhecimento da emenda referida para dizer se, 
mediante ela, os objetivos do projeto podem ser 
alcançados, sem os riscos que a redação primitiva 
apresentava. 

Entende, pois, a Comissão de Finanças 
que deve ser oficiado à Comissão de Marinha 
Mercante e ao Ministério da Fazenda, solicitando-
lhes seus pareceres e sugestões sôbre o projeto 
nos têrmos em que ficará se aprovada a Emenda 
nº 1. Conviria insistir sôbre o sentido econômico 
e o elevado alcance dêste projeto, 
encarecendo àqueles órgãos a importância 
das sugestões que êles possam trazer para que se
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não frustre uma tentativa digna de maior amparo. 

Após tais pareceres e sugestões deve o 
projeto retornar à Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, para, afinal, sôbre 
êle se manifestar a de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – A diligência solicitada 
será realizada. 

 
Discussão única do Parecer nº 272, de 1961, 

da Comissão de Constituição e Justiça, no tocante à 
proposta de audiência dos Ministros da Guerra, da 
Marinha e da Aeronáutica e do Chefe do Estado 
Maior das Fôrças Armadas sôbre o Projeto de Lei do 
Senado nº 48, de 1956, que declara isentos de 
sanções disciplinares os militares reformados e das 
reservas das Fôrças Armadas, bem como sôbre as 
respectivas emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o parecer aprovado: 
 

PARECER 
Nº 272, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

a emenda ao Projeto de Lei do Senado nº 48, de 
1956, que declara isentos de sanções disciplinares 
os militares reformados e os das Reservas das 
Fôrças Armadas. 

 
Relator: Sr. Silvestre Péricles. 
Em 27 de novembro de 1956, vários 

Senadores, tendo à frente o nobre Senador João 
Villasbôas apresentaram o Projeto de Lei nº 48, 
nestes têrmos: 

"Declara isentos de sanções disciplinares os 
militares reformados e os da Reserva das Fôrças 
Armadas". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os militares reformados e os das 

Reservas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica 
sòmente estarão sujeitos às sanções disciplinares 
estabelecidas para as Fôrças Armadas (Constituição 
Federal art. 176) quando convocados para o serviço 
ativo ou nomeados para exercer função militar nos 
têrmos da legislação em vigor. 

Parágrafo único. – Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 
da sua publicação. 

Ouvido sôbre a matéria, o General-de-Exército 
Octávio Saldanha Mazza, então Chefe do Estado-
Maior das Fôrças Armadas, em ofício de 26 julho de 
1957, manifestou-se em desacôrdo com o referido 
projeto. 

Em 20 de maio de 1959, esta Comissão de 
Constituição e Justiça, por maioria de votos, concluiu 
o seu parecer: 

"Assim, reputando constitucional o projeto, sou 
pela sua rejeição, porque infringe sistema jurídico 
que deflui da Constituição Federal (arts. 176, 177 e 
182), sem merecer reparos, mas os louvores dos que 
pretendem impor aos militares, como lhes cumpre, 
por dever, por juramento, e por destinação histórica, 
apenas a defesa da Pátria, a garantia dos podêres 
constitucionais, da lei e da ordem". 

Também a Comissão de Segurança Nacional, 
por maioria de votos, em 24 de agôsto de 1960, 
rejeitou o projeto. 
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No Plenário do Senado, em 24 de janeiro do 
corrente ano, houve duas emendas, uma – de 
autoria do preclaro Senador Afonso Arinos, e a outra 
– de autoria do honrado Senador Calado de Castro. 

Primeira emenda: 
"No artigo 1º, suprima-se a expressão: 
"...e os das Reservas..." 
Segunda emenda: 
"Os militares da Reserva de 1ª classe (R-1) 

das Fôrças Armadas sòmente estarão sujeitos às 
sanções disciplinares estabelecidas nos respectivos 
"regulamentos, quando convocados para o serviço 
ativo ou nomeados para exercer função militar, nos 
têrmos da legislação em vigor, ou, ainda, quando 
fardados". 

Reverteu, portanto, o processado a esta 
Comissão e, por despacho do seu presidente, em 20 
de março do corrente ano, foi designado relator. 

Preliminarmente, penso que devem ser 
ouvidas, sôbre o projeto e as emendas, no mais 
breve prazo possível, transcrevendo-se, no ofício o 
presente parecer, que os contêm as seguintes 
autoridades, Ministros da Guerra, da Marinha e da 
Aeronáutica bem como, novamente, o Chefe do 
Estado Maior das Fôrças Armadas. 

Participei das duas Comissões, que, 
nomeadas pelo então Ministro da Guerra, o honrado 
Marechal Eurico Dutra, elaboraram o Regulamento 
Disciplinar do Exército a começar do de 1937, cuja 
matéria era anteriormente prevista pelo Regulamento 
Interno dos Serviços Gerais. Dessa primeira 
Comissão foi presidente o ilustre General Parga 
Rodrigues. 

Dirigiu a segunda Comissão o ilustre General 
Firmo Freire. 

O atual Regulamente Disciplinar do Exército, 
de 1942, é uma resultante dos estudos daquelas 
Comissões. 

Vê-se, com o exposto, 
que se trata de um diploma legal cuja anti-
 

guidade excede a da própria Constituição de 1946. 
Respeitável embora por essa simples 

consideração, é fôrça reconhecer, entretanto, que os 
tempos estão mudados. 

Daí, conseqüentemente, a razão da preliminar, 
para em seguida, reexaminar-se a 
constitucionalidade e justiça do projeto, com as 
emendas que o acompanham. 

O SR. PRESIDENTE: – A última matéria da 
pauta se refere à escolha de Chefe de Missão 
Diplomática. 

Antes de anunciá-la, a Presidência deseja 
comunicar ao Plenário haver designado para 
representar os pequenos Partidos na Qüinquagésima 
Conferência Interparlamentar, a realizar-se em 
Bruxelas, o nobre Senador Mem de Sá. 

Do mesmo modo, nos têrmos do Regimento e 
Regulamento da Conferência Interparlamentar, 
designou para Secretário da Delegação o Assessor 
Legislativo Luiz Carlos Vieira da Fonseca. 

 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 105 (nº 
de origem 243), pela qual o Sr. Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do Sr. João 
Baptista Barreto Leite Filho para o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Govêrno de Israel. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A presente mensagem 

deve ser apreciada em sessão secreta, conforme 
determinam a Constituição e o Regimento. Assim, 
solicito aos Senhores funcionários as necessárias 
providências a fim de que com êsse caráter passe a 
funcionar o Senado Federal. 

A sessão transforma-se em secreta às 
dezessete horas e dez minutos e, volta a ser pública 
às dezessete horas e vinte e cinco minutos. 
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O SR. PRESIDENTE: – A sessão volta a ser 
pública. 

Em votação o Requerimento nº 235, de 
urgência, lido na hora do Expediente, para imediata 
discussão e votação do Projeto de Lei da Câmara nº 
57, de 1961. 

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

Aprovado. 
Em conseqüência, passa-se à discussão e 

votação do Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1961 
(nº 2.304, de 1960, na Casa de origem), que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação 
e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
4.450.000.000,00, destinado ao financiamento da 
execução do programa de obras rodoviárias (incluída 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício, concedida na sessão anterior a 
requerimento do Senhor Ovídio Teixeira), tendo 
parecer favorável da Comissão de Finanças. 
(Pausa). 

A discussão do presente projeto havia sido 
interrompida na sessão ordinária de ontem, por fôrça 
da apresentação de substitutivo de uma emenda. 

Há entretanto, requerimentos que vão ser lidos 
pela Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 237, DE 1961 

 
Requeiro, nos têrmos do artigo nº 212, letra s, 

do Regimento Interno, a retirada da emenda de 
minha autoria ao Projeto de Lei da Câmara número 
57, de 1961. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1961. – 
Ovídio Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
A emenda é retirada. 
O Sr. 1º Secretário procederá à leitura de 

outro requerimento. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 238, DE 1961 

 
Requeiro, nos têrmos do art. número 212, letra 

s, do Regimento Interno, a retirada da emenda de 
minha autoria ao Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 
1961. 

Sala das Sessões, em 6 de julho de 1961. – 
Lobão da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, ontem 
apresentei à consideração da Casa emenda ao 
projeto ora em debate com o objetivo de consignar, 
dotação destinada ao término das obras da rodovia 
Belém-Brasília. Mas, a pedido dos ilustres Líder da 
Maioria, nobre Senador Filinto Müller, e Líder da 
Minoria nobre Senador João Villasbôas, requeri a 
retirada da emenda para evitar delongas na 
tramitação do projeto. 

Por outro lado já se encontra no Senado 
projeto oriundo da Câmara dos Deputados com o 
mesmo objetivo consubstanciado na minha emenda. 
Assim, sòmente por êsses motivos concordei em 
retirá-la. 

Em hipótese alguma abriria mão do direito, e 
não só direito mas dever indeclinável em defesa dos 
interêsses do meu Estado – de apresentar emenda 
quando tramita nesta Casa projeto que beneficia a 
rodovia Belém-Brasília, tanto mais que considero 
essa estrada a espinha dorsal do sistema rodoviário 
brasileiro, a verdadeira rodovia da unidade nacional. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Como se encontra no Senado proposição que 
concede auxílio valioso para a Belém-Brasília, retiro, 
e só por êsse motivo, a emenda que ontem ofereci. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento do Senador Lobão da Silveira, em que 
pede a retirada da emenda que apresentou ao 
Projeto de Lei da Câmara número 57, de 1961. 

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

Está aprovado. 
Em conseqüência, é retirada a emenda. 
Passa-se à discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara, número 57, de 1961: 
Em discussão o projeto. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 57, DE 1961 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cruzeiros 4.450.000.000,00, destinado 
ao financiamento da execução do Programa de 
Obras Rodoviárias. 

 
O Congresso Nacional decreta. 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 

abrir pelo ministério da Viação e Obras Públicas em 
favor do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem o crédito especial de Cr$ 4.450.000.000,00 
(quatro bilhões, quatrocentos e cinqüenta milhões de 
cruzeiros) para ocorrer às despesas com a 
conclusão de ligações rodoviárias, segundo a 
seguinte discriminação: 

 
  Cr$ 
a) Ligação Brasília-Acre, integrada por trechos da BR 19/GO, BR 31/GO, MT e BR, 

29/MT, RD, AC (dois bilhões de cruzeiros) .................................................................... 2.000.000.000,00
b) Ligação Brasília-Belo Horizonte; (seiscentos milhões de cruzeiros) .............................. 600.000.000,00
c) Ligação São Paulo-Curitiba; (oitocentos milhões de cruzeiros) BR-2 no traçado .......... 800.000.000,00
d) Ligação Caxias do Sul-Cacaria; (cinqüenta milhões de cruzeiros) BR 2/RS ................. 50.000.000,00
e) Ligação São Paulo-Belo Horizonte; (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros) BR-55 .. 150.000.000,00
f) Ligação Pôrto Velho-Manaus Boa Vista; (trezentos milhões de cruzeiros) ................... 300.000.000,00
g) Ligação Pôrto Alegre-Pelotas; (cem milhões de cruzeiros) ........................................... 100.000.000,00
h) Ligação Erechim-Estreito; (cinqüenta milhões de cruzeiros) BR-14 .............................. 50,000.000,00
i) Ligação Pôrto Alegre-Alegrete; (duzentos milhões de cruzeiros) BR-37 ....................... 200.000.000 00
j) Ligação Joinville-Itajaí-Mampipituba; cem milhões de cruzeiros) BR-59 ....................... 100.000.000,00
l) Ligação Lajes-Joaçaba; (cem milhões de cruzeiros) BR-36 .......................................... 100.000.000,00
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Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da pauta. Se nenhum os Srs. Senadores 
quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a sessão. 
Designo, para a próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 271, de 1953, (número 1.870, de 1952, 
na Câmara), que institui o Fundo Partidário, regula 
sua distribuição e dá outras providências, tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela inconstitucionalidade (parecer, rejeitado em 27-
6-1955, pelo Plenário, em discussão preliminar); da 
Comissão de Serviço Público Civil, pela rejeição; da 
Comissão de Finanças, favorável. 

2 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 23, de 1961, de autoria da Comissão Diretora, que 
transfere, a pedido, Ary Feliciano de Araújo, Auxiliar 
de Portaria, símbolo PL-9, para cargo inicial, da 
carreira de Auxiliar Legislativo, símbolo PL-10. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 

minutos. 
 

PARECER QUE SE PUBLICA POR DELIBERAÇÃO 
DA COMISSÃO DIRETORA 

 
Da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento 

nº 176-61 de Leilah de Góis Cardoso, Oficial 
Legislativo, PL-8, solicitando licença de gestante a 
partir de 9 de maio de 1961. 

 
Relator: Sr. Cunha Mello. 
A requerente, cujo boletim funcional atesta-lhe 

mais dias de faltas, que de serviços, alegando 
doença requereu em março de 1961,
 

noventa dias de licença para tratamento de saúde. 
Exibiu, então, um atestado médico que não foi do 
médico do Senado, nem médico oficial. 

Não estando o seu requerimento em forma 
legal "ex-vi" do artigo 263, do Regulamento de nossa 
Secretaria, foi convertido em diligência para que 
fôsse a exame médico do Serviço de Biometria. 

Proferiu-se essa decisão em 4 de abril de 
1961. Por motivos que não constam do processo, 
talvez, por culpa da própria requerente, não a 
examinou logo o Serviço de Biometria e quando veio 
a examiná-la já se achava a requerente em estado 
de gestação. Assim sem indagar de qualquer outro 
motivo que justificasse a doença alegada na data de 
seu primeiro pedido, emitiu atestado de fls. em que 
se opinou que a requerente deveria ter dias de 
licença para gestação, a contar de 9 de maio de 
1961. Sôbre o período de 9 de março a 9 de maio de 
1961, nada se disse no atestado sôbre a gestação, 
ficando sem explicação, nem justificativa as suas 
faltas nesse período, em número de ... dias. Não 
entendo justo, condená-la a perder o lugar pelas 
mesmas faltas, que não foram justificadas porque o 
Serviço de Biometria, em seu laudo de fls. não se 
referiu ao período em que elas se verificaram. In 
dubio pro reu. 

Essa humana regra deve ser aplicada no caso, 
favorecendo a requerente, que requereu licença no 
referido período, não lhe devendo ser imputável a 
omissão constante do laudo de fls. 

Dou, portanto, na dúvida sôbre o estado de 
saúde da requerente, como justificada, as referidas 
faltas que ela procurou justificar com o requerimento, 
de fls. e as quais a Comissão Diretora procurou 
justificar ou não com a diligência que ordenou, 
omissamente cumprida. 

É o meu voto. 
 



92ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 7 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham. se 
presentes os Srs. Senadores: 

Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
João Mendes. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Venâncio Igrejas. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Pedro Ludovico. 
Filinto Müller. 
Lopes da Costa. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Guido Mondim. – (31). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 31 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Secretário 

procede à leitura da Ata da ses-
 

são anterior, que, posta em discussão, é sem 
debates aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofício 
 
Nº 104, da Câmara dos Deputados, 

encaminhando autógrafos do seguinte projeto: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 88, DE 1961 

 
(Nº 2.344-C, de 1960, na Câmara) 

 
Concede pensão especial de Cr$ 40.000,00 

mensais a D. Haydéa Lago Bittencourt, viúva do 
Senador Lúcio Bittencourt. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida, a partir da vigência desta 

lei, a pensão mensal de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil 
cruzeiros) a D. Haydéa Lago Bittencourt, viúva do 
Senador Lúcio Bittencourt. 

Art. 2º O pagamento da pensão correrá à 
conta da dotação orçamentária do Ministério da 
Fazenda destinada aos pensionistas da União. 

Art. 3º Está lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, em 7 de julho de 
1961. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 239, DE 1961 

 
De conformidade com o art. 213 do Regimento 

Interno, requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da 
Guerra as seguintes informações: 

1 – quantas enfermeiras foram convocadas 
para a Fôrça Expedicionária Brasileira e não 
seguiram para o Teatro de Operações da Itália, 
tendo sido designadas para os Hospitais Militares de 
Natal ou Recife, nos anos de 1944 e 1945? 

2 – quantos feridos de guerra foram 
acompanhados por essas enfermeiras dêsses 
Hospitais de Natal e Recife, para o Rio de Janeiro? 

3 – quantas viagens acompanhando feridos de 
guerra fêz cada enfermeira de Natal ou Recife, até o 
Rio de Janeiro? 

4 – qual a idade atual de cada uma dessas 
enfermeiras? 

5 – quais as vantagens ou inconvenientes para 
o Exército, na inclusão dessas enfermeiras, 
dezesseis (16) anos depois de terminada a guerra, 
como 2º tenente, na reserva do Corpo de Saúde? 

6 – quais os motivos por que as enfermeiras 
convocadas não seguiram para a Itália ou foram 
designadas para prestar serviços à Fôrça 
Expedicionária Brasileira? 

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1961 – 
Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido projeto de 
lei, enviado à Mesa. 

É lido, apoiado e vai às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Segurança Nacional o 
seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 22, DE 1961 
 
Exclui da classificação 

declarada no artigo 1º da Lei
 

nº 121, de 22 de outubro de 1947, o Município de 
Manaus, no Estado do Amazonas. 

 
Art. 1º – É excluído da classificação declarada 

no art. 1º da Lei nº 121, de 22 de outubro de 1947, o 
Município de Manaus, no Estado do Amazonas. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
Na guerra total – por terra, mar e ar – não há 

mais cidades estratégicas no sentido técnico militar 
desta palavra. 

Diversas outras cidades incluídas na Lei nº 
121, de 1947, já foram excluídas da "capitis 
diminutio" que na mesma lei lhes era atribuída. 

Nas mesmas condições, por iguais razões, de 
tal inclusão deve sair a cidade de Manaus, distante 
das fronteiras do País, no coração da Amazônia, 
hoje, como ontem, uma das mais cultas, populosas e 
adiantadas cidades do País. 

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1961. – 
Cunha Mello. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
LEI 

Nº 121, de 1947 
 
Declara, para fins do § 2º do art. 28, da 

Constituição Federal, os Municípios que constituem 
bases ou portos militares de excepcional importância 
para a defesa externa do País. 

 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º São declarados bases ou portos 

militares de excepcional importância para 
a defesa externa do País, e para os fins 
determinados no § 2º do art. 28, da Constituição Fe-
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deral os seguintes Municípios: Manaus, Estado do 
Amazonas; Belém, no Estado do Pará; Natal, no 
Estado do R. Grande do Norte; Recife, no Estado de 
Pernambuco; Salvador, no Estado da Bahia; Niterói e 
Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro; S. 
Paulo, Santos e Guarulhos, no Estado de São Paulo; 
Florianópolis e São Francisco no Estado de Santa 
Catarina; Pôrto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, 
Gravataí e Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul; 
e Corumbá, no Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1947, 126º 
da Independência e 59º da República. – Eurico G. 
Dutra. – Benedito Costa Netto. – Sylvio de Noronha. 
– Canrobert P. da Costa. – Armando Trompowsky. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Venâncio Igrejas, por cessão do ilustre 
Senador Silvestre Péricles. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, preliminarmente agradeço ao no 
nobre Senador Silvestre Péricles a cessão de sua 
vez, e espero em outra oportunidade, retribuir a S. 
Exa. com idêntico tratamento. 

(Lendo): 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumpro neste 

instante a promessa emocionada e sentimental que 
fiz ao eminente Senador Cunha Mello, neste 
momento na Presidência da Casa, quando 
empolgado pela visão paradisíaca das margens 
infindáveis do Rio Negro numa lancha tìpica da 
região, percorríamos a caudal imensa do portentoso 
afluente do gigantesco Amazonas, a de trazer ao 
Senado, então distante de nós pelas extensões 
continentais da nossa Pátria e perto pela recorda-
 

ção freqüente do interêsse constante pelas suas 
atividades, as impressões de uma viagem fascinante, 
que reafirma nossa inquietação nacionalista quase 
desesperadora pelas riquezas abandonadas do País 
ilimitado, mas que revive em nós as esperanças 
redobradas quanto ao nosso futuro de Nação 
grandiosa. 

Nas águas escuras da côr do café, com a 
beleza enigmática de deslumbrante brilho metálico, 
sentíamos o envolvente mistério que paira na 
Amazônia, um misto de admiração e fraqueza face 
ao poderio soberbo da natureza dominadora, que 
parece pretender inferiorizar o homem teimoso que 
deseja subjugá-la. 

Estranhávamos a ausência dos gaiolas' do 
próspero passado, quando só víamos pequenas 
embarcações a motor lutando heròicamente contra a 
corrente poderosa. 

E pensávamos até quando êsses rios 
imensos, como vias naturais de penetração 
civilizadora e de intercâmbio comercial, jazerão 
esquecidas à navegação necessária, para logo 
afastarmos o constrangedor sentimento impatriótico 
da revolta contra a Nação negligente. 

Numa curva a presença da refinaria retempera 
a esperança de dias melhores, embora fique uma 
indagação angustiante da dúvida de saber até onde 
a Pátria levará seu interêsse na evolução daquele 
ponto longínquo de seu corpo desproporcional. 

A seguir, Sr. Presidente, a beleza do encontro 
das águas limpas do Rio Negro escuro com o 
Solimões barrento, sem se misturarem, ao 
constituírem um espetáculo inenarrável, de capricho 
da natureza, imprimem ao coração a angústia do 
desprêzo que temos neste País pelo turismo. 

Ao ver do avião a fantasia da selva 
verde como o pano de uma mesa enorme 
de jôgo, com os desenhos caprichosos dos rios, 
num bordado de fazenda exótica; ao do navio
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apreciar os encantos das viagens pelas vastidões da 
Amazônia; não há esfôrço capaz de perdoar que 
nesta dádiva de Deus, a exuberante gleba do Norte, 
inexista vestígio de aproveitamento para a rendosa 
prática do turismo. 

O Amazonas continua despovoado e o pouco 
da sua população empobrecida, vivendo 
precàriamente nas pequenas cidades ilhadas ou nas 
palafitas isoladas, sem saúde, como pontos 
insignificantes de presença humana às margens dos 
rios indômitos. 

No Estado ciclópico Manaus parece uma 
fração imprópria, na qual pràticamente se vai 
concentrando a população atraída pelas ilusórias 
vantagens da urbs, que tem transtornada sua 
fisionomia antiga, pela implantação curiosa de 
favelas flutuantes às margens do rio e a se 
estenderam grotescamente em um têrço do número 
de habitantes da Cidade pelos igarapés pinturescos, 
proliferando um problema grave para as autoridades.

Regressei à Capital Amazonense após uma 
saudosa ausência de vinte anos, distância 
aparentemente secular entre a minha infância feliz 
na outrora "Cidade Jardim" e a responsabilidade 
atual dos cabelos brancos, precoces no excesso, 
mas índices inegáveis de que as ilusões da 
mocidade começam a ser arquivadas. 

Encontrei-a ainda formosa na eloqüência 
ancestral de seus belos edifícios públicos 
construídos pela loucura da época áurea da 
borracha. 

Pròpriamente a parte urbana pouco se alterou 
em duas décadas, com exclusão aqui e ali de um 
prédio nôvo, como retoque paisagístico na mesma 
face do passado. 

Já os arrabaldes cresceram vertiginosamente 
numa atividade que surpreende e segundo 
uma arquitetura pitoresca de bem postas e 
alinhadas casas de madeira com 
limpeza e organização, que demons-

tram como populações mais desfavorecidas de 
recursos podem, modestamente embora, viver 
socialmente bem e de maneira higiênicamente 
satisfatória. 

Manaus e o Amazonas me pareceram mais 
uma vez a glória de um povo como o brasileiro com a 
fortaleza inquebrantável de ânimo capaz de ter 
construído e fazer progredir uma grande civilização 
nos ambientes inóspitos. 

Sr. Presidente, nós congressistas deveríamos 
ser forçados a viajar pela imensidão do Brasil, para 
conhecer melhor nossa terra e nosso povo. 

Louvo a iniciativa do Estado do Amazonas 
pelo seu eficiente representante nesta Casa, 
o nobre colega Senador Cunha Mello, em 
anualmente levar parlamentares a Manaus por 
ocasião dos festejos juninos do já tradicional e 
famoso Festival Folclórico do Amazonas, 
recentemente levado a efeito com êxito invulgar ao 
transcurso do seu 5º ano de realização e de 
sucesso. 

Empolga ver a população de uma Cidade 
inteira em volta a um grande tablado ao ar livre a 
assistir com entusiasmo às figuras e aos ritmos do 
nosso rico folclore. 

Agradeço desta excelsa tribuna a 
oportunidade que me foi proporcionada de rever 
Manaus, parentes e amigos, os lugares em que vivi, 
as esquinas onde brincava e as escolas onde 
estudei, sentir o calor amistoso de seu bondoso 
Povo, que não me regateou honrosas manifestações 
de estima, visitar a casa paterna e o túmulo de minha 
mãe, retornar enfim às origens da formação da 
minha personalidade. Também o prazer do convívio 
com os demais membros da Comitiva. 

Em meio a tantas alegrias, que ainda 
povoam meu coração agradecido, perdura contudo a 
tristeza de ter encontrado em Manaus quase 200 mil 
irmãos brasileiros sem energia e sem luz, 
especialmente porque há anos a deixei na osten-
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tação orgulhosa de uma das mais bem 
iluminadas cidades, para agora a reencontrar 
com as suas ruas limpas, largas e bem 
pavimentadas, com suas praças amplas, arborizadas 
e simpáticas, na melancolia aflitiva das trevas, 
com os lares soturnamente na escuridão, apenas 
às vêzes o tênue clarão envolvente e fraterno do 
luar equatorial, sempre um ar fantasmagórico 
de uma iluminação de pontos esparsos de 
candieiros cavernosos, da luz itinerante dos veículos, 
no contraste gritante com o dia ensolarado que 
aquece os corações amazonenses, robustecendo a 
esperança de uma solução para a calamidade que 
os aflige e faz uma população retroceder meio 
século. 

No clima tórrido há falta de geladeiras 
e ventiladores. Onde os alimentos são 
escassos e caros ficam sujeitos a rápida 
degeneração. 

Não pode haver progresso sem eletricidade! 
Só o auxílio federal poderá socorrer nossos 

concidadãos. 
Para ultimar a construção da usina 

termelétrica urge uma ajuda de 200 milhões de 
cruzeiros, É o caso de lembrar ao Govêrno Federal 
que o Fundo do Trigo pode transformar-se em fonte 
de energia para Manaus. 

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

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muita 
honra, nobre Senador Cunha Mello. 

O SR. CUNHA MELLO: – Urge realmente, o 
financiamento de mais duzentos milhões de 
cruzeiros, isso sem excluir-se aquilo que da verba já 
votada, ainda não foi entregue à Companhia de 
Eletricidade de Manaus. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito 
obrigado a V. Exa. nobre Senador pelo Amazonas. 

Em agôsto, não sei se à luz de velas, ali se 
realizará uma Reunião de Governadores. 

Estou certo de que o ilustre Sr. Presidente. 
Jânio Quadros nesse ensejo concederá o auxílio que 
dará vida a Manaus e ficará na memória dos barés 
como o mago da luz colocado na história da Cidade 
na companhia dos benfeitores locais inolvidáveis 
como Lobo D'Alamada e Eduardo Ribeiro. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muita 
honra. 

O SR. CUNHA MELLO: – Como um gesto de 
agradecimento, nós, amazonenses, temos que 
registrar que o Sr. Jânio Quadros mal assumiu o 
Govêrno mandou pagar o saldo das verbas devidas 
ao Amazonas. Infelizmente êsse saldo ainda não é 
suficiente para as obras. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Muito 
obrigado a V. Exa., pelo esclarecimento que traz. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço 
desculpas pelo devaneio. Isto já não é um discurso 
senatorial e sim um poema de saudade e de 
esperança. Mas quem ao ver e sentir a Amazônia no 
seu fascínio, não sonha e ama como um poeta? 

Nobre Senador Cunha Mello, está cumprida a 
promessa! 

Como retribuição pela viagem, fico incluído na 
Bancada amazonense que tanto honra esta Casa, 
com V. Exa. Mourão Vieira e Vivaldo Lima, para 
trabalhar pelo engrandecimento do Amazonas e o 
bem-estar de seu Povo, pois a Guanabara generosa 
me permite dividir meu coração de brasileiro entre a 
terra dos meus antepassados e o rincão maravilhoso 
onde nasceram e vivem meus filhos à sombra 
protetora do Cristo Redentor do Corcovado, ao qual 
ergo uma prece a pedir sua santa bênção para o 
operoso povo amazonense. 
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O SR. CUNHA MELLO: – Dá V. Exa. licença 
para mais um aparte? 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Com muita 
honra. 

O SR. CUNHA MELLO: – A alegria 
que produz no meu espírito o discurso de 
V. Exa. leva-me a pedir-lhe o registro de que 
depois de vinte anos de ausência de Manaus 
e da sua ilustre família, naquela terra tão conhecida 
e tão estimada – V. Exa. encontrou a 
Capital Amazonense, já muito melhorada. Já 
adquiriu sua tradição de "Cidade Risonha", com 
as ruas tôdas asfaltadas, com inúmeros 
prédios escolares construídos, com inúmeros 
edifícios e sobretudo com modelar 
maternidade. Êsses melhoramentos, realizações do 
atual Govêrno do Amazonas, V. Exa. presenciou 
comigo e seus colegas de comitiva que visitaram 
tôdas essas obras. 

O SR. VENÂNCIO IGREJAS: – Realmente, 
fiquei bem impressionado com as obras 
que ali, o Govêrno realiza, ainda que muito haja a 
fazer não só em Manaus como em todo o 
Amazonas. A meu ver o Govêrno Federal 
deve prestar grande auxílio não só ao Estado 
do Amazonas, mas a tôda aquela região, porque, 
para o futuro do País e até para a segurança 
da nossa unidade é urgente e indispensável 
que a Federação cuide bem da Amazônia. 

Sr. Presidente, termino êste verdadeiro 
poema de saudade e de esperança, não 
apenas agradecido, mas augurando poder um 
dia e o mais cedo para não passar vinte anos 
de ausência, voltar a Manaus e encotrá-la 
bonita como sempre, como a "Cidade Jardim" 
sua alcunha de outrora, e já agora tôda iluminada, 
para que passe a ser uma "Cidade Sorriso" (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Venâncio Igrejas, O 
Sr. Cunha Mello deixa a Presidência, assumindo-a o 
Sr. Argemiro de Figueiredo. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello. 
O SR. CUNHA MELLO (*): – Sr. Presidente, 

são minhas primeiras palavras de agradecimento ao 
testemunho que trouxe a esta Casa o nobre Senador 
Venâncio Igrejas da visita que fêz à minha terra, a 
Cidade de Manaus. Encontrou S. Exa. a nossa 
Capital tôda asfaltada, com diversos grupos 
escolares novos, com uma modelar maternidade. Viu 
já restaurado o seu belo, teatro, patrimônio artístico 
do Brasil. Tinha então a alegria da luz das 
tradicionais fogueiras de S. João e de São Pedro em 
falta de luz elétrica. Já Manaus começa a sorrir, a 
renovar a sua tradição de "cidade risonha". 

Nós amazonenses quando iniciamos essa 
caravana de visitas ao Amazonas por ocasião de 
suas festas folclóricas temos em vista, como objetivo 
principal, unir cada vez mais o Brasil, levando todos 
os brasileiros àqueles rincões do extremo norte do 
País, a fim de que, todos, ao conhecerem o 
Amazonas, saibam estimá-Io, admirá-lo e ser-lhe útil 
e à Nação. 

Sr. Presidente, escolhido pela minha Bancada 
para representar o Senado no Próximo Congresso 
de Turismo a realizar-se na segunda quinzena de 
julho em Washington, escrevi, para ser apreciada, 
tese sob o título "O Fascínio Turístico da Amazônia" 
e que demonstra que compareço ao conclave 
representando minha terra, procurando ser. lhe útil e 
ao Brasil. 

Sr. Presidente, aqui está-o meu trabalho; peço 
a V. Exa. seja transcrito no "Diário do Congres-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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so", a seguir as minhas palavras. (Muito bem). 

 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

ORADOR EM SEU DISCURSO 
 

O Fascínio Turístico da Amazônia 
 

Em dias idos, dum passado recente, o turismo 
era privilégio de uma pequena classe social. 

Então, sòmenta reduzido número de pessoas, 
dispondo de ócios e recursos podia dar-se ao luxo 
das chamadas viagens de prazer. 

Ainda contemporaneamente, es. sas viagens 
eram realizadas, restringindo-se a limitadas 
distâncias. Alongá-las seria arriscar-se a imprevistos, 
transformando as em verdadeiras aventuras. Os 
caminhos eram difíceis e inseguros. Podia-se fixar a 
data da partida para as longas excursões. Nunca, 
porém era possível prever o dia do regresso. 

Desde longínquos tempos, as humanas 
tendências turísticas, como se sabe são conhecidas 
e praticadas. Já existiam. O comportamento humano 
varia de acôrdo com as próprias condições de vida 
de cada época e mesmo do homem em particular. 

Os motivos dessa variedade são o reflexo de 
impulsos que não variam, antes exprimem fôrças que 
se manifestam da mesma forma no homem de hoje, 
como de ontem, no homem de tôdas as épocas. 

Assim, os motivos do turismo estiveram e 
estão presentes, tanto hoje, como em outras eras. 

Como encontrá-los? Onde encontramos o 
primitivo turismo? A história está cheia, nos fornece 
vários exemplos. 

Vamos encontrá-lo desde a rainha de Sabá... 
Que foi a viagem dessa rica e famosa rainha a 

Israel, senão, ao que se pode presumir – uma 
excursão turística? 

Atraída pela fama e reputação 
de Salomão, pelas notícias da opulên-

cia de seu reino, Belkiss foi visitar o grande 
rei na. época cio seu maior explendor, logo 
após de acabada a construção do seu suntuoso 
palácio, 

"La reina de Sabá tuvo noticia de la 
fama que Salomón se había adquirido para 
la gloria de Yahvé, y vino a probarle com 
enigmas. 

Llegó pues, a Jerusalén con un séquito muy 
grande, con camelos que traíam especias 
aromáticas, muchísimo oro y piedras preciosas. 
Y fué a ver Salomón, con el cual habló de todo 
lo que había en su corazón. Salomón le 
respondió a todas sus perguntas; no hubo cosa 
que fuese escondida al Rey y de la cual no pudiese 
dar solución," (Sagrada Bíblia, por Mons. Dr. 
Juan Straubinger – The Catholic Press. – Inc. 
Chicago). 

Não teria tido fundo turístico o sentimento que 
inspirou a volta do FIlho Pródigo de que nos fala a 
famosa parábola? 

Também as viagens de Marco Polo, apesar 
dos interêsses comerciais a ela ligados, não 
poderiam deixar de ter, como móveis psicológicos, 
forças semelhantes às que impulsionaram o pacato e 
modesto turista dos nossos dias. Por que 
não descobrir um sabor turístico na viagem 
do cosmonauta Gagárin e Principalmente 
do americano Shepard? O mesmo se pode afirmar 
em relação aos deslocamentos dos povos nômades, 
que além da procura de melhores condições de vida, 
por certo buscavam variar de ambiente e de 
paisagem. 

Partindo do nomadismo, tendência que impele 
o indivíduo à busca de novos horizontes podemos 
fazer considerações, talvez inteiramente novas, 
sôbre as origens do turismo, 

Outras possíveis explicações 
que se dêem às emigrações dos nôma-
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des como a busca de alimentos e, mais tarde, 
os imperativos comerciais, não seriam mais 
importantes que a necessidade profunda, como 
procuraremos focalizar na mais breve análise que se 
segue. 

 
O Verdadeiro Móvel do Turismo 

 
Cada modo de vida de um povo, de 

uma nação, é uma maneira de o homem 
viver. E, neste homem viver, escondem-se 
movimentos emocionais dos mais transcendentes 
da alma humana. Quanto mais primitivo um 
povo, mais fácil a análise do seu simbolismo, mais 
fácil a descoberta das ligações causais entre os 
resultados e as fôrças psicológicas profundas 
atuantes. Assim sendo, analisemos o modo de vida 
do nômade. 

O que, além da busca de melhores condições 
ambientes, pode impelir um povo a não se fixar em 
lugar definido? Parece-me que no fundo do 
nomadismo há um impulso errático, uma tendência a 
substituir sempre os quadros do cotidiano, uma 
necessidade de quebrar a rotina. 

Talvez a quebra da monotonia, o atrativo 
pelo misterioso, pelo desconhecido, a fuga ao 
cotidiano, à uniformidade da vida, sejam razões 
importantes. 

O argumento de que mudanças de ambiente, 
muito repetidas, tornam-se tediosas, é superficial, 
não sendo válido no nível em que se colocam os 
fenômenos aqui discutidos. E para o turista moderno 
– que não é obrigado a migrar para coIhêr alimento – 
a fuga à rotina, será por certo, a mais poderosa 
razão de deslocamento. 

 
Os Dois Tédios 

 
O tédio é universal. O "cotidianizar-se", ao 

mesmo tempo que atrai o indivíduo, lhe deixa na 
alma uma angústia profunda. Um dos meios de 
mitigar essa angústia é a viagem, processo simples e 
primitivo, usado em todos os tempos. 

Muitos fogem do tédio, mas aqui convém 
lembrar que há um tédio vital, metafísico, e um tédio 
vulgar que se traduz na simples hostilidade às 
práticas rotineiras. Êste último, de fato, resolve-se 
com uma viagem. 

Identificá-lo com a outra espécie de tédio seria 
temerário. 

A confusão dos dois conceitos deformaria o 
genuíno sentido do tédio e da angústia vital, que 
estão sujeitos aliás a uma infinidade de deturpações, 
as quais se podem notar fàcilmente, mesmo. num 
estudo superficial do problema. Talvez uma boa 
separação, entre as duas formas de tédio, pudesse 
ser útil para a saúde mental de cada um, pois o que 
vulgarmente chamamos de tédio não é o tédio 
metafísico – o qual é fecundo em suas 
manifestações, quando bem aceitas e 
compreendidas, e não se evita, nem com viagens 
nem com outros artifícios, já que é inerente à 
condição humana. 

Vemos assim como o turismo pode ser ligado, 
sem muito esfôrço, aos movimentos emocionais 
básicos do homem, e mesmo aos mais 
transcendentes dentre êles. 

 
O Turismo Na Sociedade Atual 

 
Deixando de lado estas especulações 

filosóficas, examinemos como o turismo se 
apresenta, modernamente, em sua feição social, no 
seu aspecto menos transcendente, nem por isso, 
porém, menos importante, individualística e 
socialmente. 

Desde o comêço do século XIX, o homem 
vem criando, com seus numerosos, sucessivos 
e admiráveis inventos, os meios indispensáveis 
a vencer, em condições de conforto, rapidez 
e segurança, distâncias cada vez maiores. E, 
pelos meios de locomoção de que dispõe, 
e os elementos de comunicação a seu 
alcance, consegue deslocar-se cèleremente, 
para qualquer parte sem perder, entretanto, as 
ligações com tôda parte. Estão-lhé abertos, sem
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trapeços, os caminhos da terra, do mar e do céu. 

Domina o espaço e sobrepõe-se ao tempo. Os 
transatlânticos modernos são verdadeiras cidades 
encantadas, móveis e flutuantes em contato 
instantâneo e direto com todos os acontecimentos do 
mundo. As ferrovias e rodovias oferecem serviços 
cada vez mais eficientes. E os aviões, em plena era 
do jato, tornam imensamente mais curtas as 
distâncias, com redução extra. ordinária do tempo 
para percorrê-las. A máquina, nos múltiplos destinos 
e nos seus variados aspectos, diminui as fadigas, 
amplia desmesuradamente o campo de ação do 
homem. Aumenta-lhe a produtividade, propiciando-
lhe em mais largos lazeres, margem maior de vida 
poupada às canseiras e preocupações cotidianas. 

À medida que a civilização se tem expandido, 
o turismo, como a denunciar-lhe os próprios 
avanços, vai adquirindo sentido novo. 

 
Os Aspectos Culturais do Turismo 

 
Mais do que simples prazer do repouso, longe 

das tarefas e responsabilidades do centro 
permamente de trabalho, as excursões de férias 
passaram a constituir meio eficaz de 
desenvolvimento cultural. Na paisagem geográfica e 
humana, nos monumentos históricos e nos tesouros 
artísticos, nos santuários, nos costumes, nas 
atividades de tôda a nação há sempre uma fonte 
abundante de ensinamentos. Observá-los, se é um 
prazer pelo espetáculo que oferecem e pela 
meditação que despertam é a outra luz, um meio de 
se conhecer a natureza, as origens; a evolução e o 
destino de cada país e, através da comparação com 
a experiência e os conhecimentos adquiridos, capas 
citai-se a compreender relações de semelhança ou 
discordância com outras regiões. A 
contemplação direta. nunca poderá ser integralmen-

te substituída pela, descrição ou peIa notícia 
mais minuciosa. E isto teve experiência 
também a Rainha de Sabá quando exclamava 
(III Reis 10,6-7: "E verdadeiro o que ouvi acêrca 
de tua conversação e da tua sabedoria; contudo 
eu não acreditava nos que mo diziam até que 
eu mesma vim e vi com os meus olhos, 
e tenho reconhecido que se me não dizia a 
metade do que era. São maiores a tua sabedoria 
e as tuas obras, do que a fama que tenho ouvido". 

Aprende-se história, é certo, nas fontes 
de informação ou nos compêndios que a recolheram 
e registram. Mas no local do acontecimento tem-se a 
impressão de vê-lo renovado, ou ganha-se, 
pelo menos, melhor compreensão de como se 
haja verificado. É que a imaginação procede 
à ressurreição do passado com base em 
alguns elementos reais. Do mesmo modo, só 
o contato direto dá a sentir certas peculiaridades 
de caráter individual ou coletivo, insensível à 
distância. O fundamento do turismo que era, no 
inicio, o de proporcionar o agradável, alargou-se 
consideràvelmente, abrangendo o domínio do útil. As 
viagens por prazer se transformaram em verdadeiras 
viagens de descobrimento. 

E o têrmo "descobrimento", que no início 
tinha sentido mais restrito – "descobrir" novas 
terra, tal como Colombo – apresenta, aqui, 
uma significação mais ampla, que abrange 
a descoberta de novos fatos culturais, de 
coisas conhecidas, através da literatura, do 
cinema, do rádio e da televisão, e que passam 
após o descobrimento, á fazer parte do nosso 
mundo experimentado. 

Esta ânsia de aprender e conhecer 
compreensivamente evita também, que a viagem se 
transforme simplesmente numa fuga aos tédios e 
aos aborecimentos cotidianos. 
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Pois há o perigo de que o viajante deixe de 
considerar a excursão como fonte de 
enriquecimento, procuro encará-la apenas como um 
meio de ser colocado longe dos seus problemas de 
cada dia. Tais evasões, devido às facilidades 
proporcionadas pelo transporte moderno, tornaram-
se muito fáceis: basta vermos quantas vêzes 
encontramos viajantes que dão exagerada ênfase 
aos quilômetros percorridos em suas viagens, ou a 
uma estrada em tal lugar, mas que, em matéria de 
compreensão e aproveitamento real da jornada, 
regressam completamente jejunos. Na tentativa de  
fugirem ao tédio e aos problemas humanos, fecham-
se às influências benéficas da viagem. 

No geral pode-se, porém, afirmar que basta 
espairecer para aprender, dilatando o horizonte do 
conhecimento. 

Tem-se também, assim, estabelecendo mais 
convívio entre os povos da terra, procurando-se 
conhecer todos êles, conseguindo relações com 
êles. 

Tem-se enfim, pela aproximação entre a 
humanidade de todos os continentes, trabalhado 
pela realização do ideal da ONU – a paz universal. 

O turismo é, nesse aspecto, um fator de 
confraternização universal. 

 
Os diferentes tipos de turismo 

 
Em turismo, como tudo na vida, para seu 

maior êxito, urge consultar e seguir os gostos, as 
inclinações e preferências. Uns temperamentos 
experimentam mais prazer diante dos espetáculos da 
própria natureza. Gozam êsse prazer, 
egoìsticamente sós, isolados; outros procuram 
distribuí-lo com seus melhores amigos. Nada 
lhes fala mais à sensibilidade do que o céu e 
o mar; a montanha que se empina, respirando 
além das nuvens ou se rasga em abismos; 
os rios a deslisar, tranqüilos e volumosos em lar-

gos estuários; ou a precipitar-se fragorosos em 
cataratas; as florestas verdes, virgens, umbrosas e a 
pradaria isolada. Até as manifestações artísticas em 
poesia, em pintura, música, arquitetura o que 
buscam é a expressão natural, a espontaneidade de 
criação do gênio humano. 

 
O que a Amazônia oferece ao turista 

 
Ao turista que sobrepõe os quadros da 

natureza aos da civilização, o que se deixa atrair 
mais pela beleza áspera de um mundo indócil, não 
domesticado ainda pelo homem, do que pelas graças 
da vida urbana ou dos Jardins Civilizados – a êsse 
turista os fascínios da Amazônia serão irresistíveis, 

Mas, antes de tratarmos do turismo na 
Amazônia, vejamos que região é essa, e qual o 
quadro com que o turista se defronta, lá chegando. 

 
O Amazonas e a Amazônia – 

Descrição Geográfica 
 
É vago o conceito de Amazônia Legalmente 

entende-se por Amazônia a parte setentrional do 
Brasil, influenciada, em têrmos de morfologia do 
solo, cobertura florestal e clima pelo imenso 
potamográfico, onde se integram o Rio Amazonas e 
seus maiores tributários. Somam-se neste espaço, 
de que participam cinco Estados e quatro Territórios 
Federais, terras e habitantes, alcançando 5.057.200 
quilômetros quadrados e 3.958.700 almas. Note-se 
que a superfície total do País é de, 
aproximadamente, 8.500.000 quilômetros quadrados, 
permitindo supor que 60% ou, mais ou menos, 3/5 do 
território brasileiro, são por fôrça de lei, amazônicos. 

A participação do Amazonas, que é o 
coração continental dêste mundo quase 
indevassado, traduz-se em 31,37% (1.586.473 
quilômetros quadrados) daquela área e em 
14.338% (570.000 habitantes) de sua popu-
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lação recenseada. Neste vasto império equatorial, 
figura o Estado com a insignificante densidade 
populacional generalizada em 0,36 habitante por 
quilômetro, conquanto esta rarefação se torne 
dràsticamente mais aguda quando se considera que 
acima de 21% de seus habitantes se encontram 
aglomerados em cidades, vilas e povoados. 

Mas consideraremos como Amazônia, no 
nosso estudo, a região norte do País, constituída 
pelos Estados do Amazonas e do Pará, e pelos 
Territórios de Rondônia, Acre, Rio Branco e Amapá. 

Podemos considerar a região sob quatro 
pontos de vista: do relêvo, do clima, da vegetação e 
das atividades econômicas. (Dados fornecidos pelo 
(I.B.G.E.). 

 
Do relêvo 

 
O traço mais característico do relêvo da 

grande Região Norte é a extensa planície que se 
estende entre os planaltos Guianenses ao Norte e o 
Brasileiro ao Sul. 

Esta vasta área sedimentar é constituída em 
sua maior superfície por "terras firmes", que são do 
fim "da era terciária, isto é, do plioceno, enquanto as 
"várzeas" ou "terrenos alagados" constituem 
depósitos mais recentes do pleistoceno e do 
holoceno ou atual. 

A extensa planície da Amazônia Brasileira 
é composta por sedimentos que se depositaram 
desde o período pós-cambriano até os nossos 
dias, havendo, naturalmente, várias lacunas. A 
delimitação entre a região da planície e as 
encostas dos planaltos guianenses e brasileiros, 
é feita, usualmente pelas primeiras 
corredeiras que aparecem no leito dos afluentes 
de ambas as margens do Rio Amazonas 
que atravessa a planíce em sentido oeste-leste. 
O âmbito da planície ultrapassa as fronteiras 
nacionais chegando, a oeste, até o sopé 
da Cordilheira dos Andes. Esta gigantesca 
planura se estende para leste, entra no Brasil

na altura do meridiano de 70º W.Gr. descendo 
para o Atlântico com uma fraca declividade, 
uma vez que, a mais de mil metros do 
litoral, sua altitude é apenas de 65 metros. 

No litoral, destaque especial deve ser 
feito às rias e aos níveis escalonados de 
terraços, que chegam à cota de 100 metros. 
No litoral Amapaense, além dêstes traços 
morfológicos, tem-se também oportunidade 
de identificar linhas de falésias mortas, as 
quais constituem mais um argumento para 
explicar a osciliação do nível das terras e 
águas. 

As zonas das baixadas inundáveis, 
constituídas de vasa, merecem destaque especial, 
pois são as áreas de "terras imaturas" ou em 
"formação" cujo aproveitamento para a agricultura é 
muito importante. 

Na zona costeira do Amapá existe um 
grande número de lagos, principalmente 
do Município de Amapá, alguns quilômeros ao 
norte do Rio Araguari, o que motivou o aparecimento 
de uma zona conhecida como região dos 
lagos do Amapá. Estudando-se a gênese dessa 
zona lacustre, pode-se dizer que se trata de lagos, 
de barragens, isto é, formados por flechas 
sucessivas de lama, hoje transformados em terra 
firme. 

O Golfão Marajoara, ou como dizem 
alguns autores, Golfão Amazônico, compreende 
o trecho da zona costeira, a imensa foz do 
Amazonas, construída por um grande arquipélago, 
cujas ilhas mais importantes são: Marajó, Caviana e 
Mexiana. 

O que em seguida se pode destacar como 
interessante do ponto de vista do relevo é a encosta 
guianense. 

Essa região apresenta duas grandes 
massas orográficas, denominadas serras 
ocidentais, que constituem os divisores de 
águas entre os rios que vertem para 
a Bacia Amazônica, e os que correm para o
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litoral setentrional da América do Sul. 

O ponto culminante do Planalto das Guiarias é 
o monte Roraimã, com 2.875 metros, localizado no 
ponto de trijunção da fronteira do Brasil com a 
Venezuela e a Guiana Inglêsa. Nas serras orientais, 
o ponto mais elevado é o monte Timotaquem, com 
850 metros de altitude. 

 
Clima 

 
A área Amazônica, em virtude de sua posição 

geográfica e de seu relêvo, apresenta temperaturas 
médias elevadas, pouco oscilando em tôrno dos 25º 
C, amplitude térmica anual inferior a 3º C, chuvas 
abundantes que por vêzes ultrapassam a 3.000 
milímetros, e alto grau de umidade relativa, mais de 
80% em média, Êstes vários fatôres meteorológicos 
correlacionados, deram margem a se considerar o 
clima da grande Região Norte como inóspito à vida 
humana, favorecendo o desenvolvimento de uma 
série de agentes vetores do complexo patogênico 
tropical, capazes de transmitir várias doenças. 

O clima Amazônico tem sido vitima de falsos e 
exagerados conceitos. A. R. Wallace, por exemplo, 
afirmou ser dos mais saudáveis e amenos. Ao lado 
disso, estudos diversos condenaram definitivamente 
a região Amazônica, em função do seu clima 
hostil, de seu calor Insuportável, de sua elevada 
umidade. 

Sem cair em tais excessos, e após a 
análise dos dados meteorológicos, pode e dizer 
como Le Cointe que "o clima da Amazônia é 
quente sem ser tórrido, muito úmido, debilitante 
e enervante sem ser essencialmente insalubre". 
É capaz, por conseguinte, de permitir 
o desenvolvimento de uma civilização estável 
e eficiente, desde que se consiga estabelecer na 
região, depois do conhecimento de sua estabilidade 
climática, uma economia de base, cujos principais

produtos sejam favoráveis aos dois fatôres locais 
preponderantes: calor e umidade. 

Tratando-se do clima da Amazônia, deve-se 
pôr em evidência que, na aclimação do homem à 
região, o nível de vicia é muito importante, pois 
desde que se consiga meios técnicos como ar 
refrigerado nas habitações, geladeiras etc., além de 
alimentos e roupas próprias, imediatamente os 
rigores climáticos serão amenizados. O clima da 
Amazônia está longe de ser conhecido, contribuindo 
para êste fato a deficiência de estações 
meteorológicas. Em vastas áreas, perfazendo 
centenas de milhares de quilômetros quadrados, não 
há, muitas vêzes, um simples pôsto pluviométrico. 

A classificação climática que melhor retrata o 
complexo clima-vegetação nos grandes conjuntos 
regionais, é a de Koppen. Aplicando. a à Amazônia, 
observa-se que tôda essa região está compreendida 
no grupo A – climas quentes e úmidos, distinguindo-
se vários tipos, que se diferenciam pelo total de 
precipitação ou pela época de ocorrência do período 
sêco, que se arrasta gradativamente do interior para 
o litoral, em conseqüência do avanço progressivo da 
massa Equatorial Continental. 

 
Vegetação 

 
Constitui a vegetação amazônica 

característica das mais particulares da região. O 
nome Amazônia sempre evoca, em nossa 
lembrança, as grandes florestas virgens, as árvores 
pujantes, enfim, a selva bravia; grandioso espetáculo 
da natureza, que comovendo a sensibilidade de 
quantos a contemplam tem inspirado obras de arte 
de inegável valor, na literatura, na pintura e na 
música. 

Do ponto de vista dos tipos de vegetação, 
a Região Amazônica pode ser caracterizada, 
em linhas gerais, como uma área cuja maior
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porção (90%) é ocupada. pela floresta equatorial, a 
"ever-green tropical rainforest" a que Humboldt 
denominou Hiléia; uma faixa costeira de vegetação 
hidrófila e mangue; manchas campestres 
disseminadas no âmbito da floresta; e uma pequena 
porção da chamada Zona dos Cocais – tais são os 
componentes do quadro fitofisionômico regional. 

A floresta equatorial é comumente dividida em 
três tipos associados a outras tantas feições 
morfológicas características da área: a mata de 
várzea, de terra firme e de igapé. Êsses três subtipos 
da floresta apresentam diferenciações que são 
devidas-não só à sua distribuição especial em 
relação às três feições morfológicas acima referidas 
mas também às suas respectivas composições 
florísticas. 

A mata de terra firme, no entanto, apresenta 
certas características, que definem o aspecto geral 
da formação e que podem ser estendidas aos dois 
outros subtipos. É uma formação que apresenta 
estratos, a partir do solo, respectivamente compostos 
por uma cobertura de graminea mais ou menos 
rarefeita, elementos de porte arbustivos e, 
finalmente, indivíduos arbóreos. 

Duas de suas características essenciais são 
encontradas no alto porte das árvores que compõem 
o estrato superior, e pela diversidade de espécies 
que a constituem; um outro aspecto a ressaltar é sua 
heterogeneidade, isto é, o grande número 
de espécies diversas que ocorrem por unidade de 
área. 

Outra característica da floresta equatorial é 
encontrada no grande número de espécies que 
fornecem valiosas madeiras de lei, vários tipos de 
látex (como os da seringueira e caucho), e essências 
de alto valor que pelo uso de técnicas tradicionais na 
Região constituem mesmo a base de sua economia. 

A borracha, a castanha, o 
caucho, a maçaranduba, o pau-rosa, 
a andiroba, o murumuro, o acapu e

babaçu, o Angelim, o cedro, o mogno, o pau-amarelo 
e a copaíba, compõem um patrimônio natural que é 
imensamente utilizado. 

No limite sudoeste da região imiscui-se na 
floresta, nela disseminada e com limites 
extremamente imprecisos, a chamada Zona idos 
Cocais, da qual os elementos mais representativos 
são o babaçu e a carnaúba. Os babaçus constituem 
um aspecto relevante da vegetação desta área, não 
só pela sua importância corno produto exportável. 
mas ainda pela indústria e gênero de vida que 
condicionam. 

No entanto, apenas uma estreita faixa da zona 
dos cocais está incluída na região Amazônica, 
Apesar da extrema imprecisão de seus contatos com 
as formações botânicas que a limitam, a zona dos 
cocais é uma das regiões fitogeográficas brasileiras 
melhor individualizadas, constituindo paisagem rara, 
de uma beleza exótica. 

As ocorrências campestres na região 
apresentam desenvolvimento espacial reduzido em 
comparação com a área ocupada pela floresta. não 
surgindo grandes extensões contínuas mas sim em 
manchas isoladas no âmbito da Hiléia, e que 
apresentam, de modo geral, limites bem definidos 
com a floresta. 

As formações campestres que aí concorrem 
são compostas, na maior parte, por campos cerrados 
aparecendo também os campos limpos, os campos 
das várzeas inundáveis bem como "caatingas". 

Exceção feita dos campos de várzea, dos 
campos limpos e das caatingas típicas, parecem 
sempre concorrer associados aos campos da região 
alguns elementos do cerrado. 

O aspecto do cerrado lembra a vegetação 
dos parques: árvores esparsas de galhos, 
retorcidos, que apresentam folhação pouco 
desenvolvida e uma, camada suberosa, grossa e 
fendilhada; o solo é recoberto por um tapête de 
gramíneas; de modo geral, na região, o capim
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“Barba de Bode” ali denominado “Rabo de Burro”. 

Sua aparência é hostil, fria e um pouco 
malancólica – mas nem por isso menos bela. É uma 
paisagem que poderíamos chamar de cinzenta e 
cortante. 

Finalmente, ocorrem na região os mangues ou 
mangais, bordando a costa em extensão variável para 
o interior. Localizam-se êles, por fôrça do seu 
acentuado hidrofilismo, na zona inundada pelas marés 
e acima do limite da baixamar. O mangue é um tipo de 
vegetação inconfundível que apresenta características 
muito especiais; vive em ambiente salgado ou salobro, 
tem grande capacidade de reprodução e invade 
fàcilmente as zonas lodosas para cuja consolidação 
contribui como importante fator. 

O mangue, em certos locais, acompanha o 
curso dos rios formando pestanas, enquanto a 
salinidade permite sua instalação. 

Resumindo, o principal aspecto fitofisionômico 
da região é representado pela grande área ocupada 
pela floresta equatorial. As formações campestres 
não apresentam expressão regional como vimos e o 
mangue apenas carateriza a região para quem vindo 
do oceano, penetra seu interior. 

 
Atividades econômicas 

 
O extrativismo florestal é a quase totalidade do 

espaço amazônico. A lavoura e a pecuária são duas 
atividades econômicas que pouco atraem o homem 
da região. 

Na encosta setentrional do planalto 
brasileiro, a quase totalidade dos recursos 
exploráveis permanece como riquezas latentes, já 
que é um deserto do ponto de vista populacional, 
o mesmo sucedendo na encosta guianense,
 onde há grandes extensões inteiramente 
desconhecidas. De modo que só no alto Rio 
Branco e partes da área do Território do Amapá, 
localizadas na encosta, estão fornecendo re-

cursos à economia da região. 
Na região litorânea a atividade agropastoril é 

mais ativa que a extrativa vegetal. Também a pesca 
tem certa importância na vida econômica de algumas 
zonas, e neste particular não se pode deixar de frisar 
que a pesca fluvial constitui, para grande parte dos 
habitantes da Amazônia, a fonte da carne fresca 
para a alimentação diária. 

Na produção extrativa vegetal, especial 
destaque deve ser dado à borracha e à castanha, 
que são os produtos de maior significação na 
economia local. 

A borracha já foi produto de grande 
importância no Brasil. O seu ciclo ancilar tem 
início, segundo alguns autores, em 1860, e, 
segundo outros, em 1870. Devemos aqui destacar 
o grande fausto produzido, na região, pela coleta 
da goma elástica até a primeira década do 
presente século. No ano de 1912 teve início a 
debacle, como conseqüência da produção oriunda 
do sudeste asiático, e a economia de todo êste 
espaço do norte do Brasil foi profundamente 
atingida. Do ponto de vista geográfico, o apogeu 
da produção de borracha da Amazônia 
condicionou o aparecimento de grandes 
construções nas cidades, ou mais especialmente, 
em Belém e Manaus. No período que se seguiu 
entre a primeira e a segunda Grande Guerra o 
movimento econômico condicionado pela coleta de 
goma elástica decresceu bastante. Enquanto a 
área produtora se enfraquecia ou pelo menos não 
aumentava o volume da produção, o parque 
industrial crescia e conseqüentemente fomos 
obrigado a tomar uma série de medidas, que até 
certo ponto, poderão parecer absurdas. 

Recorrremos à importação de borracha
 do Oriente, cogitamos de desenvolver a 
nossa produção de borracha sintética e de 
desenvolver o cultivo da hévea mesmo em áreas
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extra-amazônicas, como em trechos do litoral da 
Bahia e de São Paulo. 

A segunda Grande Guerra fomentou outra alta 
na produção de borracha na região amazônica, já 
que os aliados não dispunham de mercado do 
Oriente. 

A castanha do Pará é outro importante produto 
de coleta da área amazônica bem conhecido no 
exterior. Todavia, a sua apanha está condicionada 
ao preço fixado pelo comércio internacional. A 
conseqüência dêsse fato é que a produção da 
castanha do Pará é bastante flutuante.  

No domínio da produção extrativa vegetal 
citam-se, além da borracha e castanha, a batata, 
ucuquirana, tucum (amêndoa), murumuru, babaçu, 
maçaranduba, sôrva, timbó (raiz), madeiras, 
guaxima ou uacima e cacau. Quanto ao 
guaraná, deixamos de citá-lo entre os produtos 
extrativos, já que a sua maior produção é oriunda 
do cultivo. 

No tocante à lavoura deve-se destacar: a 
lavoura de subsistência e a lavoura comercial. A 
primeira é bastante insuficiente, obrigando o homem 
a abrir novas clareiras à medida que os solos 
denunciem esgotamento. A roça do caboclo só 
consegue produzir bem, no mesmo local dois ou três 
anos seguidos. Passado êste lapso de tempo, nova 
clareira terá que ser aberta. E assim 
sucessivamente. A lavoura de subsistência não 
produz em quantidade suficiente para alimentar as 
populações que a habitam, de modo que a Amazônia 
se vê forçada a importar um grande número de 
gêneros de primeira necessidade de outras partes do 
País. O principal produto agrícola usado na 
alimentação diária do homem da região é a 
mandioca sob a forma de farinha. Na agricultura 
comercial o plantio da pimenta e da juta apresentam 
grande significação.  

A criação de gado na Amazônia luta 
com um grande óbice que é a densa e pujante 
floresta, e a atividade criatória mais significativa

dentro da região fica, por conseguinte restrita às 
áreas campestres mais extensas. 

No tocante aos recursos minerais, grande 
esperança está sendo depositada nas perfurações 
realizadas pela Petrobrás na região, tendo em vista 
os resultados promissores de Nova Olinda. Em 
Manaus acha-se presentemente em funcionamento 
uma refinaria de petróleo que está trabalhando com 
o óleo da Companhia Ganso Azul, do Peru. 
Futuramente, se os poços ora em perfuração se 
tornarem realmente produtores do ponto de vista 
econômico, a localização dessa refinaria em Manaus 
terá sido providencial, pois dista apenas 150 km de 
Nova Olinda. 

Nos recursos minerais destaque especial deve 
ser feito ao manganês, no território da Amapá. 

Jazidas de ferro são encontradiças, por igual, 
nas bacias do Jatapu e Negro assim como o 
manganês é extraído do Rio Aripuanã. Ainda neste 
território, existem importantes jazidas de minério de 
ferro, com capacidade calculada em nove milhões de 
toneladas. No tocante à indústria de transformação, 
esta é muito pouco desenvolvida, sendo nos maiores 
centros urbanos desta região, Belém e Manaus, 
onde ela apresenta maior destaque. 

Importante entrave ao desenvolvimento das 
indústrias nesta região é a falta de energia. É êsse o 
seu principal problema, a necessidade cruciante do 
seu povo. 

 
O Turismo na Amazônia 

 
Muito teríamos ainda que falar sôbre a 

Amazônia. Tocamos pouco em suas atrações 
turísticas, e a descrição que fizemos da região, 
talvez por nossa ânsia de objetividade, não tenha 
sugerido o maravilhoso panorama que lá aguarda o 
viajante. 

Poderíamos tentar descrever o grande Rio 
Amazonas, verdadeiro mar dentro do 
Continente: a pororoca – fenômeno devido à entra-
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da violenta da água do mar na foz do rio, no 
momento das marés; os prazeres da pesca e da 
caça etc. 

Mas, como dissemos no início, a descrição 
mais minuciosa não substitui uma visita ao local 
descrito. E, apesar de não têrmos falado das 
comodidades, tais como hotéis, vias de acesso etc. 
encontrados pelo turista desejoso de visitar a 
Amazônia, não existem dificuldades nesse setor. 

Sabemos, pelas estatísticas que o número de 
turistas que chega ao Brasil tem aumentado, apesar 
de permanecer relativamente pequeno. 

Num estudo sôbre as possibilidades do 
turismo norte-americano no Brasil, nossa Embaixada 
nos Estados Unidos recorre às estatísticas do 
Departamento de Comércio dêsse país para 
demonstrar, que, dos 1,8 bilhões de dólares gastos 
em viagens ao estrangeiro, apenas 8 milhões foram 
aplicados pelos residentes nos Estados Unidos nas 
viagens ao Brasil. A maior soma (822 milhões de 
dólares) foi gasta em viagens à Europa e ao 
Mediterrâneo. 

Em 1957, o número de turistas 
desembarcados no Rio, em São Paulo e em Santos 
vindos das Américas elevou-se a 20.974, contra 
14.364 da mesma origem em 1956, ao passo que o 
dos outros visitantes, em viagem cultural, de 
negócios etc. diminuiu no mesmo período, de 20.003 
para 14.801. De acôrdo ainda com os dados do 
Instituto Nacional de Imigração e Colonização, 
referentes a 1955, entre os estrangeiros 
desembarcados no Brasil em caráter temporário 
figuram em primeiro lugar os argentinos, seguidos 
dos norte-americanos, os quais, juntos, representam 
cêrca da metade do total.  

São êstes os dados que julgamos oportuno 
trazer a êsse conclave. Esperamos ter 
despertado um pouco a atenção para esta 
maravilhosa e ainda pouco explorada 
zona, a Amazônia, que poderá vir a ser uma

das grandes atrações turísticas mundiais. E 
esperamos também que neste dia, as cifras acima se 
multipliquem, que em vez de vinte mil, muitas 
centenas de milhares de turistas conheçam o Brasil e 
o Amazonas, e tenham a oportunidade de 
contemplar um dos mais belos e majestosos 
espetáculos que pode a natureza oferecer: a floresta 
indomável, plenipotente, e diante da qual o homem 
sente o apêgo de sua longínqua ascendência e 
comove-se. 

A Amazônia é, de preferência, o Amazonas, 
em todos os seus problemas, de cultura, de saúde, 
de transportes e de economia. É o labirinto dos seus 
rios, cortando-o em tôdas as direções; o espetáculo 
do Rio Negro derramando-se, revoltado, no Solimões 
inspirador do poema de Quintino da Cunha. É a sua 
borracha, as suas castanhas, a sua juta o seu 
guaraná. É a sua flora e a sua fauna. 

É a sua riqueza ictiológica, a mais variada do 
mundo, elemento básico da alimentação do seu 
povo. 

É o caboclo, em sua frágil montaria, 
enfrentando a caudal das águas, a arpoar e a frechar 
pirarucus, tartarugas, tracajás na mais rica, vasta e 
volumosa bacia fluvial do mundo.  

É o caçador audaz que vara as florestas 
virgens, servindo-se dos próprios cursos dágua 
furos, igapós e igarapés, na exploração duma fauna 
variada e copiosa. 

É a sua navegação, hoje reduzida a pequenos 
motores duma só tolda, a regatões, empobrecida 
pela ausência dos gaiolas e vaticanos. 

É a balsa de madeira descendo quase de 
bobina a caminho das serrarias de Manaus, Parintins 
e Itacoatiara. 

É a Amazônia todo um mundo, 
inédito e desconhecido onde, a densidade 
demográfica é diminuta, mas onde não têm 
faltado heróis para a defesa da nossa 
soberania, e dignidade. É um deserto po-
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voado de heróis. É, como disse Mavignier de Castro. 

“a vida infernal, numa paisagem paradisíaca”. 
 

Pedaço do Inferno, Num Pedaço de Paraíso 
 
É o Amazonas, na Amazônia, o elemento 

típico da região, o mais extenso em território, terras, 
florestas e águas vivendo uma cultura ligada a uma 
economia própria da região, cuja assistência trará os 
maiores benefícios ao País. 

A Amazônia representa um capítulo nôvo ao 
turismo internacional, podendo servir à ciência, à 
literatura e aos anseios da humanidade, faminta e 
inquieta, oferecendo soluções a muitos dos agudos 
problemas com que se defronta o mundo atual. 

1) O impacto geográfico, produzido pelo 
inédito da paisagem em grandeza cênica; 

2) As duas faces da Amazônia: o espetáculo 
fabuloso da inundação quando os rios extravasam, 
cobrindo até 50 quilômetros da sua calha principal – 
Turismo paisagístico, com a penetração de florestas 
inundadas. 

3) A imensa riqueza ictiológica desafiando os 
aficionados da pesca – Ver Amando Mendes – 
“Pescaria na Amazônia”. 

4) A facilidade de acesso à floresta virgem a 
menos de cinco quilômetros de Manaus por estrada 
de rodagem; 

5) A sensação de estar dentro de um mundo 
desconhecido e sem limites.  

6) O fato de sòmente as margens dos rios e 
lagos assinalarem a presença humana. O 
sertão vazio convidando à aventura, em risco ao 
penetrá-la; 

7) A prodigiosa diversificação florestal capaz 
de alucinar os mais experimentados botânicos que 
levariam anos para identificar a totalidade das 
espécies florísticas; 

8) A capacidade de acomodação pacífica de 
excedentes demográficos em terras, cujo meio 
ecológico já, no primado da borracha, demonstrou 
ser tolerado por tôdas as raças; 

9) A diversidade de frutos alimentares, cujas 
árvores precisam apenas ser domesticadas, para a 
produção sistematizada de novos valores nutritivos; 

10) A presença do fator básico, necessário a 
todo empreendimento agrícola – a água, de 
superfície, de subsolo e pluviométrica; 

11) A ausência de agentes morbigênicos, que 
não possam ser controlados pela moderna técnica 
sanitária; 

12) A impressionante grandeza da paisagem, 
marcada por cursos d’água, cuja largura alcança, em 
muitos lugares acima de vinte quilômetros; 

13) A etnia e o fato das populações serem 
espiritualmente semelhantes às do mundo ocidental 
e não oferecendo o exótico da Índia, da Indonésia da 
Malásia ou do Japão. 

14) A inexistência de impactos culturais entre 
o visitante de qualquer região e raça. O habitante 
raciocina e procede em consonância com as reações 
do europeu e do norte-americano; 

15) A inexistência do exótico, no plano social – 
não lembrando Hong-Kong, Madagascar ou Bang-
Kok; 

16) Os retratos de Kennedy e do Papa João 
23, ou de famosas artistas em qualquer barraca 
perdida na solidão da hinterlândia. 

A Amazônia na frase feliz de Carlos Araújo 
Lima, foi uma ligação de humildade que Deus achou 
bom deixar na terra. Para os homens sentirem que o 
Homem é o mais insignificante dos seres e também 
poderá ser o mais enternecedor presente de Deus 
dentro da Vida. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 
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Tem a palavra o nobre Senador Milton 
Campos por cessão do nobre Senador Lobão da 
Silveira. 

O SR. MILTON CAMPOS (*): – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, a Cidade de Ouro Prêto, 
antiga Capital de Minas Gerais celebrará amanhã 
data significativa da sua História. 

Precisamente há duzentos e cinqüenta anos, a 
8 de julho de 1711, o Governador Antônio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho erigia em Vila a 
povoação que se formara nos contra-fortes do 
Itacolomi, em busca de ouro. 

1711, Sr. Presidente foi ano de grandes 
criações na Colônia portuguêsa do Brasil, 
especialmente naquela região, onde começaram a 
aparecer grandes riquezas minerais. 

Já a 8 de abril daquele ano se criava a Vila de 
Albuquerque em seguida com o nome mudado para 
Vila Real do Ribeirão do Carmo, que é hoje a 
veneranda Cidade de Mariana. 

Depois de Ouro Prêto, a 17 do mesmo mês de 
julho fundava-se também a Vila Real de Sabará. 

Era o resultado das penetrações que se 
faziam pelo interior do nosso País, especialmente as 
Bandeiras paulistas e as Entradas baianas, que 
depois se avolumaram com os próprios habitantes da 
Metrópole. Êstes vinham em levas tão numerosas 
em busca de metal precioso, que houve receio de 
que se despovoasse o Reino. 

Assim se formava o núcleo populacional de 
Vila Rica, que veio a ter destino tão ilustre na 
evolução do Brasil. 

Ouro Prêto ficou realmente carregada de 
história, Era êsse o seu destino. Ali entre aquela 
gente movida pela fome do ouro, que dá tanta 
audácia e tanto inquieta o coração dos homens 
começou a formar a consciência da nacionalida-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador.

de. Muitos foram os episódios da nossa História que 
tiveram a região de Vila Rica como teatro, mas 
culmina entre todos a Inconfidência Mineira, primeiro 
anseio manifestado entre dores e sangue pela 
emancipação nacional. 

Dêsse episódio ficou o nome aureolado de 
Tiradentes que tendo sido o herói popular de 
ontem, é ainda hoje o inspirador e o patrono do 
anseio de emancipação nacional, anseio que ainda 
existe, porque não basta às pátrias a emancipação 
política. Elas reclamam a emancipação econômica, 
uma emancipação que não se refira sòmente à 
libertação do jugo de fora mas traduza o propósito 
de eliminar cá dentro êsses núcleos em que, 
tantas vêzes, se concentra o poder econômico, 
pondo em risco a liberdade dos cidadãos 
e lhes dificultando o acesso aos bens da 
civilização.  

Ouro Prêto não ficou apenas como uma 
grande página da História Brasileira, especialmente 
de Minas Gerais; é também uma singular cidade, 
verdadeiro relicário de arte que tem o privilégio de 
constituir-se uma cidade autênticamente colonial, 
pura em suas linhas, que nas suas construções civis, 
nos seus belos templos, nas pedras das suas ruas, 
nas imagens das suas igrejas, na escultura genial do 
Aleijadinho, representa para o Brasil uma riqueza 
inestimável. 

É oportuno, nesta hora, fazer um apêlo aos 
Podêres Públicos do Brasil no sentido de que não 
permitam que Ouro Prêto se afunde na tristeza das 
ruínas, mas permaneça como o verdadeiro 
testemunho da capacidade artística dos homens que, 
no passado, ali trabalharam.  

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem. 
O SR. MILTON CAMPOS: – Muitos países 

procuram reconstruir as cidades que desapareceram. 
Temos em Ouro Prêto uma cidade com
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o ar do tempo e, neste particular, uma cidade 
talvez, sem similar no mundo. Vários fatôres 
contribuíram para isso, mas o certo é que no seu 
aspecto urbano, no seu ar, na sua arquitetura, em 
tudo que ela ostenta, existe em Ouro Prêto pura e 
autêntica a marca do passado e a linha de uma 
construção artística que tem merecido os 
cuidados, o entusiasmo e a admiração de todos os 
homens de sensibilidade dêste e dos outros 
Continentes. 

Êste apêlo deve ser feito, Sr. Presidente, 
porque é sabido que Ouro Prêto não tem podido ser 
aquilo que realmente devera ser. A sua conservação 
está a cargo do Serviço de Patrimônio Histórico, 
Artístico Nacional, cujo Diretor, o Sr. Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, pelo seu admirável 
devotamente, pode ser e tem sido considerado um 
exemplar servidor público e um dedicado estimulador 
dos estudos da História e da Arte Tradicional do 
Brasil. 

Os recursos, porém, são escassos e para se 
ter idéia disto basta êste confronto: a fim de preparar 
Ouro Prêto para a celebração dos seus duzentos e 
cinqüenta anos, votou-se, se não me engano no ano 
de 1958, uma verba de oito milhões de cruzeiros a 
ser paga parceladamente. 

Pois bem, só para a adaptação do Palácio do 
Catete a Museu da República, foi votada uma verba 
de trinta milhões de cruzeiros. 

Não há, evidentemente, têrmo de comparação, 
e chegou o momento em que se deve pedir a 
atenção dos brasileiros, especialmente dos 
dirigentes, para o problema da conservação da 
cidade de Ouro Prêto que, ao lado dêsse valor 
histórico e artístico tem uma tradição recente ainda, 
mas que se pode sintetizar na velha Escola de 
Minas, que formou tantos técnicos e cien-

tistas, em benefício da cultura brasileira. 
Com estas palavras desejo não passe 

despercebida nesta Casa uma data que, se é 
particularmente cara aos mineiros, o é também ao 
coração de todos os brasileiros pelo muito que Ouro 
Prêto representa na História de nosso País. 

Faço votos para que, voltando-se as atenções 
no sentido da recuperação da velha Vila Rica, a 
geração de hoje fique credora das gerações futuras 
por um grande serviço, que lhes permitirá recordar, 
com orgulho, o esfôrço feito para a conservação de 
um dos mais altos testemunhos da capacidade 
realizadora do povo brasileiro no seu glorioso, 
passado. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Milton Campos, o 
Sr. Argemiro de Figueiredo deixa a Presidência, 
reassumindo-a o Sr. Cunha Mello. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo 
Vieira. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA (*): – Sr. 
Presidente, ocupo a tribuna para atender ao apêlo de 
uma parcela da população do Estado de Sergipe, 
que se sente profundamente ferida na sua economia, 
em decorrência de providências adotadas pelo 
Instituto Nacional do Sal. 

Não é de hoje que o meu Estado vem 
protestando contra a maneira ilegal e absurda como 
se faz a distribuição das cotas de sal no Brasil. 

Antes da Lei nº 3.137, de 1957, ora em vigor, 
o cálculo das cotas de produção de sal era feito à 
base de um estático – os índices percentuais da área 
de cristalização e de dois fatôres dinâmicos,
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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as médias qüinqüenais da exportação e da 
produção. 

A fixação das cotas mediante essa fórmula, 
estava prejudicando consideràvelmente os salineiros 
de dez Estados em favor do maior produtor – Rio 
Grande do Norte. 

O Congresso Nacional, sob a inspiração dos 
representantes daqueles dez Estados prejudicados, 
votou a Lei nº 3.137, que no seu artigo 10 estabelece 
outras normas para fixação das cotas, segundo as 
quais, são associados na fórmula da média 
harmônica, os índices percentuais da área de 
cristalização e da média qüinqüenal de exportação. 

Inconformado com essa lei, o truste do sal 
manobrou durante dois anos no sentido de evitar a 
sua aplicação, deixando, para tanto, de distribuir 
cotas. 

Mas a Lei nº 3.137, veio a ser regulada pelo 
Decreto nº 46.002, no qual foram inseridos dois 
artigos que se chocam: o de nº 36, harmônico com a 
lei, e o 40, que ressuscitou o fator produção no 
cálculo para fixação das cotas. 

Os salineiros do meu Estado, inconformados 
com a distribuição de cotas feita com base no ilegal 
artigo 40 do Regulamento impetraram mandado de 
segurança vitorioso no Tribunal de Recursos, por 
unanimidade de votos, ficando assim, invalidado o 
artigo 40 e mantido em tôda sua plenitude
 o artigo 36, harmônico com o artigo 10 da Lei nº 
3.137. 

Graças à intervenção profícua do 
representante do Estado de Sergipe naquele 
Conselho, o Dr. Tito Lívio Santana aprovou a 
Resolução nº 25. 

De acôrdo com a Lei e o Julgado, o Conselho 
Deliberativo do I.B.S. aprovou a Resolução nº 25-
61, em 28 de junho de 1961 com os votos dos 
representantes de todos os Estados produtores e 
dos Ministérios da Fazenda, Agricultura e 
Trabalho, tendo votado em contrário apenas o

Presidente do I.B.S. e os representantes do Rio 
Grande do Norte e do Ministério da Viação. 

Concretizou-se assim, na esfera 
administrativa, a violação da lei, a transgressão da 
jurisprudência firmada pelo Tribunal de Recursos, 
com prejuízo para dez Estados da Federação, no 
intuito evidentemente deplorável de beneficiar o 
Estado do Rio Grande do Norte, aliás o maior 
produtor de sal do País. 

Mas o Presidente do vetou a Resolução nº 25, 
e o Ministro do Comércio e Indústria homologou o 
veto. 

Estados prejudicados: Maranhão, Piauí, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Estado do Rio, Bahia 
e Sergipe. 

O meu Estado, se o Sr. Presidente da 
República não reconsiderar o ato do Sr. Ministro do 
Comércio e Indústria, ou se o próprio Ministro não o 
fizer, terá um prejuízo de cinqüenta milhões de 
cruzeiros, quantia respeitável para um Estado pobre, 
sempre abandonado dos Governos e afastado da 
Federação, como é o caso de Sergipe. 

“No entanto, Sr. Presidente, o Rio Grande do 
Norte não terá qualquer prejuízo com a aplicação 
dessa lei, de vez que além de sua cota normal dada 
pela Resolução 25, de 61, de 478.800 toneladas, 
ainda poderá exportar no ano salineiro presente 300 
mil toneladas, correspondentes ao saldo da cota do 
exercício anterior, além de 300 mil toneladas que 
poderá exportar, fora do regime das cotas para a 
Companhia Nacional de Álcalis e demais indústrias 
de transformação no País.  

Atente-se bem que adotado o critério legal, o 
Rio Grande do Norte, poderá ter liberadas no ano 
salineiro – 61-62 – 1.078.800 toneladas ou seja, mais 
de 200 mil toneladas da quantidade total que todos 
os Estados reunidos poderão exportar no referido 
ano salineiro.  

Como se vê, Sr. Presidente, o 
meu Estado dirigiu apêlo ao Sr. Minis-
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tro de Comércio e Indústria e ao Sr. Presidente da 
República, no sentido de que seja reconsiderada a 
homologação ao veto feito à Resolução nº 25, dêste 
ano, porque, assim, serão respeitadas a lei votada 
pelo Congresso e a decisão do Tribunal de 
Recursos. 

Por meu intermédio, os salineiros do meu 
Estado da tribuna do Senado, encaminham a essas 
altas autoridades do País êste veemente apêlo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem).  
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 

há poucos dias tive ensejo nesta Casa, de fazer 
críticas ao trabalho que estava sendo elaborado pelo 
Conselho Nacional de Economia – o Estatuto da 
Terra – e demonstrei a impossibilidade de se 
concretizar a Reforma Agrária, através daquele 
Estatuto como pretendiam os membros da comissão 
incumbida de prepará-lo. 

Cheguei mesmo a analisar alguns artigos do 
trabalho que o Presidente Jânio Quadros achou por 
bem designar de Estatuto da Terra. 

Com muito agrado vejo, agora, o Conselheiro 
Humberto Bastos, Presidente daquela Comissão, 
manifestar pela imprensa, através de “O Globo”, a 
seguinte opinião. 

(Lendo): 
“O Conselheiro Humberto Bastos, presidente 

da Comissão especial que elaborou o anteprojeto de 
lei sôbre a Destinação Econômica e Social da Terra, 
em discussão no Conselho Nacional de Economia, 
declarou a “O Globo” que as observações feitas pelo 
Senador Lima Teixeira sôbre o trabalho são bem 
fundamentadas.” 

 
__________________ 
(*) –Não foi revisto pelo orador.

– “Não poderá haver uma modificação 
Institucional na economia agrícola no Brasil, sem 
cogitar-se de uma assistência científica e 
continuada ao trabalhador rural. A comissão 
especial do Conselho, composta dos professôres 
Pereira Diniz, Hermes Lima, Manoel Diógenes 
Júnior e Tomás Pompeu Acioli Borges, não 
esqueceu êste fundamental aspecto do problema. 
No seu anteprojeto de lei existem vários 
dispositivos a respeito. A comissão, entretanto, 
não cogitou de maneira mais ampla da assistência 
ao homem rural porque já existe em tramitação na 
Câmara dos Deputados um projeto de lei do 
Deputado Fernando Ferrari que trata do assunto 
de maneira mais completa. A comissão evitou 
simplesmente que houvesse duplicidade de 
proposição”. 

Sr. Presidente, nas críticas que formulei em 
relação as quais o Sr. Humberto Bastos 
manifestou concordância, eu desafiava que se 
implantasse uma Reforma Agrária no Brasil sem 
primeiro se cogitar da assistência ao trabalhador 
rural e aos pequenos agricultores, através do 
crédito agrícola, a juros baixos e a prazo longo, da 
motomecanização e das facilidades para a 
completa integração do homem no setor em que 
lavrar a terra. 

Lembrando a diversidade de regiões, de 
clima, as condições geoeconômicas e uma série 
de outras condições exigidas para se levar a 
efeito uma reforma agrária eu concitava naquela 
ocasião, o Sr. Jânio Quadros a tomar a 
iniciativa de congregar os órgãos indispensáveis 
à implantação dessa Reforma, como a 
Carteira de Crédito Agrícola do Banco do
 Brasil, o Departamento da Produção 
Vegetal do Ministério da Agricultura, 
o Instituto Nacional de Colonização e Imigra-
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ção além de algumas autarquias, cuja experiência no 
setor agrícola, é considerável e que poderiam 
atender inicialmente, a êsse anseio das populações 
rurais. 

Parece-me que o Sr. Jânio Quadros anda 
muito preocupado com os problemas agrícolas do 
Brasil segundo notícia que tenho em mãos com esta 
epígrafe: – “Dramática a Reunião Ministerial de 
Ontem”. No texto se comenta que o Chefe da Nação 
não se encontrava muito satisfeito porque as 
determinações que havia feito aos seus Ministros 
não chegaram até a esta altura, a uma realidade; 
suas ordens não haviam sido cumpridas 
integralmente.  

Sr. Presidente, costumo utilizar, nesta tribuna 
os editoriais dos jornais para não se pensar que me 
excedo nas críticas. Sempre procuro um ponto de 
apoio uma base para os meus discursos, a fim de 
que os comentários desfavoráveis ao Sr. Jânio 
Quadros não tomem aspecto de oposição 
sistemática, mais sim de observações justas. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – Se corresponde à 

verdade a notícia do jornal, vem em abono ao Sr. 
Jânio Quadros. Se S. Exa. chega ao ponto de ficar 
emocionado e se contraria com as dificuldades 
encontradas frente à Reforma que pretende realizar, 
é claro que S. Exa. se mostra muito desejoso em 
apressar o progresso do Brasil, tese que vem 
defendendo incansàvelmente. Quanto às críticas de 
V. Exa., aproveito a oportunidade do aparte para 
dizer que V. Exa. é um crítico realmente suave; não 
compromete, não ofende a ninguém, suas críticas 
são recebidas com agrado pelos seus pares e 
debatidas com prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço a V. Exa. 
Sempre procuro assuntos cuja objetividade mereça 
críticas. 

O SR. NOVAES FILHO: – No caso da reforma 
agrária, V. Exa. vem esposando idéias e pontos de 
vista dignos de respeito e que correspondem à 
realidade brasileira.  

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado ao 
nobre Senador Novaes Filho. Pela notícia 
depreende-se que houve uma réplica e uma tréplica 
do Ministro João Agripino. 

O Sr. Jânio Quadros exigiu solução de certos 
problemas e o Ministro teve que prestar alguns 
esclarecimentos depois de haver o Sr. Jânio 
Quadros dito: 

– Entreguei certos problemas a 
três Pastas ministeriais importantes – a da 
Agricultura... 

E referiu-se também à de Minas
 e Energia, hoje dirigida pelo Deputado João 
Agripino. 

São fatos veiculados pelo “Correio Braziliense” 
para o conhecimento público. 

O Sr. Jânio Quadros não deixa de ter 
razão. 

Entretanto, quando S. Exa. começou a emitir 
bilhetinhos fixando prazos exíguos de 15 a 20 
dias, afirmei desta tribuna que não acreditava no 
resultado dessas determinações do Sr. Presidente 
da República. Não creio que em prazo tão curto 
possam as Comissões de Sindicância formar juízo 
completo. E eu tinha razão. O Sr. Jânio Quadros já 
se encontra no Poder há perto de 6 meses,
 e onde estão as respostas aos seus primeiros 
bilhetinhos de 15, 20 e 40 dias? Até hoje
 não houve qualquer resultado muito embora 
reconheça que alguns daqueles despachos mere-

 



– 220 – 
 
cem, realmente, a maior consideração. 

S. Exa. parece preocupado com o que está 
ocorrendo, porque inegàvelmente não traçou 
nenhum plano de Govêrno. 

Agora entendeu de inovar com um sistema de 
Govêrno itinerante, passando oito dias numa 
Capital, dez em outra. Um Govêrno nômade, sem 
fixação. 

Há poucos dias um jornalista perguntou-me 
que razão teria induzido o Sr. Presidente da 
República a tomar tal deliberação. Fuga de Brasília? 
Prova de aprêço para com os Governadores? Desejo 
de atender às regiões carentes de assistência por 
parte do Poder Federal? 

Respondi-lhe que reunisse as três condições 
pois tôdas se ajustam ao pensamento do Sr. 
Presidente da República. Fuga de Brasília? Acho 
que sim. Desejo de atender aos Governadores para 
prestigiar-se? Também acredito que sim. 

Faço aqui uma pequena pausa para dizer que 
S. Exa. tem inegàvelmente, se desprestigiado e nós 
iremos assistir, em 1962, ao malôgro das medidas 
que vem tomando e ao resultado da sua desatenção 
para com o Congresso Nacional. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Não sei se me
 torno impertinente com os apartes a Vossa 
Excelência... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Fique V. Exa. certo 
de que desejo muitos apartes... 

O SR. NOVAES FILHO: – Se desejo apartear, 
se o irrito com meus apartes é porque sou um 
democrata autêntico. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. não me 
irrita, ao contrário, agrada-me. 

O SR. NOVAES FILHO: – Entendo que a 
orientação do Presidente da República de passar 
alguns dias em cada unidade da Federação, para de 
lá dar os despachos presidenciais, é um grande bem, 
e, a meu ver, até fortalece os laços indispensáveis 
ao regime federativo. Tenho boa impressão dessas 
visitas do Sr. Jânio Quadros; elas dão aos Estados a 
certeza de que não são esquecidos. É o próprio 
Chefe do Poder Executivo que para lá se transfere, 
provisòriamente a fim de manter melhores contatos 
com os Executivos Estaduais e o próprio povo. Êsse 
procedimento de modo algum merece crítica, porque 
outros Presidentes, homens atuantes a quem não 
podemos, sem injustiça, negar o desejo de levar a 
efeito grandes realizações eram pouco vistos na 
sede do Govêrno Central e não adotavam a 
orientação do Sr. Jânio Quadros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não discordo 
pròpriamente do critério do Sr. Jânio Quadros. 
Lembro, apenas que, respondendo às perguntas do 
jornalista admiti as três hipóteses. Não me coloquei 
fora de nenhuma. 

Por isso faço agora cotejo entre a Oposição do 
tempo do Govêrno do Presidente Juscelino e a 
Oposição de hoje, nós que éramos governistas até 
bem pouco tempo. 

Quando o Presidente Juscelino Kubitschek 
andava constantemente de Região para Região, 
visitando Estados, a Oposição, inúmeras vêzes nesta 
Casa, criticou-o dizendo que S. Exa. vivia voando, de 
um lugar para outro, não se fixava no Distrito 
Federal. 

O SR. NOVAES FILHO: – O sistema do Sr. 
Jânio Quadros é diferente: S. Exa. não é passarinho 
tão voador. Quando sai, anuncia o pouso onde 
permanecerá alguns dias... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Há um aspecto que talvez distinga

 



– 221 – 
 
o ex-Presidente da República do Sr. Jânio Quadros. 
O Sr. Juscelino Kubitschek quando chamado, 
comparecia nos momentos de grandes necessidades 
dos Estados. Assim fêz quando das grandes 
inundações no Ceará, que culminaram com o 
rompimento do açude de Orós. Sua Excelência 
largava tudo aqui e ia. Não fixava dia para suas 
visitas aos Estados, ao passo que o Sr. Jânio 
Quadros fixa. 

O SR. NOVAES FILHO: – O Sr. Jânio 
Quadros não precisa ser solicitado, vai 
expontâneamente. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre 
orador dá licença para um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não! Depois 
responderei ao nobre Senador Novaes Filho, a 
respeito do Deputado Raul Pilla, Presidente do 
Partido Libertador. 

O SR. NOVAES FILHO: – V. Exa. deseja 
responder o que? Não tenho idéia de haver citado 
aqui o nome do ilustre Presidente do meu Partido! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quero responder a 
V. Exa. citando o ponto de vista sustentado pelo 
Partido Libertador. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Alega V. 
Exa. que o Sr. Juscelino Kubitschek quando 
Presidente da República costumava atender às 
necessidades dos Estados. Tanto assim que voou 
para Orós, tão logo ocorreu a catástrofe. Seria muito 
interessante que S. Exa. depois de haver concorrido 
positivamente para aquêle desastre, sequer pusesse 
os pés lá. S. Exa. foi a Orós dessa vez, e também de 
outra, quando inaugurou um açude incompleto, mas 
deixando sua estátua, sua caricatura que lá se 
encontra na parede da barragem. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Sr. Presidente se não se tratasse

de aparte de colega a quem considero 
extraordinàriamente... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...mas que tem sido 
ferrenho adversário do ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira eu diria... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se V. Exa 
me demonstrar que o que digo não é verdade, eu 
me conformarei; mas só digo a verdade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...no particular, que 
S. Exa. talvez ainda esteja se conduzindo por certa 
mágoa, ou coisa pior. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Graças a 
Deus não devo nada ao Sr. Juscelino Kubitschek 
nem a nenhum governante. Nunca pedi coisa alguma 
ao Sr. Juscelino Kubitschek, nem pretendo fazê-lo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O povo cearense 
fêz erigir nas barrancas de Orós a estátua do Sr. 
Juscelino Kubitschek como homenagem permanente 
àquele que assistira o Ceará nas horas difíceis. Mas, 
deixemos o Ceará. 

O SR. NOVAES FILHO: – Os esforços do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek foram 
inegàvelmente grandes no caso de Orós. Pode ter 
havido porém a adoção de providências 
inadequadas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço a prova 
de isenção de ânimo do nobre Senador Novaes 
Filho. Realmente o Sr. Juscelino Kubitschek 
demonstrou grande dedicação no caso de Orós, deu 
prova de seu propósito de ajudar, sobretudo com os 
recursos vultosos que investiu para atender às 
populações vitimadas pela tragédia. 

Sr. Presidente, ia eu dizer que 
o Partido Libertador, que apóia o 
Govêrno do Presidente Jânio Quadros
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não anda lá muito satisfeito. Não anda mesmo! 

Admiro, extraordinàriamente, o Deputado Raul 
Pila, uma das grandes figuras do Parlamento brasileiro, 
tradicional figura. S. Exa., ainda ontem, através de 
declarações feitas ao jornal "O Globo", caracterizou o 
Presidente da República nos seguintes têrmos: "o Sr. 
Jânio Quadros é personalista; há erros no seu Governo".

E disse mais: 
Não faço discurso, como se anunciou porque o 

meu Partido tomou a deliberação de apoiar seu 
Govêrno. 

Houve ocasiões em que S. Exa. fêz elogios a 
certos setores da administração do Sr. Jânio 
Quadros; mas, Senhor Presidente, quando vejo um 
homem como Raul Pila, fazer declaração tão 
peremptória a respeito da pessoa do Sr. Presidente 
da República, inegàvelmente personalista como diz 
S. Exa., compreendo o que poderá ocorrer no futuro. 
Vamos dizer a verdade! 

Os governistas têm demonstrado ao Sr. 
Presidente da República o seu grande apoio. 
Confesso que S. Exas, contribuíram magnìficamente 
para a eleição do Sr. Jânio Quadros; entretanto, o 
Presidente continua afirmando que não depende dos 
Partidos, não foi eleito pelos Partidos, como consta 
do "Correio Braziliense" de hoje. 

A despeito de tudo isso, os parlamentares 
governistas são de uma firmeza no apoio ao Sr. 
Jânio Quadros, que sinceramente confesso, admiro e 
louvo. Eu não sei se teria temperamento para 
suportar tanto. Soube que até o momento não tem 
havido contato mais aproximado dos Parlamentares 
com o Presidente da República. Tenho a impressão 
de que dentro em breve – não sei se estou 
adivinhando – a situação se modificará. 

Ouvi por aqui certas conversas 
de que o Sr. Jânio Quadros mar-

cará dia para atender os parlamentares, para 
ouvir as reclamações dos representantes dos 
Estados, como do povo, nas audiências que lhes 
concederá. 

Já é um bom caminho, e talvez S. Exas. 
venham a ter razão – tiveram mais paciência. 
Finalmente sinto que o Sr. Jânio Quadros está 
desejoso de governar com o Congresso Nacional. 

Muito embora admita que os Podêres são 
harmônicos e independentes entre si, verdade é 
que não está havendo harmonia tão grande. De 
qualquer maneira o Presidente da República, pelo 
que tenho ouvido vai mudar o rumo dos 
acontecimentos, se já começou a mudar com os 
seus próprios Ministros – pelo que li – não anda 
satisfeito com êles. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa. fique 
tranqüilo. As fôrças que apóiam o Presidente Jânio 
Quadros, e seu Govêrno, estão satisfeitas e têm o 
propósito de cooperar para a sua grande 
administração. Não existe ressentimento entre 
qualquer um de nós e Sua Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É o que eu dizia; 
admiro Vossas Excelências. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Fizemos a 
campanha, à base de lhe dar todo apoio, no 
Govêrno, para administrar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Os governistas 
nesta Casa, são realmente de extrema lealdade. 
Não sei se há correspondência por parte do 
Presidente mas que V. Exas. são muito leais, têm 
cooperado com o Govêrno e especialmente com o
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Sr. Jânio Quadros não há como negar. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Temos 
confiança no seu govêrno e sabemos do sentido 
patriótico que imprime à sua administração. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não sei se 
continuarão assim por muito tempo. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Ouço com 

muita atenção as observações de V. Exa. Tive a 
oportunidade de assistir a diversos comícios do 
Sr. Jânio Quadros em que, cercado de 
parlamentares, sempre afirmava não ter 
compromissos com Partido político algum. S. Exa. 
continua o mesmo; não mudou; apenas usou uma 
legenda partidária para se eleger. Os Partidos 
serviram para lhe dar uma legenda partidária, tão 
sòmente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. tem razão. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Há perfeita 

coerência entre o Govêrno Jânio Quadros e as 
forças políticas que o apóiam. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Gostaria de saber 
de V. Exas. como democratas que inegàvelmente 
são e como partidários – porque todos nós fazemos 
parte de agremiação política – se acham que êsse 
propósito, êsse pensamento do Sr. Jânio Quadros se 
ajusta, de fato, ao critério democrático que 
adotamos. Se S. Exa. que se afasta dos Partidos e 
não os admite mas precisou de uma legenda para 
concorrer ao pleito, está certo, ou nós é que estamos 
errados? 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. RUI PALMEIRA: – V. Exa. tem duas 

atitudes, ou dois critérios, no apreciar as relações do 
Presidente Jânio Quadros com o Congresso e os 
Partidos; uma, quando se enche de zêlo pelas 
nossas boas relações com o Presidente. Aí V. Exa. se 
mostra de altruísmo comovedor. A outra, quando 
reclama, considerando que o Presidente, com essa 
atitude, desconhece a existência dos Partidos. Não é 
tal. Para uma das atitudes de V. Exa. não se 
encontra, fàcilmente, definição. A outra, explica-se: V. 
Exa. reclama do Presidente da República 
compromissos com os Partidos. É evidente que, aí, V. 
Exa. procura funcionar como advogado nosso, 
porque compromissos com o Partido de V. Exa. o 
Govêrno não os poderia ter, uma vez que V. Exas. o 
combateram. Poderia V. Exa. atuar como advogado 
nosso uma vez que nós partidários, reconhecemos 
que o Presidente da República desde o primeiro 
instante, afirmou ao povo brasileiro que seus 
compromissos eram com o povo. E como 
compromissos com o povo, temos nós, Partidos 
Políticos, ipso facto S. Exa. tem compromisso conosco, 
que é o de servir ao povo brasileiro. O resto corre por 
conta da ironia diária, contínua, que V. Exa. tem usado 
nesta Casa quando não encontra elementos 
fundamentais e básicos para fazer crítica, realmente 
procedente, da administração séria e dinâmica que 
realiza, o Senhor Presidente da República, 
inaugurando um estilo nôvo de governar no Brasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Aliás, Sr. 
Presidente, sempre ouço êste argumento; é um 
estilo nôvo, é um sistema nôvo, um processo nôvo 
de administrar! Mas convenhamos, o povo não 
quer saber se o processo é nôvo, se é ultra-mo-
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derno. E que benefício resulta para o povo dêsse 
estilo? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Pergunte V. 
Exa. aos Governadores de Estados sôbre o 
resultado das reuniões com o Presidente da 
República. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – S. Exa. até agora, 
não tem saído das sindicâncias... 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ouvirei o aparte de 
V. Exa. com prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Sr. 
Presidente da República reconhece a existência dos 
Partidos e das agremiações que o apoiaram. O que 
declara constantemente – ainda ontem o fêz na 
reunião dos Fiscais do Imposto de Renda, e hoje na 
Reunião Ministerial – é que não se submete a 
imposições partidárias. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Então, Sr. 
Presidente, chego à seguinte conclusão: a 
organização política é partidária; por conseguinte, 
cada Partido tem sua agremiação política. Se o 
Presidente Jânio Quadros é contra os Partidos e 
cada Partido tem os seus estatutos e seus programa 
– o que sua Excelência quer é enfraquecer os 
Partidos perante o povo. E depois? Se só podemos 
alcançar o Poder através dos Partidos então S. Exa. 
está contra os Partidos, contra a organização, contra 
o sistema. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com satisfação. 
O SR. RUI PALMEIRA: – V. Exa. parte de 

premissa falsa, evidentemente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Todos assistimos às 
declarações do Senador Victorino Freire. 

O SR. RUI PALMEIRA: – O Senador Victorino 
Freire não declarou que o Presidente da República é 
contrário aos Partidos, o que S. Exa. disse – e V. 
Exa. tem olhos para ver e ouvidos para ouvir – é que 
o Sr. Jânio Quadros não se submete a imposições 
de grupos ou de partidos. Isso evidentemente, é 
muitíssimo diferente de ser contra os Partidos. O 
Presidente da República não é contra os Partidos. 
Jamais fêz tal declaração, jamais o afirmou, jamais 
assumiu atitude que significasse isso. V. Exa. é que 
entende não ser sensível à imposição de grupos ou 
de Partidos significa ser contra os Partidos. A 
conclusão é absurda, ilógica, e não honra e 
inteligência e o raciocínio de V. Exa. ou os propósitos 
que tem em mira, ao fazer essa análise. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nós atuamos em 
função dos Partidos políticos, disputamos o pleito, 
levamos um programa ao povo. Daí a multiplicidade 
de Partidos, cada qual com seu conjunto de idéias a 
defender. 

Dentro dessa multiplicidade de Partidos, o Sr. 
Jânio Quadros não encontrou ainda aquêle em que 
as suas idéias se ajustem. 

Então S. Exa. colocou-se fora de qualquer 
organização partidária. 

O SR. RUI PALMEIRA: – V. Exa. se engana. 
O Presidente está filiado ao Partido Trabalhista 
Brasileiro, Partido a que V. Exa. pertence. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Sr. Jânio Quadros 
está filiado ao PTB como o foi ao Partido Democrata 
Cristão e a outros Partidos, para poder concorrrer 
aos pleitos. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Se 
V. Exa. não considera o Sr. Jânio
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Quadros um partidário, um integrante ou 
componente do Partido Trabalhista Brasileiro, 
então é realmente estranha a atitude dêsse Partido 
que admite em suas fileiras um elemento, 
justamente aquêle investido na função de maior 
destaque da República e que é a negação de seus 
princípios, verdadeiro corpo estranho dentro da 
agremiação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ê o próprio Sr. Jânio 
Quadros quem o diz. Quando interrogado a respeito, 
declara sempre que não tem partido. Não quero ser 
mais realista do que o rei... Ainda hoje, li num jornal 
declaração de S. Exa. nesse sentido. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Verifique V. Exa. se 
está entre aspas o trecho que contém tal declaração.

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não está mas eu 
ouvi... 

O SR. RUI PALMEIRA: – Então não tem 
autenticidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...S. Exa. assim se 
pronunciar de viva voz quando da entrevista, aliás 
bem elaborada, que concedeu à Imprensa, inclusive 
a representantes de agências estrangeiras a 
respeito do reatamento de nossas relações 
diplomáticas com a União Soviética e de outros 
problemas ligados à política internacional. Ao lhe ser 
formulada determinada pergunta, S. Exa. declarou 
que não tem Partido. 

O SR. RUI PALMEIRA: – V. Exa. como 
correligionário, devia ter protestado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. 

Exa. mais de uma vez, tem dito e

repetido neste Plenário que não consegue decifrar o 
estilo de Govêrno do Senhor Jânio Quadros. 
Estranha, ainda, declare o Presidente que não 
pertence a Partidos. Não há, porem, razão alguma 
para estranhar tal procedimento porque o Sr. Jânio 
Quadros quando se candidatou à Presidência, 
declarou peremptòriamente, urbe et orbi, em todo o 
País, de Sul a Norte, de Leste a Oeste, que era um 
candidato do povo, e não candidato dos partidos. Por 
conseguinte, os partidos que o seguiram sabiam, de 
antemão, que não apoiavam um candidato próprio, 
mas um candidato do povo. Assim, estavam cientes 
de que teriam de se conformar com o que o 
Presidente quisesse lhes dar, sem o direito de fazer 
exigências. Em segundo lugar, estranha V. Exa. que 
o Presidente ande pelos Estados a fazer reuniões a 
ouvir Governadores e Prefeitos. Nada há de estranho 
nisso; ao contrário é a inauguração de nôvo sistema, 
de um modo de administrar, sem precedentes neste 
País. Pela primeira vez, um governante procura 
entrar em contato direto com representantes do 
povo, com Governadores e Prefeitos para saber o 
que pode fazer em beneficio dos Estados, e do País. 
Não há, pois, qualquer segrêdo do Govêrno Jânio 
Quadros. Há, sim um Govêrno profundamente 
popular, interessado em fazer pelo Brasil o que deve 
ser feito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas até agora não 
saiu das sindicâncias. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tem V. Exa. 
algo a alegar contra as reuniões de Governadores 
com o Presidente? É iniciativa da qual só benefícios 
podem decorrer para os Estados. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite o 
nobre orador um aparte? 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não há 

incoerência nos pronunciamentos do Sr. Jânio 
Quadros. Ao se candidatar, S. Exa. declarou-se 
candidato do povo. Assim, quando as fôrças que o 
apoiaram quiseram encilhá-lo impondo-lhe 
compromissos, S. Exa. renunciou. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade. Êsse 
fato constituiu sério incidente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Sr. Jânio 
Quadros não queria ser eleito cheio de 
compromissos. Dessa forma renunciou à sua 
candidatura. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Foi um incidente 
muito comentado. S. Exa. deixou todos na sala. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Logo os 
Partidos que continuaram a apoiá-lo, sabiam que 
marchavam com um candidato do povo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Quem apoiou o 
candidato Jânio Quadros fêz sabendo o que ia 
acontecer, pois Sua Excelência não tinha obrigação 
partidária com ninguém. Logo, como acentuei não há 
incoerência – Sua Excelência declara o que sempre 
declarou ontem e hoje. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É claro, assim, que 
o Presidente não tem ligação partidária. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E quem está 
cobrando alguma coisa de Sua Excelência? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Ninguém está 
cobrando. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa. é 
quem está diàriamente falando no assunto, 
pensando talvez que queremos alguma coisa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – 
Estava apenas louvando a atitu-

de dos governistas que, mesmo não havendo 
qualquer vínculo do Presidente com os Partidos, são 
de uma lealdade extraordinária, a tôda prova. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Apenas 
mudou o regime, acabou o sistema da mamata, em 
que cada um sugava mais. Naturalmente, se 
estranha que hoje não haja mamatas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Mamata. Onde 
havia mamata? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mamata em 
todos os sentidos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não no que se 
refere ao meu Estado, ou à minha pessoa! 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não estou 
falando no Estado de Vossa Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exa. está 
generalizando e, dessa maneira, me atinge. O Sr. 
Juscelino Kubitschek foi eleito com compromissos 
partidários. Já o Sr. Jânio Quadros não os tem. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Os 
compromissos do Sr. Juscelino Kubitschek foram 
com gente da pior espécie – comunistas etc. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Com os 
comunistas, não! Sempre me declarei contra o 
comunismo e Vossa Excelência sabe que sou tão 
anticomunista quanto V. Exa. Nesta Casa, tenho-me 
manifestado sempre nesse sentido, inclusive no caso 
de Cuba e de Fidel Castro. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa. tomou 
a carapuça para si. Não me referi ao Maranhão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Pertenço a 
uma agremiação partidária e tenho o dever de 
defendê-la. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os tímpanos): – Pondero
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aos Senhores Senadores que, de acôrdo com o 
Regimento, os apartes devem ser dirigidos ao 
orador, com o seu prévio consentimento. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dirigi-me ao 
orador, com permissão de Sua Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 
vejo que tinha razão quando dizia que não estamos 
navegando num mar de rosas, como muitos supõem. 
Êste debate vem provar que os campos estão bem 
definidos. Ainda hei de assistir a modificações 
radicais. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Também 
espero assisti-las. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Que venham 
em benefício do País, é a esperança que 
alimentamos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É o que desejamos. 
O SR. LOPES DA COSTA: – Permite V. Exa. 

um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. LOPES DA COSTA: – Êste é o primeiro 

aparte que dou nesta Casa ao nobre colega a quem 
muito respeito e considero. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado. 
Creia V. Exa. que a consideração e o respeito são 
recíprocas. 

O SR. LOPES DA COSTA: – Admiro-o 
principalmente quando V. Exa. se ocupa 
de problemas agrários, que também conheço. 
Quero ao apartear V. Exa. neste momento, 
esclarecer dois pontos. Primeiro a União 
Democrática Nacional considera-se muito 
dignamente representada no Govêrno do Sr. 
Jânio Quadros através de três Ministros saídos 
de suas fileiras. Portanto, não há razão para que 
se diga que o Sr. Jânio Quadros despresti-

gia a U.D.N. Em segundo lugar, não é o Governante 
quem se está transportando de um lugar para outro, 
mas o Govêrno, inclusive representado por todo o 
Ministério. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Estou 

ouvindo constantemente, apartes a V. Exa., 
afirmando que o Presidente Jânio Quadros tem 
compromissos com o povo. Acho esta declaração 
muito resumida e desejava outra mais analítica. O 
compromisso que S. Exa. tinha era o de dar ao povo 
brasileiro, vida mais fácil e barata. No entanto, 
depois que S. Exa. assumiu o Govêrno, veio logo a 
"Instrução 204", e o custo de vida subiu entre 
quarenta a setenta por cento; e agora se afirma que 
se elevará em mais trinta por cento. Pretendo, pois, 
saber quais os compromissos que o Sr. Jânio 
Quadros honrou. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço os 
apartes com que me honram os nobres Senadores 
Lopes da Costa e Lobão da Silveira, o primeiro 
justamente do Estado natal do Sr. Jânio Quadros. 

O atual Chefe da Nação, inegàvelmente, teve 
uma carreira vertiginosa, tôda ela processada no 
Estado de São Paulo, onde se elevou de Vereador a 
Governador, até alcançar a Presidente da República.

Sr. Presidente, não está na tribuna apenas 
o Parlamentar desejoso de fazer oposição ou 
críticas ao Govêrno Jânio Quadros, mas o cidadão 
brasileiro que, como qualquer outro, tem o direito 
pelo menos até o presente momento – de perguntar 
o que realizou essa Administração em seis 
meses, quando, em igual tempo, o ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek completava as primeiras provi-
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dências para a concretização do programa que como 
candidato levara ao povo nos comícios de praça 
pública. 

O SR. NOVAES FILHO: – A reforma cambial 
que S. Exa. levou a efeito é medida de coragem 
administrativa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em primeiro lugar, o 
Sr. Jânio Quadros não traçou um programa de 
Govêrno, pois as idéias que apresentou na sua 
campanha ainda não foram sistematizadas num 
plano. Daí a sua terrível preocupação: tôda e 
qualquer queixa, que lhe chegue é motivo de 
imediata sindicância, não lhe importa saber se tem 
ou não fundamento. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Solicito ao nobre orador que conclua 
suas considerações, pois a hora do Expediente está 
esgotada. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Concluirei, Sr. 
Presidente, dizendo que o Sr. Jânio Quadros vem 
de instaurar, no Brasil, o Govêrno itinerante. 
Nada tenho que opor a que S. Exa. governe o 
País 8 dias num Estado ou noutro. Mas, há 
que se perguntar porque instalou S. Exa. 
Subgabinetes da Presidência da República nas 
diversas Unidades da Federação para, conforme 
afirma, estabelecer maior contacto com o povo 
dessas regiões, se, agora, julga imprescindível o 
entendimento direto do Chefe da Nação? Não 
estará S. Exa. visando ao pleito de 1962, em que 
haja maior intervenção de sua parte ou dos 
grupos que o apóiam? De outro modo não 
colocaria pessoas de confiança nos referidos 
Subgabinetes. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Neste particular penso 
que o Sr. Jânio Quadros tem razão. Sabe V. Exa., 
como todos os componentes do Plenário, que as 
Bancadas na sua maioria são heterogêneas. O Sr. 
Presidente da República toma conhecimento das 
ocorrências do País através dos integrantes das 
Bancadas das várias Unidades da Federação sôbre 
determinado assunto e cada uma apresenta a sua 
versão. Desta forma, o Chefe do Executivo Nacional 
não tem elementos para firmar opinião própria a 
respeito do que ocorre em determinado Estado. Quanto 
aos Gabinetes e Subgabinetes que está instalando – V. 
Exa. diz serem providos com pessoas de confiança do 
Presidente – a recomendação de S. Exa. no particular, 
é taxativa no sentido de que se constituam sempre de 
elementos apolíticos porque precisa dessas antenas 
nos Estados para observarem, e diretamente o 
informarem do que ocorre. Digo isto porque no meu 
Estado tem acontecido várias vêzes, e o Sr. Presidente 
da República fica atordoado com informações de 
variadas fontes sem poder adotar soluções. Se fôr feliz 
com a instituição dêsses gabinetes, e seus prepostos 
forem de fato apolíticos e o informarem com tôda 
isenção o Sr. Presidente da República ficará inteirado 
da realidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente 
incorporo o aparte do nobre Senador Vivaldo Lima 
ao meu discurso. 

Na reunião ministerial de ontem os Ministros 
alegavam ao Sr. Presidente Jânio Quadros que a 
burocracia dificultava o andamento das providências. 
Chego à conclusão de que estão fazendo a 
"operação tartaruga". As dificuldades que estão 
criando na administração são de molde a merecer 
severas providências de S. Exa. Dizem que Sua 
Excelência não ficou satisfeito e determinou medidas 
que eram de seu desejo para eliminar os entraves.
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Isso é alegação que se apresente ao Presidente da 
República? Era caso, de fato, para S. Exa. tomar 
medidas enérgicas como o fêz na reunião. 

O SR. VIVALDO LIMA: – S. Exa. dinamizou o 
serviço público. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – S. Exa. que é 
homem enérgico, e demonstra realmente vontade de 
resolver alguns problemas não pode se conformar 
com a explicação que ouviu de alguns Ministros, 
como relata o jornal, de que a burocracia lhes cria 
dificuldades. 

Sr. Presidente, chego à conclusão de 
que o Sr. Jânio Quadros precisa mudar de 
orientação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Precisa não! 
(Risos). 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Os caminhos não 
estão muito certos. Espero que S. Exa. sentindo as 
dificuldades tome não digo novos estilos, mas novos 
rumos... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Agora já é 
rumo, não é mais atitude. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...que dêem acêrto 
à administração pública brasileira e evitem o 
inevitável desgaste que está ocorrendo com S. Exa. 
ùltimamente. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações 
que eu desejava fazer neste instante. Fique certo o 
Sr. Presidente da República de que estas críticas 
são no sentido de ajudar. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Sr. Jânio 
Quadros está bem ajudado por Vossa Excelência... 
(Risos) 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – São construtivas. 
Desejo apenas evitar erros, nada mais. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

expediente que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

Ofício 
 

Em 7 de junho de 1961. 
Senhor Presidente 
Na qualidade de Líder da União Democrática 

Nacional e a pedido do Sr. Senador Mourão Vieira, 
venho comunicar a Vossa Excelência, que se acha 
aquêle eminente colega impossibilitado de continuar 
a participar dos trabalhos da Comissão de 
Legislação Social. 

Atenciosas saudações – Daniel Krieger. 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa ofício 

que vai ser lido pelo Senhor primeiro Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
Ofício 

 
Em 7 de junho de 1961. 
Senhor Presidente 
Havendo vaga na Comissão de Legislação 

Social (representação da União Democrática) em 
virtude da desistência do Sr. Senador Mourão Vieira, 
solicito se digne Vossa Excelência de designar quem 
deva preenchê-la na forma do disposto no artigo 11, 
do Regimento Interno. 

Atenciosas Saudações – Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE: – Em atenção ao ofício 

dirigido à Mesa pelo Sr. Presidente da Comissão de 
Legislação Social, é designado para membro da 
Comissão de Legislação Social, o nobre Senador 
Brasílio Celestino. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 271, de 1953 (nº 1.870, de 
1952, na Câmara), que institui o Fundo
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Partidário, regula sua distribuição e dá outras 
providências, tendo Pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade 
(parecer rejeitado, em 27-6 de 1955, pelo Plenário, 
em discussão preliminar), da Comissão de Serviço 
Público Civil, pela rejeição; da Comissão de 
Finanças, favorável. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa 
requerimento de diligência, relativo a êste projeto 
que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 240, DE 1961 

 
Atendendo a que o Fundo Especial de 

Assistência Financeira aos Partidos Nacionais, cuja 
criação o Projeto de Lei da Câmara nº 271, de 1953, 
objetiva, terá como principal esteio uma taxa 
adicional ao impôsto de renda; 

Atendendo a que desde a apresentação do 
projeto várias modificações substanciais foram feitas 
na legislação dêsse impôsto com profunda 
repercussão sôbre a sua arrecadação; 

Atendendo à conveniência de saber o Senado, 
antes de deliberar sôbre a matéria quanto deverá 
render aproximadamente, a cobrança da taxa em 
apreço. 

Requeiro seja solicitada do Ministro 
da Fazenda uma estimativa dêsse montante, 
baseada na arrecadação do impôsto de renda em 
1961. 

Sala das Sessões, em 7 de julho de 1961. – 
João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido deixa de ser votado por falta de 
número. O projeto fica com a discussão em 
suspenso. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

23, de 1961, de autoria da Comissão Diretora,

que transfere o pedido, Ary Feliciano de Araújo, 
Auxiliar de Portaria, símbolo PL-9, para o cargo 
inicial da carreira de Auxiliar Legislativo, símbolo PL-
10. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emenda que vai ser lida. 
É lida e aprovada a seguinte: 

 
EMENDA 

 
Nº 1 

 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Transfere de carreira, ex-officio, Ary Feliciano 

de Araújo. 
O Senado Federal resolve: 
Art. único. É transferido, ex-officio, no 

interêsse da administração, nos têrmos dos artigos 
70, item III, 124, item II, e item 125, item I, da 
Resolução nº 6, de 1960, combinados com o artigo 
85, letra "c" da Resolução nº 2, de 1959, para o 
cargo da classe correspondente ao Padrão PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal o Auxiliar 
de Portaria, Ary Feliciano de Araújo. 

 
Justificação 

 
A presente emenda substitutiva visa a dar 

melhor adequação ao projeto, no que tange ao 
aspecto jurídico-administrativo. 

De fato, a transferência, pela forma concebida 
na proposição da Comissão Diretora, seria deferida 
nos têrmos do art. 124, item I, da Resolução nº 6, de 
1960, isto é a pedido do funcionário, atendida a 
conveniência do serviço, e para cargo inicial da 
carreira de Auxiliar Legislativo Padrão PL-10. 

Ocorre porém, que o pretendente à 
transferência pertence à classe de padrão mais 
elevado ou seja PL-9 da carreira de Auxiliar de 
Portaria. Segundo a prescrição da lei interna desta 
Casa (Resolução nº 6, de 1960 – Regulamento
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da Secretaria), que estabelece o regime jurídico 
do pessoal da Secretaria do Senado, a 
transferência só se pode dar na hipótese prevista 
no projeto, com a satisfação pelo funcionário 
das seguintes exigências: 

1º – ser efetivo; 
2º ter-se habilitado em provas especiais 

para o exercício do nôvo 
cargo; 

3º ter o interstício de trezentos e sessenta e 
cinco dias na classe. 

Para que a transferência possa produzir 
efeitos como ato jurídico perfeito, cumpre atender, 
também, às seguintes instâncias de direito formal: 

a) para vaga a ser provida por merecimento; 
b) não ultrapassar de um têrço dos cargos de 

cada classe; 
c) ser efetuada no mês seguinte ao fixado para 

as promoções; e 
d) ser para cargo de igual vencimento ou 

remuneração. 
Assim verifica-se consoante as prescrições 

supra enumeradas, que o projeto não se adapta à 
orientação traçada pela Resolução nº 6, de 1960, 
cabendo, no caso a adoção de medidas reparadoras 
que o enquadrem aos têrmos legais. 

As peculiaridades que cercam o caso do 
funcionário Ary Feliciano de Araújo não deixam 
dúvidas quanto à preponderância do fator: interêsse 
da administração, sôbre quaisquer outros. 

Com efeito reúne o funcionário os seguintes 
atributos: 

a) já haver prestado doze anos de serviço 
público; 

b) ser estável; 
c) ser portador de diploma de Técnico de 

Contabilidade; 
d) ser bacharelando ( 5 anos) da Faculdade de 

Direito do Rio de Janeiro; e 
e) já estar prestando serviço próprio do cargo 

pretendido. 
Face ao exposto, e atendendo a 

que a medida consubstanciada pe-
 

Ia presente emenda não aumenta despesa, 
sugerimos a sua adoção, em substituição ao projeto. 

Sala das Sessões, em 7-7-1961. – Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem queira usar da palavra, 
está encerrada a discussão do projeto e emenda. 

A matéria volta às Comissões de Constituição 
e Justiça e Diretora. 

Está finda a matéria da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Caiado de 

Castro. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. 

Presidente, Senhores Senadores, pretendo ser 
breve. 

A sessão de hoje foi, para mim, cheia de 
emoções. Começamos ouvindo o poema de meu 
companheiro de representação da Guanabara, o 
Senador Venâncio Igrejas, sôbre a Amazônia. Para 
quem subiu de "gaiola" e de lancha aquêles rios, 
para quem percorreu a cavalo aquela região, são de 
sensibilizar e emocionar as palavras de Sua 
Excelência. 

Em certo trecho declarou o Senador Venâncio 
Igrejas que estaria sempre de acôrdo com a 
Bancada da Amazônia, no sentido de atender a 
todos os seus anseios. Quero também, nesta altura, 
declarar que, conhecedor da Amazônia, tendo 
naquele território passado grande parte de minha 
vida, estudando sériamente os seus problemas por 
ordem superior, também darei o meu integral apoio 
às suas reivindicações. 

Ouvimos, em seguida Senador Milton 
Campos, cantando as glórias de Ouro Prêto e 
mostrando as necessidades da cidade para não 
desaparecer. 

Finalmente, o Senador Heribaldo 
Vieira discorreu sôbre Sergipe, que
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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também conheço e ao qual me prendem laços 
afetivos. Aracaju é uma das cidades que mais me 
encantaram, e dela guardo agradáveis recordações, 
Desde a entrada do pôrto à direita vêem-se aquêles 
coqueiros verdes, maravilhosos, e à esquerda, as 
dunas de areia que impressionam a quem chega. 
Conheço bem o Estado. E as reclamações aqui 
transmitidas pelo nobre Senador Heribaldo Vieira, 
são as que lá ouvi muitas vêzes. 

Sr. Presidente, o assunto principal das 
palavras que vou proferir, é o veto do Presidente 
Jânio Quadros ao projeto de lei que beneficiava os 
civis que integraram a Fôrça Expedicionária 
Brasileira. 

Sabe V. Exa., sabe o Senado e, acredito, sabe 
a Nação inteira, que há dezesseis anos, venho 
batalhando tenazmente em favor dos meus 
companheiros de guerra. Sou dos que reconhecem 
que as leis votadas pelo Congresso são 
generosíssimas, mas tão generosas que atendem 
mais àqueles que não foram a guerra do que aos 
que lá sofreram e se sacrificaram. 

São comuns os projetos de extensão. Tudo o 
que foi votado de inicio em favor dos que deram um 
salto no escuro, dos que tiveram suficiente dose de 
patriotismo e de coragem moral para enfrentar a luta; 
tudo o que se prometeu a esses jovens, tem sido 
dado por extensão a outros que permaneceram no 
Brasil, por doença ou porque não quiseram ir. 

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

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. está com 

inteira razão. Ainda ontem passava telegrama 
àqueles pracinhas, alguns possuidores da medalha 
do Atlântico Sul, condecorados por ato de bravura. 
Faziam êles apelos aos Parlamentares, no
 

sentido de que fôsse rejeitado o veto do Sr. 
Presidente da República. Fiquei realmente sentido 
por verificar o desamparo em que se acham aquêles 
que não mediram sacrifícios para ir à guerra 
defender aquêles pontos que havíamos tomado 
como causa cio Brasil. Verifiquei que a Pátria, neste 
particular, os desprezou, porque o Sr. Presidente da 
República vetou uni dispositivo justo, que os 
amparava, Devemos nos reunir para manter o 
projeto que votamos atendendo às justas 
reivindicações dos que marcharam para a guerra, a 
fim de defender o nosso auri-verde pendão. Tem V. 
Exa. tôda a razão e conte comigo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, foi justamente por isso, e 
depois de ter por várias vêzes, falado nesta Casa, 
depois de assistir à demonstração emocionante do 
Senado, aprovando unânimemente o projeto, que 
manifestei da tribuna meus sentimentos de 
estranheza e verdadeira revolta contra êsse veto. 

Nessa ocasião, fiz até referência às cartas que 
havia recebido, entre elas a de um soldado que 
comandei na guerra. Dizia-me êsse companheiro 
que era mais interessante hoje, educar um filho para 
ser insubmisso ou jogador de futebol, do que para 
amar a Pátria e servi-la, na hora da luta. 

Os jogadores de futebol – a quem rendo 
minhas homenagens – foram à Europa como 
profissionais, hospedaram-se nos melhores hoteis 
ganharam rios de dinheiro e ao regressarem ao 
Brasil cobertos de glórias esportivas, porque 
levantaram o Campeonato do Mundo, foram 
recebidos com festas talvez maiores ou iguais 
àquelas de que nós combatentes fomos alvo. 

O que estranha, o que surpreende 
e entristece é que êsses homens
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tiveram vantagens jamais concedidas a 
qualquer expedicionário. 

O Congresso votou lei de amparo 
da casa própria a todos os que foram para a 
guerra, Até hoje, no entanto esperamos cumprimento 
da promessa; até hoje esperamos que a lei se 
transforme em realidade. Todos sabemos porém, 
que enquanto se promete dar a um miserável 
pracinha a insignificância de Cr$ 250.000,00 para 
aquisição da casa própria, dinheiro que nunca 
chegou,. já demos um milhão de cruzeiros para os 
jogadores de futebol. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Daí ter feito 

os primeiros apelos, naquela ocasião não mais ao 
Presidente da República, mas aos Congressistas. 
Não recorri ao Senado, porque conheço de perto o 
pensamento desta Casa, que aprovou o projeto por 
unânimidade; meu apêlo era dirigido aos Srs. 
Deputados. 

Recordo-me, Sr. Presidente, de ter dito, desta 
tribuna, naquela oportunidade, dirigindo-me aos 
pracinhas que não desanimassem; que da mesma 
maneira que nós tivemos um prazo de seis meses 
para a investida contra Monte Castelo, deveriam 
persitir, fazer investidas e continuar amando a Pátria, 
educando os filhos para servirem ao nosso Brasil, e 
não para jogador de futebol ou insubmisso – como 
muitos que ocupam, hoje, posições elevadas o foram 
naquela época. 

Falei também que estranhava e não 
compreendia que S. Exa., o Sr. Presidente da 
República desse a pecha de inconstitucionalidade ao 
projeto, quando já existiam muitas leis nesse sentido.

Recebi hoje, Sr. Presidente, de uma Comissão 
de pracinhas, relação muito curiosa. Há oito leis, no 
Brasil concendendo aposentadoria aos vinte e cinco 
anos de serviço às quais acrescentaria como já o
 

fiz, aquela que dá igual direito aos militares inclusive 
aos pracinhas que terminada a Guerra, continuaram 
no serviço militar ao invés de retornarem ao serviço 
civil. Temos, pois, nove leis, que não foram julgadas 
inconstitucionais, favorecendo àqueles que têm 25 
anos de Serviço. Entre essas nove há duas por 
exemplo que sem nenhum desprêzo, sem nenhuma 
irreverência aos seus integrantes pretendo citar – os 
taquígrafos e os professôres – que já obtiveram 
aposentadoria aos vinte e cinco anos de serviço. 

Ora, Sr. Presidente, repito hoje o que disse 
antes: não compreendo como o serviço de 
taquigrafia por mais honroso que seja, por mais 
trabalhoso que seja, possa ser superior ao serviço 
daquele que dá um salto no escuro no Atlântico e vai 
congelar-se nas Montanhas Apeninas, oferecendo a 
sua vida em holocausto à Pátria. 

Sr. Presidente, se fazer o serviço de 
policiamento no trânsito, ensinar meninos numa 
Escola, empresta ao cidadão valor superior àqueles 
que oferecem sua vida em defesa da Pátria, 
confesso a V. Exa. confesso à Nação que não 
entendo mais nada. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite 
V.Exa um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Concedo com 
prazer. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Louvo a 
atitude de V. Exa. em defender os pracinhas 
brasileiros, que são dignos de nosso aprêço e de 
nosso respeito, mas devo prestar um esclarecimento 
a V. Exa. quando discute êsse assunto. Ouvi ontem 
na Hora do Brasil, que o Sr. Presidente da República 
recebeu uma carta do Marechal Mascarenhas de 
Morais, Comandante em Chefe das Fôrças 
Expedicionárias Brasileiras, encarecendo a 
necessidade da rejeição do veto do art. 2º do 
projeto de lei que beneficia os pracinhas,
3 
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e S. Exa. se confessou errado, neste 
ponto, recomendando ao Ministro da Justiça 
adotar medidas no sentido de ser anulado o veto, 
ou de o próprio Congresso 
rejeitá-lo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradeço a 
V.Exa., e chegarei lá. Era justamente, a parte que eu 
ia tocar. 

Iniciei meu discurso dizendo, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que hoje, era um dia de grandes 
emoções para mim; citei as três primeiras. 

Não quis, de propósito, citar o discurso do meu 
nobre amigo e companheiro de Bancada, Senador 
Lima Teixeira, porque o discurso de S. Exa. 
provocou muitos apartes e incompreensões, mas 
queria chegar a êsse ponto: li, no jornal, depois de 
ter ouvido no rádio, que S. Ex. o Sr. Presidente da 
Re-pública em um ato que só pode merecer nosso 
respeito e nossa admiração, reconheceu haver 
errado, e o disse textualmente: 

"Verifico da leitura dêste documento que me 
foi enviado pelo Marechal Mascarenhas de Morais 
que o Govêrno errou ao vetar, também o art, 2º do 
projeto". 

Se o Presidente Jânio Quadros reconhece que 
errou, só poderemos estar de parabéns; é uma 
resposta ao conselho que eu dera aos meus velhos 
companheiros, àqueles meninos que, me 
acompanharam na Itália. Estranhei, apenas a forma 
como foi feito. 

Se S. Exa, errou, e com grande dignidade o 
confessa, só pode merecer a nossa admiração e o 
nosso respeito, mas parece-me que o processo seria 
instruir os seus Líderes no Congresso – Câmara e 
Senado – no sentido de aconselhar aos seus 
liderados a que rejeitassem o veto. Nunca, porém, 
dirigir-se ao Ministro da Justiça como fêz. 

Não me consta, Sr. Presidente, que o Ministro 
da Justiça tenha interferência no Congresso Nacio-
3 

nal. Não me parece que uma Lei, vetada pelo 
Presidente e com a sua apreciação pelo Congresso 
marcada para o próximo dia 13, possa ser corrigida 
pelo Ministro da Justiça. Mas não quero entrar em 
maiores apreciações. 

Meu objetivo principal é congratular-me com 
os Pracinhas, com o Presidente da República, e 
sobretudo, com a Nação brasileira, pelo gesto do 
Presidente Jânio Quadros, reconhecendo o valor dos 
Pracinhas, homens que mostraram nos campos da 
Europa, e bem alto, o valor, da Bandeira brasileira, e 
que fizeram pelo Brasil, em pouca mais de um ano 
de luta, o que os nossos representantes diplomáticos 
não conseguiram em cem anos, 

A carta do meu nobre chefe e amigo Marechal 
Mascarenhas de Morais, para nós outros, militares 
que fizemos a guerra, é muito honosa. Verificamos 
que o velho Marechal não abandonou os seus 
comandados, e que o Sr. Presidente da República 
deu muito aprêço e mui justamente a S. Exa. Mas, 
verificamos também que vozes do Par-lamento 
Nacional não têm valor; que os discursos 
pronunciados no Congresso com dados objetivos, 
não chegam sequer ao conhecimento de Sua 
Excelência. 

Pergunto: onde estão os Assessôres do 
Presidente da República, onde estão as pessoas 
incumbidas de dar ciência a S. Exa. do que ocorre no 
Congresso? 

Fôsse S. Exa. Informado, ainda que com 
ligeira noticia sôbre os discursos que neste Plenário 
pronunciei, citando fatos e não fazendo críticas, 
apelando para que sancionas-se êsses dispositivos – 
e fôsse o Presidente Jânio Quadros informado, estou 
certo de que, com as qualidades que ninguém lhe 
pode negar e também com defeitos que todos 
compreendemos, S. Exa. não cometeria 
tamanha injustiça, tamanha êrro, a ponto de 
levar o desânimo, e a descrença a todos
 

 



– 235 – 
 
aquêles jovens que nos acompanharam atendendo aos 
apelos da Pátria, e para lá foram, e lá muitos ficaram. 

Disse, nesta Casa, Sr. Presidente, que não 
pedia por mim, nem por parente meu, mas em nome 
dos homens que levei para a guerra, Em nome 
daqueles que me acompanharam, e cumpriram minhas 
ordens; muitos não sobreviveram, Pedi ao Governo 
que atendesse os Pracinhas, procurando, pelo menos 
uma vez desde a guerra, dar-lhes amparo efetivo. 

O que temos visto até hoje, Sr. Presidente são 
leis inócuas, leis até o momento não cumpridas, e 
que atendem muito mais a quem não foi para a 
guerra do que àqueles que lá se sacrificaram. 

Êste humilde Senador não foi atendido, mas 
estou certo .de que o Sr. Presidente da República 
ignorava êsses fatos. S. Exa. não tem, nem poderia 
ter tempo para ler discursos. Essa tarefa é dos 
Assessôres, dos auxiliares, que têm obrigação de 
informar o Chefe, têm o dever de dar ciência ao 
Govêrno do que se passa. 

Mas, em boa hora, S. Exa. ouviu a palavra do 
nosso Comandante, o Marechal Mascarenhas, e 
pràticamente quase aconselhou ao Congresso que 
rejeitasse o veto. 

As palavras do Sr. Presidente da República 
honram-no. Eu que tenho feito sérias reservas aos 
pronunciamentos de S. Exa. com referência às nossas 
relações externas, como no caso da compra de navios 
aos países comunistas, por questão de justiça devo 
declarar que tenho recebido, com real agrado, 
decisões de S. Exa. Por exemplo, a que referiu o 
nobre Senador João Vlllasbôas, haver o Ministério 
das Relações Exteriores definido perfeitamente a 
política externa do Brasil, tranqüilizando-nos, e a 
todos os que se interessam pelo futuro da Pátria e 
se dedicam ao estudo das questões internacionais
 

e se preocupam com os rumos traçados para o 
Brasil. 

Vejo ato como o de hoje, em que a meu ver S. 
Exa. errou no encaminhamento da providência. 

Com a devida vênia dos meus Colegas, 
declaro me convencido de que o Sr. Presidente da 
República deveria ter-se entendido com seus 
Lideres, recomendando-lhes que nos transmitisse o 
seu pensamento, para que nós os liderados 
soubéssemos que o Sr. Presidente da República 
reconhecia pùblicamente seu êrro. 

Vou ler a nota do Sr. Presidente da República: 
Lendo: 
Aquêle art. 2º que faculta essa aposentadoria 

aos pracinhas merece vingar. Em conseqüência, S. 
Exa. o Sr. Ministro da Justiça, sugerirá o que 
entender apropriado para correção do êrro". 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não 

está eliminada ai a hipótese do entendimento 
do Govêrno com os seus líderes, no Congresso 
Nacional. A parte final que V. Exa. leu, remete 
ao Sr. Ministro da Justiça o assunto, a fim de que 
S. Exa. sugira o que entender apropriado para a 
correção do êrro, com a rejeição parcial do veto, 
pelo Congresso Nacional. Como o expediente 
do veto foi organizado pelo Sr. Ministro da 
Justiça, ao Sr. Ministro da Justiça é que o Sr. 
Presidente da República deveria dirigir-se, 
acentuando o êrro em que incorrera o Govêrno, e 
fazendo de S. Exa. seu porta-voz junto aos 
Lideres do Govêrno no Congresso Nacional, 
aconselhar à rejeição dêle, Parece-me um 
comportamento muito mais discreto, êsse do Sr.
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Presidente da República, em relação ao Parlamento„ 
do que se chamasse diretamente os Líderes e lhes 
dissesse: rejeitem o veto porque o Govêrno errou. É 
minha maneira de entender. 

V. Exa. que discute os assuntos sempre com 
absoluta boa fé, há de reconhecer que, 
possivelmente, êsse comportamento do Sr. 
Presidente da República, fazendo a exposição 
através do Ministro da Justiça deixa muito melhor as 
relações do Congresso Nacional com a Presidência 
da República. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
agradecido ao aparte de V. Exa. O nobre colega 
sabe do alto aprêço que lhe tenho. Portanto, não me 
leve a mal o nobre colega se discordo de V. Exa. 
Estou me congratulando com o Presidente da 
República pela sua atitude, Incidentemente falei 
sôbre os meios de que se utilizou, pois no meu 
entender, mandar fique o Ministro da Justiça tome 
providências sôbre o assunto importa quase num 
desaprêço ao Parlamento Nacional, onde o Govêrno 
conta com os seus Lideres. 

Peço vênia a V. Exa. mas continuo no meu 
ponto de vista de que a maneira mais adequada 
seria um entendimento do Chefe do Executivo com o 
Líder da Minoria como ocorre quando da indicação 
de Embaixadores, etc. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite 
V. Exa. outro aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – pois não. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. 

Exa. há de convir em que, quando da nomeação 
de Embaixadores, trata-se de uma 
atribuição privativa do Senado Federal e, 
então, o Presidente da República tem 
que se entender, com o Líder do Govêrno nesta 
Casa, No caso, porém, trata-se de um veto a ser 
apreciado pelo Congresso Nacional. Desde que
 

o Governo entendeu confessar o seu êrro, 
parece-me que a maneira de que se utilizou foi 
uma forma muito mais pública, solene e decisiva 
do que aquela sugerida por V. Exa. Em todo o 
caso são pontos de vista. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – 
Perfeitamente, Respeito êsse ponto de vista. 
Tanto assim que estou rendendo 
minhas homenagens ao Presidente Jânio 
Quadros pela sua grande coragem 
moral... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sem 
dúvida alguma. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – ...em 
declarar, pùblicamente o seu êrro. Sempre mereceu 
minha maior admiração o homem que se retrata, 
tanto mais quando se encontra em posição elevada. 

Sr. Presidente, a atitude do Sr. Jânio Quadros 
só merece encômios. Fomos criados, desde a 
adolescência, no regime de soldados e para um 
homem que veio de soldado a Marechal, que 
participou de todas as lutas do Brasil, para um militar 
que possui o maior número de dias de serviço em 
campanha, é um grande conforto e motivo de 
satisfação e de orgulho – embora não pertença às 
fôrças que apóiam êste Governo pois acompanho a 
sorte do meu Partido – verificar que o brasileiro que 
ora exerce a Presidência da República, não obstante 
os seus erros – e todos os cometemos – está bem 
intencionado e procura, sobretudo, fazer jus ao 
respeito do povo que o elegeu. 

Sr. Presidente, minhas palavras servem mais 
para despertar a atenção dos nobres Srs. Senadores 
e renovar-lhes o meu apêlo, no sentido de que, 
agora inspirados na atitude do próprio Chefe do 
Executivo, recusem o veto. A maior autoridade 
suprema do País reconheceu o seu êrro. Rejeitemos, 
pois, êsse veto, a fim de que possamos trans-
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mitir aos jovens a convicção de que a Pátria 
não esquece o filho que se sacrificou e que 
está disposto a sacrificar novamente se 
necessidade houver! (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 
o nobre Senador Nogueira da Gama. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA (*): 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a 
tribuna apenas para associar-me às homenagens 
hoje prestadas, neste recinto, pelo nobre Senador 
Milton Campos à antiga cidade de Ouro Prêto, no 
Estado de Minas Gerais, que amanhã completa 
duzentos e cinqüenta anos. Faço-o em meu nome e 
no do eminente Senador Benedito Valadares, que 
nesta Casa representa, de modo autêntico, as mais 
altas virtudes e qualidades dos políticos de meu 
Estado. 

Poucas palavras desejo proferir neste instante. 
Há cidades que se apresentam à posteridade como 
se fossem verdadeira natureza viva, falando aos 
homens e mulheres de hoje a história que, em seu 
território, se desenrolou através da ação de homens 
e mulheres do passado. 

A antiga Vila Rica, hoje Ouro Prêto, é cidade 
das mais gloriosas tradições de meu Estado 
Segundo a versão dada pelo historiador Antoni, Vila 
Rica foi descoberta por um dos bandeirantes 
paulistas que outrora palmilharam aquelas estradas 
rudes que iam de Taubaté até os Cataguases, no 
alto do Cerro de Tripui, região conhecida por Ouro 
Prêto, em Minas Gerais. 

Em uma dessas incursões, um dos 
elementos dessas Entradas, descendo ao longo 
do cêrro para pesquisar em tôrno da redondeza 
que lá em baixo se apresentava, no fundo do vale, 
encontrou um riacho mais adiante denominado 
Antônio Dias, Mergulhando a sua gamela
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

até o fundo de areia dêsse riacho, o Bandirante 
recolheu uma porção de granitos negros que, mais 
tarde, ao regressar de sua viagem vendeu por ínfimo 
preço, ignorando seu valor e qualidade. 

Sr. Presidente, correu a notícia da existência 
dêsses granitos negros em grande profusão. Houve 
quem os colhesse e os enviasse ao Governador do 
Rio de Janeiro, então Artur de Sá e Menezes, e êste, 
ainda segundo a versão do historiado Antoni, 
trincando um dêsses granito nos dentes, tornou 
possível o aparecimento do brilho intenso que o 
caracterizava. 

Dessa maneira descobriu-se nêles ouro do 
mais alto e puro quilate. 

Em tôrno do Riacho Antônio Dias, pessoas 
chegadas de todos os recantos procuravam 
acomodar-se construindo suas moradas. Iniciou-se, 
então, uma das mais famosas explorações do ouro 
em nossa terra. 

Assim prosseguindo, Vila Rica foi-se 
transformando em uma das maiores cidades da 
antiga Minas Gerais, e, já nos meados do século 
XVIII, as construções que se notavam naqueles 
penhascos a colocavam em lugar de grande 
destaque entre as muitas que existiam pelo interior 
do nosso Estado. 

A História porém havia reservado a Vila Rica 
um grande destino. 

Nas suas terras se acotovelavam pessoas de 
tôdas as regiões, algumas vindas mesmo de 
Portugal e Espanha, tôdas em busca do ouro, da 
riqueza. 

Vila Rica teve um grande destino, 
repito. Enviou seu ouro para Portugal, enriquecendo 
as arcas do Tesouro português e 
ajudando grandemente aquela Nação. Mas, 
deu ensejo na exploração do ouro assim processada 
intensamente, a que renascesse, no coração 
dos filhos desta terra, aquêle sentimento que 
ainda hoje nos impele e nos inspira o nacionalismo 
sadio, nacionalismo são, o nacionalismo que
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visa sempre à defesa do Brasil, que luta pela 
grandeza da nossa, terra sem permitir, entretanto, 
que doutrinas esdrúxulas ou estranhas se 
aproveitem dessas arremetidas patrióticas de que 
fomos e somos capaz de realizar para aqui se 
implantarem, desvirtuando os nobres impulsos que 
sempre inspiraram nossa gente. 

Quando digo que o nacionalismo nasceu em 
Vila Rica, tenho diante dos olhos o quadro de Filipe 
dos Santos, em 1720, que ali se rebelou contra a 
cobrança excessiva de impostos pelo erário 
português, sufocando a economia daqueles que 
lutavam, honestamente, trabalhando pela grandeza 
da região. 

Aquêle homem esquartejado, que teve seus 
membros amarrados a quatro cavalos para a 
execração pública, como então se costumava fazer, 
foi sem dúvida, com seu gesto e sua coragem, a 
primeira voz que se levantou na interlândia de nossa 
Pátria, então sob o jugo cruel dos dominadores, pela 
emancipação política e econômica que haveria de vir 
um dia, para a grandeza de todos nós. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Muito bem! 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Sr. 

Presidente, o destino de Vila Rica tinha que ser 
maior ainda, ela surgiu então como cenário da In-
confidência Mineira – o grande movimento de 
libertação que constitui o marco grandioso do nosso 
País, na sua marcha ascensional para a culminância 
do progresso e para a constelação mundial onde êle 
deve se colocar. 

Aquêles homens que conspiraram contra o 
jugo português para implantar, aqui, a República, e 
cujas aspirações se resumiram no martirológio de 
Tiradentes, foram também, por sua vez, os grandes 
pregoeiros do sentimento nacionalista de que somos, 
hoje, sucessores. 

Sr. Presidente, Vila Rica continuou na sua 
predestinação: registrou, nas suas terras, o sacrifício 
de dois mártires deixando um exemplo para os que 
deviam depois lutar no sentido da emancipação do 
nosso País. As construções de Vila Rica, erguidas 
nas escarpas mais íngremes daquele cêrro, foram 
orientadas num sentido arquitetônico que permitiu 
àquelas casas e ruas sobreviverem à inclemência do 
tempo, à crueldade dos fenômenos atmosféricos e 
ao desamparo da ação dos Governos. E ainda hoje 
ela se mostra na plena exuberância de 
grandiosidade com que outrora se apresentou diante 
do mundo, como Capital do Estado de Minas Gerais, 
até sessenta e tantos anos passados. 

Sr. Presidente, as casas de Ouro Prêto foram 
erguidas há mais de duzentos anos, e aquelas 
calçadas de pedras foram feitas, por sua vez, há 
mais de cem anos. Tudo naquelas construções é 
precário. Não obstante elas resistem à ação do 
tempo, sob o desprêzo dos Governos, 

Recentemente, os jornais noticiaram o 
desabamento de parte da Igreja de Nossa Senhora 
do Pilar, uma das mais antigas de Ouro Prêto. 
Outros desabamentos se verificaram na cidade, em 
virtude do trânsito pesado, dos caminhões de alta 
tonelagem que trafegam diàriamente, em número ,de 
mais de mil e quinhentos, pelas suas ruas. 

Faltou, até o presente, que o Govêrno 
construísse, como era de sua obrigação, a estrada 
de contôrno, em volta da Cidade, para que o trânsito 
para as diversas regiões do Estado não se fizesse 
pelas ruas antigas de Ouro Prêto, causando abalos 
nos seus alicerces e, assim, ocasionando, 
continuadamente, ruínas, de casas, de Igrejas e de 
muralhas. 

Sr. Presidente, associo-me às homenagens 
que ó Senador Milton Campos prestou a Ouro Preto. 
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Faço-o, porém, acentuando essa 
desídia governamental. 

.Ao tempo da Presidência do Senhor 
Juscelino Kubitschek, foi votado crédito de 
quarenta milhões de cruzeiros, para a 
construção dessa estrada, Vinte milhões de cruzeiros 
já foram liberados; o resto ainda depende da 
autorização. 

Desejo que o Govêrno considere, 
devidamente, o tratamento dispensado a Ouro Prêto,

País como o nosso, que possui nas páginas 
de sua história os fatos mais grandiosos, os 
movimentos mais exemplares de dignidade, de amor 
à Pátria, de resolução espiritual e de determinação 
na conquista do progresso merece que seus 
dirigentes se voltem para os monumentos históricos 
que mostram, nos dias de hoje, o que fizeram os 
nossos antepassados em prol da grandeza e da obra 
que ora pesa sôbre nossos ombros. 

Ouro Prêto, com população de quinze mil 
almas, com arrecadação de dez milhões de 
cruzeiros, contra um pagamento de funcionalismo de 
sete milhões de cruzeiros, não dispõe de recursos 
para conservar-se. Já foi arrolada no Patrimônio 
Histórico Nacional. Cabe, assim, ao Govêrno da 
República, voltar ago. ra suas vistas para êsse 
aspecto daquela grande Cidade que amanhã 
completa duzentos e cinqüenta anos. 

Sr. Presidente, levanto neste momento minha 
voz, em meu nome pessoal e no do Senador 
Benedito Valadares, em homenagem àquela terra 
que tanto amamos e em cujas ruas, nós, mineiros, 
andamos sempre ungidos de grande emoção,
 

emoção cívica, emoção patriótica, em cujas casas 
temos a impressão de ver, a cada passo, o bêrço da 
nossa raça. 

Levanto a minha voz, Sr. Presidente, em 
homenagem a Ouro prêto, que amanhã completa 
duzentos e cinqüenta anos. E o faço com o apêlo ao 
Govêrno da República, e ao Govêrno de Minas 
Gerais, no sentido de que conjuguem os seus 
esforços para guarnecer devidamente, como é 
preciso que seja feito, a grandiosidade cívica de 
Ouro Prêto, inclusive, para que sejam preservados 
os monumentos arquitetônicos que ali deixou o gênio 
extraordinário de Aleijadinho. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a do próximo dia 10, a 
seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 271, de 1958 (nº 1.870, de 1952, na Câmara), que 
institui o Fundo Partidário, regula sua distribuição e 
dá outras providências, tendo Pareceres: da 
Comissão de Constituição. e Justiça pela 
inconstitucionalidade (parecer rejeitado, em 27-6-55, 
pelo Plenário, em discussão preliminar); da 
Comissão de Serviço Público Civil, pela rejeição; da 
Comissão de Finanças, favorável. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos. 

 



93ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 10 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO E ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO 

 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Lobão da Silveira.  
Victorino Freire.  
Mendonça Clark.  
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Novaes Filho. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Nogueira da Gama. 
Moura Andrade. 
Filinto Müller. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Cuido Mondim. – 31. 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

registra o comparecimento de 31 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Vai 
ser lida a Ata. 

O Sr. Segundo Secretário lê 
a Ata da sessão anterior, que,
 

posta em discussão, é aprovada sem 
debates. 

O Sr. Primeiro Secretário dá conta do 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 89, DE 1961 

 
(Na Câmara nº 2.798-B, de 1961) 

 
Fixa vencimentos para funcionários e 

serventuários da Justiça de 1ª Instância do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os vencimentos dos funcionários e 

serventuários da Justiça de 1ª Instância do Distrito 
Federal, pagos pela União, são os constantes da 
tabela anexa. 

Parágrafo único – Os vencimentos de que 
trata êste artigo são devidos desde a data do 
exercício do funcionário ou serventuário, no 
respectivo cargo. 

Art. 2º – Aplicam-se aos funcionários e 
serventuários de que trata esta lei as 
disposições da Lei nº 3.826, de 23 de novembro 
de 1960. 

Art. 3º – As despesas resultantes desta lei 
correrão à conta da verba 1.1.00 do subanexo 
0506 – Justiça do Distrito Federal – do 
Orçamento vigente, ficando o Poder Executivo 
autorizado a suplementá-la até o limite de Cr$
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19.000.000,00 (dezenove milhões de cruzeiros). 

Art. 4º – Fica ainda o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal – o crédito especial 
de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros) para atender ao pagamento de venci- 

mentos devidos ao pessoal de que trata a presente 
lei no exercício de 1960. 

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, em 7 de Julho de 
1961. 

 
TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º 

 

Nº de 
Cargos 

Cargos Nível Ref. base 
Razão 

Horizontal 

   Cr$ Cr$ 
2 Escrivão das Varas Criminais ................................... 18 36.000,00 1.450,00 

12 Escrevente juramentado ........................................... 16 30.000,00 1.150,00 
16 Oficial de Justiça ....................................................... 14 25.000,00 900,00 
25 Escrevente Auxiliar ................................................... 12 21.000,00 800.00 
10 Mensageiro ............................................................... 10 18.000,00 700,00 

     
 

Câmara dos Deputados, em 7 de julho de 
1961. 

Às Comissões de Serviço Publico Civil e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 

por cessão do Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, na 

última sessão do Senado, o eminente representante 
da Bahia, Senador Lima Teixeira, como de hábito, fêz 
pitoresca dissertação sôbre atuais fatos da vida 
política brasileira e houve por bem focalizar o 
Partido Libertador ou seja, a orientação do seu emi- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

nente chefe, o grande democrata Deputado Raul 
Pila. 

Não tive ensejo de responder essa parte do 
discurso do meu velho e querido companheiro devido 
ao grande número de apartes que de certo modo até 
tumultuaram a oração de Sua Excelência. 

Hoje, porém, Sr. Presidente, representante 
que sou nesta Casa há tantos anos do Partido 
Libertador, julgo-me no dever indeclinável de 
pronunciar algumas palavras para melhor esclarecer 
a posição do nosso Partido, em face do atual 
Govêrno. 

Alguns jornais publicaram que o Sr. Raul Pila 
iria pronunciar um discurso e até se adiantaram nos 
itens que seriam abordados pelo eminente chefe 
Libertador. 

O Deputado Raul Pila em uma 
nota – também objeto de co- 
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mentárío do prezado companheiro Lima Teixeira – 
declarou que êle foi o mais surpreendido com aquela 
notícia, porque não pensou em pronunciar discurso 
na Câmara, e tão pouco, dentro dos itens 
formulados; mantém o seu Partido o apoio que deu, 
desde quando candidato, ao Sr. Jânio Quadros, e 
que esperançoso acompanha a administração de S. 
Exa. que já agora se apresenta austera, profícua, 
perfeitamente em dia com as aspirações do povo 
brasileiro. 

O Sr. Raul Pila faz sim restrição ao estilo de 
govêrno do Sr. Jânio Quadros, todavia, cada 
Presidente tem o seu estilo próprio de govêrno. Muito 
embora tenha que obedecer às prescrições legais, à 
ordem democrática, nenhum chefe de govêrno pode 
renunciar àqueles traços de maior relêvo da sua 
personalidade, na maneira de conduzir a coisa 
pública e, sobretudo, de situar os diferentes ângulos 
da sua administração, do seu govêrno. 

O eminente Sr. Raul Pila, sabe o Senado, 
sabe a Nação, é um dos democratas exemplares 
dêste País. Faz em derredor de nosso sistema um 
verdadeiro apostolado, desejando até nos conduzir 
para a essência da democracia, que é, sem dúvida, o 
govêrno de responsabilidade, ou seja o regime 
parlamentar. 

Sr. Presidente, a administração do eminente 
Sr. Jânio Quadros, pelas medidas que vem 
adotando, pela austeridade, sobretudo pelo princípio 
de autoridade que tão alto está ressaltado no seu 
Govêrno, vem merecendo o apoio do Partido 
Libertador e das suas Bancadas nas duas Casas do 
Congresso. 

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

O SR. NOVAES FILHO: – É 
com muito prazer que ouço sem- 

pre o meu eminente mestre em comentários 
políticos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Êsse sentimento é 
recíproco. Gostaria de esclarecer a V. Exa. que, ao 
me reportar ao eminente Deputado Raul Pila, depois 
de fazer as referências que S. Exa. merece, citei o 
noticiário publicado no O Globo de ante-ontem em 
que S. Exa. ao se dizer surpreendido com o noticiário 
veiculado em outros jornais, declarou que realmente 
fazia restrições ao Presidente Jânio Quadros, o 
considerava mesmo personalista e não tomaria outra 
atitude, porque o seu Partido havia deliberado apoiar 
o Govêrno de Sua Excelência. Por êsse motivo 
deixava de entrar em outra consideração, muito 
embora reconhecesse que o Govêrno do Sr. Jânio 
Quadros quanto a outros setores agia 
acertadamente. Estas as declarações do Deputado 
Raul Pila que tive ensejo de comentar; trouxe a 
figura de Raul Pila porque o considero um dos 
brasileiros mais eminentes e dignos, como político, 
de maneira que a sua palavra me merece muita 
fé. 

O SR. NOVAES FILHO: – Agradeço os altos 
e ao mesmo tempo merecidos conceitos que 
V. Exa. acaba de expender a respeito da 
personalidade do Deputado Raul Pila, a quem hoje 
me ligam não sòmente, laços de solidariedade 
política, mas sobretudo as mais íntimas relações de 
amizades. 

Mas, Sr. Presidente, o eminente Senador Lima 
Teixeira tem nos seus comentários – poderia dizer – 
uma pontinha de malícia, mas não quero dizer. 
Como S. Exa., digno representante da Bahia, acha 
que não seria anti-regimental que eu disesse nos 
seus comentários há sempre um pouquinho de 
pimenta, quando S. Exa. alega o afastamento de 
Parlamentares amigos, que apóiam o Govêrno, das 
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costumeiras audiências presidenciais sempre tão 
usadas e abusadas no regime presidencialista. 

Parece-me que a crítica não procede porque 
tôdas as agremiações políticas, mesmo a dissidência 
do Partido Socialista Brasileiro que apoiou S. Exa. 
nas urnas, tem junto ao Govêrno representantes 
através de um de seus membros nas Pastas 
Ministeriais ou tomando parte na coordenação 
administrativa. De modo que os parlamentares se 
sentem dispensados de uma solicitação de audiência 
ao Chefe do Govêrno, uma vez que por meio dos 
seus correligionários que representam as 
agremiações junto à administração pública, podem 
se entenderem e, ao mesmo tempo, encaminhar 
solicitações e apelos ao Presidente da República. 

Já tive ocasião de declarar neste Plenário que 
o único Partido que apoiou, expontâneamente o Sr. 
Jânio Quadros sem solicitação de qualquer ordem, 
sem ter sido contemplado nos quadros 
governamentais, foi o Partido Libertador. No entanto 
daí não resultou qualquer mágoa ou queixa porque, 
ao fazermos a comunicação de que o apoiaríamos, 
foi S. Exa. cientificado de que não tínhamos 
reivindicações a fazer ao seu Govêrno. 

Parece-me, portanto, que nenhum outro apoio 
é mais sensível ao Sr. Jânio Quadros e perante o 
País, nenhum outro Partido se apresenta com linha 
de isenção e superioridade tão grande quanto o 
Partido Libertador, cujo interêsse é tão sòmente a 
defesa dos interêsses nacionais. 

Até hoje, achamos que o Sr. Jânio Quadros 
está realmente sentindo e interpretando, no seu 
Govêrno, a austeridade e as boas e completas 
medidas administrativas. 

A União Democrática Nacional que ali me 
observa através do seu eminente Vice-Líder, o 
representante de Sergipe, o querido Senador 

Heribaldo Vieira, foi bem aquinhoada. 
Segundo dizem, com três Ministérios; mas eu 

diria quatro, porque indicou a Agremiação três 
Ministros – três valores sem dúvida – o Sr. 
Clemente Mariani, uma das mais altas figuras da 
nacionalidade, antigo Ministro do Presidente Eurico 
Dutra, que deu rendimento exemplar à Pasta de 
Educação e Saúde; o Ministro Afonso Arinos, sem 
nenhum favor, um expoente ela vida pública 
brasileira e o Sr. Deputado João Agripino, ambos 
antigos líderes da Minoria, na Câmara dos 
Deputados, autênticos representantes e intérpretes 
dos sentimentos e aspirações da União 
Democrática Nacional; finalmente o Sr. Romero da 
Costa, Ministro da Agricultura pernambucano, 
eminente homem digno da Pasta por todos os 
títulos, pelo caráter, pela inteligência e perfeito 
conhecimento dos problemas agrícolas, indicado 
pelo Governador Cid Sampaio, um dos eminentes 
Líderes do Partido, que não recomendaria quem não 
tivesse vinculação pessoal com Sua Excelência. 
Logo se o inclui entre elementos indicados pela 
União Democrática Nacional ao Senhor Jânio 
Quadros. 

Portanto, há uma diferença que precisa 
ser apontada à Nação. Quando o Sr. Jânio Quadros 
afirma que não tem compromisso com grupos 
ou Partidos, S. Exa. declara uma verdade. Apenas 
repete aquilo que tantas vêzes repetiu durante a 
sua campanha, como muito bem nos esclareceu, 
na última sessão, o eminente Vice-Líder da Maioria, 
o Sr. Senador Victorino Freire, que, na sua própria 
função é isento de qualquer outro sentimento, 
fêz justiça, neste Plenário, ao atual Chefe do 
Govêrno. Não tem o ilustre Presidente da República 
compromissos com grupos ou Partidos no sentido 
de conduzir a sua administração de acôr- 
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do com a vontade ou as diretrizes dessa ou daquela 
facção. Mas reconhece S. Exa. a contribuíção que 
essas agremiações políticas lhe trouxeram. Tanto 
assim que organizou o seu Govêrno sem as esquecer, 
procurando atrair para a administração homens de 
todos os setores políticos. Logo o Sr. Jânio Quadros, 
ao contrário do que se pretende, antes de esquecer 
êsses compromissos os fêz bem lembrados, quando 
da organização de seus Ministérios. 

De modo que é necessário fique bem claro: o 
Sr. Jânio Quadros acata e respeita os Partidos 
políticos; e não poderia deixar de fazê-lo um homem 
de sua inteligência e cultura, com a projeção tão 
grande que vem alcançando nos quadros da 
Democracia. O Sr. Jânio Quadros aceita a existência 
das organizações partidárias como passos 
indispensáveis à boa marcha e ordem democrática 
no Brasil. S. Exa. premiou tôdas as correntes que o 
apoiaram retirando de cada uma os homens públicos 
notáveis para auxiliá-lo na sua tarefa administrativa. 

Portanto, quando S. Exa. diz que não tem 
compromissos de aceitar diretrizes e programas 
partidários ou de grupos, é porque, no Govêrno, 
entende S. Exa. que obrigações só existem para com 
o povo, o que é uma verdade. 

Ninguém pode negar que a votação obtida 
pelo Sr. Jânio Quadros excedeu, de muito, aos 
cálculos dos quadros políticos que o apoiaram. Por 
esta razão, faz muito bem S. Exa. em orientar o seu 
Govêrno dentro de diretrizes próprias, que devem ser 
exatamente aquelas que mereceram do povo o alto 
teor de confiança quando da sua candidatura à 
Presidência da República. 

Sr. Presidente, não tenho procuração 
dos outros Partidos para defendê-los. Trata-se, 
apenas, de atitude de pura camaradagem 
– não sei se o têrmo "camaradagem" 

poderá ser, apreciado com sentido ideológico!... 
(Risos) por isso desde logo prefiro retificar, dizendo 
de boa cordialidade. Mas, quanto ao Partido 
Libertador, julgo ter deixado bem claro que nossa 
atitude – ratificada há poucos dias, na reunião, em 
meu Gabinete no Senado, das Bancadas do meu 
Partido, nas duas Casas do Congresso – é de apoio 
à Administração do Sr. Jânio Quadros que nos 
infunde confiança. E nesta altura dos 
acontecimentos, não tenho dúvida de que o Sr. Jânio 
Quadros – se não surgirem imprevistos ou motivos 
capazes de alterar a sua obra administrativa – vai, 
realmente, oferecer-nos um Govêrno dos mais 
profícuos e úteis aos interêsses da nacionalidade. 

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

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Quando o 
ilustre Senador Fernandes Távora me solicitou o 
aparte, já o pedira o nobre Senador Lima Teixeira, 
razão por que concederei, antes, ao representante 
baiano e, em seguida, ao meu eminente Mestre do 
ceará. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quando 
afirmei aqui, que o Senhor Jânio Quadros não dá 
atenção ao Congresso, tinha razão para 
isso, primeiro porque era comum aos outros 
Presidentes manter contato permanente com os 
Parlamentares, recebendo-os em freqüentes 
audiências, mas o atual Chefe do Govêrno tem um 
estilo, de que V. Exas. sempre fazem praça, com o 
qual talvez nem todos se habituem, porque o Sr. 
Jânio Quadros procura realmente afastar o 
Congresso. Criou sub-gabinetes civis nos Estados, 
e agora S. Exa. passa oito dias em cada Estado 
para atender às reivindicações dos Governos. 
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Por conseguinte, S. Exa. ignora os representantes do 
povo, Senadores e Deputados, afastando-os do 
contato direto que mantinham com o povo brasileiro. 
Resumindo: as atitudes do Sr. Presidente da 
República deixam transparecer bem claramente que 
S. Exa. não pretende entendimentos com o 
Congresso Nacional. Esta a minha opinião. 

O SR. NOVAES FILHO: – Respondo a V. Exa. 
e até me felicito com esta oportunidade pois penso 
de modo diferente de V. Exa. No longo período que 
passei na Minoria do Senado, raramente tive ensejo 
de me avistar com o Sr. Presidente da República. 
Manda a Justiça que eu diga, porém, que nas 
poucas vêzes em que me encontrei com o Sr. 
Juscelino Kubitschek, fui acolhido da maneira mais 
cavalheiresca possível, e talvez isso até me 
proporcione tranqüilidade diante do estilo do Sr. 
Jânio Quadros. Entendo, no entanto, que o Sr. Jânio 
Quadros como nenhum outro Presidente, está dando 
provas do mais alto aprêço e sobretudo de respeito 
aos sentimentos patrióticos do Congresso Nacional. 
Falta de aprêço e de confiança no Congresso 
Nacional seria se S. Exa. convocasse diàriamente os 
Senhores Senadores e Deputados para pedir-lhes 
votos, ou procurar traçar-lhes orientação e diretrizes, 
ao sabor de suas conveniências políticas e 
administrativas. Isso, sim, seria desaprêço e falta de 
confiança no Congresso que deve cumprir 
serenamente seus deveres, eqüidistante do bazar de 
prendas do Poder Executivo. 

Entendo, Senhor Presidente, neste particular, 
que o Sr. Jânio Quadros, inaugurou um estilo de 
govêrno da mais alta austeridade e do mais completo 
respeito aos membros do Congresso Nacional. 

Quanto aos falados Sub-Gabinetes, 
não compreendo porque o emi- 

nente representante da Bahia, Senador Lima 
Teixeira, os encara como fatôres de desprestígio ao 
Poder Legislativo. Os Sub-Gabinetes foram criados 
com a alta preocupação de evitar, num País de 
tamanhas distâncias, de meios de comunicação tão 
extensos e tão caros, que os brasileiros que 
tivessem interêsses a defender junto à Presidência 
da República, nos locais de suas residências ou seja 
nos próprios Estados, não encontrassem à mão um 
setor administrativo ao qual recorressem para 
reclamações, encaminhamento de papéis, 
solicitações ou informações sôbre requerimentos em 
andamento. 

Não vejo porque isso desprestigie o 
Congresso Nacional, mesmo porque nem seria 
próprio que os Parlamentares fôssem porta-vozes de 
solicitações dos brasileiros nos Estados junto à 
Presidência da República. 

Ao contrário, a posição do Parlamento 
Nacional é muito outra e acho que cumpre também 
aos Parlamentares, o dever de solicitar audiências 
ao Sr. Presidente da República, a fim de encaminhar 
problemas do interêsse de seus Estados, como 
reclamações, pedidos de providências etc., que lhes 
pareçam justos. Êsse o dever que nos incumbe, e a 
que nenhum de nós deve renunciar: o de solicitar 
audiências ao Presidente e levar-lhe, de viva voz 
com esclarecimentos e detalhes, os mais preciosos, 
a situação que devemos defender junto ao Poder 
Executivo. 

Não nos julguemos desprestigiados porque 
tenhamos deixado de ser o veículo de pedidos, de 
reclamações, de encaminhamento de processos, 
dessa coisa tôda, eminentemente burocrática. Aí, 
discordo do eminente representante da Bahia, meu 
querido amigo Senador Lima Teixeira. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Oh! quantas vêzes 
V. Exa. quiser. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É sempre com 
muito prazer que aparteio Vossa Excelência... 

O SR. NOVAES FILHO: – E com igual prazer 
ouço V. Exa., que é nosso verdadeiro mestre, em 
comentários políticos. (Risos). 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...até porque, amigo 
dedicado de V. Exa., é sempre uma satisfação 
aparteá-lo. Mas, gostaria de explicar meu 
pensamento. Referi-me dêsse modo a essas atitudes 
do Sr. Jânio Quadros, porque estou vendo que S. 
Exa., dia a dia, está agindo no sentido de separar os 
parlamentares dos seus objetivos no Congresso. Daí 
êsse seu maior contato com o povo, através dos 
Sub-Gabinetes Civis e já agora, vai viajar sempre, 
passando a fazer o que se poderá chamar de 
Govêrno itinerante – pois passará uns oito dias em 
cada Estado para auscultar-lhes as necessidades, 
também, e ouvir queixas e reclamações. Tudo isso faz 
com que S. Exa. ainda esta vez, demonstre não estar 
muito desejoso de manter aquêle clima de harmonia, 
de entendimento e mesmo de contato mais direto 
com os parlamentares. Êste, o meu pensamento. 

O SR. NOVAES FILHO: – Está V. Exa., 
laborando em profundo equívoco. O pensamento do 
Sr. Presidente da República foi outro, diametralmente 
opôsto: poupar os membros do Congresso Nacional 
do incômodo de estar todos os dias nos corredores do 
Palácio Presidencial, junto ao Gabinete Civil, ao 
Gabinete Militar, aos seus Oficiais de Gabinete, 
enfim, indagando sôbre andamento de papéis 

petições, disso e daquilo, tudo do interêsse da 
gente de sua terra, que não dispunha de outro 
veículo, de outro meio para melhor se informar 
além dos seus representantes. De modo que o Sr. 
Jânio Quadros, com êsse gesto, a meu ver, deu alta 
prova de aprêço e de respeito ao Parlamento 
Nacional. 

Dou, portanto a essa orientação, interpretação 
muito diferente da de V. Exa. O que S. Exa. quis foi 
separar assuntos exclusivamente ligados à órbita do 
Executivo da atuação diária dos membros do 
Congresso. É como interpreto o pensamento do 
eminente Chefe do Executivo. 

Não sei se ainda tenho oportunidade, 
mas com que prazer ouviria meu grande mestre 
do Ceará, que me pediu, há pouco, permissão 
para um aparte; o nobre Senador Fernandes 
Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Está V. Exa. 
expressando o verdadeiro sentir de tôdas as 
agremiações que concorreram para a eleição do 
Presidente Jânio Quadros. Está S. Exa. fazendo 
exatamente aquilo que prometeu no seu programa. 
Essas agremiações não exigem outra coisa senão 
continue o Presidente da República a cumprir com o 
que prometeu, na representação mais verdadeira 
dos interêsses da nacionalidade! 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado ao 
eminente Senador Fernandes Távora. Devo mesmo 
exteriorizar minha alegria pela chancela que S. Exa. 
traz às modestas expressões do despretensioso 
discurso que pronuncio nesta hora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não tenho 
autoridade para chancelar, mas... 
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O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, 
eram estas as considerações que desejava externar 
em tôrno do discurso feito pelo eminente 
representante da Bahia na última sessão do Senado. 
(Muito bem). 

Em meio ao discurso do Sr. Novaes Filho, o 
Sr. Moura Andrade deixa a Presidência, assumindo-a 
o Sr. Gilberto Marinho. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na sessão ordinária 
realizada a 12 de junho passado, tive oportunidade 
de tecer várias considerações, desaconselhando a 
extinção da Estrada-de-Ferro Bragança, no Estado 
do Pará. 

Hoje volto a tratar do assunto com outros 
elementos, e focalizando a repercussão que teve a 
notícia naquele Estado. 

Quando se lançaram os trilhos da Estrada-de-
Ferro Bragança, haviam dois objetivos: um, o de criar 
uma zona agrícola entre a Capital do Estado e a 
Cidade de Bragança; outro, o de fazer a primeira 
tentativa de colonização, na região. 

O escritor Ernesto Cruz escreveu monografia a 
respeito da Estrada-de-Ferro Bragança, em que 
descreve como primeiramente se tentou povoar a 
região com a vinda de colonos inglêses, franceses, 
suíços e até argentinos. No entanto, pela 
inclemência do clima, êsses imigrantes tiveram de 
abandonar a região. 

Foram os bravos imigrantes nordestinos, 
como sempre tangidos pelas sêcas, que, 
irmanados aos bravos caboclos do Pará consegui- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador.

ram povoá-la e colonizá-la. Esta é afirmativa de 
bastante significação para nós, porque já alguém 
disse que, "na Amazônia tudo é grande, menos o 
homem". Muito pelo contrário, o homem brasileiro, o 
homem da Amazônia ali se firmou, povoando 
e colonizando extensa região, criando a zona 
agrícola de que o Pará e a Amazônia precisavam 
então. 

Àquele tempo todos os Estados da Amazônia 
recebiam do Pará a farinha, o arroz, o fumo e outros 
produtos. Com o correr do tempo, como tive 
oportunidade de expor, modificou-se o panorama 
econômico da região com a introdução de culturas 
novas, dentre as quais a da juta e da malva, hoje 
com grande expansão, além do plantio de 
seringueiras e de pimenta do reino. 

Assim é que, Sr. Presidente, ao tomar 
conhecimento da deliberação da Comissão de 
Estudos, nomeada pelo Govêrno Federal com o 
objetivo de resolver os problemas dos ramais 
deficitários, o Diretor da Estrada-de-Ferro 
Bragança, já nomeado pelo atual Govêrno, não 
ficou indiferente à própria sorte da Estrada, e veio a 
público, através da imprensa escrita e falada para 
provar que a ferrovia apesar de deficitária, não é 
anti-econômica. 

Sr. Presidente, de início lerei a manifestação 
do Diretor da Estrada-de-Ferro Bragança, a respeito 
do assunto, e depois de outras autoridades da 
região, pois a notícia provocou verdadeiro impacto 
emocional no meu Estado, causando reuniões de 
Prefeitos, de Câmaras Municipais, de estações de 
rádio e dos jornais. A situação de alarma contra a 
supressão da Estrada-de-Ferro Bragança não fêz 
sentir sòmente no meu Estado mas também na 
imprensa do Sul do País, como terei oportunidade de 
salientar. 
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O Diretor daquela ferrovia logo que teve 
conhecimento do fato, transmitiu-me o seguinte 
telegrama: 

"Urgente – Senador Lobão da Silveira – 
Senado Federal – Brasília. 

"O Estado do Pará confia no espírito de luta de 
Vossa Excelência, no sentido de resguardar os 
interêsses superiores da nossa terra. A Estrada-de-
Ferro Bragança está ameaçada de extinção, através 
do Relatório DNEF-DNER, já aprovado pelo Sr. 
Presidente da República. Solicito de Vossa 
Excelência providências urgentes, a fim de fazer 
sentir a enorme injustiça contra a economia regional, 
agora em vias de soerguimento, através da Fábrica 
de Cimento Capanema, capaz, por si só, de justificar 
a existência da ferrovia. Aguardamos urgentes 
manifestações de Vossa Excelência. Apresentamos 
nossas cordiais saudações. – Philadelpho Cunha – 
Superintendente". 

Sr. Presidente, louvo a atitude do 
Superintendente da Estrada-de-Ferro Bragança que 
não se conformou com as deliberações e os estudos, 
e veio a público provar, como salientarei mais 
adiante, que a ferrovia tem capacidade para 
subsistir. 

Na cidade de Bragança, reuniram-se o Prefeito 
local, o Superintendente da Estrada, o Diretor da 
Rádio Educadora de Bragança, o representante da 
Prelazia, representantes industriais e lavradores, 
com o objetivo de fazer sentir ao Sr. Presidente da 
República a injustiça da deliberação ou do propósito 
de suprimir a nossa principal Ferrovia. 

Do Sr. Prefeito Municipal de 
Bragança, recebi o Ofício nº 104, 

de 12 de junho de 1961, assim redigido: 
(Lendo) 
"Of. nº 104. 

 
12 de junho de 1961 

 
Exmo. Sr. 
Senador Dr. Lobão da Silveira. 
Senado Federal. 
Brasília – D.F. 
Passo às mãos do prezado amigo o teor dos 

telegramas que dirigi aos Exmos. Srs. Presidente da 
República, Ministro da Saúde, Presidente da Rêde 
Ferroviária Federal S. A. e Governador do Estado. 

Solicito pois, sôbre o assunto empregar V. 
Exa. seus bons esforços para que não seja extinta a 
E. F. B. que tantos serviços vem prestando ao 
Estado e Municípios, em todo o seu percurso. 

Êste Executivo e povo bragantino prevendo 
extinção Estrada-de-Ferro Bragança, virtude sua 
situação deficitária estar incluída número estradas 
a serem extintas, conforme notícias divulgadas, 
apelam distinto paraense, sua eficiente 
cooperação junto ao eminente Dr. Jânio Quadros, 
Presidente da República, sentido sustar extinção 
nossa ferrovia que vem prestando valioso auxílio a 
inúmeros Municípios da zona bragantina. Reunião 
conjunta neste Município dia 9 Executivo Municipal, 
Câmara Muncipal, Dr. Philadelpho Cunha, 
Superintendente E. F. B., Associação Comercial, 
Banco do Brasil, Amazônia, Caixa Econômica, 
Rádio Educadora, Prelazia Guamá, Comerciantes, 
Industriais e pessoas gradas, dinâmico 
Superintendente Dr. Philadelpho fêz explanação si- 
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tuação financeira E. F. B. no estado que recebeu e 
auspiciosos resultados de dois meses sua 
administração, demonstrando com dados positivos ter 
aumentado receita, diminuindo despesas ante 
medidas severas que adotou. Esperançoso da 
emancipação econômica nossa ferrovia com grande 
produção e escoamento via férrea dos produtos da 
única Fábrica Cimento da Amazônia, instalada 
recentemente cidade Capanema, com capacidade 
para centenas toneladas diárias e ainda com 
mudança cêrca cem quilômetros trilhos entre 
Timboteúa e Bragança, a dileselização nossa ferrovia 
para transportes pesados inclusive transportes fibra 
que não pode ser feito máquinas vapor ocasionando 
incêndios, teve Dr. Philadelpho apoio geral tôdas 
classes nosso Município pelo devotamente está 
empregando para equilíbrio finanças nossa estrada 
ainda êste exercício. Pelo exposto, ilustre paraense, 
êste Executivo e povo bragantino confiam seus 
esforços patrióticos pela não extinção nossa E. F. B., 
evitando assim completa paralisação da lavoura na 
zona bragantina, queda brusca rendas estaduais, 
federais, municipais, jogando enfim à miséria e 
desamparo milhares de brasileiros com suas famílias 
nascidas e criadas na agricultura em todo percurso da 
estrada na zona bragantina. Saudações Cordiais. 

Com os meus votos de felicidades, firmo-me 
com estima. 

Atenciosamente. 
Mário Queiroz do Rosário – Prefeito Municipal". 
Descreve S. Sa. o quadro de 

desolação e desespêro da população 
agrícola que se situou às margens 

da Estrada-de-Ferro de Bragança, na expectativa 
de que o Govêrno Federal jamais esqueceria 
em nosso Estado, população tão digna de melhor 
sorte. 

Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Anhangá, tratando do mesmo assunto, recebi o 
seguinte telegrama: 

"A Câmara Municipal de Anhangá, Pará, 
alheia à colaboração político-partidária, apela para 
o espírito patriótico de V. Exa. a fim de interceder 
junto ao Exmo. Sr. Presidente da República 
no sentido da não concretização da extinção 
da Estrada Ferroviária Bragantina, neste Estado, 
incluída no relatório apresentado por técnicos 
abalizados a S. Exa., pelo qual sugerem a extinção 
da mesma. Tal medida virá acarretar grandes 
prejuízos econômicos à vida financeira, da 
região. 

Saudações Assinado: Francisco Moreira 
Nascimento Presidente". 

Do Dr. Heráclito Ferreira Silva, Dentista na 
cidade de Bragança, recebi o seguinte telegrama: 

Estamos em momentos de expectativa com o 
fechamento da nossa estrada-de-ferro e aguardamos 
providências de V. Exa. junto ao Presidente da 
República. Respeitosas saudações, as.) Heráclito 
Ferreira Silva. 

A Imprensa também, tem se ocupado dessa 
desoladora situação e a "Fôlha do Norte", em sua 
edição de 8 de junho, escreveu o seguinte: 

Há homens que empregam suas atividades 
na lavoura, cujas terras marginam a estrada-de-
ferro, usam como meio de transporte por exce- 
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lência, o trem. Usam-no, não sòmente como meio de 
comunicação comum, como passageiros, mas, 
também, para o escoamento dos produtos oriundos 
da agricultura. Comunidades há que os veículos 
rodoviários ainda não atingiram. Isso deriva ainda da 
maneira como foi colonizada a zona ferroviária, de 
forma que existem vários ramais por onde transitam 
os colonos apenas por um caminho chamado da 
"roça" através dos quais a gente que habita nos 
núcleos rurais caminha até aonde existe uma 
parada, carregando, às vêzes, cargas nas costas de 
animais, para o trem, a fim de transportá-las aos 
centros onde negociam. A atitude a ser tomada 
influiria sobremaneira na situação sócio-econômica 
do habitante da zona ferroviária". 

É da Fôlha do Norte, de 8 de junho de 1961 o 
seguinte editorial: 

O Sr. Jânio Quadros é um homem de boas 
idéias, algumas irrealizáveis. Uma delas: a criação 
de subchefias de seu gabinete civil e militar nos 
Estados. No Pará onde o Diabo perdeu o cachimbo, 
o Chefe da Nação teve a sorte de encontrar dois 
elementos de primeiríssima ordem para essas 
funções: um oficial da aeronáutica e um médico dos 
mais conceituados. São ponderados e discretos. 
Mas, o Sr. Jânio Quadros lança um auxiliar em órbita 
e se esquece dêle no espaço. Faz também como os 
donos de seringais nos áureos tempos do Acre e do 
Xingu: leva o seringueiro ou o balateiro numa 
embarcação, despeja-o na beira do barranco com 
um saquinho de sal e um rifle de papo amarelo e dei- 

xa-o na solidão, entregue à sua própria sorte. Seis 
meses depois, volta a recolhê-lo com o resultado do 
corte das árvores milagrosas. As vêzes, junta um 
cadáver de retôrno, que é jogado às águas mais 
adiante, outras vêzes não encontra ninguém: a 
floresta engoliu o homem. O Sr. Jânio Quadros 
indica êste, designa aquêle, e vai tratar de outras 
iniciativas. Não dá casa para funcionar o 
departamento, não dá transporte, não dá telefone, 
não dá recursos, enfim, e exige rendimento de 
trabalho. As aranhas que teçam as suas teias, as 
abelhas que fabriquem o seu mel. 

Ocorrem-nos estas observações a propósito do 
caso da Estrada de Ferro de Bragança; numa 
exposição, segura, lúcida e honesta, pela rádio, o 
diretor Philadelpho Cunha colocou o assunto nos seus 
têrmos básicos: à ferrovia não falta capacidade, falta 
oportunidade de carga para deixar de ser totalmente 
deficitária, e apresentou logo para o caso uma solução 
que não é problemática; o maior empreendimento 
industrial do Pará, na zona bragantina, a Fábrica de 
Cimento de Capanema, vai depender dos vagões da 
Estrada para o escoamento da sua produção, dentro 
em breve. Se a Fábrica em funcionamento encontrar a 
estrada em paralisação, o abalo será incalculável, 
nem tanto para esta nem para aquela, mas para a 
economia do Estado, em permanente defícit 
orçamentário, em desesperada luta contra o seu 
subdesenvolvimento. Nesta altura é que gostaríamos 
que as subchefias do gabinete civil e militar 
da presidência da República estivessem aparelha- 

 



– 251 – 
 
dos e em condições de intervir na questão, 
coordenando junto ao Sr. Jânio Quadros uma saída 
para o beco em que se estão engarrafando tôdas as 
nossas esperanças de um futuro melhor para o Pará.

Se êsse organismo aqui já existisse de fato, 
funcionando, seria o melhor ensejo para consagrar 
na gratidão pública um govêrno como é o do País 
cheio de intenções honradas, porém, com uma 
impossibilidade patente de executar tudo aquilo que 
planeja. 

Sr. Presidente, na posição que tomou o meu 
Estado contra o fechamento da Estrada-de-Ferro de 
Bragança, tivemos o apoio e a solidariedade de 
vários jornais e revistas do País valendo salientar, 
nesta oportunidade, um artigo publicado no "Jornal 
do Brasil", edição de 13 de junho último, da autoria 
do Doutor Chermont de Brito, do qual vou ler alguns 
trechos para que constem desta exposição: 

(Lendo) 
Fim da Estrada-de-Ferro de Bragança-

Chermont de Brito. 
As terras altas e ferazes da zona bragantina 

sempre despertaram o interêsse e o entusiasmo dos 
paraenses que se preocupavam com o progresso da 
esplêndida província do Norte do Brasil. Essas 
glebas pensava-se e com razão, poderiam ser o 
celeiro de Belém e de tôda a Amazônia. Uma 
estrada-de-ferro ligando a Capital à Cidade de 
Bragança, transformaria a área imensa e fértil em 
opulentos vergéis. 

Se o Pará lutou bravamente 
para ter a Estrada-de-Ferro de Bragança, 
muito mais lutou por mantê-la funcio-

nando. A crise da borracha que arruinou a Amazônia 
refletiu-se terrivelmente na via férrea. Não sòmente 
deixaram de construir ramais que deveriam 
completá-la, como não lhe entregavam recursos para 
uma simples manutenção. De 1922 até 1960 ela 
pertenceu ora ao Estado do Pará ora ao Govêrno 
Federal, sempre sem verbas para seu 
desenvolvimento. E agora, tendo passado para a 
Rêde Ferroviária Federal, a Estrada de Ferro de 
Bragança, recebe o tiro da misericórdia: vão 
arrancar-lhe os trilhos, os trilhos beneméritos por 
onde há mais de meio século se transporte tôda a 
riqueza agrícola do Pará. Castanhal, Capanema, 
Igarapé-Açu, Maracanã, Marapanim, Salinópolis, São 
Caetano de Odivelas, Santa Isabel, para citar os 
mais importantes municípios da zona bragantina, que 
será de vós do vosso trabalho, da vosso vida, sem a 
Estrada-de-Ferro de Bragança? 

Nesses municípios, concentra-se uma 
população densíssima, que vive da terra e tira da 
terra os produtos de primeira necessidade que 
abastecem Belém, todo o Estado, já servem aos 
vários mercados da planície, inclusive Manaus. 

Apesar da sua importância demográfica e 
econômica, os agricultores bragantinos não têm 
contado com o amparo dos Governos do Estado e da 
República. 

A despeito de economias, o Govêrno 
Federal destrói a Bragança, quando seria certo 
dar-lhe condições de vida e progresso, integrando-a 
no desenvolvimento econômico e agrícola 
da região. Não posso crer na apatia e 
passividade com que o povo do Pará acei-
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ta o sacrifício injusto e cruel do seu patrimônio. A 
reação contra os propósitos da Rêde Ferroviária 
deveria ser a mais veemente e violenta por quantos 
se interessam pelo progresso do Pará, a ponto de 
obrigar o Govêrno Federal a recuar, e, afinal, 
consentir que a velha estrada continue na sua 
grande e bela missão, malgrado as suas dificuldades 
técnicas, de concorrer para a riqueza da zona 
bragantina. 

A Imprensa de São Paulo, também tem-se 
ocupado do assunto através de dois conceituados 
órgãos – "O Estado de São Paulo", que vem 
publicando uma série de artigos sôbre o panorama 
geral da situação ferroviária em todo o Brasil, e a 
revista "Visão" que, em uma página inteira dedicada 
à Estrada-de-Ferro de Bragança, estampou a 
fotografia de uma das velhas máquinas ali ainda em 
uso e um oroquis da trajetória da Estrada, com tôdas 
as cidades, vilas e povoados por onde passa. 

Na edição de 30 de junho último, dessa 
conceituada revista, extraí dois trechos que lerei ao 
Senado: 

A notícia alarmou a mais rica e promissora 
região do Estado, cujo desenvolvimento está 
diretamente ligado à presença da ferrovia, que a 
aproximou de Belém, centro de consumo de seus 
produtos e pôrto de escoamento de suas safras 
(arroz, fibras, frutas etc). 

 
"A zona bragantina sustenta 

que a modernização do equipamento, a melhor 
conservação da ferrovia e o reajustamento dos fretes 
reduziriam bastante o deficit e livrariam a estrada do 
índex federal". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, chego agora 
ao ponto principal dêste discurso, ou melhor, ao 
objetivo, que temos em mira: a recuperação da 
Estrada-de-Ferro de Brangança e a maneira como 
será possível consegui-la. 

O Diretor da Estrada, Dr. Philadelpho Cunha, 
publicou nos jornais da Capital, em 6 de junho de 
1961, a seguinte nota oficial: 

Rêde Ferroviária Federal S. A. Estrada-de-
Ferro de Bragança. Nota Oficial. 

A Superintendência da Estrada-de-Ferro de 
Bragança, face as notícias veiculadas ùltimamente 
através da imprensa falada e escrita referente à 
extinção desta Ferrovia, acha de seu dever trazer ao 
público a notícia abaixo, oriunda do Departamento de 
Relações Públicas RFFSA. 

"Rêde Mineira de Viação e a Leopoldina são 
as estradas que trafegam com maior extensão de 
linhas anti-econômicas, segundo o relatório da 
Comissão DNEF, DNER que levantou o número de 
estradas e ramais deficitários da unidade, integrantes 
da Rêde Ferroviária Federal. Êsse Relatório, já 
aprovado pelo Presidente da República, assinalou 
4.996 kms. de linhas anti-econômicas, pela frouxa 
densidade de tráfego e pelo vulto dos "deficits" 
crescentes que correspondem a cêrca de 20 por 
cento da extensão das unidades pertencentes à 
RFFSA (28.610 kms). 

Daquele total de 4.996 kms. de linhas 
anti-econômicas, 1.087 pertencem à Rêde 
Mineira de Viação, 952 à E. F. Leopoldina, 
318 à Estrada F. Central do Brasil, 297 
à VFF Leste Brasileiro, 327 à Rêde do Nordeste, 124 
à Rêde de Viação Cearense, 43 à E. F.
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São Luis-Teresina, 4 à R.V. Paraná-Santa Catarina, 
107 à E.F. Noroeste do Brasil, 194 à E.F. Central do 
Piauí, 128 à E.F. Ilhéus, 293 à E. F. de Bragança, 
495 à V.F. Rio Grande do Sul e 582 à E.F. Bahia-
Minas". 

Esta Superintendência acredita firmemente, 
nas possibilidades de recuperação da E.F.B. com o 
início da produção da fábrica de cimento de 
Capanema e sua posterior ampliação e isso fêz 
sentir ao Sr. Herminio Amorim Júnior, Presidente da 
RFFSA. 

No curto prazo de 50 dias de administração 
esta Superintendência pôde oferecer à RFFSA, 
um acréscimo aproximado de Cr$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros) sôbre a 
receita e uma redução na despesa de lenha 
aproximada de Cr$ 300,000,00. 

Lendo: 
Reconhecemos a modéstia dos números 

face às despesas, cêrca de dezoito milhões por 
mês, no entanto, reafirmamos, nossa disposição 
de envidar esforços para a continuação dos 
serviços da E.F.B. de tão relevância para a 
economia do Estado, pois estamos convictos de 
suas possibilidades se devidamente equipada e 
administrada. 

Belém, 6 de junho de 1961. Philadelpho 
Machado e Cunha – Superintendente. 

Sr. Presidente o que está faltando é 
transporte ferroviário e marítimo, além de uma 
administração à altura das emprêsas ferroviárias e 
de navegação. 

De acôrdo com a nota que tenho em 
mãos, em cinqüenta dias o Diretor conseguiu 
um aumento de renda de 450 mil cruzeiros e

uma economia de combustível de 300 mil cruzeiros ou 
seja setecentos e cinqüenta mil cruzeiros em 50 dias. 

Se o ano tem 365 dias, dividindo-os por 50, 
teremos 7 períodos de 50 dias. Quer dizer que, no 
ano em curso a economia ou receita será elevada da 
importância de cinco milhões e duzentos e cinqüenta 
mil cruzeiros. 

Assim, com essa economia, a receita 
acrescida será superior à da Estrada-de-Ferro 
Bragança, atualmente, com apenas cinco milhões de 
cruzeiros, importância superior à receita atual. 

No seu relatório há uma afirmativa de que será 
aumentada para vinte e quatro milhões de cruzeiros, 
anualmente, a receita de transporte de pedra de granito. 

O diretor, em entrevista à "Fôlha do Norte", de 
junho, declara que, em dois anos, a receita cobrirá 
perfeitamente a despesa. Diz a "Fôlha do Norte": 

A Estrada de Ferro de Bragança terá 
condições para subsistir. 

De 140 milhões o frete será acrescido. Outras 
rendas menores totalizarão uma renda de 30 milhões 
para a Estrada. 

Visitou ontem a redação das "Fôlhas" o 
engenheiro Philadelpho Machado e Cunha, 
Superintendente da Estrada-de-Ferro de Bragança e 
que nos veio prestar valiosos esclarecimentos sôbre o 
momentoso casa da anunciada extinção daquela 
ferrovia. Frisou-nos que efetivamente, não se pode 
negar razão à Comissão Mista, formada dos melhores 
técnicos do DNEF e DNER, que, baseando-se na 
frouxa densidade de tráfego de carga da nossa ferrovia, 
concluíram pela ausência de motivos da sua existência, 
visto como o volume de carga transportada pela 
bragantina produz uma receita ridiculamente baixa, 
(menos de 5 milhões), face ao volume crescente
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da despesa que orçou em 1960, a Cr$ 
134.000.000,00". 

Senhor Presidente, não se pode negar que 
isto é o suficiente para aumentar a receita da Estrada 
de Ferro Bragança, sem contar com os fretes que 
serão reajustados e outras rendas menores, entre 
elas o transporte de pedras graníticas. 

Todavia, o engenheiro Philadelpho Cunha 
acredita na capacidade de existência da Estrada-de-
Ferro de Bragança, desde que ela seja modificada 
radicalmente pela "dieselização", ou seja, a 
substituição das locomotivas a vapor, por outras a 
óleo Diesel. Essa "dieselização'', juntamente com os 
fretes oriundos do funcionamento da Fábrica de 
Cimento de Capanema, que em outubro próximo vai 
iniciar a sua produção e que dentro de um ano de 
operação produzirá 400 toneladas de cimento diárias 
– serão o suficiente para assegurar uma condição de 
equilíbrio ao orçamento da Estrada-de-Ferro de 
Bragança. Isso, sem contar com os fretes oriundos 
da mesma fábrica, concernentes a cêrca de 140 
toneladas de óleo "Fuel", que a mesma necessitará 
para o seu funcionamento a partir do 2º ano de 
operações. 

Teremos de contar também, afirmou o Diretor 
da Estrada, com outras rendas menores, entre elas a 
do transporte de pedras graníticas, oriundas das 
pedreiras de Mira-selvas e Tracuatena, cuja receita 
estimada é da ordem de dois milhões de cruzeiros 
mensais, a partir dos primeiros quatro meses 
vindouros. Quanto ao transporte de passageiros e 
outras cargas, a Superintendência da Estrada está 
estimulando o seu acréscimo, notando-se já bons 
índices no aumento da receita. 

Tudo isso, é claro, está 
dependendo da receptividade patriótica 
que o Presidente da República poderá

ter aos freqüentes e veementes apelos que lhe estão 
sendo dirigidos de tôdas as esferas econômicas, 
populares, políticas e administrativas do Estado, no 
sentido de preservar a nossa principal via férrea para 
o progresso e desenvolvimento do Pará. Acredita o 
Doutor Philadelpho Cunha que o Doutor Jânio 
Quadros aceite os nossos argumentos reconhecendo 
as possibilidades reais da Estrada em face do surto 
industrial em início, na zona por ela percorrida. 

Mas, Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, é lamentável que, no Brasil, se procure 
liquidar com as estradas-de-ferro, arrancar os trilhos 
das ferrovias quando estas, em tôdas as partes do 
mundo, constituem o transporte mais barato, 
especialmente na Rússia, que faz noventa por cento 
do transporte, dentro das suas fronteiras, por essa 
via de comunicação. 

Condenando êsse processo de arrancar 
trilhos, leremos o editorial de "O Mundo Ilustrado", de 
nº 185 de 8 de julho do corrente ano, a respeito da 
verdade ferroviária. Trata-se do estudo de uma 
situação vergonhosa, em que a referida revista 
prova, através de dados, que metade do deficit 
ferroviário brasileiro, verificado em 1960 foi 
empregado no pagamento de viagens aéreas ao 
estrangeiro – note-se: metade do deficit de 
tôdas as ferrovias do Brasil, o que é uma coisa 
lamentável, e ao mesmo tempo vergonhosa do que 
ocorre. 

Lerei o comentário da revista para 
que conste da argumentação que fazemos contra o 
fato não só da extinção da Estrada-de-Ferro de 
Bragança, no meu Estado, como do arrancamento 
dos trilhos das demais estradas-de-ferro do 
País. 

Diz "O Mundo Ilustrado", em 
sua edição de 8 de julho de 1961: 
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(Lendo): 
 

Verdade Ferroviária 
 
Chamamos a particular atenção de quem nos 

lê para a noticia que demos sôbre "os ramais 
deficitários". Falamos do prejuízo que acarretavam 
para a Rêde Ferroviária Federal as estradas de ferro 
deficitárias. Comentamos o trabalho da Comissão 
constituída pelo Presidente Quadros para o 
levantamento das ferrovias e apresentamos o 
resultado: mais de 7 mil quilômetros deveriam ser 
suprimidos. Até aí nada de nôvo. E não lembramos a 
nota para repeti-la mas para completá-la. A R.F.F. 
não padece sòmente de ramais deficitários. O 
relatório de outra Comissão, incumbida de averiguar 
as irregularidades e abusos praticados na emprêsa, 
vem completar a resposta do porquê do "deficit" de 
45 bilhões de cruzeiros. A própria Comissão não 
soube qualificar o que aconteceu na R.F.F., órgão 
estatal que abrange mais de 2/3 da viação nacional 
sôbre trilhos. Assalto, saque ou roubalheira não 
qualificam de forma definitiva o fato. Só em 
passagens aéreas segundo apurou a Comissão 
despendeu-se em 1960 a soma astronômica de 21 
bilhões, 318 milhões, 502 mil cruzeiros e 70 
centavos, sendo que grande número dessas 
passagens foi oferecido a pessoas estranhas à. 
R.F.F. para viagens ao Exterior. Não faremos mais 
comentários. Basta êste exemplo para deixar claro 
que o motivo por que no "deficit" orçamentário da 
União no montante de quase 240 bilhões de 
cruzeiros, a Rêde Ferroviária Federal contribue com 
a gorda porcentagem de 19,5 por cento. Era só o 
que tinhamos para acrescentar. E não estamos 
satisfeitos por fazê-lo. 

Ora, não é justo que, do "deficit" ferroviário de 
quarenta e tantos bilhões de cruzeiros, metade te-

nha sido empregado em passagens aéreas, e por 
isso se vá sacrificar a lavoura, a produção, os 
colonos, em conseqüência a receita da União. 

Êsses comentários são amargos, é verdade, 
mas não poderíamos furtar-nos à sua leitura, 
pois é mais uma argumentação em desfavor 
daquelas medidas, tornadas públicas, que objetivam 
arrancar os trilhos das ferrovias do Brasil, porque 
deficitárias. 

Tive oportunidade de apreciar o estudo 
realizado pelo "O Estado de São Paulo", a respeito 
de várias estradas-de-ferro, inclusive uma na 
Amazônia, a Estrada-de-Ferro do Amapá, naquele 
Território, que, administrada por particulares não dão 
prejuízos à Nação como ocorre com a "Cia. Paulista 
de Estrada-de-Ferro". 

De maneira que se verifica, em tudo isto que o 
Estado é mau patrão, estêve ou está ausente da 
administração de suas ferrovias e das emprêsas de 
navegação. Êste o motivo dos "deficits", que não 
justificam, no entanto, a supressão das estradas-de-
ferro ou das emprêsas de navegação em nosso 
País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem!) 

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

Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos, 
para justificar projeto de lei. 

O SR. SAULO RAMOS (para justificar 
projeto de lei) (lê o seguinte discurso): 
– Sr. Presidente, quando, em abril do corrente 
ano, o Congresso aprovou o Projeto 
de Lei da Câmara nº 47, transformado na 
Lei nº 3.892, de 28 daquele mês, e que prorroga, 
até 31 de julho corrente, o prazo de vigência 
da lei que instituiu a Comissão Federal de 
Abastecimento e Preços, teve em vista a impos-
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sibilidade de aprovar-se, em tempo hábil, a 
chamada lei antitruste, cujos objetivos são 
idênticos aos colimados por aquêle órgão, 
isto é, neutralizar as manobras dos altistas e 
açambarcadores, através de uma fiscalização rígida 
nos mercados produtores e distribuidores, realizando 
uma política econômica que atenda aos interêsses 
do povo. 

A extinção, pura e simples, da COFAP, 
deixaria inerme o Poder Executivo, sem um 
instrumento legal capaz de enfrentar e resolver os 
problemas do abastecimento. 

Acontece que o projeto de lei antitruste não 
teve, ainda, a esperada aprovação pela Câmara 
dos Deputados e a prorrogação do prazo de 
vigência da COFAP tem o seu têrmo fatal a 31 do 
corrente. 

Ainda que se acelere a tramitação do 
projeto antitruste, o Senado não terá 
tempo suficiente para o estudo sério da 
matéria tão relevante. Assim, na expectativa 
da sua não aprovação pela Câmara nos 
próximos dias ou, mesmo de sua aprovação, 
porém às vésperas do término do prazo 
prorrogativo, julgamos conveniente e 
oportuno adiantar-se esta Casa na iniciativa 
de nova prorrogação. Com isto, 
não apenas asseguramos a continuidade 
indispensável da COFAP, como, também, 
permitimo-nos mais tempo para exame da lei 
antitruste. 

O projeto que ora apresentamos tem, destarte, 
com as razões aduzidas, plena justificação. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
projeto de lei, de autoria do Senador Saulo Ramos, 
que acaba de justificá-lo da tribuna, que vai ser 
lido. 

É lido, apoiado e vai 
às Comissões de Constituição e

Justiça, de Economia e de Finanças, o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 23, DE 1961 

 
Prorroga, até 31 de dezembro de 1961, o prazo 

a que se refere a Lei nº 3.892, de 26 de abril de 1961. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É prorrogado, até 31 de dezembro de 

1961, o prazo a que se referem os arts. 1º da Lei nº 
3.892, de 28 de abril de 1961, e nº 11 da Lei nº 
3.752, de 22 de julho de 1960, revigorante da Lei nº 
1.522, de 26 de dezembro de 1951, alterada pelas 
de ns. 3.084, de 29 de dezembro de 1956; 3.344, de 
14 de dezembro de 1957; 3.415, de 30 de junho de 
1958; e 3.590, de 22 de julho de 1959. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
Feita da tribuna. 
Sala das Sessões, em 10-7-961 – Saulo 

Ramos. 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 
Lei nº 3.782, – de 22 de julho de 1960. 

 
Art. 11 É revigorada, até 30-4-1961, a Lei nº 

1.522 de 26 de dezembro de 1951, alterada pelas de 
ns. 3.084, de 29-12-50, 3.344, de 14-2-57, 3.415, de 
30-6-58 e 3.590, de 22 de julho de 1959. 

§ 1º Extinguir-se-ão na data mencionada neste 
artigo a Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços e seus órgão auxiliares. 

§ 2º O acervo, as dotações orçamentárias e o 
pessoal da Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços e seus órgãos auxiliares serão in-
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corporados ao Ministério da Indústria e 
Comércio. 

§ 3º O Ministério da Indústria e Comércio 
poderá determinar que continuem funcionando, 
até serem liquidados ou transferidos para 
outros órgãos os armazéns, postos de venda e 
unidades semelhantes mantidos pela Comissão 
Federal de Abastecimento e Preços e seus órgãos 
auxiliares. 

 
Lei nº 3.892, – de 28 de abril de 1961 

 
Prorroga, até 31 de julho de 1961, o prazo a 

que se refere o art. 11 da Lei nº 3.782, de 22 de julho 
de 1960. 

 
Art. 1º – É prorrogado, até 31 de julho de 

1961, o prazo a que se refere o art. 11 da 
Lei nº 3.782, de 22 de julho de 1960, que revigora 
a Lei nº 1.552, de 26 de dezembro de 1951, alterada 
pelas de ns. 3.084, de 29 de dezembro de 
1956; 3.344, de 14 de dezembro de 1957; 3.415, de 
30 de junho de 1958 e 3.590, de 22 de julho de 
1959. 

Neste momento o Sr. Argemiro de Figueiredo 
deixa a Presidência, reassumindo-a o Senhor 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do projeto de Lei da 

Câmara nº 271, de 1953 (nº 1.870, de 1952, 
na Câmara), que institui o Fundo Partidário, 
regula sua distribuição e dá outras providências, 
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela inconstitucionalidade (parecer 
rejeitado, em 27 de junho de 1955, pelo Plená-

rio, em discussão preliminar); da Comissão de 
Serviço Público Civil, pela rejeição; da Comissão de 
Finanças, favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto não pode 

ser discutido nesta oportunidade, de vez que, sôbre 
êle, foi apresentado Requerimento de diligência, na 
última sessão. 

De outro lado, não há "quorum" para votação 
do requerimento. 

Sendo a única matéria constante da Ordem do 
Dia, dou-a por encerrada. 

Há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 

estava com o desejo de, hoje, poupar o Senhor 
Presidente da República. Mas, sou conduzido, pela 
imprensa, a tecer ligeiros comentários sôbre Sua 
Excelência. 

Anteontem, li um artigo do "Correio 
Braziliense" intitulado "Dramática Reunião do 
Ministério". O Sr. Jânio Quadros convocou de 
surprêsa os seus Ministros e de maneira um tanto 
violenta – não é só o "Correio Braziliense" mas todos 
os jornais que assim falam – investiu contra Suas 
Excelências. 

Depois de ressaltar as figuras dos Ministros 
Clemente Mariani e Afonso Arinos – S. Exa. se 
colocava no seu estilo – que tinha cumprido as suas 
determinações, o Sr. Jânio Quadros após essa 
ponderação, comentou que as ordens dadas, até 
aquêle momento não estavam sendo obedecidas. 

Reportou-se aos Ministros, a quem havia dado 
podêres especiais – ao da Agricultura, ao das Minas 
e Energia, e ao Presidente do Banco do Brasil. 

Quanto ao Presidente do Banco do Brasil, disse 
o Sr. Jânio Quadros, em tom taxativo, que aquê-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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le estabelecimento de crédito não era organização 
para auferir lucros, mas, tão sòmente para promover 
o financiamento à produção, de maneira a atender a 
todos os produtores, porque tudo o que produzimos 
poderemos exportar. Foi o que declarou Sua 
Excelência. 

Virando-se para o Ministro da Agricultura, 
pediu notícias sôbre a reforma agrária e sôbre 
problemas referentes a créditos etc. E o Ministro da 
Agricultura teria respondido ao Presidente da 
República que a burocracia – aliás foi a única saída 
que teve – estava entravando o Ministério. 

Ora, Sr. Presidente, é muito duro um Ministro 
declarar ao Presidente que suas determinações não 
foram cumpridas porque a burocracia impediu que 
assim se fizesse. 

Pergunto eu, Sr. Presidente: o argumento 
pode prevalecer em Govêrno de estilo nôvo, ou é 
êsse o estilo nôvo do atual Govêrno, que tem como 
motivo do entrave, do desinterêsse, o argumento 
burocracia? 

Não, Sr. Presidente, não se pode admitir, no 
Govêrno do Sr. Jânio Quadros, tão pressuroso, tão 
enérgico até com o futebol e outras coisas de menor 
interêsse, que se aceite o argumento de que a 
burocracia emperra o seu Govêrno. Não, Senhor 
Presidente! 

Desta feita tenho de fazer comentários a 
respeito. Não gosto de estar acossando o Presidente 
Jânio Quadros, mas hoje sinto que preciso fazê-lo, 
porque não se pode admitir, que o Presidente da 
República aceite como razão plausível de um seu 
Ministro a burocracia a entravar suas determinações. 
Se formos admitir tal hipótese, o Sr. Jânio Quadros, 
que tem pràticamente seis meses de Govêrno, 
e se essa burocracia não tiver solução, então 
estaremos perdidos, porque S. Exa. não traçou ne-

nhum rumo a seguir, não planejou coisa alguma e 
ainda está preso às sindicâncias. Isso deve ser 
terrível para o Sr. Jânio Quadros: marca prazo 
para as comissões de sindicância, são decorridos 
os prazos, não há pedido de prorrogação e não 
se sabe, até hoje, o resultado de nenhuma 
sindicância. 

S. Exa. é, no entanto, pressuroso ao mandar 
abrir inquéritos e a proceder sindicâncias. Hoje, nós 
que assistimos aquelas determinações Presidenciais, 
dando a impressão de que o País estava dominado 
pelos desonestos, vemos que o que S. Exa. quis foi 
impressionar. Iniciou seu govêrno procurando 
impressionar, atitude a que foi levado por motivo 
político que agora bem se percebe. Quis dar a 
impressão de que o Govêrno do Ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek foi prêsa da ilegalidade, de atos 
de desonestidade, quando hoje se constata apesar 
do afã de S. Exa. em ordenar inquéritos – que até o 
momento nada foi concluído em matéria de 
sindicância, e nada poderá ser provado porque são 
sindicâncias originadas por simples denúncias, sem 
fundamento. 

Sr. Presidente, quanto à reforma agrária, tive 
ensejo de fazer alguns comentários. 

Recebo, agora, carta do conselho Nacional de 
Economia, mostrando que tinha razão quando me 
referi à morosidade do Presidente Jânio Quadros, no 
que tange à reforma agrária. Sua Excelência quando 
se exaltou com o Ministro, da Agricultura, não 
negamos, tinha razão. 

Na carta que lerei, para que conste dos Anais, 
porque assim deseja o seu autor, é o Presidente da 
Comissão Especial, Conselheiro Humberto Bastos, 
criada pelo Conselho Nacional de Economia, para 
estudar o problema da Reforma Agrária, quem se 
manifesta: 
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(Lendo:) 
"Rio de Janeiro, 4 de julho de 1961. 
Senhor Senador Lima Teixeira 
Tive a satisfação de ler no Diário do 

Congresso de 21 de junho próximo passado e 
registrar em Plenário do Conselho Nacional de 
Economia os comentários de V. Exa. a respeito de 
modificações institucionais a serem introduzidas no 
setor agrícola do País. Permita-me esclarecer dois 
pontos importantes: 

1º) O referido trabalho que serviu de base aos 
judiciosos comentários de V. Exa. foi o resultado dos 
estudos elaborados pela Comissão Especial e, 
enviado ao Plenário do Conselho Nacional de 
Economia, aguarda a decisão dos seus membros 
que, como é de praxe, examinarão com todo 
escrúpulo a matéria. 

2º) – O problema do homem não foi mais 
amplamente contemplado no anteprojeto de lei, 
porque a Comissão tomou conhecimento do projeto 
do Deputado Fernando Ferrari em tramitação na 
Câmara e evitou duplicidade de iniciativa. Mesmo 
assim existem vários dispositivos relacionados com a 
valorização do trabalhador rural. 

De qualquer forma, Exmo. Sr. Senador, o 
Congresso dará a última palavra sôbre êsse 
controvertido e complexo assunto que precisa 
encaminhar-se para uma solução e o nosso 
empenho foi apenas de oferecer um documento 
que possa receber o apoio da maioria da 
Câmara e do Senado. Eu, pessoalmente, ao 
reconhecer a necessidade de modificar as relações 
jurídicas, econômicas e sociais no setor agrícola 
do País, como ponto de partida para aumentar 
o mercado interno e elevar o índice de produção 
e produtividade rural, não me encontro 
envolvido em conceitos dogmáticos, programáticos 
ou pragmáticos. E nessa posição re-

ceberei, com aprêço, tôdas as críticas que forem 
formuladas. 

Muito agradecerei se V. Exa. der 
conhecimento desta aos seus nobres pares. 

Respeitosamente – Conselheiro Humberto 
Bastos, Presidente da Comissão Especial de 
Reforma Agrária". 

Sr. Presidente, vê V. Exa. que o Presidente da 
Comissão encarregada de elaborar o estatuto da 
Reforma Agrária aceitou, considerando judiciosas as 
críticas que eu havia feito nesta Casa sôbre o 
trabalho. 

Vê V. Exa. que não se pode discutir a 
participação do Congresso Nacional no assunto. 
Nós, que representamos as diversas camadas 
populares, a agricultura, o comércio, os 
trabalhadores rurais, os trabalhadores citadinos 
enfim, o povo e nosso Estado podemos, realmente, 
conhecendo os problemas que aqui analisamos 
apresentar as sugestões mais convenientes à 
elaboração de trabalho de tão grande magnitude, 
que dependerá, também, da aprovação do 
Parlamento. 

Considero o eminente Conselheiro Humberto 
Bastos uma das grandes figuras de nossa Pátria. 
Quando seu nome foi submetido a esta Casa, recebeu 
grande votação mas a ilação que tiro da carta do ilustre 
missivista é a seguinte: o próprio Conselheiro Humberto 
Bastos julga que há dualidade, porque existe projeto do 
Senhor Deputado Fernando Ferrari, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, razão pela qual não cogitou de 
atender ao problema urgente de defesa do trabalhador 
rural. S. Exa. vai adiante, quando diz aceitar as críticas 
que porventura o Congresso entenda de fazer sôbre 
êsse trabalho. Eis porque agora admito que o Presidente 
Jânio Quadros, naquela demonstração temperamental, 
quando reuniu o Ministério, investisse de 
certo modo, contra o triunvirato que havia desig-
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nado para tratar de medidas eficientes para o 
homem do campo: o Presidente do Banco do Brasil e 
os Ministros da Agricultura e de Minas e Energia. 

Parece que S. Exa. tinha fundadas razões, 
porque estamos sentindo que S. Exa. nas reuniões, 
nos Estados, terá que dizer alguma coisa ao povo do 
que fêz. Que declarará S. Exa. ter feito em favor da 
indústria, do comércio, da agricultura, perante os 
Estados, perante os Governadores? É que abriu 
sindicâncias? Só? 

S. Exa. tem-se preocupado mais em abrir 
sindicâncias; a situação seria muito pior, se não 
fôsse o Ministro Clemente Mariani, inegàvelmente, 
homem capaz, digno e habituado a encarar 
problemas dessa magnitude, e que, de regresso dos 
Estados Unidos da América do Norte, deu de alguma 
forma certa calma ao Sr. Presidente da República, 
então em sérias dificuldades para realizar o seu 
Govêrno. 

Não fôsse o Ministro Afonso Arinos nosso 
Colega, inegàvelmente culto e digno e S. Exa. 
estaria em sérias dificuldades no cipoal que êle 
mesmo criou, na política internacional. 

Agora vemos a todo momento, o Ministro 
Afonso Arinos a dar uma série de explicações nos 
jornais sôbre a Política Internacional. Quase sempre 
S. Exa. no final de exaustivos esclarecimentos 
não consegue convencer, porque realmente 
o Presidente da República, em política internacional, 
criou cipoal terrível do qual êle mesmo não 
sabe como sair. Aguardamos que S. Exa. dê 
explicações sôbre o recuo em relação a Cuba e 
sôbre o reatamento das relações diplomáticas com a 
União Soviética, de que não se fala mais; esperamos 
que S. Exa. se prepare para concretizar o 
empréstimo que realizou nos Estados Unidos

da América do Norte, através do Ministro Clemente 
Mariani. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer 
ouvirei Vossa Excelência. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – 
O discurso que V. Exa. profere, está me parecendo 
uma colcha de retalhos um arabesco. Nem 
sei como aparteá-lo para abordar os diferentes 
assuntos que V. Exa. deixa no ar, e a êles retorna 
adiante. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A culpa não é 
minha; o Govêrno Jânio Quadros é que é 
assim. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Em todo caso, 
faço ver a V. Exa. que o Presidente Jânio Quadros, a 
respeito de problemas agrícolas no País, tem muito a 
apresentar ao Povo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tem criado Grupos 
de Trabalho. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Por exemplo 
na parte da Reforma Agrária criou uma Comissão, 
para elaborar estatuto sôbre a matéria. 
A Comissão ainda não se desincumbiu do seu 
trabalho... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acabei de ler carta 
do Presidente do Conselho. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – ...e o Conselho 
Nacional de Econômia, naturalmente terá que se 
pronunciar sôbre o plano. É burocracia a que não 
podemos fugir. A Comissão incumbida de relatar o 
projeto terá que apresentar trabalho sôbre o qual o 
Conselho Nacional de Economia obrigatòriamente se 
manifestar como órgão específico que é. 
Naturalmente o Presidente da República, homem
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dinâmico, de atividade prodigiosa, já está impaciente 
pela demora... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tem razões para 
isso. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – ...e reclama 
dos seus Ministros que procurem trazer-lhe logo os 
resultados dos estudos que delegou às comissões e 
aos Ministérios. Mas S. Exa. continua trabalhando 
interessado pela agricultura do País. Depois várias 
providências tomou para atender à lavoura; a fixação 
dos preços mínimos, e o atendimento de créditos 
pequenos como no interior do meu Estado já se 
verifica, pelo Banco do Brasil até Cr$ 500.000,00, 
sem grandes trabalhos e peripécias burocráticas. 
Tudo isso demonstra que o Presidente da República 
está interessado na agricultura. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. me permite 
interrompê-lo? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Há é que o Sr. 
Presidente da República não pôde ainda fazer o 
trabalho de grande envergadura, que deseja, porque 
o tempo de govêrno que tem, e os imensos 
problemas que enfrenta não deram margem à 
realização dêsses planos. Mas que trabalhando 
nesse sentido, ninguém pode negar. Isso quanto à 
Agricultura. Na parte da política externa, o Sr. Jânio 
Quadros tem realizado política muito segura... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. acha que há 
muita segurança? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – ...e tem 
recebido, em várias ocasiões, aplausos do Partido de 
Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pergunte V. Exa. ao 
Cardeal que acha da política externa do govêrno 
Jânio Quadros. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Não pergunto 
ao Cardeal, perguntarei ao Povo brasileiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mas S. Santidade 
representa grande parcela do povo brasileiro – os 
católicos. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O Cardeal 
deve ter seu modo de pensar e nós, do 
Congresso, representantes do povo brasileiro, 
também temos o nosso. O Govêrno Jânio Quadros é 
seguro, sobretudo com referência a Cuba. Como 
V. Exa. destacou, e salientou, o Presidente Jânio 
Quadros já se declarou contra a intervenção, 
e a favor da autodeterminação, mas admite que, em 
certas circunstâncias, que se tome posição, 
por exemplo, quando se quer instalar um 
regime nôvo, regime extremista que possa perturbar 
a paz continental. É o que tem declarado o 
Presidente, e com muita clareza. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 
responderei ao nobre colega com as palavras 
do Sr. Jânio Quadros, que começou dizendo ao 
Ministério reunido: "Êste Govêrno é um Govêrno de 
revolução". 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Perfeitamente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Foram as palavras 

de S. Exa. e dirigindo-se ao Presidente do Banco do 
Brasil: "O Banco do Brasil não é instituição para ter 
lucro, mas sim, para promover financiamento aos 
pequenos produtores". 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa. 
desaprova essas palavras? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou respondendo 
com as palavras do Sr. Jânio Quadros, porque a 
agricultura não está sendo financiada, e chamo a 
atenção do Presidente do Banco do Brasil, porque
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os financiamentos não se estão realizando. E como 
diz V. Exa. que os agricultores estão satisfeitos? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Aos poucos 
começam a ter pequenos financiamentos, pelo 
menos no meu Estado. Não quero dizer que como 
está satisfaça, mas é o comêço da política do Sr. 
Jânio Quadros, de atendimento ao pequeno lavrador.

O SR. LIMA TEIXEIRA: – S. Exa. acha 
pouco? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – S. Exa. acha 
pouco e não está satisfeito; V. Exa. deveria aplaudir 
essas palavras do Sr. Jânio Quadros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – S. Exa. não está 
satisfeito e reclama dos Ministérios. Eu aqui estou 
fiscalizando os atos do Govêrno, e chamo a atenção 
porque, como oposicionista, fiscalizo os atos de Sua 
Excelência. Nesse particular, de pouco 
financiamento à lavoura, até vamos fazer côro... 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Perfeito. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...eu fiscalizando. S. 

Exa. chama a atenção dos Ministérios e nós ambos, 
nesse particular, podemos marchar nesta hora 
unidos. Queremos dinamizar êsse País, e não é o 
que faz o Govêrno de Sua Excelência. É preciso que 
Sua Excelência tome providências enérgicas a fim de 
que, dinamizado o seu govêrno, possa levar a efeito, 
como S. Exa. diz, um govêrno revolucionário. O 
Govêrno de S. Exa. é um govêrno de revolução. Sim, 
a expressão é dêle. Não sei, mas os jornais todos 
publicaram... 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Revolução 
administrativa, V. Exa. deve compreender que é êsse 
o sentido. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. interpreta 
bem o pensamento de S. Exa. Talvez seja isto. 

Sr. Presidente, o nobre colega ao apartear-me, 
disse que meu discurso é uma colcha de retalhos, 
mas aqui começo a chamar a atenção do Presidente 
para a Reforma Agrária. 

A carta que li foi-me dirigida pelo Conselheiro 
Humberto Bastos, que classifica de acertados meus 
comentários, sôbre a orientação dêste Govêrno. 
Realmente, aqui me tenho referido à falta de 
planejamento administrativo e à política internacional 
que vimos seguindo, incerta e dúbia. Tanto assim 
que o nobre Ministro das Relações Exteriores, 
Chanceler Afonso Arinos, a todo momento presta 
esclarecimentos à Imprensa sôbre a nossa posição. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Isto prova que 
o Govêrno tem consideração pelo povo e pelo 
Congresso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Sr. Jânio Quadros 
precisa adotar providências urgentes para dinamizar 
a administração pública, até mesmo substituindo os 
Ministros, que não acompanham o seu ritmo de 
trabalho, ao invés de chamar-lhes a atenção como o 
fêz naquela reunião. É mister que S. Exa. dê sentido 
à sua pregação quando candidato, na campanha que 
encetou para alcançar a curul presidencial. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – É o que tem 
feito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Se os 
seus Ministros alegam dificuldades burocráticas 
na execução do seu programa, S. Exa. deve 
tomar medidas as mais urgentes para
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afastar a burocracia e pôr em prática os princípios 
que defendia em praça pública. 

Como oposicionista, estou fiscalizando os atos 
do Chefe do Govêrno e procurando ajudá-lo. Creio 
que a melhor maneira de fazê-lo é chamar a sua 
atenção para os seus erros. Também os governistas, 
dêsse modo, verão corrigidas as falhas existentes na 
organização pública. Quem assim procede está 
cooperando. Não viso senão a colaborar com o 
Govêrno, alertando-o e mostrando-lhe seus erros. 

Não faço oposição apenas por fazer. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Colaboração 

maliciosa. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A carta que li, 

repito, foi escrita pelo Conselheiro Humberto Bastos, 
nomeado para o Conselho Nacional de Economia 
pelo Presidente da República não sei se o atual ou 
se ainda o Sr. Juscelino Kubitschek. Nesse 
importante órgão, integra S. Sa. a Comissão 
encarregada de proceder a estudos sôbre a Reforma 
Agrária. Logo, não estou aqui falando sem base. 
Quando me referi à crítica do Sr. Jânio Quadros a 
um Ministro, fi-lo porque o fato, publicado em todos 
os jornais, é do conhecimento público. E tôda vez 
que venho à tribuna tecer comentários sôbre a 
administração do Sr. Jânio Quadros, outro não é o 
meu objetivo senão o de cooperar com S. Exa. a fim 
de que seu Govêrno corresponda às aspirações do 
número extraordinário de eleitores que sufragaram 
seu nome nas urnas. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – É o que está 
ocorrendo. O Sr. Presidente da República vem 
correspondendo à confiança de seu eleitorado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Aliás, nessa reunião 
dos Ministros, reafirmou S. Exa. não ter 
compromissos com quem quer que seja, mas apenas 
com o povo. Cumpro-lhe, pois, dar satisfações ao 
povo e é natural que as dê, pois povo está 
esperando. 

Os comentários que ora faço não têm, como 
talvez se suponha, o intuito de desmerecer o 
Govêrno Jânio Quadros. Meu objetivo é levá-lo a 
dinamizar sua administração, imprimindo-lhe real 
sentido democrático. É mister, porém, que seu 
Ministério o auxilie a realizar a obra administrativa 
que tem em mira. Que o Govêrno do Sr. Jânio 
Quadros não fique só nas sindicâncias, das quais 
ainda não saiu. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa. está 
sendo injusto com o Presidente Jânio Quadros! 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite nobre 
orador um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Estou 

acompanhando, com muito cuidado, a exposição de 
V. Exa. e desejaria trazer alguns depoimentos em 
defesa da tese que V. Exa. ora defende. Realmente, 
o Presidente Jânio Quadros nos aparece, no 
panorama político-administrativo do Brasil atual, 
como um grande reformista. Sua preocupação é a 
reforma, mas mesmo nesta, S. Exa. tem ficado 
simplesmente nas teses. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Como o 

nobre colega diz muito bem, S. Exa. não 
dinamiza sua administração nem transfere 
para o setor prático suas atividades de 
ordem intelectual. Situando-me no crédi-
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to ao agricultor e aos pecuaristas, tão alardeado pelo 
Presidente e pelos seus colaboradores posso afirmar 
que, no Paraná, êle tem sido negativo, pelas 
dificuldades enormes que o Banco do Brasil vem 
criando até àqueles – e conheço muitos nesse caso 
– que já lançavam mão, anualmente do crédito 
bancário em nosso maior estabelecimento de crédito, 
a fim de aumentarem os seus investimentos na 
Agricultura e na Pecuária. Até para êsses que têm o 
que o Banco chama de tradição, há uma 
preocupação sistemática de demorar, dando tempo a 
uma investigação completa na vida do cliente, antes 
de conceder-lhe o financiamento pretendido. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito bem! 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Considero isso 

uma injustiça. Conheço o caso de dois ou três 
amigos meus, do Paraná, que dispunham de crédito 
fácil no Banco do Brasil – possìvelmente ainda, 
obterão – aos quais tem sido criado uma série de 
dificuldades. O mesmo ocorre no setor agrícola. Vem 
o Presidente, todos os dias, nas entrevistas, nos 
bilhetes e nas ordens aos seus funcionários, dizendo 
que pretende dar crédito fácil ao agricultor. Na 
prática, porém, realiza justamente tarefa inversa – 
prejudica e atrapalha a obtenção do crédito no Banco 
do Brasil. Completaria meu pensamento dizendo a V. 
Exa., Senador Lima Teixeira, que comungo as 
mesmas idéias de V. Exa. na apreciação dos atos do 
Govêrno com relação à política exterior. Creio que 
ainda nos deveríamos situar no sentido das teses 
anteriores que o Brasil sempre advogou. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito bem! 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Não creio que, 
pelo simples fato de o Brasil precisar fazer negócios, 
de vamos orientar nossa política exterior no sentido 
puramente da conquista de divisas. Cumpre-nos 
defender teses superiores – aquelas sustentadas por 
nossa Democracia em todos os concílios a que a 
América estêve presente. Estou, pois de acôrdo com 
V. Exa.: é preciso que o Govêrno esclareça bem a 
sua posição quanto à política exterior do nosso País. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito agradecido ao 
excelente aparte que me concedeu o nobre Senador 
Alô Guimarães, partidário da mesma tese que estou 
defendendo isto é, da necessidade de o Govêrno do 
Presidente Jânio Quadros dinamizar a Administração 
pública brasileira. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Data vênia do 

nobre Senador Alô Guimarães, a quem prezo e muito 
admiro, não estou de acôrdo com S. Exa. quando diz 
que o Presidente Jânio Quadros não tem saído do 
campo das teses que sustenta, para realizá-las. 
Pediria ao ilustre representante paranaense que 
ouvisse os Governadores dos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Estado do Rio e da Guanabara e 
lhes perguntasse se a política do Sr. Jânio Quadros 
tem pairado sòmente na apreciação de teses ou 
tem se dinamizado e realizado benefícios, 
em solução dos problemas dos Estados. V. Exa. 
sabe, como o nobre Senador Alô Guimarães, 
quão profícuas têm sido para os interêsses 
dos Estados, as reuniões de Governadores 
convocados pelo Sr. Jânio Quadros. Quanto às difi-
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culdade de crédito opostas pelo Banco do Brasil, 
estas são antigas, vêm de outros Governos e é 
justamente com isto que o Sr. Jânio Quadros quer 
acabar. V. Exa. mesmo ressaltou há pouco a 
observação de S. Exa. ao Presidente do Banco do 
Brasil, de que êste instituto de crédito não tem 
sòmente o objetivo de auferir lucros, tem finalidades 
econômicas, para servir aos brasileiros em suas 
lavouras e na indústria do nosso País. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Era esta a 

resposta que queria dar ao eminente Senador Alô 
Guimarães a quem como já disse muito admiro e 
prezo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 
agradeço os magníficos apartes de ambos os 
colegas. Nós, da Oposição ao fazer estas críticas, 
não pretendemos dar à opinião pública a impressão 
de que consideramos o Sr. Jânio Quadros 
ineficiente. S. Exa. parece até preocupado em 
solucionar os problemas, entretanto, não alcançará 
êsse objetivo com bilhetinhos e despachos: tem que 
ir para a ação. E. S. Exa, tem se preocupado 
apenas, em fixar prazos, em inspirar ou dar 
confiança àqueles a quem dirige bilhetinhos. S. Exa. 
tem que verificar se se realizam suas determinações, 
pois tenho a impressão de que as determinações do 
Presidente Jânio Quadros não são cumpridas. S. 
Exa. mesmo o fêz sentir aos Ministros que alegaram 
a burocracia como motivo. 

Sr. Presidente, S. Exa. foi para a praça 
pública, fêz promessas solenes, e conseguiu até 
conquistar a maioria do povo, aliás, expressiva 
maioria, para eleger-se nas eleições presidenciais. 
Vejo agora quão amargurado deve estar... 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O povo 
continua confiante no Sr. Jânio Quadros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Presidente não 
está correspondendo às afirmações públicas quando 
da sua campanha de que iria fazer um Govêrno 
atuante no sentido de atender as reivindicações 
populares. Vimos, todavia, que o Sr. Jânio Quadros 
seis meses depois de eleito, não sabe realmente 
qual a orientação que vai seguir no Govêrno. 

Bilhetinhos não resolvem; não é com êles que 
um Presidente da República governa. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa. está 
sendo apaixonado na sua crítica. Infelizmente, o 
maior cego é aquêle que não quer ver. V. Exa. está 
destoando da maioria da população brasileira e da 
maioria da imprensa brasileira nas críticas que tem 
feito ao Sr. Jânio Quadros. Todos consideram êste 
Govêrno atuante, dinâmico, trabalhador. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. me dê uma 
prova. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Darei várias. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Neste caso sou 

como São Thomé: para acreditar, só vendo, como 
diz o provérbio. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O que Govêrno 
Jânio Quadros está fazendo, para sanear as finanças 
do País, é algo de notável! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dêem-nos provas, 
porque, até agora, o próprio Presidente da República 
só reconhece, realmente, o trabalho que tem sido 
executado pelo seu Ministro das Finanças, Sr. 
Clemente Mariani. 
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O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Ainda bem que 
V. Exa. dá valor à obra do eminente Ministro 
Clemente Mariani, que é a principal, porque de 
saneamento das finanças nacionais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Eu, particularmente, 
digo a V. Exa. foi uma boa escolha. Trata-se de um 
baiano ilustre, digno e operoso que, de certo modo, 
está fortalecendo e dando consistência ao Govêrno 
Jânio Quadros. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Está saneando 
as finanças! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Contudo, não se 
engane V. Exa., o prestígio do Presidente da 
República começa a declinar. 

O SR. NOVAES FILHO: – Mesmo diante de 
tantos batizados, como os que realizou em São 
Paulo, recentemente, acha V. Exa. que seu prestígio 
está declinando? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É a tal coisa. Se 
batizado desse voto, muita gente estaria eleita. 

O SR. NOVAES FILHO: – Mas compadre 
vota. E S. Exa. arranjou muitos. (Riso). 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acredito que sim. 
Mas que S. Exa. leve a efeito um programa de 
realizações para o povo brasileiro. Isso, entretanto, 
até agora S. Exa. não fêz. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Está V. Exa. 
excessivamente apaixonado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Longe de mim. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite V. Exa. 

um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não! 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Perdoe-me V. 
Exa., estar aparteando constantemente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Recebo sempre 
com prazer os apartes do nobre colega. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Como que 
respondendo ao nobre Senador Heribaldo Vieira, 
desejo dizer que Presidente Jânio Quadros deu ao 
Paraná, realmente um empréstimo através do Banco 
do Brasil, para ser pago parceladamente em três ou  
quatro meses. Foi uma concessão. Em contrapartida, 
criou para meu Estado o maior problema que pode 
ser apresentado a uma administração que se 
empenhe no progresso, no desenvolvimento da sua 
terra: a nova política de venda dos chamados "cafés 
finos". O Paraná, nobre Senador, vai sofrer, não direi 
um colapso na sua evolução, mas vai sofrer muito 
para atender a êsse imperativo que a nova política 
de embarque, do Instituto Brasileiro do Café, criou 
para nosso Estado. Há um fator, nobre Senador Lima 
Teixeira, que não foi considerado nessa 
regulamentação do I.B.C., que foge à alçada do 
homem, do agricultor, no caso: o de dar gôsto bom 
ao café. Ora, se se está criando a política dos 
chamados "cafés finos", que se crie, também, 
amparo à produção do café tipo 4, medida que 
consideraríamos de alta sabedoria e justiça. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito acertada! 
O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Mas, injusta 

é a medida que não dá possibilidades ao 
agricultor, que tudo faz para que seu café 
seja fino. Quando êsse café, numa zona 
de má aclimatação em que o homem nada influi 
para o beneficiamento da rubiácea não 
consegue jamais ter gôsto bom, é equiparado aos
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cafés de tipo 2, 3 e 4, ou ao mais desprezível, que é 
o de tipos 7 e 8. Considero essa atitude injusta para 
com meu Estado. Essa regulamentação do I.B.C. 
refletirá profundamente na vida financeira do Paraná, 
prejudicando-o e, portanto, a política de S. Exa. em 
relação àquela Unidade da Federação repercutirá 
desfavoràvelmente. Acredite S. Exa. – eu não tenho 
má-vontade para com o Sr. Presidente da República.

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nenhum de nós 
tampouco. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Julgo Sua 
Excelência um homem devotado à causa pública. 
Sòmente, não admite assessoramento, o que é um 
perigo. Vive pela sua impulsividade, sob os impulsos 
intelectuais que êle mesmo cria de querer impingir a 
todos aquilo que representa sua vontade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É, como disse o 
nobre Deputado Raul Pila muito personalista. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Tem V. Exa. 
assim, o depoimento de um paranaense. Não está o 
Estado do Paraná satisfeito com a política criada em 
relação ao café. Note-se que se trata do Estado que, 
hoje, é o maior produtor da rubiácea, como é do 
conhecimento geral. Para terminar, direi mais a V. 
Exa.: crie o Sr. Presidente da República através de 
órgãos competentes, um preço mínimo para os 
cereais. Mas Sua Excelência nada garante, de tal 
sorte que o arroz, produção incipiente no Estado do 
Paraná, vai deixar de existir porque, nunca como 
agora estiveram os produtores tão a braços com os 
seus problemas e tão jugulados pelos intermediários. 
S. Exa. garante um preço que até hoje não se tem 
notícia de haver sido paga, no Paraná, uma só safra 
de arroz. Era o que desejava dizer a Vossa 
Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 
excelente depoimento acaba de prestar o nobre 
Senador Alô Guimarães. Desconheço, essa 
passagem da medida tomada pelo Presidente Jânio 
Quadros, com referência aos preços mínimos. Diz o 
ilustre representante do Paraná que até hoje no 
Paraná não se tem notícia da vigência dos novos 
preços mínimos. Sr. Presidente, é o caso de 
perguntar-se: não estarão sabotando o Presidente 
Jânio Quadros? Tenho a impressão de que S. Exa. 
tem muita vontade de acertar, mas vem encontrando 
sérios obstáculos; a partir das razões apresentadas 
pelos Ministros. 

Sr. Presidente, estou na tribuna para ajudá-lo, 
fiscalizando, advertindo e mostrando-lhe os 
caminhos tortuosos que vai percorrer. Quem assim 
procede está auxiliando; é um oposicionismo que 
quer auxiliar, para que S. Exa. possa fazer um bom 
Govêrno. Peço não fique S. Exa. constrangido por 
estar eu sempre na tribuna; porque aqui estarei 
trazendo motivos novos, para mostrar que S. Exa. 
deve preparar uma equipe capaz, de ajudá-lo na 
administração do País. 

O Sr. Jânio Quadros tem grandes 
responsabilidades para com o povo que o elegeu e 
deve, naturalmente, cumprir os compromissos 
assumidos em praça pública. Já são decorridos seis 
meses de Govêrno, e S. Exa. ainda não deu 
qualquer demonstração ao eleitorado. São os votos 
que faço, neste instante. Deve S. Exa. pedir 
imediatas providências aos Senhores Ministros e agir 
enèrgicamente para com seus auxiliares. Tenho a 
impressão de que não é a burocracia que entrava os 
justos desígnios, de quem realmente quer trabalhar 
pela Pátria, de quem procura fazer progredir o País, 
de quem deseja levá-lo pela rota, essa que todos al-
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mejamos, a rota do progresso e da emancipação 
econômica do País. 

Sr. Presidente, eram êsses os comentários 
que desejava fazer em tôrno da administração do 
Senhor Jânio Quadros. (Muito bem; muito bem). 

Em meio ao discurso do Senhor Lima Teixeira 
o Senhor Gilberto Marinho deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Argemiro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, tenho ouvido 
diàriamente dizer-se nesta Casa que o Presidente 
Jânio Quadros tem um estilo nôvo, um estilo próprio 
de Governar, porém respeita a lei no 
restabelecimento do princípio da autoridade, dos 
compromissos para com o povo, da austeridade, das 
boas e completas medidas administrativas. 

Nenhuma objeção tenho a opor, até quanto ao 
próprio estilo, que tantos combatem, como o meu 
companheiro de Bancada, Senador Lima Teixeira; 
prefiro silenciar. Sou daqueles homens que 
acreditam que cada indivíduo tem estilo próprio de 
Governar, de administrar, de dirigir uma emprêsa. 
Mas o que me preocupa, sinceramente é que 
falamos muito aqui em respeito à lei e no resguardo 
do princípio de autoridade. 

Sabe V. Exa., Senhor Presidente, sabe o 
Senado e sabe a Nação inteira da luta titânica 
que sustentamos – naquele tempo integrava 
eu a Comissão de Serviço Público Civil e posso 
dar o meu testemunho – para que fôsse 
aprovado, aqui, o Plano de Reclas-
 
__________________ 
(*) – Não foi reviso pelo orador. 

sificação do Funcionalismo Público Civil da União. 
Êsse Plano, com todos os seu defeitos – e os 

tem em grande quantidade – foi o melhor que se 
pôde fazer, na ocasião, e encheu a muitos 
funcionários de justas esperanças; mas o Presidente 
da República de então houve por bem vetar alguns 
de seus artigos. 

Sabemos, Senhor Presidente quão difícil é 
derrubar-se um veto. Só em casos excepcionais, se 
atentarmos para o fato de que os vetos, em regra 
rejeitados, são os que o Presidente da República 
concorda na sua rejeição. 

Teremos, no dia 13 o veto à Lei de Amparo 
aos Ex-Combatentes. Nenhum de nós tem dúvida de 
que o mesmo cairá. Aprovado o projeto, por 
esmagadora maioria, na Câmara dos Deputados, e, 
por unanimidade, no Senado, S. Exa., o Senhor 
Presidente da República vetou-o parcialmente. Estou 
convencido das boas intenções de S. Exa., que 
verificando haver errado, num gesto que me causa 
admiração e respeito, vem, de público, declarar: o 
Govêrno errou. 

Se o Congresso Nacional votou a lei e o 
Presidente da República, que o vetou, declara que 
errou, não há como fugir: temos de derrubá-lo. Nestes 
últimos seis ou sete anos raros foram os vetos que vi 
rejeitados sem o acôrdo do próprio Govêrno. 

Quanto ao veto a alguns artigos do Plano de 
Classificação, o Congresso insurgiu-se contra a 
Liderança e contra o desejo do Presidente da 
República, derrubando-o. Manteve-se a lei. 

O que se nota é que o veto rejeitado e 
mantida a lei, teve sua publicação no Diário 
Oficial de 21 de dezembro de 1960, isto é, cêrca de 
um mês e pouco antes da posse do Presidente Jânio 
Quadros. E até hoje, o Presidente da Repú-
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blica não mandou cumprir a lei votada pelo 
Congresso. 

Estou sinceramente convencido de que o 
Presidente da República ignora esta irregularidade. 

Os carteiros, que constituem uma grande 
classe, foram classificados no Nível 14. O 
dispositivo, neste sentido foi vetado pelo Presidente 
Juscelino Kubitschek. O Congresso Nacional 
derrubou o veto. Até hoje os Carteiros estão sem 
perceber os vencimentos correspondentes. 

Onde está o respeito à lei? 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É lastimável! 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não posso 

admitir que o Presidente Jânio Quadros ignore o fato.
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Permite V. 

Exa. um aparte? 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Excelência 

deve estar lembrado de que o Presidente Jânio 
Quadros já se manifestou, enèrgicamente, no sentido 
de que a Comissão de Enquadramento faça o 
enquadramento o mais ràpidamente possível, 
prorrogando até as suas horas de trabalho. Já foram, 
portanto, tomadas as providências enérgicas pelo 
presidente Jânio Quadros, providências estas 
amplamente divulgadas. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
agradecido pelo seu aparte. 

Não desejo fazer críticas ao Presidente 
Jânio Quadros. As breves palavras que ia 
proferir seriam apenas para chamar a atenção 
de Sua Excelência no sentido de que os 
seus auxiliares não o estão ajudando, porque 
bom funcionário não é aquêle que esconde a ver-
 

dado, negando aquilo que não fôr sentido... 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. tem razão, 

nesse ponto, porque o próprio Presidente Jânio 
Quadros já chamou a atenção da Comissão de 
Enquadramento. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estamos 
sentindo isso, da mesma forma que S. Exa. deu 
ordens, que não foram cumpridas, quanto aos 
pensionistas militares, pois sòmente os empistolados 
– perdoem-me a expressão – sòmente aquêles que 
tinham relações pessoais junto à Diretoria foram 
atendidos, e naturalmente relações pessoais só 
tinham as famílias mais bem classificadas. Então 
estamos assistindo, na parte militar – Exército, 
Marinha e Aeronáutica – que as viúvas de 
Marechais, Generais e alguns Coronéis já foram 
atendidas há muito tempo, mas os coitadinhos lá de 
baixo no escalão hierárquico até hoje não foram 
atendidos, e há dois anos esperam. 

O Presidente Jânio Quadros prometeu acabar 
com o salário de fome dos aposentados do serviço 
público e das autarquias. O Congresso votou a 
melhoria, o Presidente da República, transformou o 
projeto em lei, mas os Institutos continuam a não 
pagar; continuam os salários de fome, pois os 
aposentados não estão recebendo quantum de 
aposentadoria votado pelo Congresso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – E então, vai-se 
aceitar a justificativa de que a burocracia é que está 
entravando? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Acredito, 
nobre Senador, que seja que costumamos 
chamar de burocracia, mas é também 
falta de interêsse, falta de noção do cumprimento do 
dever de determinados funcionários. Contra isso o
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Presidente está reagindo, mas até agora, não 
colhemos qualquer resultado. 

Não sou dos que atacam o Presidente 
nesse particular; sou daqueles que atacam os 
maus funcionários, que estão criando essas 
dificuldades. Mas do mesmo modo que sentimos as 
faltas quanto aos pensionistas civis e militares, 
estamos assistindo fato idêntico quanto aos 
carteiros, porque o Plano não se atrasou em relação 
aos funcionários de maior hierarquia, visto como os 
cargos de Comissão em Diretorias já foram 
solucionados. 

Foi atingir o coitado do Carteiro, homem mais 
pobre, mais desprotegido, e daí chegarmos a 
situações como esta de Brasília, onde se tem notícia 
de um telegrama chegado e que só quatro dia depois 
é entregue. Houve, também, o caso de uma carta 
que, dirigida ao Presidente da República, foi 
restituída por ser o destinatário desconhecido! Não é 
possível uma coisa dessas; ou é sabotagem ou 
chegamos ao cáos. É inadmissível que numa carta 
endereçada ao Sr. Jânio Quadros, Presidente da 
República, Brasília, o Carteiro mencione signatário 
desconhecido e a restitua ao remetente. Isso é 
verdade; li nos jornais o comentário. Não vou mais 
apelar para o Presidente Jânio Quadros. Confesso 
que os apelos por nós feitos, aqui no Congresso, 
raramente são atendidos. Meu apêlo já é agora para 
os assessores de S. Exa., para os Líderes, a fim de 
que dêem conhecimento a S. Exa. que temos uma lei 
que começou a vigorar em julho de 1960 e um ano 
depois ainda não foi cumprida, e justamente na parte 
relativa ao coitadinho do barnabé. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A dificuldade é 
encontrar-se o Presidente Jânio Quadros. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não quero 
alongar-me, Sr. Presidente. A segunda parte é a 
seguinte: 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Se é o nobre 
Senador Lima Teixeira quem diz que o Govêrno não 
tem culpa, são as repartições que estão sabotando. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O que afirmo é que 
a falta de contato do Presidente com os 
Parlamentares cria essas dificuldades. Mesmo que 
se apele para o Líder Governista, V. Exa. sabe que é 
muito difícil conseguir alguma coisa, porque 
raramente os governistas se encontram com o 
Presidente da República. De maneira que não 
adianta. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Meu interêsse 
é apenas que o Presidente da República tome 
conhecimento dêsse fato. Se é homem que respeita 
a lei, se, como dizem, é homem que quer respeitar o 
princípio da autoridade, e a lei, não compreendo que 
um ano depois de votada uma lei pelo Congresso, 
com o agravante de ter sido vetada e o veto ter sido 
derrubado, continuem os carteiros sem receber os 
vencimentos majorados. São justamente os mais 
modestos, os que ganham menos. 

A outra parte é o princípio da autoridade. 
Sr. Presidente, eu nunca tinha ouvido dizer 

que um chefe de repartição tivesse a audácia, no 
Brasil, de dar ordens contrárias a uma decisão do 
Presidente da República, e muito menos quando 
essa decisão estava consubstanciada num decreto. 

Existem vários decretos e os últimos estão 
aqui: 47.433, de 1959 e 47.937, de 1960, 
do Presidente da República, determinando 
que se pague o que convencionamos 
chamar dobradinhas aos funcionários
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da União que trabalham em Brasília. O decreto foi 
cumprido. O Presidente Jânio Quadros – faço 
questão de ressaltar êste ponto – mandou cumprir e 
foi cumprido. De repente, quando menos se espera, 
sem avisar a êsses homens que estão com o 
orçamento doméstico baseado na dobradinha, assim 
como todos em Brasília, sejam da Supremo Tribunal 
Federal ou do Congresso, desde os menos 
graduados, inopinadamente, mesmo sem qualquer 
boato, o DASP resolveu cortar as dobradinhas, 
deixando funcionários dos Correios privados desta 
remuneração. 

Alega-se que êles são interinos, mas a lei não 
distinguiu êsses funcionários dos efetivos, em geral. 
Todos os funcionários, interinos ou efetivos, têm 
direito, são funcionários civis e militares, e fomos 
adiante, levando êsse ato até ao Poder Judiciário e ao 
Poder Legislativo. Pergunto, Senhor Presidente, onde 
o princípio da autoridade, se um diretor resolve 
sumàriamente cortar vencimentos, e o mais grave, se 
o Diretor dos Correios e Telégrafos, em entrevista à 
imprensa e que todos os jornais do Brasil publicaram, 
declara que não tinha nada com a história, que não 
deu essa ordem, que ignorava o fato. A ordem 
emanara do Grupo de Trabalho de Brasília. 

Estamos na seguinte situação: o Grupo de 
Trabalho, subordinado ao DASP, resolve não cumprir 
um decreto do Presidente, porque no entender 
dêsses homens o interino não tem direito. 

Então, a segunda parte da oração que estou 
pronunciando consiste, na questão do princípio da 
autoridade. 

Quero, então, declarar ao Senhor 
Presidente Jânio Quadros, seus assessores e 
nobres Líderes dos Partidos que apóiam o 
Govêrno que não compreendo que uma lei,

votada há um ano não se cumpra até hoje. 
O Sr. Jânio Quadros já deu ordem para que 

êsses grupos funcionassem, trabalhassem, que 
ninguém abandonasse o trabalho para tomar café. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa. há de 
convir que essa ditadura daspeana vem de priscas 
eras. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou de 
pleno acôrdo. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O que 
se precisava era acabar com essa ditadura do 
DASP. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Nobre 
Senador, nos três anos que passei em Palácio vi a 
luta tremenda que o Presidente da República teve 
contra êsses funcionários. Via sobretudo a luta maior 
de tôdas, e que pouca gente sabe – a luta contra os 
amigos, contra aquêles que batiam palmas a tudo 
quanto S. Exa. dizia, a luta contra aquêles que não 
tinham coragem sequer de dizer a S. Exa. que 
estava errado.  

Recordo-me da primeira vez em que usei a 
sistema comum em Palácio para entendimentos 
com o Presidente da República. Não sendo 
possível atender-nos, a todo o momento, S. Exa. 
determinara que, antes de fechar o expediente, 
nós lhe mandássemos o que chamava de 
memorando, comunicando o que se passava, e 
com tôda a liberdade de dizer o que pensávamos e 
sentíamos sôbre o caso. Recordo-me que dos 
quatro bilhetes que lhe mandei, e que S. Exa. 
chamava "Memorandos" e eu "bilhetes amorosos" 
como pilhéria, os quatro bilhetes não receberam 
solução. 

Na ocasião, trabalhava comigo, como secretária, 
uma funcionária do Congresso que me dizia: "Gos-
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to muito do senhor, mas trate de arrumar as gavetas 
porque não continuará mais aqui, pelo modo como 
redigiu os bilhetes". 

Entretanto, com surprêsa nossa, no dia 
seguinte recebemos os quatro memorandos 
aprovados, e S. Exa. mandou anular atos que havia 
praticado. Assim foi meu querido chefe e 
inesquecível amigo Presidente Getúlio Vargas. 

Inúmeras vêzes me disse êle que a maior 
dificuldade que tinha não era com os adversários e 
inimigos mas com os amigos, os falsos amigos, que 
só iam a Palácio para fazer pedidos ou contar 
notícias à sua feição.  

Acredito ou suponho que se esteja passando 
com o Sr. Jânio Quadros a mesma coisa. Não é 
possível que S. Exa. tendo mandado bilhetes tão 
enérgicos e ordens, tão peremptórias, até hoje não 
fôssem cumpridas as ordens de Sua Excelência. 

Então, temos o caso dos Correios e, agora, o 
da "dobradinha" que o chefe do Grupo de Trabalho 
resolveu interpretar à sua moda, e suspendeu 
sumàriamente o pagamento da mesma aos 
funcionários modestos. 

O que é de estranhar, e esta a razão da minha 
presença na tribuna, é que justamente os funcionários 
graduados, os que ganham bem, não são prejudicados. 
Por ironia da sorte, tôdas as decisões recaem 
exatamente sôbre os que mais precisam e que sem as 
minguadas "dobradas" não podem viver. 

Pois bem, o Congresso aumentou os 
vencimentos dêsses homens, mas o Govêrno não 
concordou. 

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

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – 

Estou certo de que, no momento em que

o Presidente Jânio Quadros tomar conhecimento das 
reclamações de V. Exa., na tribuna, de que as 
ordens dêle não foram cumpridas, S. Exa. 
determinará providências imediatas porque, na 
verdade, quem manda neste "trem", é S. Exa. Já tive 
dois casos no meu Estado e a ordem de S. Exa. para 
resolvê-los foi imediatamente cumprida. Bastou o 
bilhete de Sua Excelência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
obrigado pelo aparte de V. Exa. Não tenho dúvidas 
sôbre o que afirma, e não entro em apreciações do 
estilo do Presidente, porque não sou dos 
que se rebelam contra o estilo. Todos nós, 
nas repartições, nas fábricas, no Exército, na 
Marinha, na Aeronáutica, em qualquer escalão, 
temos um estilo próprio de comandar ou dirigir. 
As críticas que podemos fazer sôbre o estilo 
é que não é o nosso, e não estávamos habituados a 
êle. 

Mas se trata de um Govêrno revolucionário 
– o Povo fêz uma revolução pelas urnas – temos 
que concordar porque o Povo derrotou os maiores 
Partidos reunidos, e deu vitória esmagadora 
ao Sr. Jânio Quadros. Minha dúvida é sôbre se 
chegam aos ouvidos de S. Exa. os nossos apelos, da 
tribuna. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – E têm 
chegado! 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – A impressão 
que tenho é que não chegaram até hoje. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa, 
não deve guardar esta Impressão. Há poucos dias, o 
nobre Senador Paulo Fender revelou ao 
Senado que, tendo proferido discurso, condenando a 
maneira irregular como se fizera a nomeação 
do Reitor da Universidade do Rio de Janeiro, 
o Presidente Jânio Quadros telefonou-lhe, pes-
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soalmente pedindo que comparecesse ao 
Palácio do Planalto e, depois da audiência do 
Consultor Jurídico Federal, mandou retificar seu 
próprio ato. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite o 
nobre orador outro aparte? (Assentimento do orador) 
– Comigo passou-se o seguinte caso: quando foi 
fechada a Agência do Banco da Amazônia, em 
Codó, em ato grosseiro e hostil à minha pessoa, 
reclamei desta tribuna e no outro dia o Sr. Presidente 
da República mandou um bilhete, e em vinte e quatro 
horas a Agência foi aberta. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O Sr. 
Presidente da República lê os discursos dos 
Senhores Senadores e toma as providências, 
quando acha justas as razões apresentadas. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou de 
acôrdo com V. Exa. Ouvi os discursos dos nobres 
Senadores Paulo Fender e Victorino Freire. Estou 
mesmo convencido de que quem está dirigindo o 
"trem" é o Sr. Jânio Quadros. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – E é. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Mas, 

tenho minhas reservas, porque, desta tribuna, já 
apresentei casos sérios ao Sr. Presidente da 
República. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa. mesmo 
já foi atendido no caso dos "pracinhas". 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Exatamente, 
mas não como Senador! 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – V. Exa. proferiu 
um discurso aqui e, depois... 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pronunciei 
vários discursos! 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – ...V. Exa. veio 
á tribuna, com a nobreza que o caracteriza, para 
declarar que o Presidente da República ouviu as 
ponderações que lhe fizera e que retificara o seu ato. 
Confessando o seu êrro, aconselhava que se 
rejeitasse o seu veto ao projeto. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Mas, já tive a 
oportunidade de tratar, por duas vêzes, do assunto. 
Congratulei-me com o Presidente Jânio Quadros 
pela grande coragem moral, e desejo de acertar 
reconhecendo de público o seu proprio êrro. 

Não queria voltar ao assunto, mas o nobre 
Senador Heribaldo Vieira me leva a um ponto que eu 
não desejava tocar. Quero dizer que o Sr. Presidente 
da República não fêz a retificação do seu ato por 
causa do discurso, que pronunciei no Senado. 
Proferi três discursos, ofereci todos os argumentos, 
ou mais do que aquêles que se continham na carta 
que S. Exa, recebera de um homem que merece 
todo o meu respeito, do meu grande Comandante, o 
Marechal Mascarenhas de Morais. Mas foi preciso 
que êsse ilustre militar escrevesse ao Sr. Jânio 
Quadros para que S. Exa. tomasse conhecimento da 
grande injustiça que praticara. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Talvez tenha 
havido coincidência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
outro aparte? (Assentimento do orador) – Pelo 
praprio despacho do Presidente percebe-se que a 
carta do Marechal Mascarenhas dê Morais reforçou o 
trabalho do nobre Senador Caiado de Castro, 
porque diz S. Exa. que tomando conhecimento da 
reclamação que lhe chegava ao conhecimento e, 
depois da carta do Marechal Mascarenhas de Morais,

 



– 274 – 
 
voltaria atrás, por sentir que o Govêrno vetara 
erradamente. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Em parte, o 
Presidente da República reconsiderou o seu ato 
meditando sôbre as Ponderações de V. Exa. porque 
a carta é posterior aos seus discursos. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Para mim, 
nobre Senador Heribaldo Vieira, o detalhe não tem 
maior importância, uma vez que conseguimos o 
objetivo. O que nos interessa é que o Sr. Jânio 
Quadros tomou conhecimento da barbaridade 
que seria êsse veto, da revolta que levantou no 
Brasil inteiro, a reprovação da injustiça clamorosa 
que se iria praticar contra os "Pracinhas" e 
por isso merece nossos respeitos e melhores 
aplausos. 

Como a hora está adiantada e não quero 
abusar da paciência dos meus nobres colegas, 
aceitarei os argumentos do nobre Senador Heribaldo 
Vieira e do ilustre Representante do Maranhão, 
Senador Victorino Freire. E, então, diria desta 
tribuna, ao Presidente Jânio Quadros que tomasse 
conhecimento dos seguintes fatos. 

Primeiro: que os Carteiros, há um ano, 
aguardam o cumprimento da lei; segundo: que as 
"dobradinhas" em Brasília, foram suspensas para os 
funcionários interinos, contrariando um decreto 
em pleno vigor; terceiro: que os pensionistas 
militares não foram pagos até hoje embora o Diretor 
da Despesa Pública afirmasse estar lutando 
contra a burocracia, e garantisse o prazo de 30 
ou 60 dias para a solução. Já decorreram 90 
dias. Pediria, assim, que o Presidente tomasse 
conhecimento do fato. Também o Congresso acabou 
com o salário fome para os funcionários aposentados 
e seus dependentes, viúvas e filhos, e até

hoje não foi cumprida a lei votada, nesse sentido. 
Já pronunciei um discurso nesta Casa, 

fazendo sentir a zombaria que se faz do povo e até 
mesmo da Justiça. Muitos recorreram à Justiça e 
obtiveram ganho de causa. Pois bem: o Govêrno 
pagou-lhes o salário durante oito meses. Depois, 
suspendeu os pagamentos. 

Sr. Presidente, deixo êstes quatro pedidos ao Sr. 
Jânio Quadros. Vejamos o que acontece, que 
providencias vai tomar S. Exa. Desejaria obter quando 
muito uma explicação ou uma justificativa para êsses 
fatos. Ninguém pode aceitar que um Diretor de Grupo 
de Trabalho tenha autoridade para desautorar um 
decreto do Govêrno, ninguém pode aceitar um Ministro 
ou mesmo o Presidente da República, se insurja contra 
lei votada pelo Congresso, que reiterou sua vontade 
derrubando o veto oposto a essa lei. 

São estas as quatro questões não quero falar 
em apêlo ou pedido – que submeto ao Sr. Presidente 
da República. 

Sr. Presidente, quero ser daqueles que 
possam, no futuro, bater palmas ao Govêrno do Sr. 
Jânio Quadros. Estimaria mesmo que, no fim do seu 
mandato pudesse, votar em um dos candidatos 
indicados por S. Exa. para o prosseguimento da 
política adotada. 

Quando. S. Exa. acerta, não lhe nego 
meu aplauso. Já tive ocasião, de aplaudi-lo nesta 
Casa, quanto à solução dada ao problema dos 
estaleiros em vista das informações segundo as 
quais o Sr. Presidente da República mandou 
reestudar a questão. Agiu de maneira digna, 
suspendendo as encomendas feitas aos comunistas. 
Bati-me por uma solução maisjusta para o problema 
e quero acentuar que não tenho qualquer 
ligação com os estaleiros nacionais. Apenas como
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brasileiro e velho servidor da Pátria não 
poderia aceitar se tirasse o pão da boca do 
trabalhador brasileiro em benefício de comunistas, 
rumenos, iuguslavos etc. Segundo fui informado, o 
Presidente mandou reexaminar a questão, levando 
em conta os fatores preço e tempo para abrir 
concorrência. É o certo. Encomenda daquele vulto, 
avaliada em bilhões de cruzeiros não podia ser feita 
a determinada firma, sem que houvesse 
concorrência. 

Antes de terminar, faço votos por que os 
pobres Barnabés, aquêles que estão na última 
classe de hierarquia, recebam seus vencimentos e 
"dobradinhas". Que também as vistas do Govêrno se 
voltem para os pensionistas, viúvas e órfãos, para os 
trabalhadores com mais de 60 anos, cujo salário está 
ainda em três mil cruzeiros mensais. 

Se o Presidente Jânio Quadros tomar as 
providências que reclamo passarei a acreditar que 
valeu alguma coisa falar perante o Congresso 
Nacional. 

Sr. Presidente, passo a ler para que conste 
dos Anais desta Casa e mereça o justo acolhimento 
dos eminentes colegas, memorial em que os 
pracinhas apelam para os nossos sentimentos 
cívicos e para o nosso patriotismo, no sentido de nos 
manifestarmos contra o veto oposto ao projeto de lei 
que lhes concede o direito de aposentadoria aos 25 
anos de serviço. 

É o seguinte: 
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1961. – Exmo. 

Sr. Senador Caiado de Castro. 
Cordiais saudações. 
Infelizmente somos forçados a apelar para o 

acendrado amor patriótico de V. Exa. e demais 
componentes do Congresso Nacional, lídimos 
representantes da vontade popular, no sentido de de-

fenderem os pracinhas contra o veto oposto à lei que 
concede o direito de aposentadoria aos 25 anos de 
serviço, em tão boa hora votada, após meticuloso 
trabalho das diversas Comissões com aprovoção 
sábia do Plenário, 

A trajetória militar de V. Exa. que culminou 
gloriosamente nos campos de batalha, dá-nos a 
certeza de uma vitória a mais na sua incansável luta 
de bem servir a pátria. Um dia, irmanados pelos 
mesmos sentimentos, lutamos e sofremos, 
escrevendo com sangue, suor e lágrimas, a mais 
bela e inigualável página da nossa história. 

Temos a certeza que todos os parlamentares 
reconheceram e proclamaram o nosso sacrifício ao 
votarem a lei vetada. 

Esta lei foi, por paradoxal que pareça, a única 
recompensa real que até o momento nos foi concedida. 
Talvez tenhamos errado, quando nos batemos em luta 
contra os opressores; talvez, quem sabe, uma seleção 
de futebol tivesse resolvido com mais aceitação os 
cruciantes problemas da humanidade; talvez mesmo, 
comandante Caiado de Castro, o ulgraje de que fomos 
vítimas tivesse melhor ressonância na covardia da 
indiferença e do esquecimento. 

Sòmente com julgamento tão desanimador 
encontramos explicação para o desinterêsse com 
que são olhados os pracinhas. A consciência do 
dever cumprido, dá-nos, no entanto, a necessária 
tranquilidade para enfrentarmos as incompreensões 
e injustiças. 

Mercê de Deus temos em V. Exa. uma 
testemunha das provações de um combatente. 
Sabe V. Exa, que todos nós haveremos de sofrer 
pela vida afora, uns moderada outros aflitivamente, 
a tétrica lembrança dos desgraçados dias em 
que tivemos como companheira inseparável, a 
morte, e como lenitivo, a fome e a desonra de
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uma nação totalmente devastada. Não houve um só 
coração capaz de se manter insensível aos horrores 
que a guerra se nos apresentou. Se tudo isso não 
bastasse teria de ser levada em conta a condição 
moral de nossa tropa quando daqui partiu. Era 
aquém da desejada, e, no entanto, a fibra do soldado 
brasileiro se fêz presente, superando essa 
deficiência a ponto de transformar a nossa tropa na 
mais aguerrida das que combateram no from italiano.

Não acreditamos que as justificativas para o veto 
encontre ressonância nos senhores parlamentares. 

Os pracinhas amparados pelo govêrno, são 
em número reduzido. Dêstes, muitos já foram 
aposentados como neuróticos e outros trilham o 
mesmo caminho, pois poucos, ou quase nenhum, 
são aquêles que não trouxeram esta trágica 
lembrança da Itália. 

Confiando em Deus e na vontade do povo, 
representada pelos senhores congressistas, 
aguardamos com ansiedade o julgamento final que 
estamos certos nos fará justiça restituindo-nos o direito 
de nos aposentar, se assim Deus permitir aos 25 anos 
de serviços prestados à nossa querida Pátria. 

Com o respeito e a admiração que V. Exa. e 
demais senhores Senadores e Deputados são 
merecedores atenciosamente subscrevemo-nos. 

Eliott Terôa Ribeiro, Rua Campos Sales, 143, 
ap. 402, Estado da Guanabara. Gélio Guimarães 
Lotfi, Rua Sousa Dantas, 23, ap. 203. – Soterval 
Corrêa, Rua Arassuaí, 153, Estado da Guanabara. – 
Manoel Seriz Vieira, Rua da Lapa, 800. – Nelson 
Domingues da Silva, Al. S. Boaventura, 726, Niterói, 
– Roberto do Espírito Santo, Est. Plínio Casado, 944, 
Nova Iguaçu, – Pedro Ferreira de Souza, Rua Costa 
Filho, 13 ap. 202, Marechal Hermes, – José Ma-

thias da Fonseca, Avenida Augusto Severo, 156, ap. 
1.103, – Izais Vieira de Brito, R. Liberato Bitencourt, 
170 – Edvaldo Ribeiro do Amparo, Av. Suburbana, 
6.870, Pilares, – Veridiano Luiz Pinto, Rua União, 
277, N. Iguaçú. – Elias Arthon, Estrada do Engenho 
Nôvo, 505, Anchieta, E. G. – Ulysses Simas, Rua 
Guatambu, 63, M. Hermes. – Mário Gonçalves, Rua 
Rio das Pedras, 15. – Benedito Euclides da Silva, 
Rua General Olímpio, 93, Santa Cruz. – Augusto 
Morais, Rua Giveny, 157. Est. do Rio. – Francisco 
Antônio Muriz, Rua Diogo de Vasconcelos, 93, 
Leopoldina. – Domínio Campos, Av. Francisco 
Bicalho, 10, P. Bandeira. – Salvador da Conceição 
Viviani, Rua Barata Ribeiro, nº 200 – Jurandyr 
Viveiros da Silveira, Rua Henrique Ferreira, 757 – 
Rocha Miranda. – Pedro Marcos de Souza, Rua 
Conselheiro Ferraz, 130, c. XII, – Vitorio Moraes de 
Souza, Rua Marina nº 60, Nova Iguaçu. – Ary 
Gualberto de Menezes, Rua Uruguay, 240, casa 13, 
Tijuca. – Ruy Alves de Lima, Rua Itinga, 90. c. 9. – 
José Simeão de Lima, Ladeira do Barroso, 151, 
fundos. – Djalma Ramos Rua Coronel, 378. – 
Eloy Francisco dos Santos, Rua Siqueira, 260. – 
Joel Ferreira de Morais, Rua Goulart, 164, c. 2, 
Tijuca – Alvaro de Oliveira Santos. Avenida 
Suburbana número 1.496, Bloco 10, Entrada A ap. 
104. – José Simões Pires, Rua Triunfo, 568, N. 
Iguaçu. – José de Souza, Q. 413-14, ap. 302,
 Bloco 21, F. C. P. D. F. B. – Afonso Lopes de 
Carvalho Q, 413-14, Bloco 15, ap. 102, F. C. P, D. F. 
B. – Waldemar Candido Marques, Q. 413, Bloco 10, 
ap. 310 JK, FEB. – Expedito Facundo de Souza, Q. 
413, Bloco 12, ap. 307, FEB. – Hervalino Antônio 
José, Setor Econômico. FBB. – Jehovah Vieira 
Capazzi, Setor Econômico Sul, Quadra 3, casa 3.
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– Altair Rangel, Setor Econômico, Quadra 9, casa 
19. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem)! 
Enquanto discursava o Sr. Caiado de Castro o 

Sr. Argemiro de Figueiredo deixa a Presidência, 
reassumindo a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jefferson de Aguiar. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Brasílio 

Celestino. 
O SR. BRASÍLIO CELESTINO (*): – Sr. 

Presidente, há poucos dias, apresentei à 
consideração do Senado Emenda Constitucional, 
que tomou, nesta Casa, o nº 4, e através da qual 
pretendo dar nova redação ao item III do art. 95 da 
Constituição Federal. 

Pareceu-me, Sr. Presidente, que a única forma 
de tornar eficazes e exequíveis as penalidades 
impostas, na legislação processual brasileira aos 
juízes que, injustificadamente, excedem os prazos 
legais estabelecidos para seus despachos e 
sentenças, é através de uma emenda constitucional 
que permita, expressamente descontar-se de seus 
vencimentos "tantos dias de vencimentos quantos 
forem os dias que excederem àqueles mesmos 
prazos legais" e "em dôbro êsse desconto para efeito 
de contagem de tempo de serviço, para fins de 
aposentadoria". 

Após a apresentação desta emenda, Sr. 
Presidente, O Estado de S. Paulo do dia 24 de junho 
último publicou, sôbre a matéria, comentário que 
passo a ler: 

Quando a Justiça falha 
Não deixa de ser sintomática, 

a insistência com que, nas diferen-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

tes corporações do legislativo, parlamentares 
propõem a realização de reformas básicas da 
organização do Poder Judiciário ou alterações, 
igualmente substanciais, em dispositivos que 
regulam o andamento do serviço forense. 

Isso significa que as queixas do 
público, que freqüentemente aparecem nos 
jornais estão subindo e crescendo, até o 
ponto de impressionar os legisladores, levando-
os a propor medidas que reduzam os 
inconvenientes ou eliminem as causas dos 
principais transtornos. 

Ainda recentemente, na Assembléia 
Legislativa, um deputado propôs emenda 
constitucional visando abolir as férias coletivas dos 
magistrados (que tanto prejudicam o povo, uma vez 
que, enquanto os juízes descansam, ficam as 
populações sem Justiça), fundamentando sua 
iniciativa com a afirmação de que o Judiciário 
sempre consegue leis que favorecem a comodidade 
de seus membros sem jamais pensar no interêsse 
das coletividades.  

Agora, no plano federal, surge a proposta de 
emenda à Constituição, com o objetivo de permitir a 
punição dos desembargadores e juízes que 
injustificadamente excedem os prazos legais, 
prejudicando com isso os interêsses dos litigantes e, 
pior ainda, causando um mal irreparável à 
sociedade, quando a demora diz respeito a ações 
movidas pela Justiça Pública. 

Juízes morosos constituem um 
mal crônico de quase tôdas as organizações 
judiciárias. Para os retardamentos, todavia, 
há sempre um determinado limite, que as 
circunstâncias explicam, ou mesmo 
justificam. 

Nos últimos tempos, porém, o mal se tem 
agravado de uma forma que excede todos os 
limites do razoável. Os tribunais dão o mau
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exemplo: existem ministros e desembargadores que 
indevidamente conservam em seu poder autos 
sujeitos a decisão, às vêzes por dois, três, quatro e 
cinco anos! 

A emenda cuja apresentação comentamos, da 
autoria do senador Brasílio Celestino, tem o fim de 
revigorar a multa que as leis estipulam para os 
magistrados excessivamente morosos, multa que foi 
julgada inconstitucional em face do princípio da 
irredutibilidade dos vencimentos dos membros do 
Judiciário. No fundo, porém, equivale a um protesto 
contra uma situação anômala que não pode deixar 
de ser corrigida. 

Os sintomas são expressivos. A insistência dos 
legisladores, igualmente, revela que as reclamações 
do público são inúmeras. Dai a necessidade dos 
julgadores fazerem um exame de consciência e 
tornarem êles próprios medidas em defesa do 
prestígio do Poder Judiciário antes que outros o 
façam. Mesmo porque, quando falha a Justiça, só na 
revolução o povo encontra remédio para seus males. 

Sr. Presidente, é o comentário do jornal "O 
Estado de São Paulo", de 24 de junho de 1961. 

– Sem a aprovação da emenda constitucional 
apresentada, Sr. Presidente, os preceitos dos artigos 
24 e 25 do Código de Processo Civil, e 801 e 802 do 
Código de Processo Penal que permitem tais 
descontos como penalidade aos juízes, promotores e 
representantes da Fazenda que desrespeitem, sem 
motivo justificado, os prazos estabelecidos nos 
mesmos códigos serão, na parte tocante aos juízes, 
autênticas letras mortas. 

Tais descontos alcançarão apenas, 
os promotores e os representantes da Fazenda, 
o que seria uma iniquilidade, isso porque 
os juízes, que são justamente os mais

responsáves, na sua qualidade de dirigentes dos 
processos estarão fora do alcance daqueles 
preceitos legais, sob a proteção do mandamento 
constitucional vigente, que só permite sejam os seus 
vencimentos reduzíveis dos impostos gerais. 

E como os descontos de que tratam já citados 
dispositivos das leis processuais civil e penal, não 
são impostos, mas virtualmente penas pecuniárias, 
sem a aprovação da emenda constitucional 
apresentada, não haverá possibilidade de se 
vitalizar, de se dar eficácia àqueles preceitos legais, 
na parte em que êles se referem aos juízes. 

É essa omissão do legislador constituinte que 
a emenda visa a corrigir e clarear. 

Tal como redigido, o preceito constitucional do 
item III, do art. 95, da Carta Constitucional, torna 
inoperantes dispositivos legais que foram ditados 
pelo elevado propósito de obrigar-se juízes, 
promotores e representantes da fazenda a respeitar 
todos os prazos legais, e a sòmente excedê-los, com 
moderação, por motivos justificados. 

A deixar-se como está o citado mandamento 
constitucional, continuarão os maus juízes, os 
omissos, os indolentes, os faltosos, que tanto 
desservem à justiça e desprestigiam o Poder 
Judiciário a que pertencem na condição, 
odiosamente privilegiada, de pessoas intocáveis 
pairando acima das próprias leis, num paraíso de 
irresponsabilidade e impunidade. 

Repetimos, Sr. Presidente, para que jamais, 
em qualquer tempo, se argua que a nossa emenda 
constitucional constitui uma tentativa de restringir 
uma das garantias asseguradas, aos juízes na 
Carta Magna da República: o único propósito 
que temas em mente é possibilitar a punição 
do magistrado relapso e faltoso, que, sem motivo

 



– 279 – 
 
justo, sem motivos de fôrça maior, amplia, estende, 
alarga prazos fixados em lei de 48 horas, de 
3 dias, de 5 dias, de 10 dias, de 20 dias, para longos 
meses e até longos anos, sacrificando sagrados 
direitos de partes litigantes, tornando um mito o ideal 
de justiça rápida, e convertendo num pavoroso 
suplício chinês o exercício das ações judiciais para 
assegurar o primado do direito e a efetivação da 
justiça. 

A nova redação que a nossa emenda 
constitucional visa a dar ao preceito do item III, do 
art. 95, da Constituição Federal é uma proteção, é 
uma garantia a mais de que a lei, no Brasil, é feita 
para todos os cidadãos da República, para todos os 
homens do mundo que habitam êste País, inclusive 
para os seus próprios Juízes. 

À Comissão Especial do Senado, eleita para a 
apreciação da nossa emenda Constitucional, caberá 
dizer, agora, da sua procedência. 

Integram-na figuras exponenciais da nossa 
cultura jurídica, advogados, cultores e mestres 
de direito, homens que militando nas lides 
forenses; conhecem os percalços e as agruras 
que atormentam a vida dos que freqüentam por 
profissão ou por necessidade, os pretórios das 
comarcas. 

Êles certamente compreenderão o sentido e a 
significação da emenda que apresentamos, e que é, 
numa palavra, um esfôrço a mais, no aprimoramento 
da Lei Maior, para que ela, a Constituição, faculte a 
eficácia das outras leis que gravitam sob o seu pálio 
protetor e sob a sua égide soberana. (Muito bem! 
Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
ofício que vai ser lido pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

Senhor Presidente. 
No exercício eventual da Presidência da 

Comissão de Serviço Público Civil, solicito se digne 
Vossa Excelência, nos têrmos do art. 77 do Regimento, 
designar substitutos temporários aos Senhores 
Senadores Coimbra Bueno, Ruy Carneiro, Nelson 
Maculan e Fausto Cabral que se acham ausentes. 

Atenciosas saudações. 
Senado, 10 de julho de 1961. – Aloysio de 

Carvalho. 
Substitutos: 
Para o Sr. Sen. Coimbra Bueno Sr. Sen. 

Fernandes Távora. 
Para o Sr. Senador Ruy Carneiro – o Sr. 

Senador Alô Guimarães. 
O SR. PRESIDENTE: – Deixa de ser feita a 

designação dos substitutos dos Srs. Senadores 
Nelson Maculan e Fausto Cabral, em virtude de não 
estarem presentes o Líder e os Vice-Líderes do 
Partido Trabalhista Brasileiro, para fazer a indicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. (Pausa). 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 271, de 1953 (nº 1.870, de 1952, na 
Câmara), que institui o Fundo Partidário, regula sua 
distribuição e dá outras providências, tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela inconstitucionalidade (parecer rejeitado, em 27-
6-1955, pelo Plenário, em discussão preliminar); da 
Comissão de Serviço Públlco Civil, pela rejeição; da 
Comissão de Finanças, favorável. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 10 minutos.

 



94ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 11 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO, ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO E GUIDO MONDIM 

 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Mendonça Clark. 
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Barros Carvalho. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Lopes da Costa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 

Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondim. – (43). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 43 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Segundo Secretário procede à 

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

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagem número 130 (número de origem 
300), de 6 do mês em curso, do Presidente da 
República restituindo autógrafos do projeto 
sancionado (número 981, .de 1956, na Câmara e 
número 15, de 1958, no Senado) que concede o 
auxílio especial de Cr$ 10.000.000,00, ao Govêrno 
do Estado de Pernambuco, para a construção do 
Hospital de Pronto Socorro, em Recife. 

 
Telegrama 

 
Do Sindicato Médico de São Paulo, solicitando 

o rápido andamento do projeto de lei que dispõe 
sôbre o salário-mínimo dos médicos. 

 
Aviso 

 
Nº 788, de 10 do mês em 

curso, do Ministro da Justiça, comuni-
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cando haver transmitido ao Govêrno do Estado de 
Pernambuco, para as providências cabíveis, o inteiro 
tear do telegrama, encaminhado pela presidência do 
Senado, em que o Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas de Alagoas denuncia violências contra 
repórteres, praticadas naquele Estado. 
 

Memorial 
 

Da Liga Feminina do Estado da Guanabara, 
formulando apêlo no sentido de que sejam abolidas as 
restrições injustas à mulher casada, à sua capacidade 
civil que permanecem em vigor no Código Civil. 
 

PARECER 
Nº 308, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 1.566-B, de 1960 (no 
Senado nº 33, de 1960), que equipara a 
extranumerários mensalistas da União, servidores 
das ferrovias federais, incorporadas à R.F.F.S.A., 
admitidos até 30 de setembro de 1957 e que contem 
ou venham a contar cinco anos de exercício. 
 

Relator : Sr. Caiado de Castro. 
Pelo presente projeto (artigo 1º) consideram-se 

equiparados aos extranumerários mensalistas da 
União, nos têrmos da Lei nº 3.483, de 8 de dezembro 
de 1958, para, como tais, fazerem jus aos direitos, 
vantagens e prerrogativas aos mesmos conferidos, os 
servidores de obras das ferrovias federais incorporadas 
à Rêde Ferroviária Federal S. A., de conformidade com 
a Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, desde que 
admitidos até 30 de dezembro de 1957 que contem ou 
venham a contar cinco (5) anos de exercício. 

As funções dos servidores em aprêço 
(art. 2º) deverão constar de tabela especial, a 
ser aprovada pelo Presidente da República, ex-
 

tinguindo.se cada uma delas à medida que se vagar. 
II – O autor da proposição, o Ilustre Deputado 

Paulo Sarazate, justificou-a pelos seguintes 
principais fundamentos: 

a) a Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, 
que autorizou a constituição da Rêde Ferroviária 
Federal Sociedade Anônima, com a incorporação 
das estradas-de-ferro de propriedade da União e por 
ela administradas, estabeleceu, expressamente, em 
seu art. 15: 

"Aos servidores das ferrovias de 
propriedade da União, e por ela administradas, 
qualquer que seja sua qualidade – funcionários 
públicos e servidores autárquicos ou 
extranumerários – amparados ou não, pelo art. 23 
e pelo parágrafo único do artigo 18 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, ou 
pelas Leis ns.  3.711 de 28 de outubro de 1952 
(art. 261) e 2.284, de 9 de agôsto de 1954 – ficam 
garantidos todos os direitos, prerrogativas e 
vantagens que lhes são assegurados pela 
Legislação em vigor. 

b) embora o art. 14 da mesma lei houvesse 
estatuído que "aos empregados da R.F.F.S.A. 
aplicar-se-ão os preceitos da legislação do 
trabalho", é inequívoco em face do texto 
anteriormente citado, que o pessoal das estradas 
Federais foi transferido ou cedido à nova 
organização conduzindo consigo todos os direitos, 
prerrogativas e vantagens que lhes assegurava a 
legislação vigente; 

c) em tais condições, de acôrdo com o § 2º, 
alínea "a", do mesmo artigo 15, passariam "a 
integrar, na jurisdição do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, quadros e tabelas suplementares 
extintos, cujos cargos e funções, isolados, assim 
como as classes ou padrões iniciais, quando de 
carreira, serão suprimidos à medida que se 
vagarem"; 
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d) estavam em andamento 
medidas destinadas a regularizar a situação 
dos empregados da R.F.F.S.A. quando entrou 
em vigor a Lei nº 3.483, de 8 de dezembro de 
1958, que equiparou aos extranumerários 
mensalistas da União, desde que contassem 
ou viessem a contar 5 (cinco) anos de exercício, 
os empregados admitidos à conta de 
dotações, constantes das Verbas 1 – Custeio 
(Encargos Diversos) – 3 – Desenvolvimento 
Econômico e Social e 4 – Investimentos e Obras; 

e) pelo art. 3º da citada lei o "pessoal de obras 
destinado à execução de trabalho de natureza 
caracteristicamente temporária ficará sujeito ao 
regime previsto na Consolidação das Leis do 
Trabalho, inclusive para efeito .de estabilidade no 
respectivo emprêgo; contrário sensu, o pessoal de 
obras no desempenho de atividade de natureza que 
não seja caracteristicamente temporária, foi, todo 
êle, beneficiado pela nova lei; 

f) publicada a Lei nº 3.483, surgiu entre os 
ferroviários integrantes do pessoal de obras a 
convicção de que estariam beneficiados pelo seu 
texto, tendo, mesmo a Rêde de Viação Cearense 
consultado o órgão superior competente sôbre como 
proceder na espécie, sendo a resposta negativa, isto 
é, entendeu a direção da R.F.F.S.A. que a referida lei 
não se aplica ao pessoal de obras das estradas 
incorporadas; 

g) levado o assunto, pelo pessoal de obras da 
Estrada-de-Ferro Central do Brasil, ao exame da 
Consultoria Geral da República, manifestou-se esta 
favoràvelmente ao mesmo, tendo o então Consultor, 
hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Doutor 
Antônio Gonçalves de Oliveira, assim opinado: 

"I – Atendendo a sugestão do ilustre titular da 
Secretaria de Estado da Viação e Obras Públicas, 
determinou o Excelentíssimo Sr. Presidente desta
 

Consultoria Geral sôbre o aproveitamento como 
mensalista, do pessoal de obras da Estrada-de-Ferro 
Central do Brasil, admitido anteriormente à instituição 
da Rêde Ferroviária Federal S. A. e no exercício de 
funções permanentes. 

Provocou a controvérsia uma Resolução da 
Diretoria da Rêde, que autorizou as rêdes regionais e 
Estradas a admitir dêsse pessoal apenas o 
necessário, mediante contrato de duração de seis 
meses. 

Essa Resolução foi mal acolhida pelo referido 
pessoal, que, na sua maioria segundo publicação 
inserta no Boletim Diário nº 227-53 da E.F.C.B., Já 
fôra considerado extranumerário mensalista, 
provisório, por contar cinco ou mais anos de 
exercício. 

Diante da repercussão desfavorável da dita 
resolução, é agora reexaminada a situação daqueles 
servidores, mas as opiniões se dividiram 
radicalmente sôbre a maneira de compor o conflito. 

A Central do Brasil e a Consultoria Jurídica do 
Ministério da Viação e Obras Públicas são favoráveis 
à pretensão dos servidores. Alegam que êles 
exercem funções permanentes nos serviços de 
conservação das linhas, edifícios e obras de arte, 
correntes e especiais. Além disso, sua permanência 
se faz indispensável porque as tarefas que executam 
interessam à segurança de intensa corrente de 
tráfego daquela estrada-de-ferro. A quase todos já 
reconhecera a Central a qualidade de mensalistas 
provisórios. Além disso, consoante informações 
prestadas pelo Assessor do Vice-Presidente da 
Rêde, seu pagamento deveria correr à conta da 
verba de custeio e nunca da de obras, dada a 
natureza permanente do serviço que executam". 

Depois de afirmar que "em sentido contrário 
opinaram os outros órgãos instrutivos" e de 
enumerar as razões invocadas em tal sentido,
 

 



– 283 – 
 
chega o Consultor Geral à sua conclusão, assim 
expressa: 

"II – Do exposto, verifica-se, então que, 
valendo-se da autorização do § 5º do art. 15 da Lei 
nº 1.163 já mencionada, a Central do Brasil admitiu, 
na categoria de pessoal para obras, extranumerários 
diaristas que vêm sendo, há longos anos, utilizados 
em funções permanentes nos serviços de 
conservação indispensável à segurança do seu 
tráfego. A categoria de pessoal para obras não é 
expressamente prevista nos quadros daquela 
ferrovia. 

A Lei nº 1.163, citada, no artigo 14 concedeu 
ao pessoal extranumerário da Central a estabilidade 
do art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, desde que, à data da sua vigência, 
contasse cinco anos de exercício. Não nos parece 
que seja ilegal a Resolução da Central em considerar 
estáveis, como diaristas, os que atendiam a êsse 
requisito. 

Percebendo por dia de trabalho efetivamente 
realizado, fazendo jus ao repouso semanal 
renumerado e desempenhando funções de caráter 
permanente, êsses servidores seriam de fato 
diaristas, podendo ser beneficiados também pelo art. 
5º da Lei nº 1.765, de 18 de dezembro de 1952, que 
fêz passar os diaristas à categoria de mensalistas. 

A estabilidade dos demais só viria a 
concretizar-se com o advento da Lei nº 2.284, de 9 
de agôsto de 1954, que a assegurou ao pessoal 
extranumerário mensalista da União e das autarquias 
que contasse ou viesse a contar cinco anos de 
serviço público, ininterruptos ou não. 

A Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957 ao 
determinar a incorporação da Central à Rêde 
Ferroviária Federal, assegurou, no art. 15, aos 
servidores das ferrovias de propriedade da União e 
por ela administradas, todos os direitos, 
prerrogativas e vantagens que lhes eram
 

assegurados pela legislação em vigor. 
Não há dúvida de que, em face dos têrmos 

expressos dessa lei o pessoal da Rêde está sujeito à 
legislação trabalhista, (art. 14) mas também 
conservou todos os direitos, prerrogativas e 
vantagens que lhe era assegurável pela legislação 
vigente. 

Assim, parece-me que a Rêde recebeu êsses 
servidores com os ônus citados, sendo, portanto, 
ilegal a, sua Resolução nº 15-28, que deixou de 
reconhecer a estabilidade que a lei lhes faculta. São 
tais servidores, pois, ao parecer desta Consultoria, 
extranumerários mensalistas. Suas funções devem 
constar de uma tabela a ser aprovada pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
extinguindo-se cada uma delas á medida que se 
vagar". 

h) êsse parecer foi aprovado pelo Senhor 
Presidente da República, ficando assegurados aos 
servidores de obras da Central do Brasil os direitos e 
vantagens porque se vinham batendo. 

III – A solução dada ao pessoal de obras da 
Central do Brasil não foi porém, até agora, tornada 
extensiva aos servidores de igual natureza 
pertencentes às demais ferrovias incorporadas 
alegando a R.F.F.S.A., para negar essa extensão 
que lhe faltaria a cobertura legal para o ato. 

Os escrúpulos e receios da direção da 
R.F.F.S.A. são em parte, procedentes, uma vez que 
se trata de matéria controversa. 

É de se observar contudo que, se se aplicam 
hesitações dessa ordem por parte daquela 
organização, o mesmo não se poderá verificar 
quanto ao legislador, no exame do presente projeto. 

As razões invocadas pelo ilustre Consultor 
Geral da República, em favor da pretensão do 
pessoal de obras de Estrada-de-Ferro Central do 
Brasil, valem do mesmo modo, para o pessoal em 
idêntica situação das outras ferrovias incorporadas. 
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Não se compreende fiquem à margem dos 
benefícios mencionados, os servidores de algumas 
das emprêsas incorporadas, quando os da Central 
os obtiveram, como decorrência de disposições 
legais. 

O projeto em causa apenas dará força de lei á 
decisão presidencial, tornando-a aplicável a todos os 
servidores em iguais condições, medida de todo 
procedente, pois a Lei número 3.115, de 16 de 
março de 1957 que autorizou a constituição da Rêde 
Ferroviária Federal S.A., determinou (artigo 15) que 
aos servidores das ferrovias da União, e por ela 
administradas qualquer que fôsse sua qualidade 
ficavam garantidos todos os direitos, prerrogativas e 
vantagens que lhes fôssem assegurados pela 
legislação em vigor. 

IV – Ante o exposto e considerado o projeto do 
ângulo constitucional e jurídico somos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 18 de outubro de 
1960. – Lourival Fontes, Presidente. – Caiado de 
Castro, Relator. – Jefferson de Aguiar.– Ary Vianna. 
– Menezes Pimentel. – Francisco Gallotti, – Argemiro 
de Figueiredo. 
 

PARECER 
Nº 309, DE 1961 

 
Da Comissão de Serviço Publico Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 1.556-B, de 1960 (no 
Senado nº 33, de 1960), que equipara a 
extranumerários mensalistas da União, servidores 
das ferrovias federais, incorporadas à R.F.F.S.A., 
admitidos até 30 de setembro de 1957, e contem ou 
venham a contar 5 anos de exercício. 
 

Relator: Sr. Nelson Maculan. 
O presente projeto objetiva equiparar a 

extranumerários mensalistas da União, 
servidores das ferrovias federais, incorporadas à
 

Rêde Ferroviária Federal S.A., admitidos 
até 30 de setembro de ilegível e que 
contem ou venham a conter 5 anos de 
exercício. 

A douta Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa, examinando a espécie, 
opina pela aprovação projeto, tendo em vista a sua 
constitucionalidade e juridicidade. 

Cabe, agora, a esta Comissão manifestar-se 
sôbre os aspectos que lhes são pertinentes, 
considerado o interêsse e a conveniência para 
serviço público. 

A proposição tem a justificá-o fato de os 
servidores das emprêsas incorporadas à Rêde 
Ferroviaria Federal S. A., diaristas obras, não terem 
sido beneficiado pela Lei número 3.483, de 8 de 
dezembro de 1958, segundo interpretação 
administrativa dada àquele diploma legal. 

De fato, a Lei nº 3.483, de ilegível ao dispor 
em seu art. 1º, que os empregados admitidos á 
ilegível de dotações constantes das verba 1.0.00 – 
Custeio – Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos 
3.0.0 – Desenvolvimento Econômico e Social, 
Consignação 3.1.00 – Serviço em Regime Especial 
de Financiamento, 4.0.00 – Obras – ficam 
equiparados aos extranumerário mensalistas da 
União, desde que contem ou venham a contar 5 
(cinco) anos de exercício", pretendem amparar 
todos os servidores que embora admitidos em 
caráter transitório, tivessem, pela continuidade da 
prestação de serviço público, logrado caracterizar 
como permanente o seu vínculo de trabalho com a 
administração. 

Acontece, porém, que as medidas de 
amparo consubstanciadas na lei supracitada, em 
relação aos servidores das ferrovias incorporadas 
não chegaram a efetivar-se em razão de terem tais 
servidores passado ao domínio jurídico da legislação 
que tutela as instituições de direito privado, 
com a incorporação das ferrovias à R.F.F.S.A., en-
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tidade caracterizada como sociedade de economia 
mista. 

O Consultor-Geral da República, porém, 
apreciando a matéria, em relação aos empregados 
da antiga Estrada-de-Ferro Central do Brasil, exarou 
parecer em que reconhece a aplicação da Lei nº 
3.483, de 1958, àqueles servidores admitidos 
anteriormente à incorporação da referida ferrovia à 
Rêde Ferroviária Federal S.A. 

O projeto em exame, portanto, pretende tornar 
extensivo o entendimento firmado no parecer do 
Consultor-Geral da República, a todos os servidores 
das demais ferrovias incorporadas, dando cobertura 
legal à medida, em atendimento ao princípio de 
extensão dos atos administrativos aos casos 
análogos. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovação do 
presente projeto. 

Sala das Comissões, em 25 de Janeiro de 
1961. – Jarbas Maranhão, Presidente. – Nelson 
Maculan, Relator. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – 
Joaquim Parente. – Caiado de Castro. 
 

PARECER 
Nº 310, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 33, de 1960 (na Câmara, nº 1.566, 
de 1960) que equipara a extranumerários 
mensalistas da União, servidores das Ferrovias 
incorporadas à R.F.F.S.A. admitidos até 30 de 
setembro de 1957 e que contem ou venham a contar 
cinco anos de exercício. 
 

Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
O presente projeto equipara 

aos extranumerários da União, nos têrmos da Lei 
nº 3.483, de 8 de dezembro de 1958, para fazerem 
jus aos direitos, vantagens e prerrogativas 
aos mesmos concedidos, os servidores das 
ferrovias federais, incorporadas à Rêde 
Ferroviária Federal S. A. (R.F.F.S.A.), de
 

conformidade com a Lei nº 3.115, de 16 de 
março de 1957, desde que admitidos até 
30 de setembro de 1957, contem ou 
venham a contar 5 (cinco) anos de exercício 
(artigo 1º), devendo as funções a que se 
refere, constar de tabela especial, a ser 
aprovada pelo Presidente da República, extinguindo-
se cada uma delas à medida que se vagar (artigo 
2º). 

II – A Comissão de Constituição e Justiça 
considerou válido o projeto do ponto de vista 
constitucional e jurídico, e a Comissão de Serviço 
Público Civil, apreciando-lhe o mérito, opinou por sua 
aprovação. 

III – O aspecto financeiro da providência em 
tela passa, assim, a ter importância secundária. 

Em verdade, a medida em foco implicará em 
novos ônus para a Fazenda, Pública, mas êsse 
aumento de despesas será o resultado necessário 
de um ato de eqüidade, já considerado legal e 
cabível pelos órgãos técnicos competentes. 

Isso pôsto, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 8 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Nogueira da Gama, 
Relator. – Joaquim Parente. – Victorino Freire. – Dix-
Huit Rosado. – Lima Teixeira. – Fernandes Távora. – 
Mem de Sá. – Silvestre Péricles. 
 

PARECER 
Nº 311, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1961 (na 
Câmara nº 2.344-C 60), que concede pensão 
especial de Cr$ 40.000,00 mensais à D. Haydéa 
Lago Bittencourt, viúva do Senador Lúcio Bittencourt.
 

Relator : Sr. Jefferson de Aguiar. 
Aprovado pela Câmara dos Deputados, 

o Projeto nº 88, de 1961, concede a 
pensão de Cr$ 40.000,00
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(quarenta mil cruzeiros) à Sra. Haydéa Lago 
Bittencourt viúva do Senador Lúcio Bittencourt, que 
faleceu trágicamente em acidente de aviação quando 
participava da campanha eleitoral no Estado de 
Minas Gerais. 

A pensão assegurada pelo projeto à viúva 
de tão eminente parlamentar é justa e corresponde 
a anteriores pronunciamentos do Congresso 
Nacional. 

Pelo exposto, a Comissão de Constituição e 
Justiça opina pela aprovação do projeto, como 
redigido. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1961. – 
Aloysio de Carvalho Filho, Presidente, "ad-hoc" – 
Jefferson de Aguiar, Relator. – Brasílio Celestino. – 
Venâncio Igrejas. – Ary Vianna. – Heribaldo Vieira. – 
Nogueira da Gama. 
 

PARECER 
Nº 312, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 88, de 1961, (nº 2.344-C-60 na 
Câmara dos Deputados) que concede pensão 
especial a D. Haydéa Lago Bittencourt, viúva do 
Senador Lúcio Bittencourt. 
 

Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O presente projeto, oriundo da Câmara dos 

Deputados, promove a concessão de uma pensão 
especial na importância de Cr$ 40.000,00 
(quarenta mil cruzeiros) mensais, à viúva do 
saudoso Lúcio Bittencourt, Senhora Haydéa Lago 
Bittencourt. 

O projeto de lei, ora em estudo prevê o 
pagamento à conta da dotação orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

Trata-se de medida justa, visando 
amparar a viúva de um dos mais destacados 
parlamentares que esta Casa do Congresso 
conheceu. Igual medida já tem sido tomada 
em casos análogos, razão pela qual esta
 

Comissão é de parecer que o projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 10 de julho de 1961. 

– Daniel Krieger, Presidente. – Fernandes Távora, 
Relator. – Ary Vianna. – Victorino Freire. – Joaquim 
Parente. – Del-Caro. – Gaspar Velloso. – Lobão da 
Silveira. – Nogueira da Gama. – Silvestre Péricles. 
 

PARECER 
Nº 313, DE 1961 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 25, 

de 1961, que nomeia Moacyr Medeiros Costa e 
Adelino de Almeida Fontes para cargos de Guarda 
de Segurança PL-9, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 
 

Tendo sido aprovado, sem emenda, o Projeto de 
Resolução nº 25, de 1961, a Comissão Diretora 
apresenta a sua Redação Final nos seguintes têrmos: 
 

RESOLUÇÃO 
 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único.– São nomeados, de acôrdo com 

a alínea c, item 2 do artigo 85, da Resolução nº 2, de 
1959 (Regimento Interno), para cargos de Guarda de 
Segurança, "PL-9", do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Moacyr Medeiros Costa e Adelino 
de Almeida Fontes. 

Sala das Sessões, em 11 de julho de 1961. – 
Auro Moura Andrade. – Cunha Mello. – Gilberto 
Marinho. – Argemiro de Figueiredo. – Novaes Filho. 
– Guido Mondim. 
 

PARECER 
Nº 314, DE 1961 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 24, 

de 1961, que nomeia Miécio dos Santos Andrade, 
Diretor do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
 

Tendo sido aprovado, sem emenda 
o Projeto de Resolução nº 24,
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de 1961, a Comissão Diretora apresenta a sua 
Redação Final nos seguintes têrmos: 
 

RESOLUÇÃO 
 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. – É nomeado de acôrdo com a 

alínea c, item 2, do artigo 85, da Resolução nº 2, de 
1959 (Regimento Interno), combinado com o art., 75, 
alínea g, da Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento da 
Secretaria), Diretor, "PL-1" do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal Miécio dos Santos Andrade. 

Sala das Sessões, em 11 de julho de 1961. – 
Auro Moura Andrade. – Cunha Mello. – Gilberto 
Marinho. – Argemiro de Figueiredo. – Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 241, DE 1961 

 
De acôrdo com o art. 213 do Regimento Interno, 

requeiro através da Presidência da República seja o 
Departamento Administrativo do Serviço Público 
solicitado a informar qual a razão porque até hoje os 
carteiros do Serviço Público não foram enquadrados no 
nível 14, uma vez que o veto do Senhor Presidente da 
República ao respectivo dispositivo da Lei de 
Classificação, não foi aceito pelo Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, em 11 de julho de 1961. – 
Caiado de Castro. 

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

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Silvestre Péricles

 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, nobres 
Senadores, em 7 de abril do corrente ano, tomei a 
iniciativa de defender os direitos dos diplomatas 
brasileiros em inatividade, porque os seus 
proventos não eram pagos com a devida probidade 
administrativa. 

Requeri não como pedinte, pròpriamente, 
mas como reivindicante, evidentemente, que o 
Ministério da Fazenda prestasse informações sôbre 
o assunto porque se mostrava em flagrante 
contradição com oMinistério do Exterior. Êste 
remunerava legalmente os diplomatas em atividade; 
aquêle não o fazia em relação aos inativos, com a 
mesma lei para ambos. Veja o Senado e veja o 
povo brasileiro se é aceitável que nos, os 
sacerdotes do Direito e da Justiça, possamos 
tolerar esta provocação e esta decadência no nosso 
País. 

No requerimento de 7 de abril, perguntava eu 
ao Ministério da Fazenda: 

"a) se as vantagens financeiras constantes do 
art. 9º da Lei nº 3.826, de 23 de novembro de 1960 
estão sendo aplicadas aos servidores inativos 
oriundos da Carreira Diplomática do Ministério das 
Relações Exteriores; 

b) em caso afirmativo, desde que data foram 
efetuados os pagamentos dos Ministros, dos 
Embaixadores e dos demais servidores aposentados 
da citada Secretaria do Estado, a que se refere o 
aludido artigo 9º da Lei nº 3.826, de 23 de novembro 
de 1960; 

c) em caso negativo, quais as razões que o 
Ministério teve para determinar o não pagamento 
de 44% concedidos como um reajustamento 
sôbre os proventos dos servidores diplomáticos 
aposentados conforme claramente estabelece o
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citado artigo 9º da mencionada Lei nº 3.826. 

E aduzia: 
"Consta, aliás, que sòmente os 

Diplomatas que se encontram em atividade 
estão recebendo os 44%. Mas se o art. 9º 
manda pagar aos servidores ativos e inativos 
como se explica esta injustiça? É difícil 
acreditar". 

A resposta do Ministério da Fazenda, 
de 25 de maio do corrente ano não me 
satisfez, porque a contradição entre os dois 
Ministérios, Exterior e Fazenda, continuava a 
predominar. 

Diante disto, redigi, em 26 de junho findo outro 
requerimento dirigindo-me então ao Poder Executivo, 
também não pedindo, pròpriamente mas 
reivindicando, evidentemente. 

Já se encontra, aliás, no velho e autorizado 
Padre Antônio Vieira: "O que se pede pedindo, é o 
ato de favor; mas, quando se trata de ato de justiça, 
pede-se protestando e argumentando". 

No caso em debate, é claro que o que tenho 
realizado, com essas atitudes, em prol dos 
diplomatas é uma recuperação de recompensa 
adequada, uma reivindicação de pagamento justo. 

No meu requerimento para o Poder Executivo, 
de 26 de junho findo, há os seguintes quesitos: 

"1º) É verdade que o Ministério das Relações 
Exteriores autorizou o pagamento da percentagem 
de 44% como reajuste sôbre os vencimentos dos 
servidores da carreira diplomática em serviço ativo 
de conformidade com o art. 9º da Lei nº 3.826, de 23 
de novembro de 1960? 

a) em caso afirmativo, em que data começou 
êsse pagamento. 

2º) Sendo verdade que o Ministério da 
Fazenda não está pagando os 44% de reajuste 
sôbre os proventos das aposentadorias 
dos servidores oriundos da carreira di-
 

plomática em inatividade, como se justifica, então, a 
não execução do artigo 9º da Lei nº 3.826, que 
determina tal pagamento? 

a) Como explica o Poder Executivo esta 
divergência concreta entre Ministérios de um mesmo 
País, na aplicação do referido artigo 9º isto é, 
enquanto o Ministério das Relações Exteriores 
autoriza e paga muito acertadamente na forma da lei 
os 44% de reajuste sôbre os vencimentos do pessoal 
diplomático em atividade, o Ministério da Fazenda, 
contrariando flagrantemente o citado artigo 9º nega-
se a autorizar o pagamento dos 44% de reajuste 
sôbre os proventos do pessoal da carreira 
diplomática em inatividade? 

b) O Poder Executivo é um só. Seu primeiro 
dever é cumprir e fazer cumprir as leis do País. 
Como, pois, se compreende êsse conflito dentro de 
sua administração, na execução, diferentemente, do 
artigo 9º da Lei nº 3.826, que determina o pagamento 
de uma percentagem de 44% como reajustamento 
tanto para servidores ativos como para inativos? 
 

Justificação 
 

No meu requerimento de 7 de abril do corrente 
ano, solicitando informações ao Ministério da 
Fazenda, declarei que era difícil acreditar na injustiça 
de que sòmente os diplomatas em atividade estariam 
recebendo os 44% a que se refere o artigo 9º. Na 
sua resposta o Ministério silenciou sôbre o fato. 

Mas a verdade é que o artigo 9º da Lei nº 
3.826 de 23 de novembro de 1960, ordena 
claramente a concessão de uma percentagem de 
44% como reajustamento sôbre os vencimento, 
salários ou proventos dos servidores ativos e 
inativos, cujo sistema de retribuição não foi 
modificado pela Lei n.º 3.780, de 12 de julho de 1960 
(chamada lei de Classificação de Cargos do Serviço 
Civil do Poder Executivo). 
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Ora, os servidores da carreira diplomática 
não estão incluídos no Plano de Classificação de 
Cargos de que trata a Lei nº 3.780, de 12 de julho de 
1960. 

Em conseqüência, os diplomatas ativos e 
inativos não tiveram, nem podiam ter sistema de 
retribuição de seus vencimentos ou de seus 
proventos modificado, muito simplesmente por não 
fazerem parte do dito Plano de Classificação de 
Cargos que, pelo artigo 61 da Lei nº 3.780 ficaram 
expressamente fora do mencionado plano, para 
continuar, como efetivamente continuam, regidos 
pelas suas leis específicas. 

Veja-se a matéria com imparcialidade. 
O artigo 61 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 

1960, assim dispõe limpidamente: 
"O sistema de classificação previsto nesta lei 

não se aplica à Carreira de Diplomata, aos cargos 
isolados de Cônsul Privativo e de Ministro para 
assuntos econômicos e aos servidores do Poder 
Executivo de que tratam as Leis ns. 3.414, exceto o 
item II do art. 14, de 20 de junho de 1958, 3.205, de 
15 de julho de 1957 e 403, de 24 de setembro de 
1948, os quais continuarão regidos pela respectiva 
legislação específica". 

Ora, o Ministério das Relações Exteriores, 
interpretando muito corretamente o art. 61 da Lei nº 
3.780, de 12 de julho de 1960, bem como o art. 9º da 
Lei nº 3.826, de 23 de novembro de 1960, 
determinou ao que estou informado, o pagamento de 
44% de reajustamento sôbre os vencimentos dos 
servidores diplomáticos em serviço ativo. 

Assim procede o Itamarati, de acôrdo com 
a lei. A Diretoria da Despesa Pública do 
Ministério da Fazenda nega-se entretanto a 
efetuar o pagamento da citada per-
 

centagem de 44% de reajuste sôbre os proventos 
dos servidores diplomáticos em inatividade. 

Há, pois, uma diferença. de tratamento para 
com o nosso pessoal diplomático, tão digno de 
melhor sorte. Os referidos dispositivos legais são 
cumpridas de um lado, acertadamente, pelo 
Ministério das Relações Exteriores e, do outro 
erradamente, pelo Ministério da Fazenda, 
provocando-se desta forma, uma discriminação 
inesperada; um bifrontismo esquesito. 

E acrescentava: Quando o General Góis 
Monteiro com os seus camaradas do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica, fundou, em 29 de outubro 
de 1945, a atual República dêste País, assim o fêz 
para restituir-nos a liberdade e o respeito aos nossos 
direitos, dominados pela hipertrofia pessoal do 
Govêrno. O povo brasileiro, portanto, não pode nem 
deve tolerar desacatos à sua liberdade nem ofensas 
aos seus direitos. 

No mesmo caminho patriótico dos nobres 
Senadores e Deputados, estou, na hora atual e no 
passado, como parcela da soberania nacional, 
pugnando pela evolução material e moral do Brasil. 

Ilustrando o requerimento, transcrevo o artigo 
193 da Constituição: 

"Os proventos da inatividade serão revistos 
sempre que, por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos 
dos funcionários em atividade". 

E estabelece o artigo 1º da Lei número 2.622, 
de 18 de outubro de 1955 em pleno vigor: 

"O cálculo dos proventos dos servidores civis 
da União e bem assim dos servidores das entidades 
autárquicas ou paraestatais que se encontram na 
inatividade, e dos que forem transferidos será feito à 
base do que percebem os servidores
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em atividade a fim de que seus proventos sejam 
sempre atualizados" 

Os dispositivos supratranscritos da 
Constituição e da Lei nº 2.622, originaram-se de uma 
emenda de minha autoria, sôbre a matéria durante 
os trabalhos da Constituinte de 1946, nestes têrmos: 

"Onde convier: 
Art. – Todo aumento de vencimentos, 

remuneração ou salário dos militares, funcionários 
civis ou assemelhados, em atividade, acarretará 
idêntica alteração para os inativos e pensionistas". 

Principio previdencial necessário – até na 
reminissência de uma antiguidade romana, in otio 
cum dignitate – urge que se cumpra a lei ou que se 
ordene o seu cumprimento. 

A Casa de Rio Branco, na igualdade legal que 
ampara os seus servidores em atividade ou inativos, 
bem merece, pelos seus bons serviços prestados ao 
Brasil, tôda a consideração das altas autoridades, 
com um tratamento condigno. 

Nesta conformidade, espero, com sentimento 
de justiça, as informações do Poder Executivo, para 
os fins de direito. 

Prosseguindo, Senhor Presidente, o Senado, 
na semana passada, ouviu os preclaros Senadores 
Novaes Filho e Caiado de Castro, quando da 
votação do projeto de Lei sôbre a reforma do 
Itamarati. Êles se manifestaram, com tôda a razão, 
justiceiros para com o ilustrado funcionalismo do 
Ministério do Exterior. E declararam, com correção e 
sinceridade, que os nossos diplomatas mereciam 
mais atenção por parte do poder público. 

Naquela ocasião lembrei-me dos contatos 
que tive em missão oficial do Brasil como 
delegado-chefe, em três Congressos 
Internacionais: o primeiro, em Paris, na 27ª Con-
 

ferência Internacional do Trabalho – o primeiro 
a que comparecia, o nosso País depois da 
Segunda Grande Guerra; o segundo em Havana, 
na Primeira Conferência Internacional dos 
Tribunais de Contas; o terceiro, em Bruxelas 
na Segunda Conferência Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras do Mundo. 

Nesses três Conclaves Mundiais pude 
conhecer de perto o valor, a inteligência e o 
patriotismo dos diplomatas brasileiros: em Paris – o 
Embaixador Frederico Clark; em Havana – o 
Embaixador M., C., de Góes Monteiro; em Bruxelas – 
o Embaixador Vasco Leitão da Cunha. 

Conheci ainda, e com êle trabalhei, o preclaro 
e digno diplomata Berredo Carneiro, cuja soma de 
bons serviços ninguém pode ignorar. 

Êsses foram os principais, porque os outros, 
nas Embaixadas e Legações do Brasil, seguiam o 
mesmo e honrado caminho dos Embaixadores cujos 
nomes acabo de pronunciar. 

O SR. NOVAES FILHO – Permite: – V. Exa. 
um aparte? 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES – Com prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – Desejo dar meus 

aplausos à orientação do nobre orador de defender a 
justa causa dos funcionários aposentados do 
Itamarati. Aliás, êste o traço marcante da 
personalidade de V. Exa. em tôda a sua longa vida 
pública: sempre a advogar com alto espírito de 
justiça todos os direitos postergados. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Muito 
obrigado Senador Novaes Filho; seu aparte é uma 
honra para mim e aproveito a oportunidade para 
declarar ao Senado e à Nação que minha satisfação 
é verdadeiramente profunda porque V. Exa. tem 
autoridade para assim se pronunciar. 
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Depois de tudo isto, Senhor Presidente, ainda 
na semana passada recebi um telegrama que muito 
me desvanece: 

Data vênia, vou lê-lo: 
“Senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro 

– Senado Federal – Brasília. 
Cumprimos o grato dever de agradecer a V. 

Exa. pela brilhante energia em defesa que 
reiteradamente tem feito no Senado pelos nossos 
direitos gravemente prejudicados com a exclusão 
dos diplomatas inativos do reajuste, 44% 
concedido pelo artigo 9º da Lei de Paridade, que 
prescreve idêntico tratamento entre ativos e 
inativos, enquanto sòmente os ativos estão se 
beneficiando com essa vantagem. Esperamos 
poder continuar contando com o valioso apoio de 
Vossa Excelência. – Cordiais Saudações. 
Embaixadores Muniz de Aragão, Samuel Gracie, 
Ferreira Graba, Emmésio Dutra, Maximiano de 
Figueiredo, Mendes Gonçalves, Gualberto de 
Oliveira, Góes Monteiro, Ministros Edgard de 
Mello, Guerreiro de Castro, Maya Monteiro, 
Murilo Martins de Souza, Osório Dutra, Edgard 
Barbedo”. 

Sr. Presidente, pelas assinaturas dêste 
telegrama e agora com o aparte do preclaro Senador 
Novaes Filho... 

O SR. NOVAES FILHO: – Estou fazendo, 
apenas justiça a Vossa Excelência. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Pelas 
assinaturas dêste telegrama verifica-se a altura das 
personalidades que, com grande prazer para mim 
me cumprimentaram. Mas é preciso que todos 
saibam: o que tenho feito é cumprir estritamente o 
meu dever. 

E não me considero isolado, porque estou 
certo de que o sentimento de justiça dos homens de 
bem do Brasil, acompanham com simpatia e apóiam 
os diplomatas da nossa terra – êsses os operários da 
inteligência e do patriotismo que persistem na 
grandiosa construção da Casa de Rio Branco. 

Para concluir, Sr. Presidente, permito-me ler 
um escrito do Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, 
edição de 7 do fluente, cujo título se manifesta 
bastante significativo. 
 

Uma Tese 
 
Em recente parecer, o consultor-geral da 

República, Sr. Caio Mário, manifestou o 
entendimento de que em virtude da lei de paridade, 
no que ela contém de base econômica e sentido 
doutrinário – nenhum servidor pertencente que seja a 
qualquer das carreiras do funcionalismo público civil 
da União, poderá ter aumento – a qualquer título – 
inferior a 44 por cento, em decorrência daquela 
mesma lei e em confronto com a que a antecedeu, a 
lei de classificação de cargos de julho de 1960. 

Êsse depoimento vem na verdade colhêr a 
interpretação reinante em alguns círculos da própria 
administração pública e também da magistratura. O 
que se passa e tem causado espécie vem a ser que 
nem tôdas as carreiras estão incluídas na lei de 
classificação; algumas existem que, pela sua própria 
característica essencial não se enquadram na 
sistemática da lei – como os diplomatas, os 
tesoureiros, os membros do Ministério Público, os 
componentes dos chamados serviços jurídicos da 
União, os procuradores de autarquias, os assistentes 
jurídicos e assim sucessivamente. A êstes, a lei de 
julho de 1960 excluiu expressamente do seu regime 
jurídico, pela razão de não se enquadrarem nos seus 
padrões e níveis de classificação de cargos. 
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Conseqüentemente a chamada lei de 
paridade, reconhecendo êsse desenquadramento, 
concedeu a tais servidores um reajuste de 44%, 
percentagem exatamente igual à que deu a título de 
adiantamento sôbre as vantagens da lei anterior e 
enquanto não entrarem elas em efetivo vigor. Os 
algarismos são os mesmos tanto do adiantamento 
como de reajuste – o que vem na verdade corroborar 
de maneira efetiva a tese do Sr. Caio Mário já aliás 
endossada pelo Presidente da República através de 
aprovação publicada no “Diário Oficial”. 

Isto está feito, o que resta é aplicar. (Muito 
bem! Muito bem). 

Em meio ao discurso do Senhor Silvestre 
Péricles o Sr. Gilberto Marinho deixa a presidência, 
assumindo-a o Sr. Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lobão da Silveira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o conceituado jornal “O 
Globo”, que se edita no Rio de Janeiro, Capital do 
Estado da Guanabara, publicou em sua edição de 
ontem, um editorial sob o título “O Presidente e o 
Congresso”. 

Dada a honesta atuação daquele órgão da 
imprensa, na vida pública brasileira, desejo tecer, a 
propósito, alguns comentários que julgo oportunos. 

Vou assim ler as partes que o integram para 
apresentar os argumentos que o mesmo me sugere. 

Diz o edital: 
Muitos congressistas hoje membros (pelo 

menos honorários) da Oposição, queixam-se às 
vêzes de que o presidente da República não toma 
conhecimento dêles ou do Legislativo. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

É uma alegação que aparentemente exprime a 
verdade. 

É inexato que os Srs. Congressistas se 
tenham queixado, pelo menos nós da Oposição, de 
que o Sr. Presidente da República não toma 
conhecimento do Legislativo. O Legislativo se afirma 
pela sua capacidade de trabalho, se afirma pelo 
desempenho cabal que os Srs. representantes do 
povo e dos Estados dão ao seu mandato. Se 
algumas reclamações cabem no tocante à falta de 
receptividade do Sr. Presidente da República estas 
devem vir dos Srs. Congressistas que apóiam a 
política de S. Exa. e não da nossa parte. Não temos 
porque exigir contato com o Senhor Jânio Quadros. 

Prossegue o editorial: 
Mas, como já certa vez explicamos, o Sr. Jânio 

Quadros até hoje não praticou o menor atentado
 à dignidade ou ao funcionamento dos demais 
podêres. 

Realmente, o Sr. Presidente da República até 
hoje não praticou nenhum atentado à dignidade ou 
ao funcionamento dos demais podêres. Se o
 fizesse, S. Exa. não seria um democrata, mas um 
ditador. 

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

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Se o Sr. 
Presidente da República ofendesse a dignidade 
pessoal de qualquer Senador ou Deputado, em 
resumo, da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal, estou certo de que todos reagiríamos, 
pois que constituímos uma parcela da 
soberania nacional, o Sr. Jânio Quadros não é 
nada mais nada menos que qualquer um de nós 
ou qualquer cidadão brasileiro; é igual. Aquê-
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le que exerce uma função eletiva por algum tempo é 
apenas um ocupante, um poderoso ocasional e a 
História está cheia de indivíduos indignos que têm 
exercido posição de relêvo no mundo. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., mas quero esclarecer que o 
editorial se refere a atentado à dignidade ou ao 
funcionamento dos demais Podêres e não à 
dignidade pessoal de qualquer membro do 
Congresso Nacional. Com a manifestação do 
nobre Senador Silvestre Péricles tenho a certeza 
de que qualquer atentado à dignidade ou ao 
funcionamento dos Podêres da República terá 
reação imediata de parte do Congresso Nacional. 
Não haveria grandes ou pequenos Partidos porque 
grande seria, apenas, a Democracia no seu livre 
exercício. 

E prossegue o articulista: 
No tocante, à Câmara e ao Senado, S. Exa. 

apenas não tornou os votos de seus membros em 
assuntos de interêsse do Executivo função de 
prévias liberações de verbas pleiteadas por muitos 
representantes da Nação, tendo em vista 
conveniências eleitorais e pessoais. 

Tenho certeza de que – quer no Govêrno 
passado, quer no atual – nenhum dos Srs. 
Senadores, tanto da Situação quanto da Oposição, 
jamais barganharam seu voto através da liberação 
de verbas pleiteadas pelas entidades beneficiadas, 
como afirma ou dá a entender o articulista. 

Continua o artigo: 
É bem sabido que cada Senador ou Deputado 

está ligado a determinadas coletividades do interior, 
nas quais se acham os seus correligionários. 
Geralmente são regiões ou cidades, desejosas de 
obter subvenções para um hospital, uma escola

ou outra obra pública. O parlamentar da zona 
consegue encaixar no orçamento a verba necessária 
àquele fim mas o importante é sua liberação, o que 
só se faz por despacho presidencial. Do contrário, 
fica no tinteiro, ou como letra morta no papel. 

Em geral, quando apresentamos emendas, 
visando a contemplar instituições assistenciais – 
escolas, hospitais, casas de saúde etc., fazemo-lo 
dentro das normas regimentais. As emendas são 
debatidas pelo Congresso antes de serem incluidas 
no Orçamento. Quanto ao meio de promover o 
recebimento das dotações, em absoluto não nos 
compete qualquer diligência. As Instituições 
beneficiadas providenciam seu recebimento, 
diretamente ou através de procuradores que para 
êsse fim constituem. Não nos cabe fazê-lo. 

Agora, se o atual Presidente da República 
ainda não pagou qualquer das verbas destinadas a 
instituições assistenciais, será prematuro qualquer 
comentário a respeito em virtude de S. Exa. 
encontrar-se apenas no meio do seu primeiro ano de 
Govêrno. Vamos aguardar o fim do ano, após o que 
poderemos analisar seus atos pretéritos. Acho que 
ainda é cedo para qualquer apreciação sôbre se 
pagou ou não qualquer dessas dotações 
orçamentárias. 

A seguir diz o articulista: 
Acontecia, então, o tráfico de favores: o chefe 

do Govêrno ordenava a liberação, obrigando-se o 
congressista a apoiar tais ou quais proposições 
pleiteadas pelo Govêrno. 

Êsse tráfico de favores a meu ver
 nunca existiu. Seria uma injúria aos Srs. 
Congressistas, quer aos que apóiam o 
atual Govêrno, quer aos componentes das 
anteriores Maiorias, pois não acredito houves-
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sem feito qualquer tráfico ou permuta para o 
recebimento de verbas, através do seu voto. 

As proposições oriundas do Poder Executivo 
chegam às duas Casas do Congresso, são 
apreciadas através das Comissões e em Plenário 
são-lhes oferecidas emendas, ora aprovadas, ora 
rejeitadas. Mas nunca existe troca de favores, nunca 
houve tráfico de voto a favor das verbas liberadas. 

Adiante lemos: 
Foi isso que o Sr. Jânio Quadros extinguiu. 

Não as boas relações que devem existir entre o 
Executivo e o Legislativo. 

Também não cultiva S. Exa. aquelas clássicas 
visitas, em dias marcados, nas quais eram recebidos 
Deputados e Senadores que iam ao Palácio em geral 
demandar favores, nomeações ou coisas semelhantes. 

A Oposição não tem porque procurar o 
Govêrno para êste ou aquêle fim, porque temos a 
Tribuna do Senado para nossas reclamações, para 
fazer valer aquelas argumentações pró ou contra os 
atos do Govêrno. Esta é a Tribuna mais livre, mais 
alta da qual dispomos para emitir nossa opinião. 

Continua: 
Consistirá essa atitude um mal ou um 

desdouro? Achamos que não, desde que ela não 
importe em choque dos dois Podêres senão apenas 
num estilo de convivência. 

Ninguém terá, mais do que nós, o culto do 
regime e o afêrro à vigência de tôdas as liberdades. 
País sem Congresso, eleito lisamente pelo povo é a 
negação da democracia, e nada pior do que a 
recaída nos sistemas discricionários. 

Mas também convenhamos, que não basta ter 
instalado os órgãos do Legislativo. Faz-se indispensável 
que êles contribuam, por seus atos e a rigi-

dez de sua conduta moral, ao aprêço do povo. Se 
faltam ao implemento dessas obrigações, ninguém 
se julga no dever de acatá-los só porque sejam a 
Câmara e o Senado. 

Quanto a esta parte, estamos de inteiro 
acôrdo. 

Reputo que, tanto a imprensa quanto o 
Legislativo, são os pulmões da Democracia. É por 
seu intermédio, é através dêsses pulmões que o 
Legislativo respira, que o regime democrático se 
exercita. Sem imprensa, sem Poder Legislativo, não 
há Democracia. Nesse ponto, estamos de inteiro 
acôrdo com o articulista. 

Ruy Barbosa deixou escrito numa de suas 
sentenças lapidares: “Eu creio que a soberania do 
Legislativo tem limites, ainda quando se diz 
indefinida, como no Parlamento da Inglaterra, os 
comícios populares sob o Govêrno da democracia 
pura ou nas assembléias constituintes. Por mais 
inconfinada que pareça, há de ter, ao menos os 
confins do senso-comum”. 

Não me parece que, em nenhuma 
oportunidade, nós Senadores, tenhamos fugido a 
êsse limite do senso-comum. Tudo o que aqui se 
discutiu e se deliberou, e que é do conhecimento 
público, mereceu inteira publicidade dos órgãos da 
Imprensa. De maneira que não temos atividades 
escusas. 

Continua o articulista: 
Ora na atualidade, não é o que se verifica. Nem 

é preciso falar no que se denominou “recesso 
remunerado”. Sem desconhecermos que a funesta 
mudança da Capital criou problemas financeiros 
esmagadores, aos quais não teriam cromo subtrair-se 
os legisladores (embora culpados do ato e sua pre-
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cipitação) não constitui isso razão bastante para 
retribuírem seus serviços da forma por que o fazia a 
medida excepcional. Principalmente porque dêles 
exatamente é que dependia a solução. E leis em 
benefício dos legisladores devem limitar-se ao 
mínimo, pena de escândalo. 

Ora, Sr. Presidente, o Senado Federal não 
tomou qualquer medida em favor do recesso 
remunerado. Nenhum projeto de resolução transitou 
por esta Casa em favor dessa medida adotada pela 
Câmara dos Deputados; mas aquela Casa do 
Congresso o fêz a título precário, a título 
experimental, tanto assim que agora o revogou. Foi 
medida interna da Câmara dos Deputados a quem 
cabe dizer da sua vigência, da sua utilidade, da sua 
necessidade. Nós Senadores, nada podemos falar a 
respeito, mas o Senado não votou nenhum projeto 
de resolução relativamente a recesso remunerado, 
de maneira que não tem porque dar explicações a 
respeito, nesta hora. 

E prossegue o articulista: 
“Pior, muito pior, é êsse das dívidas dos 

criadores e recriadores de gado bovino. Trata-se de 
um verdadeiro panamá. Como bem disse o ilustre Sr. 
Barbosa Lima Sobrinho: “O Poder Legislativo está 
invalidando decisões judiciais e para tanto não temos 
competência”. Afirmando que a lei ferirá a harmonia 
que deve constitucionalmente vigorar entre os 
podêres ajuntou o representante pernambucano: “Eu 
não sei que harmonia seria essa quando se desse ao 
Legislativo o direito de rever decisões judiciais.” 

Cumpre que êsse delicado assunto seja pôsto 
em pratos limpos. Não pode ser apenas 
objeto de votação. Não há maioria (foi, aliás, 
pequena – 132 votos contra 78), que faça do branco

prêto. E, no caso, o Procurador-Geral da República 
indicou oficialmente aos relatores que existem 
centenas de projetos especialmente fabricados, 
versando sôbre dívidas fantásticas, um montante de 
três bilhões de cruzeiros. 

Estamos certos de que o Senado não 
transigirá com a fraude. 

Neste ponto, pelo menos nos faz justiça. O 
projeto relativo a criadores e recriadores de gado 
bovino ainda não transitou no Senado, mas tenho 
certeza absoluta de que Comissões farão o devido 
estudo, para apreciação exata e legítima do Plenário.

Tais alicantinas pertencem a um passado de 
irresponsabilidade. O presente tem de ser a era da 
moralização. Foi o que recomendaram aos homens 
públicos cêrca de quatro milhões de eleitores dando 
a vitória ao Sr. Jânio Quadros. A decisão das
 urnas inspirou-se principalmente no desejo de 
limpeza. 

Senhor Presidente, ninguém contestou o 
Senhor Jânio Quadros quanto à iniciativa que tomou 
de mandar apurar responsabilidades na vida pública 
brasileira, nas diversas repartições e nos institutos. O 
próprio ex-Presidente Juscelino Kubitschek, de onde 
se encontrava, telegrafou a representante seu no 
Brasil afirmando que não era contrário a essas 
medidas que êle próprio tinha aconselhado e 
apoiado, quanto às dilapidações que por acaso 
tenham havido dos dinheiros públicos. 

Assim, a Maioria nesta hora reafirma 
aquêles mesmos propósitos pela sua Liderança, 
através da palavra do ilustre Senador Filinto 
Müller quando nesta Casa afirmou que não 
faríamos oposição intransigente: – aprovaremos 
todos os atos do Govêrno relativos ao in-
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terêsse do bem público e condenaremos os que nos 
parecerem injustos. 

Assim temos precedido. Inúmeros atos do 
Govêrno têm sido aprovados, apoiados e até por nós 
elogiados; e outros condenados. Nessa atitude nos 
colocamos, como fiel de balanças, porque o regime 
democrático evoluiu e, hoje, seguimos outras linhas, 
não mais observando diretriz intransigentemente 
oposicionista, mas exercendo política de equilíbrio e 
de serenidade, que consulte os Iegítimos interêsses 
do País. 

Êste, Sr. Presidente, os comentários que 
cordialmente deveria fazer a propósito do editorial do 
conceituado órgão da Imprensa. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de 
Aguiar. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho. 
O SR NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, 

achava-me ausente do País, quando a minha velha e 
querida cidade de Escada, plantada em meio aos 
verdes canaviais da minha terra e à beira do poético 
Rio Ipojuca, sofreu prejuízos incalculáveis em face 
da enchente tremenda que atingiu todos os seus 
edifícios públicos exceção do prédio onde funciona a 
Coletoria Federal. 

Essa cheia, Sr. Presidente, de proporções até 
agora desconhecidas, na cidade de Escada, destruiu 
150 casas e, parcialmente, 118 além de haver 
danificado 569 residências. 

Os prejuízos foram imensos. Duas mil e 
seiscentas pessoas ficaram ao desabrigo e, destas 
cêrca de mil se encontram sem habitação. 

Foi apresentada, na Câmara dos Deputados, 
proposição abrindo crédito para acudir aos 
flagelados e aos vultosos prejuízos ocasionados
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ao pequeno Município, de rendas limitadas. 
Permito-me, agora formular apêlo aos nobres 

Membros da Câmara dos Deputados, sobretudo aos 
componentes das Comissões Técnicas, para que 
dêem tôda a urgência à tramitação do projeto, tendo 
em vista as necessidades prementes em que se 
encontra grande parcela da população escadense, 
em Pernambuco. 

Sr. Presidente, não é sem certo 
constrangimento que através desta tribuna, apelo 
para os Podêres Públicos no sentido de levarem 
auxílio e cooperação às populações flageladas do 
Nordeste. 

Ou as sêcas ou as enchentes ou até mesmo 
a fúria do oceano, como ocorre à velha e histórica 
cidade de Olinda, onde o mar, cobrindo os 
paredões de segurança, que evitavam os seus 
malefícios invade zonas inteiras, destruindo 
residências e causando prejuízos extraordinários à 
população. 

Sr. Presidente, não vai nisso nenhuma 
vaidade ou negação histórica, proclamando eu que 
também em Olinda se encontram as verdadeiras 
raízes do Brasil. 

Olinda, incendiada ao tempo da ocupação 
holandesa, ostenta igrejas das mais belas, com 
obras de arte do melhor detalhe e da maior 
fascinação, e apresenta o Mosteiro de São
 Bento, onde funcionou a velha Faculdade de 
Direito de Pernambuco ou sejam os seus cursos 
jurídicos. 

Olinda possui o velho Convento de São 
Francisco, cuja Sacristia, pelos azulejos e pelos 
afrescos, alguns críticos a julgam, a Sacristia 
apenas, mais preciosa do que a da Igreja de S. 
Francisco na velha Cidade de Salvador, declaração 
que faço pedindo licença ao nobre senador. Aloysio 
de Carvalho. 

Olinda – tem lá um grande marco de fé, de 
civilização, de cultural, de História – o
 seu Seminário o qual aquêle Bispo 
extraordinário Dom Azevedo Coutinho, em certa
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época de sua atuação, chegou a transformar quase 
que numa verdadeira Academia de Ciências 
Econômicas. 

Olinda, Sr. Presidente, tem no alto da serra o 
marco onde existiu o velho Palácio do extraordinário 
donatário que foi Duarte Coelho Pereira, de quem 
digo sempre que, se hoje vivesse, estaria ainda 
atualizado com as idéias mais modernas de 
administração. 

É tamanho o respeito ao donatário Duarte 
Coelho Pereira que a Igreja Católica de certo modo, 
rendia-lhe homenagens, fazendo que todos os templos 
construídos em Olinda tivessem a frente voltada para o 
Palácio do Donatário. É que, realmente bem poucos 
homens da nossa História merecem o respeito, a 
reverência e, sobretudo, a gratidão dos brasileiros 
como Duarte Coelho Pereira que tanto esplendor deu, 
pelo seu tino administrativo, inteligência e – êle 
português – por seu espírito de brasilidade, à velha 
Cidade de Olinda, sede do seu Govêrno. 

Pois bem, Sr. Presidente: hoje a Cidade de 
Olinda debate-se em meio a tormentas, as mais 
terríveis. Daí por que formulo desta tribuna, a mais 
alta do Parlamento Nacional, apêlo ao Presidente 
Jânio Quadros, que tão solícito se vem mostrando 
em estar presente, em acudir às necessidades em 
todos os quadrantes do Brasil para que S. Exa. vá ao 
encontro da velha Cidade de Olinda para defender 
não apenas uma cidade, a morada de um grande 
povo, mas, sobretudo e além de tudo, centro da 
História do Brasil. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre 

Senador Heribaldo Vieira para apresentar

e justificar Projeto, nos têrmos do Regimento Interno.
O SR. HERIBALDO VIEIRA (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente, permita-me V. Exa., 
encaminhar à Mesa um Projeto de Lei dispondo 
sôbre a remoção de funcionários civis da União e 
dando outras providências. 

O legislador, ao redigir os dispositivos contidos 
no Capítulo IV, do Título II da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 (Da Transferência e da Remoção), 
procurou conciliar os interêsses do serviço público, 
sem prejudicar os direitos dos funcionários. 

Resumindo em dois artigos (55 e 57) os casos 
de remoção, naturalmente deixou de prever certas 
hipóteses que estão a reclamar norma legal, sem a 
qual aquêle critério conciliatório deixa de existir. 

Há evidentemente, determinadas 
circunstâncias em que a remoção acarreta graves 
perturbações econômico-sociais, para antigos 
servidores radicados em suas repartições e nas 
cidades onde residem. 

Cabe ao Legislador evitar o abuso de poder 
em que as causas determinantes da remoção são a 
perseguição política ou mesquinhos e subalternos 
interêsses, sem nenhum interêsse para a 
administração, ainda mais se considerarmos que a 
remoção, em certos casos, pode ser feita por simples 
ato do chefe da repartição. 

A circunstância do funcionário servir durante 
15 anos, ininterruptos, na mesma repartição, 
evidencia que a natureza do seu serviço não exige 
mudanças para exercer funções ou cargos fora da 
localidade de sua residência. 

É certo que, por vêzes, o interêsse da 
administração – e é o caso da mudança da 
Capital Federal, um dêles – exige a remoção em 
massa de funcionários. Sucede, então, que se 
apodera do funcionalismo público civil uma onda 
de alarme justamente por falta de legislação
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adequada para êsses casos, disciplinadora das 
remoções. 

Sentindo o problema, na gravidade da sua 
extensão, procuramos neste projeto fixar normas 
para as remoções “ex-officio”. 

Senhor presidente, neste sentido, elaboramos 
o presente projeto, que encaminhamos à Mesa para 
sua tramitação regimental. (Muito bem). 

OSR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

O Sr. Gilberto Marinho pronuncia discurso que, 
entregue à revisão do orador, será publicado 
posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa projeto 
de lei que vai ser lido pelo Senhor primeiro 
Secretário. 

É lido, apoiado e vai às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de 
Finanças, o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 25, DE 1961 
 
Dispõe, sôbre a remoção de funcionários civis 

da União e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O funcionário público federal com mais de 

40 (quarenta) anos de idade ou que tenha completado 
mais de 2 (dois) terços do tempo de serviço necessário 
à aposentadoria e mais de 15 (quinze) anos de 
exercício na mesma repartição, sòmente será removido 
do local onde estiver servindo, a edido, atendida a 
conveniência do serviço. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto 
neste artigo ao funcionário cuja remoção se 
disciplina por leis específicas. 

Art. 2º Quando houver interêsse
 da administração para a remoção

em massa de funcionários, será obedecido o 
seguinte critério, nessa ordem: 

a) menor tempo de serviço público federal; 
b) menor tempo de serviço público; 
c) menos idoso; 
d) menor prole; 
§ 1º A ordem acima estabelecida poderá não 

ser observada se a natureza ou especialidade do 
serviço assim o exigir. 

§ 2º A remoção em massa de que trata êste 
artigo só se sobrepõe ao disposto no artigo 1º desta 
lei, depois de esgotadas as possibilidades de 
relotação do funcionário em outra repartição na 
mesma localidade. 

Art. 3º A União poderá fazer convênio 
com os governos estaduais para permuta de 
funcionários, com pedido escrito de ambos os 
interessados. 

Art. 4º As vantagens concedidas aos 
funcionários que servem no Distrito Federal, ficarão 
automàticamente incorporadas aos respectivos 
vencimentos, a partir da publicação desta lei. 

Parágrafo único. Os funcionários removidos 
gozarão em qualquer época, de tôdas as vantagens 
concedidas aos funcionários que já servem na 
mesma região. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
O legislador, ao redigir os dispositivos 

contidos no Capítulo IV, do título II da Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 (Da Transferência e da 
Remoção), procurou conciliar os interêsses do 
serviço público sem prejudicar os direitos dos 
funcionários. 

Resumindo em dois artigos (55 e 57) os
 casos de remoção, naturalmente deixou de
 prever certas hipóteses que estão a reclamar nor-
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ma legal sem a qual aquêle critério conciliatório deixa 
de existir. 

Há, evidentemente, determinadas 
circunstâncias em que a remoção acarreta graves 
perturbações econômico-sociais para antigos 
servidores radicados em suas repartições e nas 
cidades onde residem. 

Cabe ao legislador evitar o abuso do poder em 
que as causas determinantes da remoção são a 
perseguição política ou mesquinhos e subalternos 
interêsses, sem nenhum interêsse para a 
administração, ainda mais se considerarmos que a 
remoção, em certos casos, pode ser feita por simples 
ato do chefe da repartição. 

A circunstância do funcionário servir durante 
15 anos, ininterruptos na mesma repartição, 
evidencia que a natureza do seu serviço não exige 
mudanças para exercer funções ou cargos fora da 
localidade de sua residência. 

É certo que, por vêzes, o interêsse da 
administração – e é o caso da mudança da Capital 
Federal, um dêles – exige a remoção em massa de 
funcionários. Sucede, então, que se apodera do 
funcionalismo público civil uma onda de 
alarme justamente por falta de legislação 
adequada para êsses casos, disciplinadora das 
remoções. 

Sentindo o problema na gravidade da sua 
extensão procuramos neste projeto fixar normas para 
as remoções “ex-officio”. 

Sala das Sessões, em 11 de julho de 1961. – 
Senador Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 242, DE 1961 

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

Interno requeiro dispensa de interstício e prévia distri-

buição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara 
nº 88, de 1961, que concede a pensão especial de 
Cr$ 40.000,00 a D. Haydéa Lago Bittencourt, viúva 
do Senador Lúcio Bittencourt, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 11 de julho de 1961. – 
Argemiro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
deliberação do Plenário, o projeto figurará na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Sôbre a mesa requerimento de dispensa de 
publicação, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 243, DE 1961 

 
Dispensa de publicação para imediata 

discussão e votação. 
 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 15, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação Final 
do Projeto de Resolução nº 25, de 1961, que nomeia 
Moacyr Medeiros Costa e Adelino de Almeida Fontes, 
para cargos de Guarda de Segurança, padrão PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 11 de julho de 1961. – 
Guido Mondim. 

O SR. PRESIDENTE: – Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata discussão e 
votação da Redação Final, objeto do Parecer nº 313, 
de 1961, lido na hora do Expediente. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a 

aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
Sôbre a mesa nôvo requerimento que vai ser lido. 
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É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 244, DE 1961 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p e 315, do 

Regimento interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 24, de 1961, que 
nomeia Miécio dos Santos Andrade para o cargo 
de Diretor do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Sala das Sessões, em 11 de julho de 1961. – 
Guido Mondim. 

O SR. PRESIDENTE: – Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata discussão e 
votação da Redação Final, constante do Parecer nº 
314, de 1961, lido na hora do Expediente. 

Em discussão. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação. Os Senhores Senadores 

que a aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Aprovada. O projeto vai à promulgação. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 271, de 1953 (nº 1.870, de 1952, na 
Câmara) que institui o Fundo Partidário, regula 
sua distribuição e dá outras providências, tendo 
Pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça pela inconstitucionalidade (parecer 
rejeitado em 27-8-55, pelo Plenário, em 
discussão preliminar); da Comissão de Serviço 
Público Civil, pela rejeição; da Comissão de 
Finanças favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento de 

audiência do Ministro da Fazenda, lido na sessão de

sete do corrente e não votado por falta de número. É 
de autoria do Sr. João Villasbôas. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer como se acham. (Pausa). 
Está aprovado. O projeto saira da Ordem do 

Dia para audiência do Sr. Ministro da Fazenda. 
(Pausa). 

Na sessão anterior deixaram de ser feitas 
duas substituições solicitadas pelo Sr. Senador 
Aloysio de Carvalho na Comissão de Serviço Público 
Civil – as dos Srs. Senadores Nelson Maculan e 
Fausto Cabral. 

De acôrdo com as indicações recebidas da 
liderança do Partido Trabalhista Brasileiro, a 
Presidência designa: 

Para substituir o Sr. Senador Nelson Maculan, 
o Sr. Senador João Mendes e para substituir o Sr. 
Senador Fausto Cabral, o Sr. Senador Lima Teixeira. 
(Pausa). 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Mendonça 

Clark. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Sérgio 

Marinho. 
O SR. SÉRGIO MARINHO (*): – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, faz alguns dias tive 
oportunidade de proferir discurso desta tribuna 
traduzindo a impressão trazida por mim a respeito do 
nosso principal produto de exportação – o café – nos 
principais centros consumidores internacionais. 

Essa impressão, desalentadora aliás, foi 
corroborada pelos nobres Senadores Fernandes 
Távora, Lobão da Silveira e Lima Teixeira, nos 
apartes que me deram. 

A propósito dêsse discurso recebi do Instituto 
Brasileiro do Café o ofício que passo a ler: 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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"Rio de Janeiro, 30 de junho de 1961 – 4.357. 
Senhor Senador 
1. O discurso de Vossa Excelência na 

sessão de 9 do corrente, levando ao conhecimento 
do Senado Federal as observações pessoais 
a respeito da posição do nosso café nos mercados 
da América do Norte e da Europa, é 
uma contribuição que o IBC recebe com muita 
satisfação. Realmente, os fatos que 
Vossa Excelência levou ao conhecimento das 
elites, muito contribuem para mostrar os 
variados problemas que estamos enfrentando, 
no momento, no mercado internacional e 
justificam, por isto mesmo, um decidido, apoio 
à nova política do café, de Sua Excelência 
o Sr. Presidente da República. 

2. Ao agradecer a contribuição de Vossa 
Excelência, podemos informar que, de acôrdo 
com esta nova orientação, o IBC está 
atualmente empenhado em modificar, radicalmente 
a propaganda do café no exterior, e executando 
um plano que consubstancia diversas medidas 
práticas; de efeito imediato, e capazes de 
modificar o quadro exposto na sua objetiva 
exposição. 

3. Sem mais, aproveitamos a oportunidade 
para apresentar a Vossa Excelência atenciosas 
saudações. – Augusto J. Marzagao, Chefe do 
Depart. de Rel. Públicas". 

Sr, Presidente, não conheço ainda a nova 
política adotada pelo Govêrno da República no que 
diz respeito ao amparo e ao fomento do café 

Antevejo no entanto, com fagueiras 
esperanças, que esta política se cerca do mesmo 
realismo que S. Exa., com aplausos gerais da Nação 
implantou na política cambial, na política financeira. 

O quadro com que nos defrontamos, 
no que diz respeito ao café

exige, sem nenhuma. dúvida, imposição de uma 
orientação que faça tábua rasa de artificialismos 
perniciosos e encare, com objetividade, a realidade 
do problema cafeeiro dentro da conjuntura 
internacional. 

Foram duras, Sr. Presidente, muito duras as 
lições que recolhemos nesse particular, a partir de 
1954, quando adotamos uma política que não se 
compadecia, em absoluto, com a realidade da 
conjuntura que então vivíamos. Pretendemos, por 
essa ocasião, majorando os preços, exportar menos 
café e obter a mesma quantidade de dólares. Com 
essa orientação conseguimos conseqüências 
danosas não só no plano interno como no externo. 
Tivemos então, de financiar, através de emissões 
sucessivas, agravando o quadro das nossas 
angústias inflacionárias, as safras de café; 
desequilibramos grave, senão perigosamente a 
nossa balança de pagamentos e desestimulamos a 
produção de cafés finos, afastando os nossos 
tradicionais compradores. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá-me V. 
Exa. licença para um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – No campo 
da política cafeeira, temos andado desastradamente. 
Venho acompanhando a evolução do problema 
desde o Convênio de Taubaté. Naquela ocasião, o 
Brasil fêz alguma coisa, procurando um equilíbrio 
com a queima do café – o que não era nada 
louvável. Depois, as sucessivas operações sôbre a 
política cafeeira visaram apenas, a aumentar-lhe os 
preços à custa do Tesouro Público, 
com a estocagem de milhões de sacas não 
de café, mas de lixo por cujo depósito pagávamos 
milhões. Era uma política absolutamente desastrada. 
Hoje, parece que o Govêrno está disposto
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a fazer uma seleção, isto é, escoimar os cafés 
ordinários para exportar simplesmente os 
negociáveis, aquêles que possam, em verdade, ter 
boa aceitação no mercado internacional; porque, na 
verdade, até agora, o consumidor estrangeiro 
considera o café brasileiro o pior dos cafés. Por 
conseguinte, penso que o Govêrno com a sua 
política atual está no verdadeiro caminho 
da recuperação dos mercados perdidos estimulando 
a produção de cafés finos, procurando financiá-los 
e garantir-lhes preço razoável e não um preço 
fictício como tem sido feito até agora. Desde 
que seja eliminado o estoque existente que só 
serve para consumir milhões de cruzeiros com 
seus depósitos, já constitui um passo 
incontestàvelmente, no caminho da verdadeira 
política cafeeira. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. está 
corroborando com o ponto de vista que acabo de 
defende. Fico portanto, imensamente satisfeito por 
ver que tenho o aparte de V. Exa. a favor do que 
digo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O meu 
intuito é colaborar com Vossa Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – A orientação 
governamental, até então adotada, produziu duas 
conseqüências profundamente danosas, estimulou 
por um lado, a produção dos cafés inferiores 
porquanto o Govêrno os comprava emitindo 
maciçamente, portanto exacerbando a situação 
altamente inflacionária em que nos debatíamos. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dois 
grandes erros. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – O próprio 
Govêrno anterior confessa que uma das causas mais 
decisivas do processo inflacionário que se abateu 
sôbre sua administração foi, incontestàvelmente, 
a necessidade imperiosa de financiar a pro-

dução de café. No que diz respeito ao aspecto 
internacional, não foi menos danoso para o Brasil. 
Conseguimos desacreditar o nosso café no exterior e 
isso porque não nos esmeramos no sentido de 
produzir café de qualidade, de classe, de categoria. 
Ainda apegados a artificialismos inconsistentes e 
utópicos, procuramos impor ao consumidor, como se 
fôramos produtor exclusivo, determinado preço. De 
modo que quando resolvemos reexaminar o 
problema os consumidores já se haviam abastecido 
em outros produtores. 

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

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. iniciou o seu 
discurso, criticando a orientação seguida pelo I.B.C. 
em 1954. Tínhamos então dois caminhos a seguir: o 
primeiro era obedecermos ao Convênio do qual 
faziamos parte juntamente com outros países, em 
que eram fixados os preços e condições para a 
colocação do produto. Nesse Convênio, o Brasil não 
podia exportar cota superior a quatorze milhões de 
sacas. Vinham a seguir a Colômbia e, 
sucessivamente, outros países produtores, O 
segundo caminho era entrarmos na guerra 
competitiva de preços. Neste caso teríamos de nos 
afastar do Convênio Internacional e concorrer 
livremente nos centros consumidores com o nosso 
produto. Se seguíssemos êsse caminho os preços 
cairiam terrivelmente; e para obtermos dos 14 
milhões de sacas, o mesmo resultado econômico, 
transformados em dólares teriamos de exportar vinte 
ou vinte e cinco milhões de sacas, isto com graves 
prejuízos para o Brasil. Ficamos, então, com a 
primeira hipótese: os preços melhores, privilegiados, 
embora exportássemos menos. Posteriormente, o Sr, 
Renato Costa Lima, Presidente do Instituto
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Brasileiro do Café procurou uma fórmula, mesmo 
dentro do Convênio, pela qual disputaríamos outros 
mercados fora da referida área. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se ficamos 
nesse dilema foi exatamente em conseqüência da 
política errada que seguimos. Tivemos, assim, de 
seguir a corrente que já nos carregava. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não me consta que 
tenhamos saído do Convênio. Nem poderíamos fazê-
lo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que 
afirmo é que o Convênio assinado foi exatamente em 
conseqüência da política errônea que seguíamos há 
não sei quantos anos, do aumento dos 
preços. Contaria, até a propósito, uma 
história interessante. Viajava eu em 1929, na 
Estrada-de-Ferro Oeste de Minas, e um fazendeiro, 
bacharel, vinha muito alegre porque o café 
estava dando preço extraordinário. Observando sua 
euforia, perguntei-lhe mui singelamente: se 
pensava que a situação ia durar – Retrucou-me: 
"Não quero saber se vai durar ou não, o que sei é 
que nós fazendeiros, estamos muito bem". 
Respondi-lhe: "Então, não se admire quando vier a 
desgraça". 

Quando cheguei ao Rio Grande do Sul, pois 
estava eu em plena campanha da Aliança Liberal, o 
café estava no chão. Êsse bacharel, naturalmente, 
teria dito que eu tinha bôca de praga. Mas, não era 
difícil prever o que aconteceria. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não me consta, 
repito, que tivéssemos denunciado o Convênio, até 
porque a a guerra seria competitiva; procuraríamos 
novos mercados e lutaríamos contra os signatários 
daquele acôrdo, 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Estou ouvindo 
com muita simpatia o discurso de V. Exa., 
notadamente porque pertenço a um dos Estados que 
produzem café e até a maior safra do País. Todos 
aplaudimos, sem restrição a política de produção de 
cafés finos que o órgão competente, através do 
desejo do Presidente da República vem adotando 
para o País. Realmente na esfera competitiva de 
preços, sòmente um café bom pode ter saída fácil do 
País, mas eu me permito lembrar a V. Exa. alguns 
aspectos da questão, aspectos mais de ordem 
técnica e de detalhe, dos quais discordo, onde avulta 
o da regulamentação de embaques feitos pelo I.B. 
C., notadamente pela idéia que se criou no Brasil de 
que o Govêrno da República é que pagava o café 
não exportado. ÊSSE café era pago – V. Exa. o sabe 
– pelo confisco cambial, o que ainda ocorre hoje. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. deve 
estar lembrado de que o Govêrno anterior em fala 
oficial, declarou, que uma das causas mais decisivas 
do processo inflacionário residia na necessidade em 
fique se encontrava o Govêrno de financiar o 
produto. Se não o fizesse a lavoura cafeeira 
ocasionaria um desassossêgo social de 
conseqüências imprevisíveis no Brasil. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Poder-se-ia 
ainda admitir a mesma hipótese: o I.B.C. está 
pagando á, razão de Cr$ 7.000,00 a saca de 
café bom e está pagando o que não, é exportado 
a Cr$ 1.900,00. É a mesma coisa porque pelo 
critério adotado pela política anterior pagava-se por 
todos Cr$ 3.000,00 a saca. O bom pagava pelo mau. 
Não havia dispêndio do Poder Público nesse 
particular. O que houve realmente e, neste ponto, 
estou de acôrdo com V. Exa., é que problemas
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subsidiários ocorreram e determinaram verdadeiros 
escândalos na vida administrativa do País, quais o 
dos armazenamentos do café, do café deteriorado 
etc... 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Conseqüências 
da orientação adotada. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Queria, também, 
e era um aspecto da minha intromissão, perdoe-me 
Vossa Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Isso que V. Exa. 
chama de intromissão considero colaboração 
preciosa, 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito grato 
a V. Exa. Há outro aspecto que desejaria debater, 
e já ontem tive oportunidade de fazer presente 
meu pensamento no discurso do nobre 
Senador Lima Teixeira. Na classificação dos cafés 
está havendo injustiça porque V. Exa. diz muito 
bem, e o Govêrno também, que devemos premiar 
os cafés bons, aquêles em que o produtor contribuiu 
com seu esfôrço, seu desprendimento para 
que fôsse considerado de primeira qualidade. 
Mas acontece, e V. Exa, sabe muito bem disso, 
que existem zonas onde a despeito do trabalho 
que o homem possa realizar para o beneficiamento 
do café êste não é de primeira qualidade; 
na campanha de merecimento do café não se leva 
em consideração a qualidade mas o gôsto, o paladar 
que o produto possa ter, Há zonas em meu 
Estado onde isso não pode acontecer; o café 
pode ser de primeira ordem no seu fabrico digamos, 
assim, mas não o é no seu gôsto, de sorte que 
êsse café, para cuja produção o homem 
empregou esfôrço e financiamento, vai ser 
colocado na mesma categoria dos cafés maus, 
do tipo 7 ou 8, dos Estados de Minas Gerais e 
do Espírito Santo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É a questão 
da classificação universal, do café mole ou duro. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – O Paraná 
reivindica, então uma classificação intermediária 
para os tipos de café 3 e 4, porque não é justo que 
êsses cafés sejam equiparados aos de péssima 
qualidade. Quero deixar patente a V. Exa. êste 
pensamento, que é o dos cafeicultores do Paraná, de 
que o Instituto Brasileiro do Café deveria melhor 
analisar êsse aspecto da questão, no que tange ao 
embarque do café, porque isso trará para o Paraná 
dificuldade ao seu progresso. Sabem todos que a 
maior safra de café do Brasil é fornecida pelo meu 
Estado, mas em muitas zonas de produção, quero 
estar no mesmo aspecto do discurso de V. Exa., a 
produção é má, porque houve uma espécie de 
aventureirismo na lavoura do café; Muita gente se 
meteu nela sem estar preparada para a produção do 
café do tipo fino; mas há também zonas em que o 
preparo é bom e o café não é de bom gôsto, ficando 
o produtor impedido de transportá-lo para o pôrto de 
embarque. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É o caso de 
procurarmos um freguês que goste do café duro. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Há outro aspecto, 
perdoe-me V. Exa., a focalizar, O Sr, Presidente da 
República, através, do órgão competente também foi 
injusto não preparando com antecedência todos os 
produtores de café para a fórmula drástica que criou. 
Os outros Diretores de Serviço, os outros 
Governadores, vinham preparando os cafeicultores, 
acredito sem resultado para a nova mentalidade 
cafeeira que agora apareceu, drasticamente, na 
hora em que estavam preparados os cafeicultores 
para a colheita; de tal sorte que muitos, desejosos de 
tornar o café exportável não tiveram tempo de 
aparelhar-se com as máquinas necessárias para
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o beneficiamento do produto. Creia V. Exa. que há 
outros aspectos que devem ser assinalados. País 
como o nosso, produtor de café, não pode ficar sem 
reservas, e o armazenamento do café, tão 
combatido, é medida salutar. A Suíça, que não é 
país produtor, de café, o tem armazenado para os 
maus dias. Acredite V. Exa. que, se hoje tivéssemos 
geada nas terras do Paraná, o Govêrno lançaria mão 
do café armazenado. Outros problemas podem ser 
levantados, quais o do café solúvel e cafés finos. 
Creio que o Govêrno – impõe-se fazer justiça, – está 
preparado, há longo prazo para resolver êsses 
problemas, que são da nossa estrita economia e 
dizem com o progresso de várias zonas do Brasil. 

Como V. Exa., acredito que o Govêrno está 
bem intencionado, no sentido de criar para êste 
nosso primeiro produto, um mercado mundial 
disciplinado e sempre presente com preços altos. O 
que não devia era criar a situação de desassossêgo 
e de injustiça notadamente para os produtores 
paranaenses, com reflexos prejudiciais na economia 
e nas finanças do Estado do Paraná. Era o que tinha 
de dizer. Perdoe-me o nobre colega a extensão do 
aparte. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Agradeço os 
apartes dos nobres Senadores Fernandes Távora, 
Lima Teixeira e Alô Guimarães que abordaram o 
assunto sob ângulos técnicos, revelando-se 
conhecedores profundos do mesmo. 

Não trato do problema com as minúcias como 
o faria um técnico. Apenas profiro sentença 
condenatória a respeito da política cafeeira ontem 
adotada pelo Govêrno Federal e antevendo, com 
expectativa alvissareira, a política ora iniciada pelo 
atual Govêrno. 

Não resta dúvida que País monocultor 
como o nosso, cuja economia repousa 
quase exclusivamente sôbre o café, não pode 
adotar orientação prenhe de riscos, como a

adotada no Govêrno anterior, porque o êxito da 
orientação ficaria na dependência do cumprimento 
exatamente, rigoroso das partes concordastes. 

Ora, enquanto o Brasil majorava o preço do 
café e diminuía, as exportações em atendimento a 
ajustes internacionais, outros países, participantes 
dêsses ajustes, intensificavam a propaganda no 
exterior e procuravam aumentar o volume das 
exportações. 

Assim é que, Sr. Presidente, a exportação do 
café caiu, de maneira sensível, do ano de 1959 para 
o de 1960. 

Tenho em mãos um quadro que me foi 
fornecido pelo Chefe do IBC, o Sr. Adalberto Ralph, 
com o cômputo geral das exportações brasileiras 
para todos os centros consumidores do mundo. A 
América do Norte, a Europa, as Américas, a 
África – exportamos também para a Africa – a 
Ásia. Por êsse cômputo verificamos que só no 
que diz respeito aos Estados Unidos, nossos 
principais consumidores, tivemos uma queda de 
1959 para 1960, correspondente á diferença entre 
10.208.304 que exportávamos cm 1959, e 9.380.806, 
em 1960. 

No volume total das exportações para os 
vários centros. consumidores mundiais, decaímos, 
do ano de 1959, paa o de 1960, numa ordem de 
903.868, quando se esperava houvesse em 
conseqüência não só do aumento da população 
como também da publicidade bem orientada, 
aumento sensível do ano de 1959 a 1960, 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permito V. 
Exa. um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. deve 
observar, que defendemos a produção de cafés finos 
para exportação. Mas, enquanto assim procedemos, 
o estrangeiro ao receber nosso café mistura-o com 
cafés ordinários de procedência africana. Não sei até 
que ponto deveríamos intervir no assunto. Co-
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migo aconteceu fato interessante: encontrava-me 
numa casa comercial da Espanha e pedi café do 
Brasil. Responderam-me que só tinham café 
espanhol. Estranhei o fato e, então me disseram que 
na realidade recebiam café do Brasil, mas 
misturavam-no com o africano. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Isto é muito 
comum em tôda parte. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. tem tôda 
razão. Os torrefadores apresentam sempre o café de 
modo a se harmonizar com o paladar dominante no 
local. Êste paladar pode ser modificado mesmo 
através de publicidade que, hoje em dia, possui a 
virtude de criar necessidades artificiais. Muita gente 
que às vezes não necessita de determinado objeto, é 
entretanto arrastada a adquiri-lo sugestionada pela 
publicidade bem feita, que a induz a comprar o 
objeto, Análogo à criação da necessidade artificial é 
o que se faz no sentido da modificação do paladar de 
certos alimentos e bebidas. 

Se através de publicidade agressiva, ostensiva 
– naturalmente em associação com os demais 
produtores de café, porquanto tal publicidade exigiria 
milhões – conseguíssemos modificar o paladar do 
norte-americano no que diz respeito ao café, 
poderíamos exportar duas, três ou quatro vêzes 
mais, sòmente para os Estados Unidos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Poderíamos 

modificar também o paladar do café para outros 
consumidores, misturando cafés de alta qualidade 
com o de tipo inferior. 

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

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. tem muita 
razão. Êste o aspecto mais importante: publicidade 
bem orientada. Quanto às misturas, não se pode 
evitar; é fato muito comum. O paladar dos 
americanos, por exemplo, diverge muito do nosso; 
apreciam o café tostado, mais claro, enquanto nós o 
torrado e escuro, de sabor diferente. Uma 
propaganda bem orientada nos Estados Unidos 
poderia aumentar nossa exportação, já que se não 
pode evitar ocorram as misturas de cafés, fato, que 
se verifica sobretudo com o café colombiano que é 
de muito boa qualidade, e entretanto, é misturado 
com o africano. Também o nosso café tipo "4", tipo 
"Santos" é misturado a cafés ordinários. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. tem tôda 
razão na intervenção que faz. 

Sr. Presidente, já que falo em publicidade, 
aproveito a oportunidade para dizer da minha 
discordância da orientação do Sr. Presidente da 
República, de subordinação dos Escritórios 
Comerciais às missões diplomáticas locais. A idéia 
não foi das mais felizes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito bem. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Seria de preferir 

que os Escritórios Comercial fôssem extintos. 
Ademais, deixaram-me a impressão de serem 
instrumentos caros e quase inócuos. 

Acredito que a solução mais indicada não 
seria a adotada, de sobordiná-los aos Chefes de 
Missões Diplomáticas, assoberbados com problemas 
de outra natureza e de outro âmbito, de certo modo 
despreparados para uma orientação especializada 
no setor da publicidade e da propaganda comercial. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. ainda mais um aparte? 
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O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Também 

concordo com V. Exa. quando se refere a 
certos representantes que não estão à altura da 
missão que lhes foi confiada, em matéria 
de propaganda do café Devo fazer no entanto 
pelo menos uma exceção: o nosso representante 
em Tóquio, Dr. Penteado, tem trabalhado 
extraordinariamente e obtido ótimos 
resultados. Acredito que a manutenção dêsse 
moço como propagandista do nosso café no 
exterior trará muito proveito para o Brasil. 
É uma justiça que faço por questão de 
consciência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

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

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Folgo muito 

em ouvir as declarações de V. Exa. Combati 
tenazmente o Sr. Jânio Quadros, quando 
foi anunciada sua intenção de subordinar 
os Escritórios Comerciais às representações 
diplomáticas no exterior. Vejo agora que eu 
tinha razão, pois V. Exa. em sua viagem 
ao estrangeiro comprovou não ter sido boa 
a experiência do Presidente da República. Temos 
em tramitação nesta Casa, projeto de lei ora 
em diligência no Ministério das Relações Exteriores, 
criando o Conselho da Propaganda do Brasil 
no Exterior, órgão que ficará sob a direção 
do Ministério da Indústria e Comércio. Não 
acredito – e V. Exa. agora o confirma – que 
orientados pelas representações diplomáticas, êsses 
escritórios comerciais funcionem regularmente. 
Portanto, folgo muito com as considerações de 
Vossa Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. Não estava presente 
quando o nobre colega combateu o ato do 
Presidente da República subordinando os Escritórios 
Comerciais às nossas representações diplomáticas 
no estrangeiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Combati e muito! 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – No entanto, não 

tenho aplausos para endereçar ao Presidente da 
República por essa iniciativa. 

Sou favorável a que se dê ao assunto 
tratamento inteiramente diverso. A propaganda, hoje 
em dia, como V. Exa. não desconhece, é uma 
especialidade que só pode ser exercida por pessoas, 
cuidadosamente preparadas para o mister. 

Sr. Presidente, visitei o nosso Escritório de 
Nova Iorque, luxuosamente instalado na Quinta 
Avenida, principal artéria da grande metrópole 
estadunidense, dando testemunho de uma opulência 
e de uma grandeza, que absolutamente não 
possuímos, constituindo de certo modo, um acinte à 
pobreza dos brasileiros. Poderíamos, talvez com 
certa ênfase, chamar tais Escritórios de viveiros de 
privilegiados, para onde os Governos mandavam os 
indivíduos que desejavam premiar, sem exigir dêles 
as provas de capacidade indispensáveis. 

Ao meu ver, em vez de subordinar os atuais 
Escritórios Comerciais às Missões Diplomáticas, o 
Govêrno deveria entrega-los ás entidades de classe, 
como a Confederação Nacional das Indústrias, ou à 
Confederação Nacional do Comércio e subvencioná-
las para que recrutando pessoas altamente 
especializadas, pudessem elas realmente efetuar 
uma propaganda fecunda e útil ao Brasil. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muito 
prazer. 
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O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Estou de acôrdo 
com o pensamento de V. Exa. no particular. Os 
Escritórios Comerciais do Brasil devem ser 
entregues às entidades de classe porque ninguém 
melhor do que elas saberá defender os interêsses do 
País no exterior. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Folgo muito com 
a opinião de Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Se fôssem 
simplesmente entregues às Confederações o 
resultado talvez não correspondesse às perspectivas 
de Vossas Excelências. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – É uma 
suposição de V. Exa., como é suposição minha. 
Estamos no terreno das suposições. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – No projeto a 
que me referi, elaborado pela Comissão de 
Política da Produção e Exportação, de que 
tenho a honra de ser Presidente, fica estabelecida 
a criação de um Conselho misto, composto 
de representantes da Confederação Rural Brasileira, 
das Confederações da Indústria e do Comércio 
e é claro, de um representante oficial do 
Govêrno. A cargo, dêsse Conselho ficará 
a supervisão da propaganda do Brasil no 
exterior. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Perfeito. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A escolha dos 

componentes do Conselho só poderia recair em 
economistas ou pessoas julgadas de alto saber, 
especialmente no setor agrícola e industrial. 
Em síntese, êsse o critério estabelecido no 
projeto. Desejo, no entanto ressaltar, que entre os 
atuais "ocupantes dos Escritórios Comerciais do 
Brasil há elementos de grande valor, como Ovídio 
Martins, nosso encarregado em Bonn um dos 
homens mais eficientes que conheço, e 
Antônio Marinho de Londres. E tanto isso é verdade

que o próprio Sr, Jânio Quadros conservou a maioria 
dêsses encarregados nos seus postos, pois são 
homens dignos e capazes. Demitiu apenas um ou 
dois. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. Apenas não permito replicar que 
não está em foco a capacidade dos dirigentes dos 
Escritórios Comerciais. Não os conheço e, portanto, 
não posso julgar da sua aptidão para levar a efeito a 
tarefa de que se acham incumbidos. O de que me 
ocupo, no momento, é justamente de estimar os 
frutos do funcionamento dêsses Escritórios, pelos 
quais pagamos os olhos da cara. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Ouço, com 
muita atenção, o discurso de V. Exa. e posso afirmar 
que o que falta aos Escritórios Comerciais brasileiros 
é a infra-estrutura do Brasil. Os homens que estão 
lá fora, isolados de seu País, vivem desatualizados 
da realidade brasileira, pois as informações que 
lhes chegam são sempre atrasadas. Assim, 
pouco ou nada podem fazer em defesa do comércio 
brasileiro. Sou testemunha, assim como o 
nobre Senador Lima Teixeira e Vossa Excelência 
que também estêve na Europa, do esfôrço 
dêsses homens que, lá fora, procuram adivinhar o 
que dêles se deseja para a formulação de propostas 
ou sugestões. Li relatórios, que muitas vêzes ficam 
sem resposta, pois não há, no Brasil, nem a quem 
prestar nem de quem receber informações. 
Quando se pensou. em acabar com os Escritórios 
Comerciais, ou em transferi-los do Ministério do 
Trabalho para o das Relações Exteriores, a 
minha opinião pessoal – nesse momento 
encontrava-me na Europa – foi de que o proble-
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ma iria perdurar pela falta de uma infra-estrutura no 
Brasil. Era preciso houvesse um órgão estruturado 
pela CACEX, pelo Banco do Brasil, pelo Banco do 
Nordeste, enfim por quantos fossem capazes de 
organizar êsses Escritórios em bases que lhes 
permitam trabalhar. Por falta da infra-estrutura, 
limitam-se êsses Escritórios coligir dados lá fora. E 
quando às vêzes querem remete, êsses dados para 
cá não sabem a quem endereçá-los. O Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio nunca foi do 
comércio e da indústria, e sim do trabalho, Depois 
transferiram os Escritórios para o Ministério das 
Relações Exteriores que nada poderá fazer, pois 
diplomatas não são comerciantes ou industriais. 
Repito, pois, sem que haja uma infra-estrutura no 
Brasil, o problema continuará insolúvel e os 
Escritórios Comerciais não preencherão as suas 
finalidades. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Mendonça Clark. 
Estou de acôrdo com as suas palavras no que 
diz respeito à deficiência de meios com que lutam 
os elementos lotados nos Escritórios 
Comerciais. Não discuto porém a capacidade 
dêsses elementos mas apenas a ausência de frutos 
da atuação dêsses Escritórios Comerciais que nos 
custam alto preço em face da deficiência de meios 
que êles enfrentam, Entenda mais indicada a fórmula 
a que já me referi, isto é, que o trabalho de promover 
a aceitação do produto brasileiro no exterior 
passasse à responsabilidade das entidades de 
classe porquanto, conhecedoras profundas do 
assunto naturalmente sabem qual a linha a atacar, 
qual o melhor caminho a seguir. 

Ao Poder Público, então incumbiria 
subvencionar essas entidades para que os 
resultados objetivados fossem os melhores 
possíveis. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito 
bem!). 

Durante o discurso do Sr. Sérgio Marinho, o 
Sr. Moura Andrade deixa a Presidência, assumindo-a 
sucessivamente, os Srs. Argemiro de Figueiredo, 
Guido Mondim e Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Saulo Ramos. 

O SR. SAULO RAMOS (*): – Sr. Presidente, a 
Comissão designada por esta Casa para representá-
la no I Seminário do Carvão Nacional realizado 
recentemente no Rio de Janeiro, sob os auspícios do 
"Diário Carioca" e do Clube de Engenharia da 
Guanabara – composta por V. Exa. Senador Guido 
Mondim, que ora dirige os trabalhos do Senado, pelo 
nobre Senador Brasília Celestino e por mim – 
cumpriu sua missão ao participar, ativamente, dos 
debates daquele simpósio, quer nos trabalhos das 
comissões técnicas, quer nas discussões de 
plenário. 

Visou aquêle Seminário, Sr. Presidente, ao 
debate de assuntos técnicos e econômicos ligados a 
essa riqueza básica, com o objetivo de melhor 
assegurar uma mineração moderna e dinâmica, 
capaz de amparar a produção carvoeira de modo a 
que o carvão nacional possa atender às 
necessidades do nosso parque siderúrgico, Cuidou, 
igualmente, de dar conhecimento ao público, através 
do rádio e dá imprensa dessa riqueza que, por si só 
representará, no futuro a verdadeira emancipação 
industrial e econômica desta grande Nação. 

A hulha negra brasileira, que está 
sendo minerada sòmente nos Estados sulinos – 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná – aflora em outros Estados da Fé-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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deração, como Mato Grosso, Piauí, Maranhão e 
Bacia Amazônica. 

Releva salientar que o País cuida atualmente 
da ampliação de seu parque siderúrgico bem como 
da criação das siderúrgicas de Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e R. Grande do Sul 
– logo, é natural que o Poder Público volte suas 
vistas para essa fonte de riquezas, a fim de não 
cometer o êrro de permitir a construção de novas 
usinas sem que lhes garanta alimentação dos altos 
fornos com carvão metalúrgico genuinamente 
brasileiro. 

Malsinar, apontar defeitos do carvão nacional, 
não me parece medida acertada. 

Volta Redonda foi construída para ser 
alimentada com o nosso carvão e continuamos 
importando o carvão estrangeiro bem como 
implantando entidades siderúrgicas que não 
misturam nem usam o carvão nacional nos seus 
altos fornos. Se o nosso não tem aquelas qualidades 
do carvão inglês o cardif como o carvão do Ruhr, do 
americano e do africano, não é de tão inferior 
qualidade pois temos na mineração e na siderurgia 
japonêsa, o exemplo de que o aproveitamento da 
hulha negra daquela Nação transformou-a na grande 
potência oriental que surpreendeu os grandes 
produtores de carvão como a Inglaterra, a Alemanha 
e a França. 

Sr. Presidente, temos de operar êsse milagre 
nesta Nação; devemos alimentar a nossa siderurgia 
com o carvão brasileiro – Observamos que á 
proporção que mineramos, as camadas carboníferas 
vão melhorando do Sul para o Norte, em quantidade 
e qualidade. A descoberta de novas jazidas será 
benéfica e útil ao empreendimento siderúrgico 
nacional. O carvão de Santa Catarina, o único 
metalúrgico é, também, o único que abastece o 
nosso parque Siderúrgico, tem qualidade de 
aglutinação e igualmente valor energético e é de se

lembrar também que a argila que o envolve, já 
alimenta grande indústria cerâmica de Santa 
Catarina. O aproveitamento da pirita sulfurosa que é 
de 30% na mineração servirá de base à produção e 
industrialização do enxofre e ácido sulfúrico. As 
qualidades industriais do carvão brasileiro são 
idênticas às dos carvões estrangeiros e, por êste 
motivo, o Govêrno deve voltar sua atenção para essa 
riqueza básica. Apesar de estarmos no advento da 
energia atômica, o valor energético do carvão nunca 
perderá o seu valor, porque os seus subprodutos 
como disse são de alta industrialização: – produtos 
químicos, farmacêuticos, tintas, anilinas, adubos e 
fertilizantes. 

Sr. Presidente, seria ocioso enumerar a 
riqueza que o nosso carvão inteligentemente 
minerado e aproveitado poderá proporcionar. Sr. 
Presidente outros congressos, Simpósios ou 
Conclaves, por certo, serão realizados, não sob o 
ponto de vista de discussão técnico-econômica mas 
de discussão política, social e econômica desta 
nossa grande riqueza. 

O Seminário, realizado no Rio de Janeiro, 
foi sem dúvida um grande passo para se dar 
ao povo consciência nacional dessa riqueza. 
Nós que tivemos a honrosa missão de representar o 
Senado naquele Conclave e pertencíamos à 
Comissão, em discursos sucessivos voltaremos a 
ocupar, desta tribuna, a atenção do Senado e da 
Nação, consignando nos Anais da Casa as teses ali 
apresentadas e debatidas, bem assim a fala do Sr. 
Ministro Clóvis Pestana, no encerramento do 
Seminário, e a palavra do jornalista Danton Jobim, 
que, através do "Diário Carioca", foi o promotor da 
realização, no Rio de Janeiro, de mais êr-se 
Congresso da Hulha Negra brasileira, bem como as 
opiniões do General Pinto da Veiga e do Sr. Charles 
Moritz, Presidente da Confederação Nacional do 
Comércio. 
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Assim procedendo, os membros da Comissão 
têm como objetivo deixar registrados nos Anais da 
Casa os debates, as teses ou as conclusões 
chegadas. Não temos dúvida. Sr. Presidente, como 
já tenho dito desta tribuna em repetidas vêzes, que a 
riqueza carbonífera é muito mais poderosa, mais 
envolvente e mais emancipadora que a riqueza 
petrolífera. 

O petróleo, explorado ou destilado pelos seus 
refinos leves e pesados, confere à Nação um grande 
poder econômico e financeiro, poder quase 
inigualável, mas nunca, Sr. Presidente, superará a 
riqueza carbonífera, porque sem carvão não se 
constróem parques siderúrgicos e sem êstes não 
teremos ferro e aço e uma infinidade de produtos 
para a industrialização e subseqüente emancipação 
econômica dêste País. 

Congratulo-me com os dirigentes do "Diário 
Carioca" e do Clube de Engenharia, fazendo votos 
para que, no próximo Seminário Econômico, seja 
debatido o assunto do melhor aproveitamento do 
carvão brasileiro, sob os aspectos políticos, sociais e 
econômicos em busca de soluções idênticas àquelas 
que motivaram a exploração petrolífera. 

A realização dêsse Seminário, teve também 
um grande objetivo – de dar consciência nacional ao 
significado dessa imensa riqueza representada pelo 
carvão de pedra da hulha negra. É necessário que o 
povo brasileiro compreenda e tenha consciência de 
que no carvão de pedra mais do que no petróleo, 
residem as esperanças desta Nação e a sua 
verdadeira emancipação industrial e econômica. 
(Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mendonça Clark. 

O SR. MENDONÇA CLARK (*): – 
Senhor Presidente, Srs. Se-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

nadores, o Senado Federal por sua alta 
representação, além de Casa moderadora 
é uma Casa em que se examinam os problemas 
nacionais. 

Para que êsses problemas possam ser 
resolvidos, isentos de interêsses pessoais, de 
interêsses partidários ou regionais, é necessário que 
os Senhores Senadores conheçam bem o nosso 
País. 

Senhor Presidente vimos de um govêrno, em 
que a mentalidade do seu dirigente era a de resolver 
os grandes problemas nacionais, sem olhar com 
maior atenção para os problemas regionais. 

Nem todos os problemas nacionais atingem a 
todo o território brasileiro. Uma solução, digamos, 
como a da Reprêsa de Três Marcas é, pela sua 
grandeza, o que se pode chamar de solução 
nacional mas, na verdade, não atinge a todos os 
quadrantes da Pátria. 

Uma solução, como a da Hidrelétrica do São 
Francisco, ao tempo do Govêrno Enrico Dutra, é, 
pela sua grandeza, também nacional, mas não 
beneficia, sequer a população da própria região nem 
mesmo das cidades situadas ao lado, da reprêsa. 

A prova disso, Sr. Presidente, é que em 1952, 
por ocasião de uma das minhas visitas à Hidrelétrica 
do São Francisco indagava dos habitantes da região 
– porque razão os fios das linhas transmissoras de 
energia para Recife, para Bahia, para Maceió, eram 
cortados por êles próprios. 

A resposta era de que a energia que dali se 
transferia para as capitais de seus respectivos 
Estados, nenhum benefício trazia às populações 
próximas da Hidrelétrica, pela falta de estações 
abaixadoras, produtoras de energia que viesse a 
beneficiar as populações das cidades do interior da 
Bahia, Pernambuco e outros Estados. 

Assim sendo, Senhor Presidente, quando 
notamos que algo mudou neste País, e que a 
influência pessoal do Senador ou do Deputado,
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perante o Executivo, decresceu no sentido da 
solução dos problemas municipais ou dos problemas 
de interêsse pessoal, há uma explicação para essa 
mudança. É que mudou a mentalidade do Govêrno 
da República. 

O Senhor Jânio Quadros preferiu encontrar as 
soluções nacionais através das prévias soluções dos 
problemas regionais, sem que com isso abandone, 
em casos específicos, as soluções nacionais. Assim 
sendo, S. Exa. admite uma maneira de tornar 
eficientes as reuniões dos Governadores, as quais já 
se realizaram em vários Estados e a última tive 
ocasião de assistir na cidade do Rio de Janeiro, no 
Estado da Guanabara. 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, na 
reunião que assisti, de três Governadores de 
Estados, dos mais eficientes, pertencentes a três 
correntes políticas foram enfrentados os problemas 
regionais dos respectivos Estados, muitos dêles 
considerados até há pouco como insolúveis. Assisti o 
senhor Presidente da República, muito bem 
assessorado por vários valorosos companheiros de 
trabalho, dirigir a reunião como se estivéssemos num 
debate na Escola Superior de Guerra, onde todos 
têm a liberdade de falar, onde todos têm tempo para 
falar, onde todos si falam o que é essencial e onde 
os resultados positivos são encontrados, 
economizando-se milhares de dias na solução de 
problemas. Assisti como cidadão carioca, embora 
representante do Estado do Piauí, onde passei cêrca 
de 20 anos, 570 problemas dos mais importantes de 
três Estados serem resolvidos em dois dias, quando 
pela experiência que tenho de anos de trato da coisa 
pública e de anos de viver em estado pobre, onde 
tudo é difícil, sei que um simples assunto dêsses 
levaria meses para encontrar solução adequada. 

Para dar exemplo vivo do que 
é entendimento, do que é compreensão 
basta citar o caso, digamos, da
 

hidrelética com o aproveitamento das águas 
do Rio Paraíba. Há 2, 3 ou 4 anos assisti a 
discussões tremendas entre o prefeito carioca, o 
Governador de São Paulo e o Governador do 
Estado do Rio, disputando o aproveitamento das 
águas do Rio Paraíba. Ninguém encontrava 
solução para o problema. Para minha surprêsa, 
para minha alegria, vi o problema ser resolvido em 5 
minutos pelos três Governadores e o Presidente da 
República, com aplausos gerais. Por que? 
Porque o Presidente da República, conhecendo a 
extensão do Brasil, compreendendo as peculiaridade 
dos problemas regionais brasileiros, resolveu, 
em conjunto definitivamente os problemas 
nacionais. Transferiu-se da Capital da República 
para a Capital dos Estados. Lá discutiu com 
assessôres, governadores e ministros de Estado, 
encontrando solução para os problemas respectivos. 
Que soluções? Soluções que a imprensa 
oposicionista ao Sr. Presidente da República, um 
único jornal achou de criticar em artigo dizendo que o 
Chefe do Govêrno errava quando resolvia os casos 
regionais e deixava de resolver os casos nacionais. 
A êsse artigo da Oposição, contrapuzeram-se vários 
jornais da Oposição ou do Govêrno além de 
declarações de Governadores, filiado ao PSD e outro 
e à União Democrática Nacional, e outro sem partido 
definido, mas uma das maiores expressões 
brasileiras, que é o Senhor Carvalho Pinto. S. Exa. 
juntamente com o Senhor Carlos Lacerda do Estado 
da Guanabara e o Senhor Celso Peçanha do Estado 
do Rio sem divergências, sem discussões e com 
satisfação geral resolveram todos os problemas dos 
seus Estados. 

Senhor Presidente, entristeci-me porque 
muitas soluções aventadas foram simplesmente 
rejeitadas pelo Sr. Presidente da República, em face 
das informações dos Ministros de Estado, de que 
não havia dotações orçamentárias capazes de
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possibilitar essas soluções. E por que não havia? 

Porque as soluções representavam anseios do 
povo da Guanabara, Estado do Rio e São Paulo e 
não encontravam meios, dentro do Orçamento, para 
serem atendidas pelo Sr. Presidente da República. 

Ninguém ignora o respeito que tenho por todos 
os colegas do Senado e da Câmara dos Deputados. 
Sabem que nesta Casa tenho procurado falar 
sempre no sentido construtivo, mas sabem também 
que há culpa do Congresso na falta das verbas a que 
aludo. 

E por que a culpa é do Congresso? 
Porque nós, Senadores e Deputados quando 

votamos o Orçamento da República, normalmente 
votamos para os nossos municípios, a fim de atender 
às necessidades de uns e de outros, na região de 
nossa influência política, o que, no passado, no feitio 
de administração do País, dava resultado, porque os 
congressistas, depois de votadas e aprovadas as 
verbas no Congresso, iam ao Senhor Presidente da 
República, solicitar a liberação das mesmas a fim de 
permitir a construção de obras, de acôrdo com as 
necessidades das respectivas regiões de influência. 

Somos sensíveis à nova maneira de 
administrar o País. Hoje os problemas são tratados 
pelo Sr. Presidente da República. Nossos amigos ou 
adversários apresentam seus problemas de forma 
grave. Há o da Saúde Pública, a campanha da 
erradicação da malária em todos os Estados, a 
campanha da compra de aviões em todos os 
Estados, mas com prioridade, a campanha de uma 
grande obra do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, uma grande barragem para atender a todos 
os Estados. Não temos mais necessidade, em face 
da nova maneira de administrar o País, de pedir a 
liberação desta ou daquela verba. 

Bastaria sòmente que nos integrássemos, 
como representantes do povo aos anseios das 
populações de nossos Estados, para trazermos de 
lá, em conjunto, a capacidade de votarmos o 
Orçamento de modo global, para mais tarde, 
podermos resolver os problemas de cada Estado. 

Sr. Presidente, tive a honra de representar o 
Senado na Escola Superior de Guerra, em 1956, 
tendo lá aprendido, em um ano de estudo, que não 
tiraríamos nosso diploma se não conhecêssemos 
todo o território nacional. Para tanto, era preciso que 
visitássemos regiões onde normalmente não havia 
transporte, sendo obrigados a ficar em cabanas mal 
instalados, abrigados e expostos à chuva, para 
conhecer muitas regiões do Brasil onde não existem 
facilidades. 

Somos obrigados a conhecer detalhes de cada 
região para, então, ter idéia de conjunto do que é a 
Nação Brasileira. Em face dos ensinamentos que 
recebi na Escola Superior de Guerra, representando 
o Senado Federal, em 1956, elaborei projeto de 
resolução em que pedia a esta Casa a constituição 
de uma Comissão de Planejamento e Coordenação, 
composta de cinco membros, representando as cinco 
regiões geográficas do País respeitado o dispositivo 
do artigo 39. 

O art. 2º dessa proposição estava assim 
redigido: 

Art. 2º – A Comissão de Planejamento e 
Coordenação compete realizar estudos sôbre a 
execução orçamentária, no que se refere à aplicação 
das verbas específicas relacionadas com o 
desenvolvimento econômico do País, suas condições 
etno sociais e a exata situação das obras realizadas 
pela União ou pelas entidades de direito público ou 
privado que desta recebam auxílios ou subvenções. 

"Parágrafo 1º – Para o 
cumprimento de suas finalidades a
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Comissão de Planejamento e Cordenação poderá 
pedir a participação de outros Senadores, requisitar 
transporte, funcionários, material e quanto seja 
mister à fiel realização de seus trabalhos". 

Parágrafo 2º – Os estudos realizados serão 
classificados por assunto pela Comissão e por esta 
encaminhados à Mesa e às competentes Comissões 
técnicas especializadas que dêles poderão 
aproveitar-se no exame e na elaboração de 
projetos". 

Sr. Presidente, assinaram a proposição de 
minha autoria os Srs. Senadores: – Mathias Olympio 
– Sá Tinoco – Alô Guimarães – Victorino Freire – 
Onofre Gomes – Reginaldo Fernandes – Moura 
Andrada – Ary Vianna – Mem de Sá – Daniel Krieger 
Vivaldo Lima – Álvaro Adolfo – Coimbra Bueno – 
Francisco Gallotti – Ruy Carneiro – Assis 
Chateaubriand – Gomes de Oliveira – Novaes Filho – 
Lima Guimarães – Mourão Vieira – Lima Teixeira – 
Maynard Gomes – Caiado de Castro. 

Infelizmente, Sr. Presidente, minha sugestão 
apresentada em 1956, e que visava levar os Srs. 
Senadores às regiões do País, para que entrassem 
em contato com o povo brasileiro, especialmente do 
interior a fim de dar-lhe melhor assistência e trazer 
seus problemas para serem aqui discutidos e 
resolvidos, não foi aprovada. 

É o que faz agora o Presidente da República, 
capitalizando para si prestígio pessoal, resolvendo os 
problemas pràticamente nas regiões, perante os 
nossos eleitores, para tanto destinando as verbas 
necessárias. Com isso o Presidente da República, 
além de prestar grandes serviços à Nação, 
resolvendo no local os problemas, capitaliza para si 
grande influência político-pessoal. E quando tiver 
visitado o Brasil, se reunidos com todos os 
Governadores de Estados, nas Capitais, terá re-
 

solvido os problemas regionais brasileiros, ou pelo 
menos, lhes encaminhado a solução. Dentro de um 
ou dois anos, pela conjugação das medidas, é que 
virá então a solução nacional dêsses problemas. 
Enquanto isso, nós Representantes do Povo, 
votaremos nesta Casa, um Orçamento fragmentário. 

Por que nós – não eu, porque não fui 
convidado e não me considero diminuído por ter 
comparecido como simples e modesto assistente à 
reunião do Rio de Janeiro – não comparecemos a 
essas reuniões, Sr. Presidente, para 
acompanharmos os trabalhos e sabermos como 
encaminhar nas dotações orçamentárias as verbas 
necessárias a nossas regiões, e que não puderem 
ser concedidas por falta de verbas no Orçamento? 
Enquanto nos consideramos afastados da população 
brasileira, o Executivo a ela se dirige embora não 
possa executar o que a população quer, por falta de 
entrosamento com o Parlamento, para que se votem 
as dotações necessárias. 

Isto é muito grave, Sr. Presidente, porque 
estamos perdendo tempo. Já verificamos que o atual 
Presidente da República governa e administra dessa 
maneira. Não vamos ficar sujeitos a S. Exa., e não é 
o que proponho, absolutamente mas que o 
Congresso Nacional – Senado e Câmara – em 
harmonia com o Executivo, dentro de seus podêres e 
faculdades soberanas, dote os Estados de verbas 
globais que permitam ao Executivo atender às 
solicitações do povo. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, falava com um 
Ministro de Estado sôbre assuntos do Piauí. A nossa 
Bancada fragmentou verbas no Ministério de dez ou 
quinze realizações e em conseqüência nenhuma 
delas possibilitará sequer iniciar-se qualquer das 
obras. Resultado: o meu Estado não fará nenhuma 
das dez obras, que tôda a Bancada desejaria se 
concretizassem. 

Se os Srs. Senadores da República 
e só desta tribuna posso fazer
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ouvir a minha voz – se constituíssem em Comissão 
Permanente, de Planejamento e Coordenação e 
convidassem os seus colegas para visitar as regiões 
brasileiras e entrar em contato com o povo de todo o 
Brasil de lá trariam idéias e os anseios do povo. 

O que não desejo, absolutamente, é que 
nessa Comissão se criem privilégios para ninguém. 
Desejo que os Srs. Senadores do Norte conheçam 
os problemas do Sul, para melhor compreenderem 
os Colegas do Sul; da mesma maneira que os 
representantes do Sul conheçam o Norte, para que 
ao apresentar algum projeto os Senadores do Norte 
não tenham necessidade de explicar nada, pois S. 
Exas. são tão bons conhecedores do problema como 
nós. 

De modo que, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, apelo para o Senado no sentido de que 
se constitua a Comissão de Planejamento e 
Coordenação, porque é com coordenação e 
planejamento que se poderá fazer alguma coisa no 
Brasil, e sair do ciclo de idéias e soluções isoladas. 
O Brasil é muito grande e precisaríamos de bilhões e 
bilhões de cruzeiros para obter resultados por êsse 
modo. 

Assim é que me congratulo, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, com a maneira de governar a 
Nação, inaugurada pelo Presidente Jânio Quadros, e 
pelo sucesso da reunião no Estado da Guanabara 
onde Assessôres como o General Pedro Geraldo e o 
Sr. Cavalcante Albuquerque. contribuíram para que 
os trabalhos transcorressem cronomètricamente. Os 
Ministros de Estado tinham tempo marcado para 
falar, por isso propunham medidas concretas. O Sr. 
Presidente da República, bem assessorado, se 
limitava a aprovar ou não. 

Com satisfação, Sr. Presidente, vi 
o Sr. Jânio Quadros aprovar e retirar do 
Fundo do Trigo milhões e milhões de cruzeiros, 
bilhões, para ser exato, entregando-os ao Esta-
 

do da Guanabara. Normalmente, pelo 
Orçamento da República, êsse dinheiro jamais 
poderia ser conseguido. Através dêsse Fundo a 
operação de auxílio efetivo dos Estados Unidos 
ao Brasil, são-nos destinados vinte por cento 
sôbre o valor total de trinta e quatro milhões de 
dólares, e já agora mais quatorze milhões sem 
outra operação, perfazendo um total que permitirá ao 
Sr. Presidente da República atender às 
necessidades econômico-sociais do País. Foi assim 
possível a S. Exa. dar considerável auxílio àquela 
nova Unidade da Federação. 

Portanto, tenho esperança de que o Sr. 
Presidente da República, indo ao Nordeste nos 
próximos dias 28 e 29 para a reunião de 
Governadores em São Luís, a que estarão presentes 
Maranhão e Piauí, a exemplo do que fêz com os 
Estados do Rio e da Guanabara – porque, diga-se de 
passagem São Paulo nada pediu, sòmente 
sugeriu, graças ao seu grande desenvolvimento 
econômico – atenderá aos anseios das 
nossas populações. Maranhão e Piauí, são Estados 
onde jazem consideráveis riquezas potenciais. 
Trata-se, porém de uma Região socialmente 
precária. 

Tenho confiança de que, a partir dos dias 28 e 
29, a história do Piauí e do Maranhão terá que ser 
contada novamente. Será outro capítulo, pois estou 
seguro de que indo até ali, conhecendo e sentindo os 
nossos problemas, o Chefe da Nação compreenderá 
a necessidade de resolvê-los, dando aos nossos 
Estados um tratamento justo. 

Assim sendo, renovo meu apêlo no sentido de 
que essa Comissão de Coordenação e Planejamento 
seja instalada no Senado e funcione de maneira a 
executar um plano patriótico, realmente à altura das 
tradições desta Casa, da importância e da dignidade 
dos seus ilustres membros. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 
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O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 88, de 1961 (nº 2.344, de 1960, na 
Casa de Origem) que concede pensão 
mensal de Cr$ 40.000,00 a Da. Haydéa 
Lago Bittencourt, viúva do Senador Lúcio
 

Bittencourt (incluído em Ordem do Dia em virtude de 

dispensa de interstício, concedida na sessão 

anterior, a requerimento do Sr. Senador Argemiro de 

Figueiredo), tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 311 

e 312, de 1961, das Comissões de Constituição e 

Justiça e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos. 

 



95ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 12 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES JOÃO GOULART E MOURA ANDRADE 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Senhores Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Remy Archer. 
Eugênio Barros. 
Mendonça Clark. 
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Barros Carvalho. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Venâncio Igrejas. 
Benedito Valadares. 

Nogueira da Gama. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Juscelino Kubitschek. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Lopes da Costa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondim. – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 55 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Segundo Secretário procede à 

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

O Senhor Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ata 
 
Dos trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral 

de Goiás, que diplomou o Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, nos seguintes têrmos: 
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ARMAS DA REPÚBLICA 
 

PODER JUDICIÁRIO 
 

Justiça Eleitoral 
 

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 
 

DIPLOMA 
 
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Goiás declara eleito Senador Federal o Senhor 
Juscelino Kubitschek de Oliveira de acôrdo com o 
extrato da Ata abaixo transcrita. 

 
Extrato da Ata Geral 

 
Aos onze dias do mês de julho do ano de mil 

novecentos e sessenta e um, no Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás, presentes os Excelentissimos 
Senhores Desembargadores Jorge de Moraes 
Jardim, Presidente; Elisio Taveira, Vice-Presidente e 
Moacyr José de Moraes; os Juizes doutores Ari 
Corrêa de Morais e Fausto Xavier de Rezende, bem 
assim o Excelentíssimo Senhor doutor Antônio de 
Lisboa Machado, Procurador Regional Eleitoral, às 
dezesseis horas, foi aberta a sessão, sendo lida e 
aprovada a ata anterior. Em seguida, o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 
declarou que convocara a presente sessão, a fim de 
que o Egrégio Tribunal, ao qual fôra apresentado, em 
sessão anterior, o relatório organizado pela 
Comissão Apuradora, constituída, na forma do art. 
32 da Resolução nº 6.509, de 13 de julho de 1960, 
combinado com o artigo 33 da de nº 5.876 de 18 de 
agôsto de 1958, emanadas do Colendo Tribunal 
Superior Eleitoral, do Desembargador Moacyr José 
de Moraes e dos Juízes, doutores Ari 
Corrêa de Moraes e José Bernardo Felix de 
Sousa, relativo aos resultados da apuração 
geral das eleições para Senador e 
suplente de Senador, se pronunciasse a respei-
 

to, o que fêz, aprovando-o, unânimente. Em face 
dessa decisão, o Senhor Desembargador Presidente 
proclamou os eleitos. Consta dessa Ata, de 
conformidade com a letra "b" do artigo 48 da 
Resolução nº 5.876, acima citada, que os votos 
válidos apurados na Circunscrição, para as eleições 
de Senador Federal, foram de cento e setenta e três 
mil, cento e sessenta e seis (173.166), sendo 
atribuídos ao candidato Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, registrado pelo Partido Social Democrático, 
cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e 
seis (146.366) e ao candidato Wagner Estelita 
Campos, registrado pelo Partido Democrata Cristão, 
vinte e seis mil e oitocentos (26.800). Era o que 
continha a referida ata, a que, fielmente, me reporto. 

Eu, José Marinho de Magalhães, Diretor-Geral 
da Secretaria, fiz a presente extrato. Desembargador 
Jorge de Moraes Jardim. – Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral. 

 
Ofício 

 
Da Câmara dos Deputados nº 1.125, de 10 de 

julho de 1961, encaminhando autógrafo do seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 90, DE 1961 

 
(Nº 2.726-B, de 1961 na Câmara dos Deputados) 

 
Dá nova redação ao artigo 124 da Lei nº 

1.711, de 28 de outubro, de 1952. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os servidores públicos civis do 

Poder Executivo e das autarquias a que sejam 
afetos encargos de natureza burocrática, 
fiscal, técnica, artística, científica ou de tipo 
similar, ficam obrigados a prestação de 33 
(trinta e três) horas semanais de trabalho, distri-
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buídas em 6 (seis) horas diárias continuas, exceto 
aos sábados, quando o período de trabalho será de 
3 (três) horas. 

Parágrafo único. Os servidores médicos, 
dentistas, pesquisadores científicos, bacharéis em 
Direito e técnicos de educação, quando no exercício 
das atribuições inerentes à sua especialidade, ficam 
obrigados à prestação de 4 (quatro) horas diárias 
contínuas de trabalho, exceto aos sábados, cujo 
período será de 3 (três) horas. 

Art. 2º – Os servidores que executam 
encargos de natureza industrial, agrícola, marítima, 
braçal ou de tipo similar, inclusive os vigilantes, 
serventes, auxiliares de portaria, porteiros, chefes de 
portaria e pessoal temporário e de obras, são 
obrigados a 44 (quarenta e quatro), horas semanais 
de trabalho. 

Parágrafo único. Não se inclui no presente 
artigo o serviço itinerante prestado pelos carteiros, 
estafetas e guardas sanitários, que ficam sujeitos ao 
regime de 33 (trinta e três) horas semanais, 
distribuídas de acôrdo com a exigência dos trabalhos 
que executam. 

Art. 3º – Os Inspetores de Ensino ficam 
sujeitos ao horário de 18 (dezoito) horas semanais, 
respeitadas as suas funções de fiscalização, 
assistência e orientação pedagógica aos 
estabelecimentos de ensino de acôrdo com a 
legislação em vigor. 

Parágrafo único. Durante o período de provas 
e exames escolares os Inspetores de Ensino ficam 
obrigados à realização de tarefas que lhes forem 
determinadas pelos órgãos competentes dos 
respectivos Ministérios, sem direito a adicionais por 
horas extras de serviço. 

Art. 4º – Os servidores cujo regime de trabalho 
seja regulado por legislação específica, não estão 
abrangidos por esta lei. 

Art. 5º – Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação,
 

revogadas as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de 

Serviço Público Civil. 
 

Ofício 
 
Da Câmara dos Deputados nº 1.080, de 6 de 

julho de 1961, encaminhando autógrafos do 
seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 91, DE 1961 
 

(Nº 1.919-C, de 1960 na Câmara) 
 
Eleva a contribuição financeira estabelecida 

pela Lei nº 3.039, de 20 de dezembro de 1956, que 
concede contribuição financeira às emprêsas de 
transporte aéreo, que explorem linhas dentro do 
País, para fins de reaparelhamento de material de 
vôo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A contribuição financeira anual de Cr$ 

450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões 
de cruzeiros), estabelecida pela Lei nº 3.039, de 20 
de dezembro de 1956, para o reequipamento das 
emprêsas nacionais de transporte aéreo, fica 
elevada para Cruzeiros 725.000.000,00 (setecentos 
e vinte e cinco milhões de cruzeiros) referente ao de 
1958. 

Art. 2º – A contribuição financeira anual de Cr$ 
450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões 
de cruzeiros), referente a 1959 e 1960, fica elevada 
para Cruzeiros 1.150.000.000,00 (um bilhão e cento 
e cinqüenta milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único – Fica igualmente elevada 
para Cruzeiros 1.150.000.000,00 (um bilhão e cento 
e cinqüenta milhões de cruzeiros) a contribuição 
financeira de 1961. 

Art. 3º – O pagamento atual da diferença 
resultante da aplicação dos artigos anteriores, e só
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cabiveis às emprêsas abrangidas pela referida Lei nº 
3.039, obedecerá aos seus critérios de rateio e 
sistema geral, como também à proporcionalidade 
entre os valores constantes dos seus artigos 1º e 
parágrafo primeiro, 6º e 8º aplicada aos dos 
aumentos decorrentes desta lei. 

Art. 4º – Para cumprimento desta lei fica 
autorizado o Poder Executivo a abrir pelo Ministério 
da Aeronáutica, o crédito especial de Cruzeiros 
2.375.000.000,00 (dois bilhões e trezentos e setenta 
e cinco milhões de cruzeiros), sendo Cr$ 
275.000.000.00 (duzentos e setenta e cinco milhões 
de cruzeiros) relativos à diferença de contribuição 
financeira de 1958 e Cr$ 2.100.000.000,00 (dois 
bilhões e cem milhões de cruzeiros) referentes aos 
anos de 1959, e 1960 e 1061, à razão de Cr$ 
700.000.000,00 (setecentos milhões de cruzeiros) 
para cada ano. 

Art. 5º – As emprêsas nacionais de transporte 
aéreo, para o efeito de recebimento das importâncias 
de que trata esta lei, deverão comprovar o 
reequipamento a que alude o artigo 5º do Decreto nº 
42.218, de 3 de setembro de 1957. 

Parágrafo único – As emprêsas nacionais de 
transporte aéreo, prestarão, anualmente, contas 
relativas a aplicação das contribuições financeiras 
constantes da presente lei, obedecidas as normas 
estabelecidas pelo Ministério da Aeronáutica. 

Art. 6º – As emprêsas nacionais de transporte 
aéreo, para o efeito de recebimento da contribuição 
financeira relativa a 1961, deverão fazer prova de 
sua direção exclusivamente brasileira e de 80% 
(oitenta por cento), pelo menos, do capital social, 
representado por ações com direito a voto, 
pertencentes a brasileiros. 

Art. 7º – Fica concedido às 
emprêsas de taxis aéreos, enqua-
 

dradas nos têrmos do artigo 8º da Lei nº 3.039, de 20 
de dezembro de 1956, o mesmo tratamento cambial 
dispensado às emprêsas aéreas. 

Parágrafo único – Serão estendidos às 
emprêsas aéreas nacionais que exploram o 
transporte de gêneros alimentícios, ou que venham a 
se organizar para êsse fim, os mesmos benefícios 
concedidos por esta lei às emprêsas de taxis aéreos.

Art. 8º – O aumento de tarifas de passagens e 
cargas das emprêsas de transporte aéreo, 
subvencionadas pela União, sòmente poderá ser 
concedido pelo Ministro da Aeronáutica e mediante 
comprovação contábil dessa necessidade. 

Art. 9º – O pagamento das subvenções e 
contribuições concedidas pela presente lei fica 
subordinado à quitação mensal do recolhimento, pela 
emprêsa beneficiada, das cotas e contribuições da 
previdência social em geral, bem como a do Impôsto 
de Renda. 

Art. 10 – A subvenção prevista nesta lei só 
será paga, anualmente, após a apresentação do 
plano de reequipamento da emprêsa para o ano 
seguinte após a aprovação das contas relativas à 
aplicação da subvenção do ano anterior. 

Art. 11 – A contribuição financeira anual a que 
se referem o artigo 8º e parágrafo único da Lei nº 
3.039, de 20 de dezembro de 1956, fica elevada para 
Cruzeiros 30.000.000,00 (trinta milhões de 
cruzeiros). 

Parágrafo único. A mesma contribuição 
referida neste artigo e devida nos anos de 1958, 
1959, 1960 e 1961 fica elevada para Cruzeiros 
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), 
relativamente a cada um dêsses anos. 

Art. 12 – O pagamento atual da 
diferença resultante da aplicação do artigo 11 e 
seu parágrafo único será rateado entre as emprê-
 

 



– 321 – 
 

sas existentes a 31 de outubro de 1956, abrangidas 
pelo artigo 8º e parágrafo único da Lei nº 3.039, na 
base proporcional dos quilômetros voados pelas 
diversas emprêsas beneficiadas. 

Art. 13 – As emprêsas de taxis aéreos gozarão 
dos mesmos favores e benefícios concedidos às 
emprêsas concessionárias de linhas aéreas 
regulares, no que diz respeito à importação de 
aeronaves, motores, hélices e equipamento de vôo 
em geral, adquiridos com os recursos providos 
da contribuição financeira de que trata a presente 
lei.  

Parágrafo único. Quando a contribuição 
financeira total não permitir a cobertura do custo de 
uma aeronave, poderá a emprêsa beneficiária 
complementá-la com recursos próprios, dando-se a 
essa complementação idêntico tratamento cambial 
ao disposto neste artigo. 

Art. 14 – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas e de Finanças. 

 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO  

DE SÃO PAULO 
 

Do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, nos seguintes têrmos: 

São Paulo, 20 de junho de 1961.  
Número 132/61. 
Exmo. Senhor Presidente do Senado da 

República – Brasília – Distrito Federal. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que o Instituto Histórico a Geográfico 
de São Paulo em sessão de 17 do corrente, 
aprovou uma indicação no sentido de solicitar-se 
dessa Casa Legislativa, especial carinho para que 

o ensino de História do Brasil seja intensivo no 
primeiro ciclo do curso secundário. 

Justifica esta representação a circunstância de 
ser o Brasil um País essencialmente cosmopolita 
cuja formação de nacionalidade muito depende do 
ensino da sua geografia, da sua história e de suas 
gloriosas tradições. 

Apresento a V. Exa. os protestos de elevada 
estima e grande consideração. – Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro, Presidente.  

 
Avisos 

 
Nº 291, de 8 de julho, do Ministro da Fazenda 

transmitindo informações solicitadas pelo Senhor 
Senador Cunha Mello em seu Requerimento nº 124, 
de 1961. 

Nº B – 372, de 7 de julho, do Ministro da 
Viação e Obras Públicas, encaminhando 
informações prestadas pela Comissão Técnica de 
Rádio em atenção ao Requerimento nº 172, de 1961, 
do Senhor Senador Gilberto Marinho.  

 
PARECER 

Nº 315, DE 1961 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei do Senado nº 28, de 1958, que 
altera a denominação de cargos das carreiras de 
Oficial Administrativo e Fiscal Aduaneiro do 
Ministério da Fazenda cujos ocupantes estejam 
lotados em repartições aduaneiras. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O Projeto nº 28, do Senado, subscrito pelo 

Senador Lima Teixeira e mais 19 Senhores 
Senadores, altera a denominação de cargos das 
carreiras de Oficial Administrativo e Fiscal Aduaneiro 
do Ministério da Fazenda.  

Diante da responsabilidade de uma manifestação 
sôbre matéria de relevante interêsse para a Ad- 
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ministração solicitamos o pronunciamento prévio do 
Ministério da Fazenda. 

Em resposta, o Senhor Ministro da Fazenda 
transmitiu a esta Comissão o parecer do serviço do 
Pessoal, adotado pela Direção Geral da Fazenda e 
que mereceu a aprovação de Sua Excelência. 

Êsse parecer concluía pela necessidade de 
urna nova fórmula para solução da matéria, nos 
têrmos de um substitutivo que o acompanhava. 

Antes de concluirmos o estudo do assunto 
recebemos do Senhor Diretor Geral da Fazenda 
Nacional, devidamente autorizado pelo titular 
daquela Pasta, outros subsídios, consubstanciados 
em nôvo substitutivo, que adotamos, por nos parecer 
constitucional e jurídico. 

A adoção do substitutivo ao presente projeto 
decorre das razões a seguir expostas. 

O projeto tem a finalidade exclusiva e o 
objetivo único de reunir, em uma só carreira com a 
denominação de Agente Fiscal do Impôsto 
Aduaneiro, os Oficiais Administrativos do Ministério 
da Fazenda, lotados em Repartições Aduaneiras, e 
todos os funcionários da carreira de Fiscal 
Aduaneiro. 

Essa fusão, pura e simples de elementos 
componentes de carreiras com atribuições 
nìtidamente diferenciadas, seria altamente prejudicial 
aos interêsses do serviço aduaneiro do País. 

Na conformidade do exposto no Decreto 
41.853, de 15 de julho de 1957, que reproduz 
disposições da Nova Consolidação das Leis das 
Alfândegas e das Mesas de Rendas, compete aos 
fiscais aduaneiros: 

 
Art. 6º – I – Assistir à descarga, embarque 

e condução das mercadorias, nas horas 
marcadas pela Nova Consolidação das Leis 

das Alfândegas e Mesas de Rendas da República e 
de conformidade com as instruções e ordens que 
lhes forem dadas pelo Inspetor, ou pelo Chefe sob 
cujas ordens imediatamente servirem; 

II – Tomar nota dos volumes, a cuja descarga 
assistirem mencionando sua qualidade, espécies, 
marcas, contramarcas e números, para organização 
das fôlhas respectivas nos têrmos do artigo 375, 
parágrafo 2º, da Nova Consolidação das Leis das 
Alfândegas e Mesas de Rendas; 

III – Participar quais os volumes arrombados, 
com indícios de terem sido abertos, ou se acharem 
em mau estado, e quaisquer ocorrências que 
puderem interessar à fiscalização; 

IV – responder pelas mercadorias que 
conduzirem; 

V – a polícia fiscal dos mares territoriais, 
costas, enseadas, rios, lagoas e águas interiores da 
República, bem como das suas fronteiras terrestres; 

VI – a polícia dos ancoradouros, portos, cais, 
docas, praias e dos lugares próximos aos edifícios 
das alfândegas, no que não contrarie o disposto no 
artigo 11 da Lei nº 2.492, de 21 de maio de 1955; 

VII – a inspeção e fiscalização do serviço de 
desembarque e embarque das mercadorias 
importadas, exportadas, baldeadas, reexportadas e 
em trânsito; 

VIII – a prevenção e repressão do 
contrabando; 

IX – o exame e pesquisa das pessoas 
suspeitas de fraude ou contrabando; 

X – a indagação de quaisquer fatos de fraudes 
ou contrabando que foram denunciados, ou de que 
houver conhecimento por qualquer outra forma; 

XI – a apreensão de quaisquer gêneros 
e mercadorias sujeitas a direitos, que ainda 
não tiverem sido despachadas, ou que não fo- 
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rem acompanhadas de guia da Alfândega, no ato de 
seu embarque ou desembarque, nos portos, costas, 
praias, fronteiras e lugares não permitidos, ou que se 
acharem em saveiros, botes, lanchas, canoas e em 
quaisquer outras embarcações que saírem ou 
estiverem fora dos ancoradouros respectivos, e 
forem suspeitos de contrabando; 

XII – A visita, detenção, busca, captura ou 
apreensão das embarcações e veículos de 
condução, que forem encontrados em contravenção 
da legislação fiscal; 

XIII – O emprêgo de fôrça nos casos 
necessários para a execução das leis e 
regulamentos fiscais; 

XIV – A guarnição dos postos, registros e 
Estações fiscais, escolta e guarda das embarcações 
ou mercadorias; 

XV – A detenção dos infratores dos 
regulamentos fiscais, nos casos nêles marcados. 

São como se vê, funções de policiamento e 
vigilância fiscais, sem maiores exigências de ordem 
intelectual e que não envolvem apreciação ou 
interpretação das leis aplicáveis às Alfândegas, sejam 
as de ordem meramente formal, como, por exemplo, a 
de Faturas Comerciais, sejam as de natureza técnica, 
como a da Tarifa Aduaneira e a Consolidação, sejam 
finalmente as de cunho econômico e financeiro, 
como as que dispõem sôbre câmbio, comércio 
internacional, exportação e importação. 

Já aos Oficiais Administrativos e, na sua falta, 
aos Escriturários lotados nas Alfândegas, compete 
de acôrdo com o referido Decreto (art. 2º): 

"I – O trabalho de qualificação, identificação, 
conferências e desembaraço das mercadorias 
importadas, nos têrmos do artigo 98 da Nova 
Consolidação das Leis das Alfândegas e legislação 
subseqüente, tarefa essa a ser desempenhada nos 
armazéns e depósitos; 

II – Conferência e desembaraço das bagagens 
de passageiros; 

III – Conferência e fiscalização de mercadoria 
e bagagens a serem exportadas; 

IV – exame, fiscalização e conferência da 
documentação apresentada para arrecadação dos 
tributos aduaneiros e dos demais impostos e taxas 
arrecadados pelas estações aduaneiras nos têrmos 
da legislação em vigor; 

V – preparo de processos fiscais; 
VI – Instrução e preparo dos processos de 

desembaraço de mercadorias e de concessão de 
favores aduaneiros; 

VII – fiscalização e contrôle das licenças de 
importação e exportação; 

VIII – verificação da boa aplicação do material 
importado com favores fiscais". 

Vê-se, por conseguinte, que malgrado a 
afinidade das funções de tipo fiscal exercidas no 
âmbito aduaneiro, respectivamente pelos oficiais 
administrativos e pelos fiscais aduaneiros, há entre 
elas sensível diferença de nível, colocadas em plano 
superior às desempenhadas pelos primeiros e em 
escala subalterna, ou auxiliar às que competem aos 
segundos. 

Para oferecer comparação capaz de retratar 
com fidelidade, o panorama do serviço de 
Alfândegas e repartições congêneres, poder-se ia 
dizer que os Oficiais Administrativos se incumbem de 
atribuições de oficialato e os Fiscais Aduaneiros das 
que, nas fôrças armadas, por exemplo, são inerentes 
aos sargentos e praças de pré. 

Tais considerações não autorizam, contudo a 
conclusão de que os Fiscais Aduaneiros não possam 
ascender à carreira em que forem integrados os 
Oficiais Administrativos com exercício nas 
Alfândegas. Pelo contrário, a experiência do serviço 
exercido em comum, embora em níveis de escalão 
diverso, o aperfeiçoamento e a especialização 
devem conduzir, naturalmente, os Fiscais Aduaneiros 
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ao ingresso na carreira superior que só poderá ficar 
beneficiada com o aproveitamento de elementos já 
aclimatados à natureza especial do serviço 
alfandegário. 

Por outro lado, nada mais justo que abrir 
horizontes mais largos aos funcionários de uma 
carreira que suporta pesado ônus do trabalho de 
policiamento fiscal, em considerações de grande 
responsabilidade, e entretanto não encontram, na 
sua atual estrutura, perspectivas razoáveis de 
melhoria, quer no tocante à retribuição, quer no que 
diz respeito ao acesso funcional. 

Dêsse modo, ao Ministério da Fazenda parece 
inconveniente a fusão imediata e total de duas (2) 
carreiras de níveis desiguais, para o efeito de 
passarem ambas a constituir uma só; considera, 
entretanto, justo e condizente com os superiores 
interêsses do serviço um projeto de lei tendente a 
propiciar aos fiscais aduaneiros de acôrdo com suas 
aptidões e grau de preparo, e depois de haverem 
atingido as classes finais de sua própria carreira, o 
ingresso em outra superior.  

Para melhor definir a situação presente, será 
bastante assinalar que, se convertido em lei o projeto 
do Senado nº 28-1958, verificar-se-ia automático 
colapso dos serviços de polícia aduaneira nas orlas 
de cais, nos "portalós" de navios, em baías, mares, 
ancoradouros e em todos os outros pontos em que 
êles se exercem. 

De fato, transformados aquêles servidores 
em Agentes Fiscais do Impôsto Aduaneiro, não 
mais se sujeitariam, com justa razão, a exercer 
misteres de simples vigilância fiscal. Daí a 
necessidade que surgiria da imediata instituição de 
um nôvo e oneroso corpo de polícia fiscal, com 
efetivo mínimo de 1.500 homens, para substituir os 
que abandonariam suas atribuições atuais 
para assumir outras mais elevadas e que não re- 

querem, de momento, tão grande número de 
servidores para o seu desempenho. 

De qualquer forma, as condições gerais dos 
serviços aduaneiros aconselham e indicam reforma 
imediata que deverá contemplar, desde logo, a 
criação de carreiras especializadas pois é complexa 
a legislação respectiva e sua boa aplicação e 
execução não dispensa conhecimentos específicos. 

Demais disso, o Ministério da Fazenda sente a 
necessidade de padronizar as carreiras que 
envolvem ação fiscal, na conformidade da tendência 
manifestada pela legislação mais recente. 

A diversidade de situação entre servidores do 
Ministério da Fazenda quando não justificada pela 
natureza específica de atribuições, é elemento de 
desestímulo para os menos aquinhoados e ao 
mesmo passo, suscita descontentamentos que se 
refletem na boa marcha dos serviços e dão origem a  
constantes reivindicações, nem sempre, contidas no 
limite do justo e do razoável. 

É mister que a Administração vá ao encontro de 
tais situações, estabelecendo, por sua própria iniciativa 
regime de eqüanimidade que atenda aos imperativos 
do serviço e às aspirações legitimas dos funcionários. 

No momento parece imprescindível normalizar 
e equiliarar as condições de servidores que atuam, 
de modo igual, no campo da arrecadação, sem 
diferenciações injustificáveis decorrentes da natureza 
dos tributos a que precìpuamente se vinculam suas 
funções. 

Não há por que submeter o sistema legal 
diferente no tocante a – direitos e vantagens – 
determinados grupos de funcionários do Ministério 
da Fazenda, só porque uns têm atividade 
relacionada com o Impôsto de Consumo e outro, 
com as de renda ou de importação. 

Na verdade, os servidores aduaneiros 
com forte razão, devem ser 
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postos em condições semelhantes aos seus colegas 
que trabalham no setor de impostos internos, por 
isso que os primeiros, além dos tributos 
alfandegários pròpriamente ditos, atuam diretamente, 
também, na arrecadação do Impôsto de consumo 
devido por mercadorias de procedência estrangeira e 
de outros impostos e taxas correlatas. 

O volume e a importância do trabalho dêsses 
servidores podem ser aquilatados pelo simples fato 
de que, sòmente nas duas principais alfândegas do 
País – Santos e Rio de Janeiro – contribuem êles 
pela sua atividade fiscal, para que seja canalizada 
diàriamente para os cofres públicos importância 
nunca inferior a 100 milhões de cruzeiros. 

De todo o exposto resulta a necessidade de 
ser aproveitado o ensejo que se oferece para a 
normalização da situação das carreiras principal e 
auxiliar de servidores aduaneiros. 

Atendendo a todos os aspectos do problema, 
cremos que o Substitutivo que apresentamos 
obedece à tendência para padronização nas 
carreiras de agentes do fisco, recentemente 
manifestada com a instituição da carreira de Agente 
Fiscal do Impôsto de Renda e assegura, a todos, 
regime de remuneração idêntico. 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto, nos têrmos do seguinte.  

 
Substitutivo 

 
Art. 1º – Fica instituída no Ministério da 

Fazenda, sem aumento de despesa ou criação de 
cargos, a carreira de Agente Fiscal do Impôsto 
Aduaneiro. 

Art. 2º – Passam a integrar a estrutura 
da carreira de Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro, 
sem alteração do respectivo padrão de vencimento, 
todos os cargos já existentes na carreira de 
Oficial Administrativo dos Quadros Per- 

manente e Suplementar do Ministério da Fazenda, 
cujos ocupantes, na data em que entrar em vigor 
esta lei, estiverem lotados nas Repartições 
Aduaneiras, classificados pelo Decreto 43.717, de 19 
de maio de 1958. 

Parágrafo único – O Serviço do Pessoal, 
mediante apostila exarada nos títulos dos 
funcionários ocupantes dos cargos a que se refere 
êste artigo, consignará a alteração da denominação 
da carreira a que pertencem. 

Art. 3º – Serão igualmente incluídos na 
Carreira de Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro, os 
cargos das classes H, I e J da de Fiscal Aduaneiro, 
cujos ocupantes hajam ingressado nesta última 
carreira mediante concurso, sem prejuízo das suas 
atuais funções. 

Parágrafo único – A inclusão autorizada neste 
artigo far-se-á com a observância das normas 
estabelecidas no anterior e no respectivo parágrafo, 
inclusive no que diz respeito à manutenção, para os 
encargos que passarem a integrar a nova carreira, 
do seu mesmo padrão atual. 

Art. 4º – Os Fiscais Aduaneiros, ocupantes de 
cargos das classes H, I e J, que não preencherem o 
requisito do artigo anterior, poderão obter a inclusão 
ali prevista, desde que satisfaçam condições de 
habilitação para transferência, mediante provas 
realizadas pelo Departamento Administrativo do 
Serviço Público. 

Art. 5º – Os escriturários do Ministério da 
Fazenda que, na data em que entrar em vigor esta 
lei, estiverem lotados em repartições aduaneiras, 
terão direito, quando atingirem a classe final da 
respectiva carreira, ao acesso a Agente Fiscal do 
Impôsto Aduaneiro, na forma do art. 255 da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952. 
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Parágrafo único – A disposição dêste artigo se 
aplica, nas mesmas condições estabelecidas aos 
ocupantes de cargos de carreira de Fiscal Aduaneiro 
que nela houverem ingressado mediante concurso, 
excluídos os das classes H, I e J, já abrangidos pelos 
artigos 3º e 4º. 

Art. 6º – É assegurado regime de 
remuneração, nos têrmos da legislação em vigor, 
aos ocupantes das carreiras de Fiscal Aduaneiro e 
Agente Fiscal do Impôsto Aduaneiro, bem como 
aos escriturários que, na data da promulgação 
desta lei estiverem lotados em repartições 
aduaneiras. 

§ 1º – A remuneração será fixada de acôrdo 
com a classificação regional estabelecida em 
regulamento que, acompanhado da correspondente 
tabela de percentagens, o Poder Executivo deverá 
baixar, no prazo de trinta (30) dias. 

§ 2º – A tabela de percentagens poderá ser 
revista e modificada por Decreto do Poder Executivo, 
sempre que, a critério da Administração Pública, 
convier ou se tornar necessário. 

§ 3º – Fixada, na forma do parágrafo 1º, a 
remuneração dos funcionários indicados neste artigo 
perderão êles direito às percentagens concedidas 
pelo artigo 64 da Lei 3.244, de 14 de agôsto de 1957, 
a partir do mês em que vigorar o nôvo sistema de 
retribuição. 

Art. 7º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, em 1 de julho de 1959. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Milton Campos. – Daniel Krieger. – Attílio 
Vivacqua. – Menezes Pimentel. 

PARECER 
Nº 316, DE 1961 

 
Da Comissão de Serviço Púbico Civil, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 28, de 1958, que altera 
a denominação de cargos das carreiras de Oficial 
Administrativo e Fiscal Aduaneiro do Ministério da 
Fazenda, cujos ocupantes estejam lotados em 
repartições aduaneiras. 

 
Relator: Sr. Joaquim Parente. 
O presente projeto, subscrito pelo Senador 

Lima Teixeira e outros Senadores, visa a alterar a 
denominação de cargos das carreiras de Oficial 
Administrativo e Fiscal Aduaneiro do Ministério da 
Fazenda cujos ocupantes estejam lotados em 
repartições aduaneiras. 

A nova nomenclatura, resultante da fusão de 
tais cargos em uma única carreira, seria a de Agente 
Fiscal do Impôsto Aduaneiro, obedecida a 
classificação regional estabelecida pelo Decreto nº 
49.717, de 19 de maio de 1958. 

A Comissão de Constituição e Justiça desta 
Casa, porém, ao apreciar o projeto, entendeu de 
solicitar do Ministro da Fazenda esclarecimentos 
sôbre o assunto tendo em vista, principalmente, as 
afinidades ou divergências com o projeto de 
classificação de cargos em estudo no Senado. 

A resposta do Ministro da Fazenda, além de 
salientar que a matéria poderia ser resolvida no 
próprio projeto de classificação de cargos sugere a 
adoção de um substitutivo no qual o problema 
técnico é colocado em têrmos mais consentâneos, 
caso não seja adotada a primeira hipótese.  

Assim, reunindo outros subsídios, o Relator da 
matéria, na Comissão de Constituição e Justiça, 
elaborou o substitutivo, que afinal, aprovado naquele 
órgão técnico, veio ao exame desta Comissão. 
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Ocorreu, todavia, que, naquela oportunidade, 
a Comissão de Serviço Público atinha-se ao exame 
do plano de classificação de cargos, no qual o 
assunto versado no presente projeto era encarado 
de modo mais amplo e sujeito a um esquema de 
aplicação geral a todo o funcionalismo público civil e 
a União. 

De fato, o projeto de classificação de cargos 
hoje convertido na Lei nº 3.780, de 1960, era parte 
que interessa à presente proposição, já deu solução 
cabal ao problema, atendendo de maneira mais 
objetiva ao espírito que norteou a elaboração do 
projeto e ao substitutivo em exame. 

Face ao exposto, verificando-se que a 
matéria está inteiramente superada, face à Lei nº 
3.780, de 1960, opinamos pela rejeição do presente 
projeto. 

Sala da Comissões, em 2 de junho de 1961. – 
Jarbas Maranhão, Presidente. – Joaquim Parente, 
Relator. – Paulo Fender. – Aloysio de Carvalho. 

 
PARECER 

Nº 317, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 
do Senado, nº 28, de 1958, que altera a 
denominação de cargos das carreiras de Oficial 
Administrativo e Fiscal Aduaneiro, do Ministério da 
Fazenda, cujos ocupantes estejam lotados em 
repartições aduaneiras.  

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
Em 12 de dezembro de 1958 o ilustre Senador 

Lima Teixeira apresentou Projeto de Lei nº 28 cuja 
ementa bem define seu objetivo. A êle a douta 
Comissão de Constituição e Justiça, em Parecer de 
1º de julho de 1959, apresentou substitutivo, com 
base em informações e proposta da Direção Geral 
da Fazenda Nacional. 

Tanto o projeto como o substitutivo, porém, 
sendo de 1958 e 1959, respectivamente, foram 
superados e perderam sua razão de ser em face da 
Lei nº 3.780, de 1960, que dispondo sôbre a 
classificação de cargos e funções do funcionalismo 
civil da União "deu solução cabal do problema 
atendendo, de maneira mais objetiva" ao espírito que 
inspirou aquela iniciativa do nobre Senador baiano 
como assevera o parecer da Comissão de Serviço 
Público Civil. 

Assim, havendo perdido o projeto sua 
finalidade, opina a Comissão de Finanças por sua 
rejeição. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Mem de Sá, Relator. 
– Joaquim Parente. – Nogueira da Gama. – Victorino 
Freire. – Dix-Huit Rosado. – Silvestre Péricles. – 
Fernandes Távora. – Ary Vianna. 

 
PARECER 

Nº 318, DE 1961 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1958, que dá 
nova redação ao inciso 3º do artigo 15 do Decreto nº 
3.695, de 6 de fevereiro de 1958. 

 
Relator: Sr. Benedito Valadares. 
Pela legislação vigente citada no projeto, o avô 

só deixa pensão de montepio para os netos se êstes 
forem órfãos de pai e mãe. 

O projeto, para que aos netos aproveite a 
pensão, retira a exigência de serem êles órfãos de 
mãe, e, quanto ao pai impõe por conceição tenha êle 
falecido ou seja inválido.  

Diminui pois, as condições impostas 
atualmente para que netos obtenham a pensão. 

O projeto nada tem de inconstitucional e, quanto 
à sua oportunidade e ao reflexo financeiro, me- 
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lhor dirão as Comissões especializadas. 

Sala das Comissões, em 4 de julho de 1958. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Benedito Valadares, 
Relator. – Lameira Bittencourt. – Gilberto Marinho. – 
Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. – Lineu Prestes. 

 
PARECER 

Nº 319, DE 1961 
 

Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o 
Projeto de Lei do Senado, nº 12, de 1958, que dá 
nova redação ao inciso 3º do artigo 15 do Decreto nº 
nº 3.695, de 6 de fevereiro de 1958. 

 
Relator: Sr. Jorge Maynard. 
Pelo Projeto de Lei nº 12-58, propõe o seu 

ilustre autor, Senador Vivacqua, a modificação do 
inciso 3º do artigo 15 do Decreto 3.695, de 6 de 
fevereiro de 1938, alterado pelo Decreto-lei nº 8.958, 
de 28 de janeiro de 1946, decretos que tratam do 
montepio e pensões dos militares. 

O citado inciso 3º, que tem a seguinte 
redação: 

"Os netos, órfãos de pai e mãe", passaria a 
ser assim redigido: 

"Os netos órfãos de pai ou filhos de pai 
inválido". 

Posteriormente aos Decretos acima referidos, 
foi baixado nôvo Decreto o de nº 32.389, de 9 de 
março de 1953, ora em vigor, o qual, revogando os 
anteriores, regula a matéria. 

O artigo 33 dêste decreto estabelece a ordem 
de direito aos beneficiários dos herdeiros de militares 
falecidos, mantendo, porém, a mesma disposição do 
inciso 3º do Decreto 3.695, pois determina: 

"Artigo 33. São beneficiários da pensão militar:
I – a viúva: 
II – os filhos, exclusive 

os maiores, do sexo masculi-

no, que não sejam interditos ou inválidos; 
III – Os netos, órfãos de pai e mãe". 
Segundo lembra o Ministério da Aeronáutica, 

no seu Aviso número 584-2GMI já há herdeiros 
habilitados com base no Decreto número 32.389, o 
que exige o maior cuidado na aprovação da 
modificação proposta. 

Além disso, conforme esclarecimentos 
constantes do corpo do processo, e outros obtidos 
através da nossa Assessoria Técnica, está em 
elaboração o Código de Pensões Militares o qual 
deverá disciplinar a matéria, em bases completas e 
uniformes. 

Êsse Código (Projeto de Lei da Câmara nº 
4.427-A-58) encontra-se em sua fase final, na outra 
Casa do Congresso, aguardando apenas sua 
inclusão na Ordem do Dia. 

Julgamos conveniente seja aguardada a 
vinda do citado Código ao Senado, ocasião em 
que se poderá voltar a tratar do assunto, num exame 
de conjunto, embora mereçam todo o aprêço as 
razões apresentadas pelo nobre autor do projeto de 
lei.  

Assim, opinamos no sentido de que o presente 
projeto, aguarde, na Secretaria desta Comissão, a 
chegada do Código em aprêço, para com êle ser 
apreciado conjuntamente. 

Sala das Comissões, em 16 de abril de 1959. 
– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Jorge Maynard, 
Relator. – Fernando Corrêa. – Zacharias 
Assumpção. – Caiado de Castro. – Pedro Ludovico. 

 
PARECER 

Nº 320, DE 1961 
 

Da Comissão de Segurança Nacional sôbre 
Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1958, que dava 
nova redação ao inciso 3º do artigo 15 do Decreto nº 
3.695, de 6 de fevereiro de 1958. 
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Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 
O Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1958, 

pretende a modificação do inciso 3º do artigo 15 do 
Decreto nº 3.695, de 6 de fevereiro de 1958 alterado 
pelo Decreto-lei nº 6.958, de 26 de janeiro de 1946, 
com o propósito de assegurar aos netos, filhos de pai 
inválido, os benefícios do montepio militar e a 
correspondente pensão. 

A legislação anterior assegurava a pensão 
militar aos netos, órfãos de pai e mãe. 

O artigo 7º da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 
1960, assegura a pensão militar "aos netos, órfãos 
de pai e mãe, nas condições estipuladas para os 
filhos". Êste diploma revogou tôda legislação anterior 
(artigo 37).  

O sistema vigente consoa com a vocação 
hereditária prevista na lei civil, eliminando os netos 
de pai inválido receber proventos integrais, bastando 
para a prestação alimentícia e para a própria 
mantença. 

Pelo motivos expostos a Comissão de 
Segurança Nacional opina pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 2 de fevereiro de 
1961. – Jefferson de Aguiar, Presidente e Relator. –
Sérgio Marinho. – Lima Teixeira. – Arlindo 
Rodrigues.  

 
PARECER 

Nº 321, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei do Senado nº 12, de 1958 que dá nova redação, 
ao inciso 3º do artigo 15 do Decreto nº 3.695, de 6 
de fevereiro de 1958. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger.  
O presente projeto, por fôrça do Requerimento 

nº 90, de 1959, teve seu curso sustado, a fim de que 
fôsse discutido conjuntamente com o Projeto de 
Lei da Câmara nº 42-59 (nº 4.427 de 1958, na Câ- 

mara), que tratava do mesmo assunto e, 
àquela época estava em fase final de tramitação na 
Câmara. 

Acontece que o citado projeto nº 42, de 1959 
passou por esta Casa, aqui foi amplamente debatido, 
tendo afinal, se convertido na Lei nº 3.765, de 
4 de maio de 1960 (Código de Pensões dos 
Militares), sem que êste lhe fôsse anexado para 
estudo. 

O assunto da proposição foi regulado por 
aquela lei, em cuja elaboração opinaram os órgãos 
técnicos especializados. 

Trata-se, assim, de matéria superada, 
conforme, inclusive manifestou-se a Comissão de 
Segurança Nacional, à qual incumbia o exame do 
seu mérito. 

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 8 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente e Relator. – Fernandes 
Távora. – Silvestre Péricles. – Lima Teixeira. – 
Joaquim Parente. – Barros Carvalho. – Mem de Sá. 
– Ary Vianna. – Nogueira da Gama. 

 
PARECER 

Nº 322, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 42, de 1961, (número 2.097-56, na 
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir o 
crédito de Cruzeiros 2.000.000,00, pelo Ministério da 
Justiça, destinado à Sociedade de São Vicente de 
Paulo de Bagé, Rio Grande do Sul, para conclusão 
da Vila Vicentina. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Com o objetivo de prover a Sociedade 

de São Vicente de Paulo, de Bagé, no Estado 
do Rio Grande do Sul, indispensável 
recurso para a conclusão das obras da Vi- 
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la Vicentina, o Deputado João Fico apresentou o 
presente projeto de lei, autorizando o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça, o crédito 
especial de dois milhões de cruzeiros. 

Ao projeto foi oferecida emenda, concedendo 
idêntica importância ao Conselho Central das 
Sociedades de São Vicente de Paulo de Fortaleza, 
no Estado do Ceará, para a conclusão da Vila 
Frederico Ozanan. 

Destinam-se as referidas obras, dirigidas por 
aquelas entidades de assistência social, a prestar 
relevantes serviços à população pobre daquelas 
localidades (conclusão da cozinha e refeitório).  

É por todos reconhecida a perseverante e 
valiosa assistência aos inválidos e velhos 
desamparados, que as sociedades vicentinas vêm 
dispensando em todo território nacional.  

As finalidades dos empreendimentos das duas 
instituições particulares de caridades são do mais 
alto alcance humanitário e as importâncias 
solicitadas para a sua conclusão encontram plena 
justificativa, visto que visam a amparar populações 
que vivem em estado de reconhecida indigência. 

Em face do mérito do projeto, esta Comissão 
nada tem a opor à sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 8 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente e Relator. – Fernandes 
Távora. – Lima Teixeira. – Joaquim Parente. – 
Silvestre Péricles. – Nogueira da Gama. – Barros 
Carvalho. – Ary Vianna. – Mem de Sá. 

 
PARECER 

Nº 323, DE 1961 
 

Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 883-B, de 1959 (no Senado nº 6, 
de 1961), que isenta dos impostos de importação 

e de consumo equipamento telefônico a ser 
importado pela Telefônica de Jataí S.A., para 
instalação de serviço de telefones na cidade de 
Jataí, no Estado de Goiás. 

 
Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
O presente projeto concede isenção dos 

impostos de importação e de consumo para o 
equipamento telefônico constante da licença número 
DG-58-4.371-4.412 emitida pela Carteira de Comércio 
Exterior, a ser importado pela Telefônica de Jataí 
S.A., para a instalação do serviço de telefones na 
cidade de Jataí, no Estado de Goiás. E no seu artigo 
2º o projeto esclarece que "o favor concedido não 
abrange o material com similar nacional". 

A proposição foi encaminhada à Câmara 
através de mensagem do Poder Executivo.  

A isenção de impostos ora proposta, de que 
será beneficiária uma emprêsa que explora serviço 
público é medida situada na mesma linha de 
numerosos precedentes e do ponto de vista dos 
interêsses econômicos do País, nada existe a opor a 
tal isenção. 

Opinamos, assim pela aprovação do projeto.  
Sala das Comissões, em 4 de maio de 1961. – 

Gaspar Velloso, Presidente. – Nogueira da Gama, 
Relator. – Fausto Cabral, – Lobão da Silveira. – 
Fernandes Távora. – Joaquim Parente. 

 
PARECER 

Nº 324, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara número 883-B de 1959 (no Senado, nº 
6, de 1961), que isenta dos impostos de importação e 
de consumo equipamento telefônico importado pela 
Telefônica de Jataí Sociedade Anônima, para ins- 
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talação do serviço de telefones na cidade de Jataí, 
no Estado de Goiás. 

 
Relator: Sr. Lobão da Silveira. 
O projeto de lei em tela concede isenção dos 

impostos de importação e de consumo para o 
equipamento telefônico constante da licença número 
DG-58-4.371-4.412, emitida pela Carteira de 
Comércio Exterior e importado pela Telefônica de 
Jataí S.A., para instalação do serviço de telefones na 
cidade de Jataí, no Estado de Goiás. 

Oriundo do Poder Executivo o projeto de lei 
em aprêço mereceu aprovação na Câmara dos 
Deputados e ora transita pelo Senado. 

Na Comissão de Economia recebeu parecer 
favorável e, no momento, vem à Comissão de 
Finanças. 

Inúmeras outras proposições de igual natureza 
têm transitado pelo Legislativo e obtido aprovação 
pela importância e estímulo que representam para a 
expansão do serviço de telecomunicações. 

Acontece, porém, que essas concessões têm 
sido proporcionadas com a exclusão das taxas de 
previdência social. 

Nestas condições e de conformidade com as 
proposições legislativas anteriormente aprovadas 
vimos propor a seguinte emenda ao artigo primeiro 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
EMENDA 

 
Nº 1-CF 

 
Art 1º – É concedida isenção dos impostos de 

importação e de consumo exceto a de previdência 
social, para o equipamento telefônico constante da 
licença número DG-58-4.371-4.412, emitida pela 
Carteira de Comércio Exterior, a ser importado pela 
Telefônica de Jataí S.A., para instalação do ser-

viço de telefones, na cidade de Jataí no Estado de 
Goiás. 

Assim, pois, opinamos pela aprovação do 
presente projeto de lei nos têrmos da emenda 
apresentada. 

Sala das Comissões, em 8 de junho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente, Lobão da Silveira, 
Relator. – Joaquim Parente. – Fernandes Távora. – 
Saulo Ramos. – Dix-Huit Rosado, – Victorino Freire, 
– Lima Teixeira, – Mem de Sá, – Nogueira da Gama. 

 
PARECER 

Nº 325, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 63, de 1961, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00, destinado a auxiliar a 
construção do Hospital São Domingos, da Escola de 
Enfermagem Frei Eugênio, de Uberaba, no Estado 
de Minas Gerais. 

 
Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
1. Somos de parecer favorável à aprovação do 

Projeto nº 63, de 1961 do Senado, e nº 247-B, de 
1959, da Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00, para auxílio à 
construção do Hospital São Domingos da Escola de 
Enfermagem Frei Eugênio, de Uberaba, Estado de 
Minas Gerais. 

2. Trata-se de entidade que não tem caráter 
econômico e cujas finalidades são integralmente 
humanitárias, sem quaisquer vantagens para seus 
associados e dirigentes. 

3. O hospital, que já está em 
construção, segundo os atestados das autoridades 
locais junto ao processo, destina-se a 
preencher grande lacuna existente na assis-
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tência Social de Uberaba e de todo Triângulo 
Mineiro. 

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Nogueira da Gama, 
Relator. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – Lobão da 
Silveira. – Saulo Ramos. – Joaquim Parente. – 
Gaspar Velloso. – Barros Carvalho. 

Mensagem nº 131, do Senhor Presidente da 
República, como segue: 

 
MENSAGEM 

Nº 131, DE 1961 
 

(Nº de ordem na Presidência: 313) 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que no uso da atribuição que me 
conferem os artigos 70, § 1º, e 87, II, da Constituição 
Federal, resolvi negar sanção ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 4.749-58 (no Senado nº 38/61), que 
concede durante 5 anos auxílio Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) à Santa Casa de 
Misericórdia do Leme, Estado de São Paulo, e dá 
outras providências, por considerá-lo contrário aos 
interêsses nacionais, em face das razões que passo 
a expor. 

Verifica-se de início, que o projeto, se 
transformado em lei, teria execução apenas parcial. 
Com efeito, a proposição visa a conceder auxílio, 
durante 5 anos, determinando, entretanto, a inclusão 
dêsse auxílio nas propostas orçamentárias de 1960, 
1961, 1962, 1963 e 1964 e prevendo para o corrente 
exercício, a abertura de crédito especial. 
Conseqüentemente, a parte relativa ao exercício de 
1960 está prejudicada. 

De outro lado, a inclusão obrigatória 
na Lei dos Meios de auxílios a entidades 
privadas foge à boa sistemática orçamentária. 
O benefício deve ser precedido de

um planejamento geral que se harmonize com as 
diretrizes traçadas pelo Govêrno e incluído 
nos recursos específicos, respeitadas as 
possibilidades do Erário. Fora disso, a medida viria 
agravar, ainda mais, o desequilíbrio financeiro do 
País, quando o Poder Executivo adota política de 
rigorosa compressão das despesas públicas, num 
decidido esfôrço para diminuir o "deficit" 
orçamentário. 

Além do mais, em que pêse os valiosos 
serviços da instituição a que se refere o projeto, 
outras há com os mesmos méritos e necessidades. 
O privilégio, pois, contraria os princípios de Justiça, e 
eqüidade. 

São estas as razões que me levaram a negar 
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Brasília, em 10 de julho de 1961. – a) Jânio 
Quadros. 

À Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 
Concede, durante 5 anos, o auxílio de Cr$ 

2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) à Santa 
Casa de Misericórdia, de Leme, Estado de São 
Paulo; e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica concedido à Santa Casa de 

Misericórdia, de Leme, do Estado de São Paulo, 
durante cinco anos, o auxílio de Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros), para conclusão de suas 
obras. 

Art. 2º – Na proposta orçamentária dos anos 
de 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964, o Poder 
Executivo fará constar, no Anexo do Ministério da 
Saúde, do que trata a presente lei. 

Art. 3º – Para atender ao disposto nesta lei, 
durante o corrente exercício, fica o Poder Executivo
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autorizado a abrir, pelo Ministério da Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de Cruzeiros), que será entregue à Santa 
Casa de Misericórdia, de Leme, Estado de São 
Paulo. 

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Mensagem 

 
Nº 132, do Senhor Presidente da República, 

nos seguintes termos: 
 

MENSAGEM 
Nº 132, DE 1961 

 
(Nº de ordem na Presidência: 314) 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do 

Senado Federal. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, no uso da atribuição que me 
conferem os artigos 70, § 1º, 87, II, da Constituição 
Federal, resolvi negar sanção ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 649-59 (no Senado 54-61), que concede 
anistia às Instituições caritativas quanto ao 
recolhimento de contribuições atrasadas aos 
Institutos de Previdência, por considerá-lo 
inconstitucional e contrário aos interêsses nacionais, 
pelas razões expostas a seguir. 

A Carta Magna no seu artigo 157, inciso 
XVI, estabelece o preceito da obrigatoriedade 
da contribuição tripartida para a Previdência 
Social, a cargo da União, do empregador e do 
empregado. Assim, o projeto, ao anistiar as 
entidades caritativas do recolhimento das 
contribuições devidas, na qualidade de 
empregadoras, aos Institutos previdenciários, fere 
o dispositivo constitucional. 

A medida consubstanciada no projeto 
contraria, também os interêsses nacionais, atingindo 
sensivelmente a Previdência Social, uma vez 
que não condiz com a Técnica do Seguro 
Social, a dispensa de qualquer contribuição

cuja fixação repousa em bases atuariais. 
Por outro lado, essa dispensa constitui, no 

caso uma forma indireta de auxílio, à custa das 
instituições de previdência, cujos recursos já são 
insuficientes para o atendimento dos seus encargos 
legais. O amparo a essas entidades deve correr por 
conta de recursos de outra ordem, através de 
dotações orçamentárias próprias, quando melhores 
forem as condições do Tesouro Nacional. 

São estas as razões que me levaram a negar 
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Brasília, em 10 de julho de 1961. – Jânio 
Quadros. 

À Comissão Mista incumbida de relatar o Veto 
em 12 de julho de 1961. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 
Concede anistia às instituições caritativas 

quanto ao recolhimento de contribuições atrasadas 
aos Institutos de Previdência. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As instituições assistenciais a que se 

refere a Lei nº 3.577 de 4 de julho de 1959, ficam 
isentas do recolhimento das contribuições de que 
sejam devedoras, na qualidade de empregadoras, 
até a data da entrada em vigor da referida lei. 

Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Mensagem 

 
Nº 133, do Senhor Presidente da República, 

nos seguintes têrmos: 
 

MENSAGEM 
Nº 133, DE 1961 

 
(Nº de ordem na Presidência: 315) 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal. 
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Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência que, no uso da atribuição que me 
conferem os artigos 70 § 1º, e 87, II, da Constituição  
Federal, resolvi negar sanção ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 2.508, de 1960 (no Senado nº 56-61), 
que assegura estabilidade no serviço ativo militar aos 
Sargentos das Fôrças Armadas, da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, e 
dá outras providências, por considerado 
inconstitucional e contrário aos interêsses nacionais. 

O veto oposto à proposição, além dos motivos 
de ordem constitucional, é decorrência natural do 
problema das reservas e da eficiência profissional 
das Fôrças Armadas. Adotados, como norma, os 
benefícios do projeto afetarão de maneira grave tôda 
uma complexa estrutura dos organismos militares 
que se baseia, principalmente, na renovação de seu 
efetivo para garantir uma reserva capaz. 

Com efeito, as Fôrças Armadas, no 
desempenho de sua missão precípua de segurança 
externa, estabelecem um planejamento que lhes 
permite atender, na eventualidade de guerra, as 
necessidades de uma mobilização de grandes 
efetivos, a curto prazo. A existência de reservas 
aptas é condição imprescindível à consecução dêsse 
planejamento, além de constituir, um dos fatôres que 
tornam possível a permanência, em tempo de paz, 
de reduzidos efetivos. 

Assim, a manutenção da reserva de sargentos 
é de óbvia importância. A aprovação do projeto 
vetado, asseguraria a estabilidade de sargentos sem 
a conveniente habilitação, ou implicaria num 
licenciamento antecipado com graves prejuízos para 
a reserva mobilizável. 

Ambas as hipóteses contrariam os 
interêsses das Fôrças Armadas. De um 
lado, constituiria grande risco e rebaixamento 
do padrão profissional militar daqueles que

formam a estrutura elementar da organização, 
conseqüência lógica da estabilidade de sargentos 
não habilitados. 

De outra parte, a suspensão do processo de 
renovação, baseada no licenciamento dos menos 
capazes, traria um envelhecimento dos quadros 
povoando as fileiras do Exército de graduados 
inaptos para suportar a dureza das atividades 
militares. 

Convém ainda, notar que a estabilidade dos 
sargentos nas condições do projeto desprezando os 
critérios seletivos vigentes, tirará o estímulo dos 
integrantes das carreiras inferiores isto é, dos cabos, 
dos soldados e dos próprios terceiros sargentos, 
que, dificilmente, poderão ter acesso aos postos 
imediatos pelo enorme número de sargentos 
estáveis, prejudicando-os e, conseqüentemente, as 
Fôrças Armadas. 

Considero, do mesmo modo, contrário aos 
interêsses nacionais, o dispositivo que visa modificar 
a legislação vigente, eliminando o limite de idade, 
compatível com os interêsses e necessidades das 
Fôrças Armadas, para ingresso nos Cursos de 
Formação de Oficiais da Escola de Saúde. Essa 
alteração, de graves conseqüências, romperá o 
sistema consagrado para o recrutamento de oficiais 
do Serviço de Saúde, acarretando o envelhecimento 
dos Quadros. 

O projeto, ao assegurar o reingresso, no 
serviço ativo de sargentos já licenciados, alcança 
também norma constitucional que me cumpre 
defender. As vagas abertas com o licenciamento 
dêsse pessoal foram preenchidas por novos titulares, 
com o fim de manter intacto o número de efetivos 
fixado em lei. Claro, pois, que a medida importaria na 
criação de cargos, com pesado ônus para o Tesouro e 
na modificação da lei de fixação das Fôrças Armadas, 
contrariando frontalmente o direito de iniciati-
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va estatuído no parágrafo 2º do artigo 67 da 
Constituição. 

Ao dispor sôbre a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros do antigo Distrito Federal, a proposição 
fere a autonomia do Estado da Guanabara. 

De fato, concretizada a transferência da 
Capital da União para o Planalto Central, o antigo 
Distrito Federal, por fôrça de determinação do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
passou a constituir o Estado da Guanabara. Com 
o advento da Lei nº 3.752, de 14 de abril de 1960, 
foram transferidos àquela unidade da Federação, 
entre outros, os serviços das citadas 
Corporações, inclusive no que se refere ao 
pessoal civil e militar, nêles lotado, que, a partir 
de então, ficou expressamente sujeito à 
autoridade estadual. 

São estas as razões que me levaram a negar 
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Brasília, em 10 de julho de 1961. – Jânio 
Quadros. 

À Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 

Assegura estabilidade no serviço ativo militar 
aos Sargentos das Fôrças Armadas, da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É assegurada estabilidade no 

serviço militar, independente de engajamento ou 
reengajamento, aos Sargentos das Fôrças Armadas, da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito 
Federal, que contem ou venham a contar 5 (cinco)

ou mais anos do Serviço Militar. 
Art. 2º – É assegurada estabilidade no serviço 

ativo militar, independente de engajamento ou 
reengajamento, aos Sargentos das Fôrças Armadas, 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo 
Distrito Federal, que contem ou venham a contar 2 
(dois) ou mais anos de Serviço Militar, que possuam 
ou venham a possuir o Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos ou equivalente. 

Art. 3º – Os Sargentos serão obrigatóriamente 
submetidos à inspeção de saúde, trienalmente, e 
reformados se considerados fìsicamente incapazes 
para o Serviço Militar, na conformidade da legislação 
em vigor. 

Art. 4º – Será passível de exclusão ou 
expulsão o Sargento que, em sentença passada em 
julgado, fôr condenado à pena restritiva da Iiberdade 
individual a mais de 2 (dois) anos ou declarado, em 
processo regular e por decisão de órgão militar 
competente para o julgamento, responsável pela 
prática de ato prejudicial à ordem pública, nocivo à 
disciplina militar ou atentatório ao Estado ou às 
instituições constitucionais. 

Art. 5º – Os Sargentos que, a partir de 1º de 
janeiro de 1961, tinham cinco ou mais anos de 
serviço ativo e não possuíam o curso de 
aperfeiçoamento de Sargento ou equivalente e foram 
excluídos, poderão retornar ao serviço ativo, desde 
que satisfaçam as condições de robustez física, boa 
conduta militar e requeiram no prazo de noventa 
dias, após a aprovação desta lei. 

Art. 6º – Aos Subtenentes, Suboficiais e 
Sargentos das Fôrças Armadas, com estabilidade 
diplomados em Medicina, Odontologia, Farmácia 
e Veterinária, por escolas ou faculdades oficialmente 
reconhecidas, ficam asseguradas matrículas 
nos cursos de Formação de Oficiais da Escola 
de Saúde daquelas especialidades, independen-
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te de idade, observadas as demais exigências legais 
e regulamentares vigentes. 

Art. 7º – Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Mensagem 

 
Nº 134, do Senhor Presidente da República, 

como segue: 
 

MENSAGEM 
Nº 134, DE 1961 

 
(Nº de ordem na Presidência 316) 

 
Senhores Membros do Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a nomeação que desejo fazer do Senhor 
General Amaury Kruel para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da Bolívia. 

Os méritos do Senhor General Amaury Kruel, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 11 de julho de 1961. – Jânio 
Quadros. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
General Amaury Kruel 

 
Nasceu a 11 de abril de 1901, na cidade de 

Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, Cursou a 
Escola Militar de Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, 
sendo declarado aspirante a Oficial em 1920. 

Fêz os seguintes cursos: Colégio Militar 
de Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul; Escola Militar 
do Realengo; Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais; Escola de Estado-Maior; Curso de 
Informações; Curso de Comman and Staff School

Fort Leaven Worth, Kansas – Estados Unidos da 
América do Norte. 

Durante sua carreira, o General Amaury 
Kruel teve as seguintes comissões: Instrutor da 
Escola de Cavalaria; Instrutor da Escola de 
Estado-Maior; Chefe da 2ª Seção do Estado-
Maior; Chefe da 2ª Seção da Fôrça 
Expedicionária Brasileira em operações na Itália, 
durante a 2ª Guerra Mundial; Adido Militar em 
Londres; Ministro Plenipotenciário da Missão 
Especial junto ao Govêrno do México; 
Comandante do Regimento dos Dragões da 
Independência; General Comandante da Artilharia 
Divisionária da 1ª DI-Vila Militar; Comandante da  
1ª Divisão de Cavalaria sediada no Rio Grande 
do Sul; Chefe do Estado Maior do 3ª Exército, 
sediado no Rio Grande do Sul; Executor do 
Estado de Sítio no Estado do Rio Grande do Sul; 
Comandante da Infantaria Divisionária da 1ª DI-
Vila Militar; Comandante da Divisão Blindada; 
Chefe de Polícia do Distrito Federal; Assessor 
Militar da Comissão Brasileira junto à 
Organização das Nações Unidas. 

Possui as seguintes condecorações: Cruz 
de Combate de 2ª Classe, Medalha de Campanha 
Ordem do Mérito Naval (Comendador), Ordem do 
Mérito Militar (Comendador), Ordem do Mérito 
Aeronáutico (Comendador), Medalha Militar de 
Ouro (mais de 30 anos de serviço), Medalha de 
Guerra, Medalha do Pacificador, Medalha do 
Mérito Santos Dumont (Prata), Cruz Mérito Militar 
da Espanha, Ordem Nacional da Legião de 
Honra, França, Medalha Militar do Exército de 2ª 
Classe do Chile; Medalha Abdon Calderon de 
Segunda Classe, Equador, Ordem Nacional do 
Mérito, Paraguai, Ordem do Mérito, Itália, Gran-
Cruz de Isabel a Católica (Espanha), Ordem 
D'Aviz (Portugal), Ordem de Nassau e Orange 
(Holanda), Ordem do Cedro (Líbano), Ordem de
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Ayacucho (Peru), Bronze Star, (Estados Unidos da 
América do Norte), Medalha Ruben Dario 
(Nicarágua). 

O General Amaury Kruel, que se encontra 
atualmente no Brasil é indicado para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da 
Bolívia. – Manoel Emílio Guilhon, Chefe da Divisão 
do Pessoal. 

À Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Acha-se presente o Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, eleito e diplomado para 
preencher a vaga existente na representação do 
Estado de Goiás no Senado Federal. 

A fim de prestar o compromisso regimental, 
Sua Excelência será introduzido no Plenário pelos 
Senhores Senadores: 

Filinto Müller. 

João Villasbôas. 

Nogueira da Gama. 

Benedito Valadares. 

Novaes Filho. 

Jorge Maynard. 

Acompanhado da Comissão, entra no recinto, 
sob vibrantes e prolongados aplausos do Plenário e 
da assistência. 

Solicito aos Senhores Senadores e pessoas 
presentes que permaneçam de pé durante a leitura 
do compromisso que prestará o Senhor Senador 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

O Senhor Juscelino Kubitschek presta o 
compromisso regimental e ocupa lugar na Bancada. 
Palmas prolongadas. 

Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller. 

O SR. FILINTO MÜLLER (*): – Senhor 
presidente, Senhores Senadores, a solenidade de 
posse do nôvo Senador da República se resume na 
austera e simples prescrição regimental que é 
preciso respeitar. Não pode haver exceção, nem 
mesmo para um grande homen, cheio de serviços 
prestados à Pátria. Nós nos igualamos nas 
responsabilidades, nos direitos e nos deveres. Aqui 
só é grande a Instituição; só é grande o Senado 
Federal como parte de um Poder da República. Não 
há exceção, ainda mesmo que o empossado seja 
oriundo de um grande Estado ou represente um 
grande Estado. Aqui os Estados são iguais e se 
nivelam; aqui só é grande a Federação. 

A importância do ato de posse se resume nas 
palavras singelas mas significativas, do nosso 
Regimento. 

O empossado assume perante à Nação, o 
compromisso de guardar a Constituição e as Leis do 
País; de bem desempenhar o seu mandato e de 
defender a integridade nacional. 

Acabamos de ouvir, Senhor Presidente, o 
Senhor Juscelino Kubitschek, nôvo Senador pelo 
Estado de Goiás, afirmar o seu propósito solene de 
guardar a Constituição da República. 

Devo acentuar neste passo, que Sua 
Excelência, exercendo o mandato de Presidente da 
República, se destacou pelo patriotismo, pela 
serenidade, pelo equilíbrio e decisão com que soube 
guardar a Constituição e fazer respeitar as Leis do 
País, (Muito bem! Palmas). 

Desta forma, consolidou Sua Excelência a 
democracia brasileira, democracia a que serviu com 
tôda dedicação e a fôrça do seu espírito. 

A prova do que afirmo está no último pleito 
eleitoral: mantendo-se eqüidistante e alheio às pai-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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xões, agiu Sua Excelência como verdadeiro 
Magistrado dando lugar a um espetáculo cívico que 
elevou o nome do Brasil no conceito universal. (Muito 
bem! Palmas)! 

Consolidou Sua Excelência, ainda a 
Democracia dando poderoso impulso à política de 
desenvolvimento que fêz crescer o Brasil na senda 
do progresso. Consolidou a Democracia disputando 
agora, há bem pouco tempo, a cadeira de Senador 
pelo Estado de Goiás, a que o povo o conduziu 
numa magistral demonstração de fé e confiança na 
sua atuação nesta Casa do Legislativo. 

Além do mais S. Exa. projetou o nome do Brasil 
no concêrto das Nações, como Nação democrática 
poderosa e forte lançando as bases da Operação Pan-
Americana destinada a fortalecer os laços de 
fraternidade que unem as Nações da América e que há 
de permitir se desenvolvam elas pelo próprio esfôrço e 
pela ajuda mútua criando, assim, mais um elo de 
amizade entre os povos dêste Continente. 

Por estas razões, além de outras muitas que 
seria extenso citar aqui, sente-se, hoje, em todo o 
Brasil uma autêntica vibração de entusiasmo e de 
alegria, por vermos o Senador Juscelino Kubitschek 
ocupar sua cadeira no Senado, como representante 
do Estado de Goiás. É que o povo brasileiro, que 
nêle confia, está seguro de que, no desempenho 
dêste mandato, Sua Excelência prosseguirá 
naquelas normas que orientaram sua vida pública, 
trabalhando sem descanso e com patriotismo pela 
grandeza de nossa Pátria. 

Estou certo, Senhor Presidente, de 
interpretar, neste momento, os sentimentos dos 
amigos, dos admiradores e dos correligionários do 
Senhor Juscelino Kubitschek, espalhados por 
tôda a extensão do território nacional, ao 
formular votos para que possa Sua Exce-

lência servir a Goiás e à Pátria brasileira, com 
aquela dedicação e patriotismo que tem sido 
características de sua vida pública. (Muito bem! 
Palmas). 

Em nome dêsses amigos, dêsses admiradores 
e dêsses correligionários, eu saúdo, nesta hora, o 
nôvo Senador por Goiás, Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Benedito Valadares, orador inscrito a 
seguir. 

O Senhor Senador Benedito Valadares 
pronuncia discurso que, entregue à revisão do 
orador, será publicado posteriormente. 

Tem a palavra o nobre Senador Barros 
Carvalho. 

O SR. BARROS CARVALHO (lê o seguinte 
discurso):  

Senhor Presidente: 
Quando D. Pedro II, nas famosas listas 

tríplices do Império, vetou, um dia, o nome de 
José de Alencar, que fora indicado para a 
representação na Câmara Alta, a indignação de 
Ferreira Viana ditou uma carta célebre: "O 
Senado será grande – dizia ele ao companheiro 
de lutas do Partido Liberal – no dia em que suas 
cadeiras não precisarem de ser alargadas, para 
que nelas caibam homens da estatura de José de 
Alencar". 

Pois o dia de hoje, Senhores Senadores, 
em que esta Casa do Congresso Nacional 
recebe, entre seus pares, o Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira (Palmas), ficará, para o povo 
brasileiro, como um marco e um testemunho da 
grandeza do Senado da República. (Palmas) – em 
uma de suas cadeiras se acolhe, livremente, a

 



– 339 – 
 
grandeza humana daquele que a História virá talvez 
a consagrar como o maior dos brasileiros de nossa 
geração. (Palmas prolongadas). E ao mesmo tempo, 
uma de nossas Bancadas – a do glorioso Estado de 
Goiás – se opulenta com a gala de um representante 
sôbre cujos ombros se estende ainda como uma 
sombra viva, a majestade da primeira magistratura 
da Nação. 

Senhor Presidente: 
Não é esta a primeira vez que um ex-

Presidente da República vem trazer ao Senado a 
honra de sua presença e o patrimônio de suas 
experiências. Por aqui passaram – para lembrar 
apenas os casos mais recentes – o Presidente 
Epitácio Pessoa, o Presidente Arthur Bernardes e o 
inesquecível Getúlio Vargas. 

Nenhum outro, entretanto, Senhores 
Senadores, com exceção de Vargas, eleito, ao 
mesmo tempo, por vários Estados, para a Câmara e 
para o Senado, chegou a esta Casa, em condições 
tão privilegiadas como aquelas que o julgamento do 
povo reservou ao Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. (Palmas). Pois, na verdade, em que pêse 
à própria alteração do sistema de fôrças que vinha 
governando o País até à instalação do atual 
Govêrno, nunca um ex-Presidente da República vira 
antes, como aconteceu ao nôvo Senador pelo 
Estado de Goiás, ao despedir-se do Poder, crescidos 
os aplausos, afervorados os afetos e redobradas as 
aclamações com que o povo o cercara, há cinco 
anos passados, ao assumir a chefia da Nação. 
(Palmas). 

O povo, Senhor Presidente, possui 
antenas sutis e infalíveis para identificar aquêles 
que o amam. O Govêrno do povo não se faz 
com a frieza dos técnicos de laboratório, que 
pretendem resolver os problemas públicos com 
a insensibilidade apenas das fórmulas cien-

tificas, em que o pedantismo do cérebro racionalista 
não toma conhecimento das vivências do coração. E, 
é por isto, Senhor Senador Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, que o povo brasileiro se recusou, se recusa 
e se recusará a exonerar dessa insubstituível 
liderança, o grande Chefe, o grande amigo que o 
comandou durante cinco anos, com a lucidez de seu 
espírito e a generosidade humana de seu coração 
caloroso. (Palmas). 

Senhores Senadores: 
Estou certo de que mesmo aquêles que não 

nos deram a honra de sua companhia ao lado do 
ex-Presidente, em seu memorável e fecundo 
período de Govêrno serão unânimes em 
reconhecer que a vocação política do eminente 
homem público que hoje ingressa no Senado, está 
vincada pela marca do coração. É que êle sabia 
como o mestre de todos nós, o Presidente Getúlio 
Vargas, quanto vale a solidariedade humana. 
(Palmas). E que é só do amor – e nunca do ódio, e 
nunca da ira, e nunca da vingança, e nunca do 
niponismo – que se faz a massa em que se 
plasmam os estadistas. 

No coração do povo não há lugar para aquêles 
"homens sans coeur" de que fala Julien Benda, para 
os "descorazonados" a que se refere Unamuño, para 
os homens sem coração. 

Em nome da Bancada do Partido Trabalhista 
Brasileiro, que tenho a honra de liderar neste 
Senado, trago, Senhor Presidente, a minha 
saudação ao eminente estadista, em cujas mãos 
predestinadas, o crescimento dêste País, nos últimos 
cinco anos, parece a obra de um sortilégio, o milagre 
de um taumaturgo. 

Tendo gozado o privilégio da intimidade de seu 
Govêrno, como Ministro de Estado, eu poderia oferecer 
Senhores Senadores, testemunhos comovedores 
da dedicação com que êsse intrépido cidadão se
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devotou dia e noite, às causas do Brasil e ao destino 
de todos e de cada um dos brasileiros. E o fêz, numa 
vigília incessante, em que sacrificava tudo, inclusive 
a sua saúde; em que imolava tudo inclusive os seus 
interêsses partidários – para que êste País fôsse 
maior. Para que a vida fôsse melhor em todos os 
lares, para os homens, as mulheres e as crianças de 
nossa Pátria. 

Não importa – e até vai bem nesta conjuntura 
de destruição a outrance – que é obra do despeito; 
nessa fase de negações veladas ou claras – que só 
expressam bastardismo político; nessa emergência 
de controvérsias – que exibem o tamanho dos 
anões, o porte dos que divergem de má fé ou por 
fôrça de uma anosa e obsoleta cultura – não importa 
que o despeito, em desposório solene com o mêdo – 
mêdo não sei de que – resulte nessa tentativa de 
destruir um nome que cresce sempre, um homem 
que nunca foi tão grande no coração e na esperança 
do povo brasileiro. (Palmas). 

Vossa Excelência, Senhor Senador Juscelino 
Kubitschek, continue a ter essa tranqüilidade, de 
quem venceu para o bem da sua Pátria. De quem 
haverá de ser sempre o homem igual, sem rancores, 
modesto, quase humilde diante de seus 
semelhantes! 

Mais eloqüente, porém, do que o testemunho 
que eu possa dar, Senhor Presidente, é o que 
está sendo prestado aos olhos da Nação, nas 
chaminés das fábricas, ao longo das estradas, nos 
estaleiros, nas barragens, nas usinas em tôdas as 
fontes de riqueza do campo e da cidade – tocadas 
pela ação de um Govêrno que abriu, definitivamente, 
para êste País, a picada do desenvolvimento 
industrial e da agricultura, o que vale dizer da 
emancipação econômica. De um Govêrno, Senhor

Presidente, cujas metas projetaram o nome e o 
poderio do povo brasileiro no auditório das nações, 
através de uma política altiva e cavalheiresca, de 
que é exemplo a Operação Panamericana, com a 
qual a Doutrina de Kubitschek substituiu, nas 
rotinas continentais, a esterilidade das fórmulas 
peremptas. 

Mais eloqüente do que o meu pequeno 
testemunho, Senhores Senadores, foi o magnífico 
depoimento levado à praça pública pelo bravo povo 
de Goiás, onde os principais líderes, do 
situacionismo e da Oposição – o nobre Senador 
Pedro Ludovico como o nobre Senador Coimbra 
Bueno – se uniram para dar ao Brasil a mais alta 
lição de democracia: a lição de que a legenda da 
Pátria é maior que a legenda de todos os Partidos. 
(Palmas). 

Senhor Senador Juscelino Kubitschek: 
Expressando a Vossa Excelência as 

congratulações do Partido Trabalhista Brasileiro, 
seu aliado fiel e exato, quero também congratular-
me com o povo goiano, através de seus 
representantes nesta Casa, e com o Senado da 
República. 

E quero, Senhor Senador, em nome dos 
trabalhadores de meu Estado de Pernambuco, 
assegurar-lhe no júbilo destas boas-vindas, que o 
Partido dos pequenos que nunca faltou a Vossa 
Excelência, espera como tôda a Nação, continuar ao 
seu lado, dentro dos entendimentos políticos 
vigentes, em tôdas as tarefas que ela ainda aguarda 
daquele que é hoje dos maiores de seus filhos, 
(Muito bem. Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Senhor 
Presidente, esta alta Casa do Congresso Nacional 
hoje se engalana para receber em seu meio o 
Senador da República Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. 

Não sei o que mais invocar neste instante, se 
a grande manifestação do povo goiano, traduzida na 
eleição do ex-Presidente da República para, nesta 
alta tribuna do Congresso Nacional, continuar a 
defender aquêles princípios que deram ao Brasil 
progresso extraordinário; se a recepção que Brasília 
hoje faz a Sua Excelência, acolhendo-o de braços 
abertos (Palmas) numa demonstração das mais 
eloqüentes de que o Povo não esquece, de que o 
Povo tem memória e reconhece as realizações do 
Govêrno Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Senhor Presidente, permita-me Vossa 
Excelência que neste instante seja conduzido pela 
emoção, ao saudar um amigo a quem me ligam 
laços tais que nunca me permitiriam, em hora como 
esta, exprimir com justeza a real manifestação que 
parte de meu íntimo. Para mim constitui uma das 
maiores honrarias saudar, neste instante o ex-
Presidente Juscelino Kubitschek, Senador da 
República. 

Sua obra imperecível aí está, aos olhos 
do Povo, no setor mais alto das realizações, desde 
o aumento do potencial energético até a fundação 
de uma nova Capital no Planalto Goiano, o 
povo brasileiro não esquecerá jamais, e 
desta tribuna, como Senador da República, tenho 
a certeza de que o eminente Senador da 
República Juscelino Kubitschek de Oliveira, (Palmas) 
dando sentido à realidade social, dando sentido 
à verdadeira construção dêste País, para a 
sua grandeza, há de continuar nos mesmos 
caminhos que o conduziram, neste instante, a
 
__________________ 
(*) – Não foi reviso pelo orador. 

esta Casa, pela vontade do povo goiano. 
Senhor Presidente, deixo nestas 

palavras que representam a emoção 
do representante da Bahia, os meus votos no 
sentido de que Sua Excelência bem 
recebido e benvindo a esta Casa, possa 
ser o elemento aglutinador de todos nós 
para continuarmos nesta luta incessante 
pela grandeza do Brasil. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas. O orador é
 cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 
o nobre Senador Argemiro de
Figueiredo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
(lê o seguinte discurso): – Senhor Presidente, 
devo inicialmente declarar a Vossa Excelência 
que as palavras que vou proferir 
representam também o pensamento e o 
sentimento do eminente colega, Senador Ruy 
Carneiro. 

Senhor Presidente, não faz muito tempo, e, se 
não me falha a memória, foi nos primeiros dias dêste 
mês, que ocupei a generosa atenção de Vossa 
Excelência e dos meus eminentes colegas, para 
tratar dos problemas geoeconômicos de minha 
região – o Nordeste brasileiro, Realcei, naquela 
oportunidade, o sentimento de gratidão, como das 
maiores virtudes que caracterizam a alma 
nordestina. Nunca esquecemos os que nos fizeram o 
bem. As paixões mais fortes e mais violentas; as 
investidas desenfreadas do ódio; a campanha de 
demolição das mais singulares afirmações dos 
nossos homens públicos; a vilania dos processos 
solertes, contra as reputações mais exemplares; 
essa degradação moral que tenta avassalar o 
espírito da Nação e subverter a pureza da 
democracia; nada Senhor Presidente, tem influência 
bastante para extirpar dos nossos corações, o culto 
perene do nome dos nossos benfeitores. Pouco
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importa saber onde os conduziu o poder do destino; 
onde está a autoridade que exerceram, o prestígio 
que desfrutaram; o calor fecundo do seu entusiasmo. 
Pouco importa saber se as suas mãos ainda se 
estendem gênerosas, sensíveis e humanas, ao 
encontro das mãos que suplicam. E não adianta ver 
e sentir que elas se ervaziaram. Que se recolheram, 
por não terem mais o que dar. Dar aos que pedem; 
dar aos que reclamam; dar aos que reivindicam; dar 
aos que sofrem, o possível de felicidade, de justiça e 
de bem-estar social. É intangível, Senhor Presidente, 
o nosso sentimento de gratidão. Percorrei, Senhores 
Senadores os lares nordestinos e lá encontrareis 
imperecível a memória de Getúlio Vargas. Ninguém 
esquece o que êle fêz. Todos relembram as lágrimas 
que êle enxugou na face dos que sofriam. As areias 
quentes do Nordeste ainda guardam os rastros 
luminosos de sua passagem. O gênio criador do 
imortal gaúcho associado a uma sensibilidade 
humana comovedora, refletiu-se na região das 
sêcas, em obras gigantescas que geram o passo 
mais avançado no processo de redenção social e 
econômica do Nordeste. 

Epitácio Pessoa e Gaspar Dutra, já o disse em 
outro discurso, também se fixaram em nossa 
memória, credores de nossa estima eterna. Hoje 
está entre nós o Senhor Juscelino Kubitschek. 
Ingressa nesta Casa como Senador da República. 
Senti o dever paraibano de apertar-lhe a mão. 
Poucas vêzes o fiz quando era imenso o seu poder 
na Chefia do Govêrno, Sempre senti tonturas no 
acesso ao alto onde moram os poderosos, É um 
complexo de provinciano, Hoje, vejo-o entre nós, 
nessa quase-planície gloriosa em que nos 
encontramos. No seu ingresso até aqui, não ouvimos 
o eco das clarinadas; nem a formatura solene
 

das classes armadas. Nem o rumor das
continências empolgantes. Nem a pompa das 
faixas governamentais. Agora, maior é o 
nosso orgulho em apertar-lhe a mão. Para 
nós do Nordeste; para nós paraibanos, êle 
vem maior do que foi. (Muito bem. Palmas). A 
democracia é assim. Há os que escalam o poder nos 
braços do povo e descem para o ostracismo. Há os 
que sobem às alturas e descem sublimados na 
consagração popular. Juscelino é dos últimos. O 
Senador de hoje é maior que o Presidente de ontem, 
(Muito bem. Palmas prolongadas). Ontem era 
também o prestígio de um cargo que fazia grande. 
Hoje, é a autoridade de líder autêntico que o faz 
maior. Ontem, eram as prerrogativas eventuais do 
pôsto que o faziam Chefe da Nação. Hoje, é a 
soberania do povo que lhe atribui o comando de 
suas melhores aspirações democráticas. Ontem, os 
textos constitucionais cassavam-lhe o poder, pela 
cessação do mandato presidencial. Hoje, ninguém 
lhe pode roubar o bastão de uma liderança, forjada 
no aço da soberania popular. (Muito bem! Palmas). 

Senhor Presidente, não assistimos neste dia, a 
solenidade rotineira da posse de um Senador da 
República, Vivemos uma hora histórica, assistindo a 
posse de Juscelino Kubitschek. Entra hoje nesta 
Casa o criador de Brasília. (Muito bem! Palmas). Foi 
êle quem fêz êste Palácio, monumento 
revolucionário da arquitetura universal. Foi êle quem 
desbravou o "cerrado"; quem aplainou as terras; 
quem barrou as águas, para formação desta reprêsa 
que nos encanta. Foi êle quem fêz emergir do 
selo de terras desérticas, por um milagre de 
audácia e de obstinação, esta cidade-monumento, 
admiração do mundo e orgulho maior das gerações 
vindouras. Foi êle quem promoveu a integração
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geográfica do Brasil, rasgando estradas 
incríveis através de matas virgens. Foi êle 
quem implantou a unidade social e econômica 
de todos os brasileiros, interligando as 
grandes cidades mais civilizadas e os 
modestos núcleos humanos então, isolados da 
comunidade. Foi êle quem construiu 
Três Marias; quem deixou Furnas em processo 
dinâmico de construção; quem pavimentou 
rodovias de interêsse vital para a economia do 
País; quem acelerou o plano de eletrificação do 
Nordeste; quem melhor armou esta região para 
resistir às calamidades climáticas. Foi êle 
quem abrandou a fúria das sêcas, 
construindo reprêsas que armazenam mais água do 
que tôdas as que foram realizadas pelos seus 
antecessores. 

Foi êle, Senhor Presidente, quem vitalizou o 
espírito adormecido desta Nação. (Palmas). Quem 
atirou os brasileiros na rota de sua emancipação 
econômica. E se tanto não basta, para definir-lhe 
bem a estatura, eu direi ao Senado livre de uma 
Nação livre, que foi êle quem arredou dos quartéis a 
decisão dos pleitos eleitorais e consolidou a 
democracia brasileira. (Muitas palmas). Não direi, de 
certo, que é um Deus que ingressa numa casa de 
Deuses, Mas direi que é um homem que vem honrar 
uma assembléia de patriotas. (Muito bem! Palmas). 
Não é um ser divino que vem sentar-se numa 
corporação de infalíveis. Mas é um brasileiro insigne 
que vem enriquecer, em vida, a galeria de honra dos 
maiores que aqui viveram. 

Bem imaginamos o que êle traz no corpo e no 
espírito, de sofrimentos e de mágoas. A poeira das 
caminhadas; as noites intermináveis de vigílias 
cívicas; o coração desgastado na voragem dos que 
oferecem a vida pela grandeza de um povo, É o 
drama íntimo dos grandes homens. É o drama que 
êles vivem, mas guardam em si
 

mesmo. Guardam como os heróis, que não sabem 
fraquejar. Guardam como os bravos que morrem 
lutando. 

Aí, está êle, Senhor Presidente. O mesmo riso 
que semeou a paz e desarmou o ódio. 

O mesmo feiticeiro que soube conquistar e 
galvanizar o espírito de um povo. A mesma simpatia; 
a mesma bondade; e, sobretudo, a mesma coragem 
obstinada. A coragem de prosseguir lutando pelo 
povo e pela Pátria. 

Quero registrar nos Anais desta Casa, Senhor 
Presidente, a minha saudação paraibana. Nela, o 
reconhecimento de um Estado pequenino e heróico. 
O sentimento de um povo que sabe conservar a 
lembrança dos que o serviram. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Muito 
bem). (Palmas prolongadas. O orador é vivamente 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Victorino Freire. 

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, a Bancada Federal 
do Estado do Maranhão nesta Casa e na Câmara 
dos Deputados, aqui está para se congratular com o 
correligionário e amigo. 

O Maranhão pessedista jamais vacilou na 
solidariedade ao correligionário e ao amigo quando 
na Presidência da República, e fora do Poder dar-
lhe-á todo o apoio. (Muito bem). 

Sou homem tão fiel nos meus afetos como nos 
meus rancores; se é defeito, que Deus 
perdoe. Por isto quero dizer que Vossa 
Excelência nesta Casa não tem inimigos; tem, sim, 
adversários, gerados pelos conflitos de opiniões que 
a vida democrática suscita. Vossa Excelência vê, 
aqui dêste Iado a Bancada do Govêrno que,
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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deu demonstração de elevada cultura política ao 
comparecer para dar "quorum" para a posse de Vossa 
Excelência no Senado da República. (Muito bem). 

Fui Líder de seu Govêrno e em várias 
oportunidades; muitas vêzes divergi de Vossa 
Excelência e divergi para servir e jamais encontrei 
obstinação por parte de Vossa Excelência. Nossas 
divergências terminaram no dia 31 de janeiro, porque 
a 1º de fevereiro fui dos primeiros a me declarar 
solidário com o seu Govêrno e a sua pessoa. (Muito 
bem. Palmas). 

Fique Vossa Excelência seguro, Senhor 
Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira, que aqui 
estaremos ao seu lado, nós representes de um 
Estado pequeno e fraco mas de homens resolutos e 
firmes que não fogem aos compromissos de amizade 
tão pouco os do Partido. (Muito bem). 

V. Exa. terá em nós os amigos de sempre, 
fiéis na amizade, fiéis nos nossos afetos ao 
correligionário e ao amigo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Por cessão do nobre 
Senador Alô Guimarães dou a palavra ao nobre 
Senador Juscelino Kubitschek. (Palmas prolongadas). 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK (lê o 
seguinte discurso): – Senhor Presidente. Senhores 
Senadores. 

Desejo, antes de outras palavras, expressar os 
meus agradecimentos, ao povo goiano que, 
atendendo à generosa iniciativa dos Partidos 
políticos do progressista Estado que hoje me orgulho 
de representar nesta Casa, houve por bem julgar-
me, por significativa votação, digno da investidura 
que neste momento recebo. 

Devo aos meus amigos de Goiás cuja fidelidade 
quero proclamar e cujo sentimento de solidarie-
 

dade para com o homem fora do poder merece que 
eu exalte devidamente; devo ao eleitorado que tudo 
me deu, quando nada podia receber de mim, a todos 
êles devo aquilo de que mais precisava, nesta hora 
de minha vida pública – esta tribuna livre do Senado 
– de onde me será facultado explicar-me, sempre 
que necessário – e, o que importa mais do que tudo, 
defender as idéias, os princípios, as teses que no 
meu entender estão ligados ao nosso próprio destino 
nacional. Não me movesse a intenção de lutar pelo 
que julgo de capital importância para a nossa Pátria, 
e teria cedido à tentação de dar por encerrada a 
minha vida pública. Minha presença aqui é o epílogo 
de uma longa luta íntima, de um verdadeiro diálogo 
interior. Já atingira a Presidência da República; 
esforçara-me em cumprir promessas bem mais do 
que podia, do que me preveniam as advertências, do 
que me indicava a prudência traduzida pelos 
conselhos dos que achavam ter eu adquirido o direito 
de cuidar um pouco mais de minha saúde, posta a 
duras provas por um esgotante trabalho, durante 
quase um decênio à frente da administração do meu 
Estado natal de Minas Gerais e da Nação brasileira. 
Se aqui estou a falar-lhes, se disputei uma eleição ao 
Senado da República – na qual não economizei 
fôrças visitando quer os centros mais populosos, 
quer os lugares mais distantes e de menor 
densidade demográfica da terra goiana – é porque 
me convenci de não ter soado ainda a hora 
ambicionada de tornar-me simples expectador de 
nossa vida republicana; é por não ter podido 
resistir aos que me pediam que continuasse na 
luta, aos que para mim se voltavam a dizer-me 
que muito havia para fazer; que a tarefa estava longe 
de dar-se por concluída; que a democracia ne-
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cessitava da colaboração de todos para firmar-se; e 
que a batalha pelo desenvolvimento, que mal se 
iniciara no Brasil, se expunha ao perigo de 
incompreensões e negações de alguns prestigiosos 
teóricos, cuja visão lhes vedava considerar a 
grandeza do Brasil e a conseqüente magnitude de 
seus problemas. 

Não deixará de chegar o momento em que, 
dissipadas as vozes dissonantes, cessadas as ásperas 
polêmicas, silenciados pelo esquecimento os 
ressentimentos oriundos do entrechoque de paixões – 
se tornará mais lúcida a consciência de fique agiram 
bem aquêles que não se detiveram na decisão em dar 
ao Brasil uma infra-estrutura que permitiria a 
construção de um grande país, o seu reajustamento e 
reequilíbrio econômico e, o que é primordial neste 
momento do mundo, a aceleração de nosso 
desenvolvimento. (Palmas). Nenhuma razão é mais 
forte do que a nossa obrigação de andarmos mais 
depressa para não sermos condenados definitivamente 
àquela já mencionada retaguarda incaracterística em 
que se arrastam os países sem destino. 

A necessidade da aceleração do 
desenvolvimento, a urgência do desenvolvimento é 
uma contingência da hora que atravessamos, tão 
particularmente perigosa para os países nas 
condições do nosso – de imensas proporções 
geográficas, com sensível e grave desnível de fortuna 
entre as diversificadas regiões que o compõem. 

Não acho oportuno examinar agora as razões 
que me levaram a imprimir um caráter consentâneo com 
a premência dos meus objetivos no campo econômico e 
financeiro, Quero apenas reafirmar que creio hoje, 
mais do que ontem, ter andado de acôrdo com a 
prudência e o supremo interêsse da nacionalidade 
emitindo, não dinheiros, mas vinte mil quilômetros
 

de estradas, 320 mil veículos automotores; 1 milhão 
e 300 mil toneladas, a mais, de aço em lingotes; 
mais de 2 milhões de toneladas de cimento; emitindo 
volume incomparàvelmente maior de petróleo, 
fertilizantes, metais não ferrosos, emitindo Furnas, 
Três Marias, a indústria pesada, a naval, a de 
tratores, a química de base; emitindo, enfim, a 
infraestrutura que delimita a época de nosso 
progresso lento, condicionado, do tipo colonial, 
marcando o início da era de nossa soberania 
econômica. (Palmas prolongadas). Essas emissões 
foram o preço que pagamos para imprimir nôvo rumo 
ao Brasil e possibilitar a solidificação de sua unidade. 
Tivesse o meu Govêrno evitado criar as bases do 
desenvolvimento; não houvesse optado pela 
industrialização do Brasil numa hora em que 
tínhamos de nos decidir pelo rumo a tomar; tivesse 
eu deixado de enfrentar dificuldades e problemas de 
algumas partes do Brasil que ainda pelo seu atraso e 
abandono davam a impressão de viver as primeiras 
horas da criação não tivesse assumido tantos riscos 
e, transcorridos os cinco anos de meu govêrno, não 
teria a compensadora oportunidade, que agradeço à 
Providência, de passar ao meu sucessor, não um 
país decadente ou falido, mas nação em marcha 
integrada na sua finalidade de tornar-se uma 
nação desentrevada, com perspectivas magnificas 
pela frente, nação restabelecida na confiança 
internacional pelas demonstrações de vitalidade 
que ofereceu ao mundo. (Palmas prolongadas). 
Tivesse o meu govêrno permanecido paralisado pelo 
mêdo de agir, prêso a uma política econômico-
financeira internacional que parece objetivar a 
manutenção do privilégio de as nações 
desenvolvidas se fazerem cada vez mais ricas e, em 
contrapartida, dificultar o impulso criador das que
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se vêem obrigadas a defender a própria existência 
independente através de uma enérgica política de 
crescimento, expansão, enriquecimento; tivesse o 
meu govêrno, Senhor Presidente, permanecido 
inativo, contemplando as selvas, negando aos 
habitantes das zonas desprotegidas e pobres a 
promoção de condições para o trabalho – trabalho 
que é reconhecidamente um direito de cada homem 
– tivesse eu ficado a ver escoarem-se tranqüilamente 
os 5 anos de meu mandato, e não haveria, sem 
dúvida, suscitado tanta polêmica, despendido tantos 
esforços, mas faltado a meu dever diante das novas 
gerações e do grande Brasil, que há de vir, sejam 
quais forem os obstáculos que se lhe aponham. 

Já tive ocasião de dizer, Senhor Presidente, 
que poderia apresentar uma série de argumentos, de 
números, de provas que dariam base mais formal ao 
que estou asseverando agora. Basta-me, entretanto, 
nesta hora em que início a minha ação no Senado, 
reafirmar que o Brasil merece que o olhe-mos de 
maneira mais ampla e que lhe poderia ser fatal 
submetermo-lo a um ritmo desenvolvimentista lento. 

Dou Graças a Deus por ter feito com que no 
meu govêrno soasse a hora da partida para novos 
rumos. Dou Graças a Deus por ter encontrado amparo 
na fé e na compreensão do povo. Não foi fácil realizar 
a obra que levamos a efeito. O auxílio de fora foi 
escasso – excetuada a colaboração de algumas 
emprêsas privadas. Enfrentamos ainda a indiferença 
norte-americana. (Palmas prolongadas). A nação 
pioneira, que tanto admiramos nem sempre, através 
de seus agentes oficiais, aceitou com simpatia 
que avançássemos o sinal que têm os pobres no 
estado de pobreza. (Palmas). O esfôrço despendido –
 

salvo com reduzidas ajudas – foi todo êle de brasileiros, 
de nós próprios, Encontramos técnicos e operários; 
encontramos recursos humanos para dar início à nossa 
revolução pacífica, para dar emprêgo à energia de 
nossa gente – que não se resignava a permanecer de 
braços cruzados enquanto a natureza violenta, 
transbordante, Impunha a sua lei em grande parte do 
território Pátrio. Outros povos se vinham tornando mais 
atualizados e condutores dêste tempo; os espaços 
siderais começavam a ser desvendados e percorridos 
pela criatura humana; a tecnologia aumentava 
progressivamente a produtividade, permitindo que os 
bens de consumo satisfizessem a um número sempre 
maior. Desgraçadamente, as atividades que visavam a 
destruição também se multiplicavam. Leste e Oeste 
investiam somas fabulosas nos seus engenhos 
destruidores acumulando possibilidades de uma guerra 
de extermínio. E enquanto isso tudo se verificava – 
devíamos pacientemente esperar; não tínhamos 
sequer o direito, sem que gritassem – loucura! – de 
rasgarmos a selva ou construir pontes para permitir que 
os frutos do duro e probo labor do nosso homem, e 
também êle próprio, circulassem no território da pátria 
comum; nem o de aumentar o nosso potencial elétrico, 
ratificar e estabilizar o curso dos rios; nem estimular a 
industrialização. Mandava a regra do jôgo econômico-
financeiro estabelecida pelo capitalismo desumano que 
nos limitássemos a  lidar exclusivamente com matérias-
primas e outros produtos primários. (Palmas). E 
enquanto assim nos mantivéssemos – quietos, 
resignados – Senhor Presidente lograríamos o prêmio 
de exportar cada vez mais e ganhar cada vez menos; 
isto sem falar na suprema felicidade de vermos nossos 
produtos naturais suplantados pelos frutos da tec-
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nologia, pelos milagres da química e da física 
moderna. 

Felizmente, a obediência aos comandos que 
nos impunham recesso, sonolência, perigosa 
passividade não foi seguida, acatada, considerada 
justa compreensível. E não só materialmente 
tocamos nos pontos críticos de nossa estrutura para 
fortificá-los, como recebemos e seguimos as 
inspirações de um nôvo espírito afirmativo, e nos 
deixamos contaminar pela ambição mais nobre, pelo 
sôpro da revolução do desenvolvimento em que se 
contém o objetivo de libertar os brasileiros de uma 
pobreza crônica, pobreza que vem mantendo 
milhões de patrícios nossos, de homens como nós – 
os mais heróicos e os mais desamparados dos 
brasileiros – numa sujeição total, numa trágica e 
inqualificável estagnação. 

Aqui estou, Senhor Presidente, para confessar 
a minha parte de culpa nessa revolução do nosso 
tempo, nessa insubmissão a cânones e preconceitos 
que impediam a marcha do Brasil para uma nova 
etapa de sua existência. (Palmas. Muito bem). Sou 
réu confesso dessa trama libertária. E foi por assim 
considerar-me que abandonei o repouso no 
estrangeiro e vim submeter-me ao julgamento dos 
meus concidadãos no pleito livre que se verificou em 
Goiás e me conferiu a honra de ser um dos 
Senadores da República. E não apenas em Goiás 
ouvi sentenciarem os meus mais qualificados juízes. 
Ao pisar o querido solo brasileiro – a encantadora e 
admirável cidade do Rio de Janeiro – absorveram-
me os cariocas de maneira calorosa e inesquecível. 
Visitando o meu Estado natal – Minas 
Gerais – multiplicaram-se também, traduzidas 
pelos aplausos populares, as provas de que 
não traí nem faltei aos votos dos mineiros que 
tanto contribuíram para fazer-me Presi-
 

dente da República. E em São Paulo ainda mais 
reconfortantes foram as demonstrações de que o 
povo julgou não o ter eu decepcionado. Exatamente 
em São Paulo – onde obtive, no pleito de 1955, uma 
votação insignificante, – foi que, há poucos dias, 
inesperadamente recebi uma das mais espontâneas, 
comoventes e generosas consagrações de minha 
vida de homem público. 

Quero prometer ao povo, mais uma vez, que 
não o decepcionarei, não lhe faltarei com o meu 
apoio, a minha solidariedade, a minha viva atenção e 
até mesmo o meu sacrifício. Peço que me escuse, 
Sr. Presidente, peço que me escusem os eminentes 
Senadores por relembrar eu próprio o que ocorreu na 
minha volta ao Brasil. Bem sei que essas 
manifestações não se dirigiam a minha pessoa, mas 
espelhavam a maneira de o povo brasileiro exprimir 
a sua decisão de não se deter na marcha 
empreendida pelo Brasil para a conquista do lugar 
que merece no mundo, (Palmas). Não fui eu o 
aplaudido, mas a revolução do desenvolvimento. E 
além disso, e tanto quanto essa revolução da 
vontade de vencer e expandir-se, o que a opinião 
nacional reflete nas suas manifestações é a 
determinação de continuar livre de que seja 
consolidada a Meta democrática que em meu 
Govêrno se levou a efeito. (Muito bem). Exaltando 
um homem descido do poder, sem nenhuma 
situação oficial, a quem nada mais é dado oferecer, a 
fidelidade do cidadão anônimo mas consciente 
consagrava uma política de concórdia, 
de tolerância, de paz, de garantias constitucionais, 
de obediência à lei, de respeito ao 
adversário, mesmo aos mais inclementes, de 
paciência em dirimir conflitos, de resistência a tôdas 
as seduções. (Palmas. Muito bem). E aplaudiu a 
isenção, a imparcialidade com que um político
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presidiu a um pleito em que estava em jôgo não só o 
seu Partido, mas muitas e caras afeições pessoais. 
O que o povo consagrou não foi – bem o sei – a 
minha pessoa, mas tôda uma conduta de respeito ao 
juramento e aos compromissos de acatar os direitos 
políticos, a vontade soberana das urnas, as 
instituições que devem permanecer intocadas na sua 
liberdade porque representam a conquista de nossa 
maioridade como Nação. 

Vejo, Senhor Presidente, que começo a 
alongar-me, mais do que era minha intenção, neste 
primeiro pronunciamento, que desejei afirmativo mas 
sucinto, e ainda não me referi aos rumos que irão 
nortear minha conduta nesta Casa, Também em tal 
sentido procurarei ser breve. 

Em primeiro lugar serei fiel e vigilante no que 
toca ao binômio democracia e desenvolvimento que 
orientou a minha administração e a direção política 
que segui de maneira inflexível. Estou decidido a 
colaborar em tudo aquilo que se ligue ao progresso e 
à solidificação das liberdades públicas e franquias 
democráticas. Espero não ser necessário combater 
qualquer espécie de atentado a essas duas 
aspirações da Nação: mas não hesitaria em 
contribuir com o meu protesto e vigilante zêlo, se 
alguma ocasião se apresentasse menos tranqüila, ou 
se ameaça houvesse ao que reputo de fundamental 
importância para o bom nome e a prosperidade 
nacional. (Muito bem. Palmas). 

Creio que é também de meu dever dizer 
alguma coisa acêrca da política internacional do 
Brasil. Dediquei muita atenção a essa política. Fui 
incansável partidário de um entendimento que 
favorecesse a criação de um ambiente 
propício à paz entre os povos. Na minha 
administração se realizaram negociações 
para o início de um intercâmbio entre o Brasil e
 

países de que estávamos até então inteiramente 
separados. Recebi inúmeros Chefes de Estado. 
Bateu-se a política externa de meu govêrno pela 
independência e autodeterminação dos povos, mas 
atribuí sempre um valor muito particular ao nosso 
Continente. De acôrdo, e em harmonia com as 
demais nações americanas, pareceu-me que tinha 
chegado a hora de estabelecermos um diálogo 
franco e honesto com os Estados Unidos, que se 
mantinham distantes de sua família regional e a ela 
desatentos, dando-nos um tratamento que levara o 
então Senador Kennedy a dizer, em discurso 
famoso, que éramos considerados pela grande 
República do Norte uma espécie de fundo-de-quintal. 
A urgente necessidade de procedermos a um exame 
de consciência a respeito do pan-americanismo, a 
criação de uma nova política para a nossa família 
regional, tudo isso constituiu o fundamento da 
Operação Pan-Americana movimento histórico 
indestrutível que meu Govêrno deixou em pleno 
processo de evolução, depois da inegável vitória de 
princípios e do reconhecimento da procedência de 
nossas teses na Conferência de Bogotá. A Operação 
Pan-Americana era tão oportuna e os 
acontecimentos que a inspiraram tão prementes, que 
os Estados Unidos tiveram de abandonar o seu 
alheamento para com as nações latino-americanas, 
e adotá-la, muito embora sob a denominação de 
"Aliança para o Progresso". Mas que importa tudo 
isso, se as idéias nasceram de fato da Operação 
Pan-Americana? (Muito bem. Palmas) Não nos 
preocupa a manutenção de um nome que a história 
diplomática do Continente já consagrou. 
O que defenderei aqui, e em tôda a parte, é 
a luta que a OPA propôs, é a presença 
ativa do Brasil na política deste hemisfério, 
é a união das Américas para um desenvolvi-
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mento harmonioso e conjugado, indispensável à 
nossa preservação regional e à democracia. Nesta 
minha primeira presença em tão alta tribuna. Senhor 
Presidente, reafirmo a minha fidelidade à política 
americanista, que caracterizou o meu Govêrno. 

Não posso terminar, sem ressaltar mais uma 
vez a honra que tenho em pertencer ao corpo 
legislativo de meu País. Sem parlamento não há 
democracia, não há liberdade. (Muito bem. Palmas). 
Não esqueço que devo esta posição, tão 
dignificadora, aos eleitores goianos e aos Partidos 
que me apoiaram. A uns e outros reitero o meu 
agradecimento, assumindo o compromisso de fazer 
o que está na minha própria vocação, que é dedicar-
me incansàvelmente ao trabalho. 

Que as minhas derradeiras palavras sejam de 
profundo reconhecimento ao povo de Brasília. Daqui 
parti no término do meu mandato, cercado da 
calorosa solidariedade da mais jovem e famosa 
cidade do Brasil. O último adeus que recebi ao sair 
para o estrangeiro foi o desta cidade que vi desde a 
hora em que sôbre o seu chão generoso se ergueu a 
primeira estaca, desta cidade que amei quando era 
apenas uma aspiração e uma esperança. Guardarei, 
enquanto me consentir a memória das coisas 
terrestres, a lembrança de tantas mãos amigas que 
se estendiam para o gesto de despedida, mãos de 
gente minha, na quase totalidade mãos de 
trabalhadores que deram ao mundo um exemplo de 
tenacidade, de energia, de vontade obstinada, 
fazendo nascer a nova capital do Brasil, obra 
irreversivel que fôrça alguma deterá, ou destruirá. 

Destas mãos amigas, os mesmos acenos 
afetuosos que saudaram a minha 
partida se repetiram hoje, no meu regresso. 

Meus agradecimentos são, portanto, 
extensivos à calorosa ma-
 

nifestação que hoje recebi, e desejo com 
êles abranger todos os homens públicos e 
cidadãos de todos os pontos do Brasil, 
que aqui vieram trazer-me sua solidariedade. 
A Assembléia do Estado da Guanabara, num 
gesto cordial para com o ex-Presidente, 
aqui veio trazer o apoio daquela maravilhosa 
cidade, líder intelectual e cultural do Brasil. 
(Muito bem! Palmas prolongadas). 

Quero também manifestar o meu 
reconhecimento à Assembléia do Estado do Rio – a 
velha província fluminense que foi o celeiro mais 
avançado das nossas tradições republicanas, pela 
representação que aqui mandou. Reitero à 
Assembléia de Goiás o agradecimento que hoje lhe 
fiz na cidade de Goiânia, por se ter feito representar 
nesta solenidade, cativando-me com gesto tão 
cordial. Agradeço ainda à Câmara Municipal de 
Goiânia e aos Deputados da Assembléia do meu 
Estado, Minas Gerais, aqui presentes e que me 
trouxeram o abraço fraterno do povo mineiro. 

Aos ilustres Senadores que, em magníficas 
orações, me trouxeram a saudação desta nobre 
Casa do Congresso, saudação que constitui o mais 
alto galardão da minha vida pública, Senadores 
Filinto Müller, Benedito Valadares, Barros Carvalho, 
Lima Teixeira, Argemiro de Figueiredo e Victorino 
Freire, a todos, neste instante, traduzo meu profundo 
agradecimento. (Muito bem. Muito bem. Palmas 
prolongadas. O orador é efusivamente 
cumprimentado pelos presentes e ovacionado pelas 
galerias e tribunas). 

O SR. PRESIDENTE: – Vou suspender a 
sessão por dez minutos antes de entrar na 
apreciação das matérias constantes da Ordem cio 
Dia. 

Está suspensa a sessão. 
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A sessão é suspensa às 16 horas e 15 
minutos e reaberta às 16 horas e 25 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. Presentes, 51 Senadores. 

Sôbre à mesa comunicação que vai ser lida 
pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

Comunicação 
 

Em 12 de julho de 1961.  
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, de conformidade com o disposto no 
artigo 72, parágrafo único, do Regimento Interno, 
que integrarei, no Senado, a Bancada do Partido 
Social Democrático. 

Atenciosas saudações – Juscelino Kubitschek.
O SR. PRESIDENTE: – Há, sôbre a mesa, 

requerimentos de informações, que vão ser lidos. 
São lidos e deferidos os seguintes: 

 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Nº 245, DE 1961  
 

Senhor Presidente. 
Requeiro a Vossa Excelência, nos têrmos 

regimentais, sejam solicitadas aos Ministério de 
Minas e Energia as seguintes informações: 

1ª) Qual a produção das minas brasileiras de 
ouro, mina por mina? 

2ª) Qual tem sido, nos últimos cinco anos, 
especificamente para cada entidade a subvenção 
do Govêrno Federal às emprêsas mineradoras de 
ouro? 

3ª) Adquire o Govêrno o ouro, 
diretamente, das emprêsas mine-
 

radoras? Em caso contrário quais as razões que 
justificam essa orientação? 

4ª) A que preço o Govêrno adquiriu o ouro nos 
três últimos anos, emprêsa por emprêsa? 

5ª) Quais os critérios que regulam a concessão de 
subsídios governamentais às emprêsas mineradoras de 
ouro? Qual a forma usada pelo Govêrno para apurar a 
existência ou não de deficits nessas emprêsas? 

6ª) Quanto representa, em economia de 
divisas, a produção brasileira de ouro? 
 

Justificação 
 

1. Nenhuma referência se encontra em nossos 
programas de Govêrno e nas mensagens 
presidenciais sôbre a produção de ouro no País. Não 
obstante, êsse setor da produção extrativa nacional se 
reveste de apreciável importância, dada a economia 
de divisas que pode realizar. Já temos importado, 
anualmente, ouro em lingotes, placas e lâminas num 
montante de 30 milhões de dólares, embora em 1959 
êsse valor não ultrapassasse a 10 milhões. 

Além disso, tendo em vista que grande parte 
das nossas reservas-ouro se acham nos Estados 
Unidos, em garantia de empréstimos, podendo ser 
bloqueadas numa emergência qualquer, é 
aconselhável cuidarmos da nossa produção de ouro. 

Precisamos examinar a política do Govêrno, 
no que se refere ao ouro, inclusive pela necessidade 
de despertar maior atenção sôbre o problema. 
Possuindo já um Ministério especializado, justo é que 
o Brasil não relegue mais ao descuido a exploração 
de riquezas que tanto podem contribuir para o seu 
progresso, como é o caso do ouro. 

2. Devemos preocupar-nos, em especial 
com a situação da nossa principal mina de ouro, 
a de Morro Velho, atualmente controlada por
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uma subsidiária da "Hanna" Mineração Morro Velho 
S.A. Segundo declarações do presidente dessa 
emprêsa, engenheiro Fernando Melo Viana, perante 
a Comissão Parlamentar de Inquérito para estudar o 
problema do ferro e do manganês, essa sociedade 
pretende executar um "plano técnico-econômico" de 
eliminação de seus deficits, do qual consta a 
dispensa de 3.000 funcionários ou seja – 62% do 
número atual de seus empregados 

Essa dispensa de funcionários já foi iniciada, 
esclareceu o Senhor Melo Viana, que anunciou a 
criação, em consórcio com a Mineração 
Novalimense, de outra subsidiária da Hanna para a 
exploração da indústria de ferro-ligas, que absorveria 
de futuro, uma parte dos operários agora 
dispensados. 

É evidente que o Govêrno não pude 
permanecer indiferente à sorte dêsses antigos 
mineiros cuja dispensa ocasionará graves 
repercussões sociais, não sendo solução para o 
caso a eventual possibilidade de seu aproveitamento 
em indústria cuja instalação nem sequer foi iniciada. 

Sala das Sessões, em 12 de julho de 1961. – 
Nogueira da Gama. 

 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Nº 246, DE 1961 
 

Na forma do disposto no artigo 213 do 
Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas do 
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, ao 
Banco do Brasil S.A. Carteira de Câmbio – as 
seguintes informações: 

a) Quais os nomes das emprêsas estatais ou 
firmas comerciais, nacionais ou estrangeiras que – entre 
1955 e 1961 se beneficiaram do câmbio de custo – para 
importar máquinas ou outros produtos essenciais à 
instalação de indústrias ou como base para for-

mação de capital, em cruzeiros, para as referidas 
indústrias; 

b) Quais os pagamentos feitos pelas referidas 
organizações de 1955 e 1961 por conta dessas 
importações; indicar separadamente as parcelas de 
capital pago, juros e "royalties"; 

c) Se as referidas firmas realmente se 
instalaram no Brasil. Indicar também as que ainda 
não se instalaram e as razões que causaram tal 
contratempo. 

Sala das Sessões, em 12 de julho de 1961. – 
Senador Mendonça Clark. 

O SR. PRESIDENTE: – No Expediente lido 
figuram mensagens em que o Presidente da 
República dá conhecimento ao Congresso Nacional 
de três novos vetos. 

Dizem respeito às seguintes proposições: 
– Projeto de Lei (nº 4.749, de 1958, na 

Câmara e nº 38, de 1961, no Senado) que concede o 
auxílio de Cr$ 2.000.000,00 à Santa Casa de 
Misericórdia de Leme, Estado de São Paulo, e dá 
outras providências; 

– Projeto de Lei (nº 649, de 1959, na Câmara 
e nº 54, de 1961, no Senado) que concede anistia às 
instituições caritativas quanto ao recolhimento aos 
Institutos de Previdência, de contribuições atrasadas;

– Projeto de Lei (nº 2.508, de 1960, na 
Câmara e nº 56, de 1961, no Senado) que assegura 
estabilidade no serviço ativo militar aos sargentos 
das Fôrças Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do antigo Distrito Federal e dá outras 
providências. 

Em todos três casos se trata de vetos totais. 
A fim de conhecerem dêsses 

vetos a Presidência convoca as duas 
Casas do Congresso Nacional para sessões 
conjuntas que se realizarão nos dias 1º, 2 e 3 de 
agôsto do ano em curso, às 21 horas e 30
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minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Para as Comissões Mistas que os deverão 
relatar são designados: 

– quanto ao primeiro veto, os Senhores 
Senadores Silvestres Péricles, Lopes da Costa e 
Lourival Fontes; 

– quanto ao segundo, os Senhores Senadores 
Menezes Pimentel, Daniel Krieger e Argemiro de 
Figueiredo; 

– quanto ao terceiro, os Senhores Senadores 
Lobão da Silveira, Brasílio Celestino e Saulo Ramos. 
(Pausa). 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 88, de 1961 (nº 2.344, de 1960 na Casa de 
Origem) que concede pensão de Cr$ 40.000,00 a 
Dona Haydéa Lago Bittencourt, viúva do Senador 
Lúcio Bittencourt (incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador 
Argemiro de Figueiredo), tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 311 e 312, de 1961, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Senhor 

Presidente, há dois anos, desta tribuna, ao focalizar 
o caso das pensões concedidas pelo Congresso 
Nacional, tive oportunidade de me referir ao saudoso 
Senador Lúcio Bittencourt. Líder da Minha Bancada, 
falecido num desastre de avião. 

Naquela ocasião, recordei o meu curso 
de acadêmico de Direito feito em companhia 
de Lúcio Bittencourt, e testemunhei perante o
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Senado os sacrifícios e os esforços daqueles jovens 
para concluir o curso. 

Lembrei, então ao Senado a conveniência, 
mais do que a conveniência, absoluta necessidade 
de votarmos uma lei que resolvesse, de vez, o 
problema das pensões dos Parlamentares. 

Estou integralmente de acôrdo com a 
Proposição que se acha em discussão. Lamento 
apenas que ela venha tão tarde. Aproveito porém a 
oportunidade, para lembrar ao Senado a 
necessidade, a urgência mesmo que temos de votar 
essa lei. 

Por determinação de Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, estudei o assunto e apresentei 
um projeto que, desde o início, vem sofrendo uma 
série de atrasos, de incompreensões. Mas hoje 
temos no Senado, dependendo de aceitação um 
projeto vindo da Câmara dos Deputados e outro do 
Senado. 

Não sei qual o melhor; ainda não quero 
discutir o assunto. Aproveito, apenas, a 
oportunidade, em que vou dar o meu voto 
absolutamente favorável a esta proposição, 
para pedir ao Senado que dê andamento ao 
projeto. 

Não podemos continuar na situação em que 
estamos, em que pensões concedidas às viúvas 
necessitadas de Deputados e Senadores estão 
correndo na razão direta das relações dêsses 
mesmos Deputados ou Senadores. 

Foi o que disse a esta Casa, há dois anos, 
quando lembrava que, entre as pensões concedidas, 
havíamos esquecido a família do saudoso Senador 
Lameira Bittencourt. 

Assim, Senhor Presidente, dando o meu voto, 
faço um apêlo aos nobres colegas para que dêem 
andamento aos projetos que estão nesta Casa, que 
os melhorem que os rejeitem, que apresentem 
substitutivos, enfim, que dêem uma solução para que 
possamos no dia de amanhã, estar livre destas 
pensões concedidas desordenadamente. 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com 
satisfação. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo 
esclarecer ao ilustre colega e eminente amigo que a 
Proposição a que se reporta foi anexada ao 
projeto oriundo da Câmara dos Deputados e se 
encontra, aguardando parecer, em poder do 
eminente jurista Senador Menezes Pimente. Sua 
Excelência prometeu inclusive, ao seu autor o 
Deputado Arruda Câmara, opinar em breve prazo, 
escoimando-a de quaisquer restrições que 
pudessem merecer, no Senado Federal. A 
proposição de Vossa Excelência constituirá 
elemento primacial para o aperfeiçoamento da 
proposição da Câmara dos Deputados, caso se 
insurja contra a sua aprovação tal como veio da 
Câmara dos Deputados. V. Exa. tem razão em 
apelar para o Plenário e para as Comissões 
no sentido de que dêem tramitação rápida ao 
projeto. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito grato 
ao aparte de Vossa Excelência. Tive diversas vêzes 
informações de que o assunto terá andamento. Mas, 
não quero deixar passar êste ensejo sem fazer nôvo 
apêlo ao Senado. 

Não sou tão obstinado em querer que 
o meu projeto seja o aprovado. Êste, já disse e 
repito, foi conseqüência de uma determinação do 
nosso Presidente, que me pediu estudasse o 
assunto. 

Aqui em Brasília, sem dispormos de biblioteca, 
sem termos elementos conseguimos apresentar um 
projeto. Não estou interessado, nobre Senador 
Jefferson de Aguiar, em que meu projeto seja o 
aprovado repito. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: 
– Nem afirmei ser essa a intenção de Vossa 
Excelência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejo que o 
Senado vote aquêle que achar melhor; que dê uma 
solução que livre de votar pensões 
desordenadamente, como o Congresso tem feito. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Vossa 
Excelência tem tôda a razão. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
obrigado. 

Eram estas as palavras que desejava, 
pronunciar, dando meu integral apoio ao projeto ora 
em discussão, e que já chega com muito atraso. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto foi à 
Comissão Diretora por determinação do Senado 
Federal. Lá recebeu parecer e se acha, no momento, 
na Comissão de Legislação Social, onde deve ser 
relatado pelo Senhor Senador Menezes Pimentel. É 
a informação que posso prestar a Vossa Excelência, 
na certeza de que aquela Comissão e aquêle 
Relator, um e outro tão pressurosos no cumprimento 
do dever, apresentarão rapidamente o projeto com o 
parecer que agora lhe é solicitado. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Senhor 
Presidente, na Presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça avoquei o projeto que está 
sendo submetido à consideração do Plenário e lhe 
dei parecer em menos de 24 horas, porque reputei, 
que todo o Senado acolherá esta minha opinião 
inadiável e justa, como homenagem que o 
Congresso Nacional prestará àquele eminente 
parlamentar e ilustre jurista brasileiro que foi Lúcio 
Bittencourt. 

Ao ter conhecimento de que 
a Proposição viera da Câmara dos Deputados e 
chegara à Comissão de Constituição e 
Justiça apressei a sua tramitação, com 
aplausos entusiàsticos dos membros da Co-
 
__________________ 
(*) – Não foi reviso pelo orador. 
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missão permanente desta Casa porque a 
unanimidade, sem divergência, desejava prestar êste 
preito a Lúcio Bittencourt, vitimado num desastre de 
aviação, quando participava de um pleito eleitoral, no 
Estado de Minas Gerais, a rigor sem qualquer 
possibilidade de êxito, mas com aquêle espírito 
brilhante e com solidariedade à democracia para 
exaltar a índole democrática e a aspiração admirável 
do povo mineiro. 

Lúcio Bittencourt, em uma das suas 
magníficas obras revelou-se jurista eminente e 
advogado ilustre, brilhando sempre com a luz de sua 
inteligência e com o fulgor de sua cultura de mineiro 
ímpar no Fôro e nas letras jurídicas. 

É justo, portanto, como acentuou o eminente 
Senador Caiado de Castro, que o Senado lhe preste 
esta última e derradeira homenagem aprovando uma 
medida que irá minorar as dificuldades de sua 
família, pobre porque Lúcio Bittencourt foi honesto, 
servindo à Nação sem se servir. É justo, portanto, 
que o Senado acolha a Proposição e lhe dê 
tramitação rápida como deve, desincumbindo-se dos 
seus misteres constitucionais e atendendo a legítima 
causa que sufrago nesta oportunidade. (Muito bem). 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA (*): – Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, no momento em 
que o Senado discute o Projeto nº 88, de 1961, que 
concede pensão à viúva do falecido Senador Lúcio 
Bittencourt, é do meu dever proferir algumas 
palavras a respeito inclusive porque o mandato que 
ora exerço nesta Casa pertencia, de início, a êsse 
saudoso político do meu Estado. 

Lúcio Bittencourt deixou nos Anais 
desta Casa as mais brilhantes tradições, 
como de resto assim procedeu no exercício 
de atividades multiformes, inclusive no que
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

se refere à advocacia, que praticou desde a 
formatura até a morte. 

Lúcio Bittencourt, Senhor Presidente, exerceu 
o mandato de Senador da República e a função de 
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro e nesta 
oportunidade, não apenas em meu nome, como no 
do meu Partido, por designação do seu nobre 
Líder, Senador Barros Carvalho, é de meu dever 
proferir palavras de apoio irrestrito ao projeto em 
debate. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Pois 
não. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Estou inteiramente 
de acôrdo com Vossa Excelência, porque tendo 
acompanhado a atuação do saudoso Senador Lúcio 
Bittencourt no Senado da República, posso dar 
testemunho de que, indiscutivelmente, era uma das 
mais brilhantes figuras desta Casa. Estou informado 
de que sua viúva, desde que foi apresentado êste 
projeto, vem passando necessidade, precisando, 
realmente, desta pensão para sua sobrevivência. 
Quero, assim, dar apoio integral ao discurso que 
Vossa Excelência tão brilhantemente vem 
proferindo. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Agradeço 
muito o aparte do nobre Senador Ruy Carneiro, 
digno representante da Paraíba, que traz a êste 
Plenário o testemunho eloqüente a respeito da 
situação financeira da viúva do saudoso Senador 
Lúcio Bittencourt. 

Exatamente esta afirmativa ia eu formular, 
Senhor Presidente, porque tenho pleno conhecimento 
de que essa digna senhora exerce, hoje, no 
Rio de Janeiro, atividades de caráter comercial, 
para se manter e completar a educação dos filhos 
do casal, tudo isto com grandes dificuldades, 
porque como sabemos, o trabalhe da mulher é,
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em regra, muito mais penoso e cheio de obstáculos 
que o do homem. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com prazer. 
O SR. MILTON CAMPOS: – Estou solidário 

com a homenagem que Vossa Excelência presta à 
memória do inesquecível Senador Lúcio Bittencourt, 
que criou no seu Estado o ambiente de grande 
respeito que hoje cerca a sua memória. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK: – Vossa 
Excelência permite um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com muito 
prazer. 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK: – 
Considero feliz coincidência que meu primeiro voto, 
nesta Casa, seja para aprovar o projeto que concede 
pensão à viúva do saudoso Senador Lúcio 
Bittencourt, expressão das mais altas da cultura e do 
civismo mineiro. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite nobre o 
orador um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com muito 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Vários membros 
da Maioria desta Casa já se manifestaram 
particularmente sôbre o projeto; todavia, quero 
declarar que a Maioria o aprova porque o considera 
justo, já que visa a amparar a viúva de um grande 
brasileiro, desaparecido quando muito a Pátria dêle 
esperava. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Muito 
agradeço os apartes dos nobres colegas... 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Vossa 
Excelência me concede um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com muito 
gôsto. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Vossa 
Excelência pode contar com o apoio integral do 
Senado, tão expressiva tem sido a manifestação dos 
eminentes colegas, no sentido de defender a justa 
proposição ora submetida ao nosso exame. Tive a 
honra de ser colega de Lúcio Bittencourt nesta Casa 
e pude aqui acompanhar a extraordinária atuação 
daquele talentoso patrício que tanto dignificou o 
Parlamento, pela sua cultura, pelo seu civismo e pelo 
seu alto espírito público. Seria de estranhar que o 
Senado, tendo, com justiça e propriedade, concedido 
o seu beneplácito, a tantos projetos da natureza do 
que ora se acha em debate fôsse recusá-lo agora, 
em relação à família daquele grande brasileiro. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – O nobre orador 
permite um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com 
prazer. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pediria a 
Vossa Excelência que falasse, nesta oportunidade, 
em nome da Bancada do Partido Republicano, do 
nosso pesar pelo desaparecimento do saudoso 
Senador Lúcio Bittencourt, por quem tínhamos a 
maior admiração e respeito. De outro lado, 
asseguramos nosso voto ao projeto que concede 
uma pensão a sua viúva, por ser de justiça. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Muito 
agradeço os apartes que acabam de me ser 
dirigidos, primeiro, pelo nobre Senador Milton 
Campos, que deu também testenho, conhecendo 
como bem conheceu – a vida e a obra de Lúcio 
Bittencourt, desenrolada, em grande parte, no nosso 
Estado de Minas Gerais. Por igual, agradeço. 
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os apartes dos nobres Senadores Juscelino 
Kubitschek e Filinto Müller, que valorizaram minha 
modesta oração com magníficas intervenções, assim 
como o nobre Senador Gilberto Marinho, que 
conheceu de perto nesta Casa do Congresso, as 
atividades do grande mineiro, que foi o saudoso 
Senador Lúcio Bittencourt. O aparte que me foi dado 
pelo nobre Senador Mendonça Clark, em nome do 
Partido Repúblicano, muito honra as singelas 
palavras que neste instante profiro. 

Senhor Presidente, em meu nome e no de 
meu Partido, manifesto-me favorável a êste projeto, 
que todos esperávamos há longo tempo, e que tão 
tarde aqui apareceu, visto serem ingentes as 
necessidades da viúva dêsse saudoso parlamentar, 
tão tràgicamente desaparecido em plena campanha 
eleitoral no meu Estado. 

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

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Atuei no periodo em 
que o Senador Lúcio Bittencourt integrava a Bancada 
do Partido Trabalhista Brasileiro, da qual eu era Vice-
Líder, e assim pude conhecer de perto os 
alevantados propósitos de Sua Excelência, 
sobretudo sua grande cultura, que aproveitava aos 
interêsses do Partido Trabalhista Brasileiro. V. Exa. 
presta, nesta hora, justa e merecida homenagem ao 
nosso ex-colega. É, portanto, com justiça que Vossa 
Excelência defende projeto que só pode merecer o 
apoio integral do Senado. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: 
– Agradeço o aparte do nobre Senador 
Lima Teixeira, que incorporo, com os outros, 
ao meu discurso, para robustecer, as ligeiras pala-

vras que neste momento profiro, que são também, 
de saudade e homenagem à memória dêsse grande 
brasileiro. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Fui colega e 

amigo do Senador Lúcio Bittencourt, uma das 
melhores inteligências e dos maiores homens 
públicos que passaram pelo Senado da República. 
Assim, sou solidário à justa homenagem que Vossa 
Excelência presta à sua memória, na defesa dêste 
projeto, não devendo restar dúvida a Vossa 
Excelência sôbre o voto favorável da representação 
do Maranhão. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Muito grato 
ao nobre Senador Victorino Freire pelo apoio que 
traz ao projeto e ao meu modesto discurso, em seu 
nome e no da valorosa Bancada do Estado do 
Maranhão. 

Senhor Presidente, creio que nada precisava 
dizer para defender êste projeto, pois acordes estão 
todos que é de inteira justiça. 

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

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com muito 
prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Perdoe Vossa 
Excelência a interrupção. No momento em que 
Vossa Excelência profere brilhante oração, relembro 
o saudoso político que honrou o Senado 
Federal, não obstante os poucos meses em que aqui 
estêve na situação muito especial de Líder da 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro. Vindo da 
Câmara dos Deputados e, tomando assento no 
Senado, na sua antiga sede, no Estado da Guana-
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bara, foi escolhido para a liderança da nossa 
Bancada, ocasião em que tive a honra de ser o 
primeiro Vice-Líder. Assim, pude apreciar o valor 
daquele grande homem tràgicamente desaparecido. 
Realmente. Sua Excelência empolgou o Senado. 
Pena que a Nação ficasse privada de uma 
inteligência, cultura e personalidade como as de 
Lúcio Bittencourt. Lamento que, sòmente agora, no 
correr do ano de 1961, o Congresso procure amparar 
a viúva dêsse digno homem público, honrado prócer 
da política nacional e homem que estava a serviço 
do Brasil, pelas suas convicções sadias e patrióticas. 
Há pouco, o nobre Senador Caiado de Castro 
relembrou proposições que se acham em tramitação 
nesta Casa do Congresso. É necessário, realmente, 
que se apresse a votação dessas matérias, a fim de 
que essas proposições não mais figurem em Ordem 
do Dia das duas Casas do Congresso e que o 
amparo às viúvas de Parlamentares se torne fato 
real e justo. 

Uma coisa normal e de justiça o amparo que 
se deve à família de Parlamentar aqui a serviço da 
Nação. Peço a V. Exa. acolher em seu discurso êste 
breve aparte, modesto na contextura mas sincero, e, 
no mesmo passo preito de admiração ao vulto 
desaparecido, que foi um dos brilhantes Líderes da 
Bancada Trabalhista Brasileira, nesta Casa. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Muito grato 
ao nobre Senador Vivaldo Lima, cuias palavras 
servem bem, Senhor Presidente, de fécho ao 
discurso que neste instante, profiro em favor do 
projeto que concede pensão à viúva do extinto 
Senador Lúcio Bittencourt. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite 
Vossa Excelência um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com muita 
honra. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejo 
apenas dizer a Vossa Excelência em corroboração 
do aparte do nobre Senador Vivaldo Lima, que há 
dois anos – note bem – lembrei no Senado Federal a 
necessidade de conceder êsse amparo à viuva de 
meu querido companheiro de bancos escolares. 
Sabe Vossa Excelência, nós, nesta Casa, não 
podemos ter a iniciativa de medidas dessa natureza. 
Pois bem: sòmente dois anos após, faço questão de 
frisar porque fui a primeira voz que se levantou 
no Congresso favorável a essa pensão, sòmente 
depois de 2 anos foi a proposição apresentada em 
Plenário, embora expuséssemos o assunto com 
segurança. Acompanhei a vida de Lúcio Bittencourt 
desde o primeiro ano da Faculdade de Direito, 
fomos colegas e nos diplomamos na mesma turma. 
Dou meu testemunho, e já várias vêzes o fiz, do 
sacrifício de Lúcio Bittencourt para concluir o Curso; 
trabalhava e se esforçava, e depois da jornada de 
trabalho, à noite, freqüentava a Faculdade. Quando 
pedi que votássemos uma lei e contribuíssemos para 
êsse Montepio visava justamente evitar que 
Senadores ou Deputados falecidos, cuja família 
necessitasse de pensão – como é o caso dessa 
viúva – se visse na dependência de ter um amigo 
na Câmara, porque no Senado não adianta, que 
tivesse a idéia de apresentar projeto nesse 
sentido. 

O meu aparte é para reafirmar o que disse o 
Senador Vivaldo Lima. 

O SR. NOGUEIRA. DA GAMA: – A 
estranheza do nobre Senador Caiado de Castro, 
sôbre a demora do andamento do projeto que 
concede pensão à viúva do Senador Lúcio 
Bittencourt, também foi minha. 

Há dias, quando numa reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal o Presiden-
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te dêste órgão anunciando na pauta de nossos 
trabalhos a discussão e votação dêsse projeto, 
julgava eu que a matéria já havia completado a sua 
tramitação legislativa e que a pensão já fôra 
concedida à viuva dêsse Parlamental. Estou, 
portanto, em idêntica condição de surprêsa como 
Vossa Excelência, com relação ao grande atraso 
com que andou o projeto, cuja votação se impunha 
para atender à situação de necessidade em que se 
encontra a viúva do grande brasileiro. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com muito 
prazer. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Nobre Senador 
Nogueira da Gama, estou inteiramente de acôrdo 
com o ponto de vista esposado pelo nobre Senador 
Caiado de Castro. Entendo que é oportuno o 
Congresso elaborar lei de âmbito geral, tendo em 
vista amparar os dependentes dos Congressistas, 
que visem deixar uma pensão vitalícia às suas 
famílias. Isso, entretanto, não impede que eu, em 
meu nome e no da minha Bancada, a da União 
Democrática Nacional, venha, reforçando o ponto de 
vista defendido por Vossa Excelência, hipotecar 
inteiro apoio à aprovação do projeto ora em pauta. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Muito grato 
ao aparte do nobre Senador Sérgio Marinho, que fala 
em seu nome e no da União Democrática Nacional. 

Senhor Presidente, encerro estas palavras 
em favor do projeto, lembrando com grande 
saudade, mas ao mesmo tempo com muita 
honra para meu coração de mineiro, que Lúcio 
Bittencourt deixou, de fato, um nome brilhante e 
glorioso. Tanto, que as manifestações, no momento, 
sôbre o amparo a ser dado à viúva, tôdas são

unânimes em encarecer o que êle realizou, apesar 
de desaparecido dentre os vivos em plena mocidade.

Senhor Presidente, os homens são assim; 
valem pelas suas obras. Quando depois de 
desaparecidos os vivos se voltam para homenageá-
los, é que efetivamente um marco qualquer 
ultrapassou o comum das atividades um marco 
qualquer, que os dignificou no trabalho que êles 
souberam realizar. 

Assim foi, de fato Lúcio Bittencourt. 
Quem mais sentiu seu desaparecimento do 

ponto de vista político, foi precisamente o Partido a 
que pertencia, o meu Partido, cujo quadros êle 
honrava e engrandecia, cujas reivindicações sabia 
com aquêle amor e brilho defender da Tribuna do 
Senado e em outras, que êle sempre ocupou com 
dignidade e grandeza. 

Estas são as palavra que no momento profiro 
em recordação do seu grande nome, e em favor da 
aprovação do projeto que concede uma pensão à 
sua viúva. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto 
de Lei da Câmara nº 88-61. 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram conservar-se como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 

Silveira. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Senhor 

Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Os demais oradores 

inscritos comunicam à Mesa seu desejo de desistir 
da palavra. 
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Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão, designando para a próxima, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 204, de 1955 (nº 318, de 1955, 
na Câmara), que prorroga a vigência de saldos de 
dotações orçamentárias do Plano Salte e dá outras 
providência, tendo Pareceres: I – Sôbre o Projeto 
(números 38 e 83, de 1957 e 262, de 1961). – da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; – da Comissão de Finanças, 
pela rejeição; – da Comissão de Economia, 
favorável, oferecendo substitutivo; II – Sôbre o 
substitutivo (números 262 e 263, de 1961) – da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; – da Comissão de Finanças, 
pela rejeição. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 130 de 1959 (nº 3.691, de 1958, na 
Câmara), que institui o "Dia do Trabalhador nas 
Minas de Carvão", tendo Pareceres sob números 
281, 282 e 283 de 1961, das Comissões – de 
Constituição e Justiça, pela rejeição; – de Legislação 
Social, pela rejeição; – de Finanças, declarando 
escapar o assunto à competência da Comissão. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 24, de 1961 (nº 2.891, de 1957, na 
Câmara), que inclui na reserva do Serviço de Saúde 
do Exército, no pôsto de Segundo-Tenente, 
amparadas pelas disposições da Lei nº 3.160, 
de 1-6-57, as enfermeiras que foram convocadas 
para a Fôrça Expedicionária Brasileira e, 
posteriormente, designadas para permanecerem 
nos hospitais militares de Natal ou de Recife, nos 
anos de 1944 a 1945, tendo Pareceres favoráveis, 
sob números 298 e 299, de 1961, das Comissões – 
de Segurança Nacional e de Finanças.

4 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 64, de 1960 (de autoria da Comissão Diretora), 
que dispõe sôbre instalações destinadas ao 
Presidente do Senado Federal e dá outras 
providências, tendo Pareceres favoráveis sob 
números 276 e 277, de 1961, das Comissões de 
Justiça e de Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 3, de 1961, originário da Câmara dos 
Deputados (nº 62, de 1961, na Casa de origem), que 
mantém o ato do Tribunal de Contas da União 
denegatório de registro ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores e a firma 
"Emprêsa de Engenharia Ceip Ltda.", para 
construção de um telheiro para matança de gado na 
Escola Agrícola Arthur Bernardes, em Viçosa, Minas 
Gerais, tendo Pareceres favoráveis sob ns. 279 e 
280 de 1961, das Comissões – de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

6 – Discussão única do Parecer nº 210-61, da 
Comissão de Transportes Comunicações e Obras 
Públicas, no sentido de ser ouvida a Rêde 
Ferroviária Federal sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 30, de 1960, que dispõe sôbre trechos em 
construção, do Tronco Principal Sul, sua 
incorporação à Rêde Ferroviária Federal S.A. e dá 
outras providências. 

7 – Discussão única do Parecer nº 288, de 
1961, da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 
Indicação nº 2, de 1961, referente à adoção das 
razões oferecidas pelo Grêmio Politécnico da 
Universidade de São Paulo no sentido da reforma 
universitária. 

8 – Primeira discussão do Projeto 
de Lei do Senado nº 7, de 1959, que dispõe 
sôbre a franquia postal-telegráfica para os 
Partidos Políticos Nacionais (apresentado pelo 
Senador Caiado de Castro), tendo Pareceres: 
1º Parecer – nº 133, de 1959, pela incons-
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titucionalidade do projeto; 2º Parecer – número 575, 
de 1959, pela constitucionalidade do substitutivo 
oferecido em Plenário, exceto quanto ao parágrafo 
único do seu artigo 1º e, quanto ao mérito, pela sua 
inconveniência (com voto em separado do 
Senador Lima Guimarães) – parecer aprovado 
na sessão de 29 de outubro de 1959, no tocante 
ao aspecto constitucional da matéria; – da 
Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, nº 576, de 1959, favorável ao 
substitutivo, com a Emenda que oferece de nº 2;

 – da Comissão de Finanças: 1º Parecer – nº 577, de 
1959, contrário aos artigos 5º a 9º do substitutivo e 
ao item "a" da Emenda nº 2; favorável ao item "b" da 
Emenda nº 2; deixa de se pronunciar sôbre os 
artigos 1º a 4º do Substitutivo, declarando escapar o 
assunto à sua competência e apresenta nova 
Emenda sob número 3. 2º Parecer – pela rejeição da 
Emenda nº 2. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às dezessete horas e 

cinco minutos. 
 



96ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 13 DE JULHO DE 1961 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO, ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO E GUIDO MONDIM 

 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio Barros. 
Mendonça Clark. 
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Afrânio Lages. 
Barros Carvalho. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 

Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Juscelino Kubitschek. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondim. – (53). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 53 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Secretário procede à leitura da 

Ata da Sessão anterior, que posta em discussão, é 
sem debate aprovada. 

O Senhor Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
Nº 326, DE 1961 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 3.308, 
de 1957 (no senado, 200 de 1958) que dispõe 
sôbre direitos e deveres de servidores que 
prestam serviços em sociedades de
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economia mista federais ou subsidiárias e nas 
emprêsas de serviço público encampadas pela União 
e arrendadas aos Estados. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
Volta o presente projeto a exame desta 

Comissão, agora, acompanhado dos 
esclarecimentos prestados pelo DASP, em 
atendimento ao ofício nº 69 PC – B – 1, de 30 de 
junho de 1960. 

A informação dêsse órgão do Executivo 
salienta a inconveniência da aprovação dos arts. 2º e 
3º do projeto, tendo em vista que seria perigoso para 
os interêsses da administração, "fixar-se de ante-
mão a situação jurídica dos empregados das 
emprêsas encampadas pelo Govêrno, sem o 
necessário exame de cada caso concreto. 

Acentua, ainda, o parecer do Órgão Técnico 
do Govêrno, a inconveniência de se estabelecer 
dentro das Sociedades de Economia Mista regimes 
jurídicos diversos, ora no campo do direito público, 
ora no do privado. 

Quanto ao art. 1º do projeto, nada opõe o 
Executivo à sua aprovação. 

Em referência aos arts. 2º e 3º do projeto, 
além das objeções aduzidas pelo DASP, cabe 
salientar a impossibilidade de sua execução, pois, no 
tocante a direitos e deveres do pessoal autárquico, 
as situações variam de uma para outra entidade, 
tornando impraticável a aplicação de regime 
uniforme. 

Assim, em aditamento ao nosso 
pronunciamento anterior, opinamos pela aprovação 
do presente projeto, nos têrmos da seguinte: 

 
EMENDA 

Nº 1 – CSPC 
 
Suprimam-se 
os artigos 2º e 3º 

Sala das Comissões, em 7 de dezembro de 
1960. – Daniel Krieger, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Caiado de Castro. – Mem de Sá. – Nelson 
Maculam. 

 
PARECER 

Nº 327, DE 1961 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara número 200, de 1958 (nº 3.308-57, 
na Câmara), que dispõe sôbre direitos e deveres de 
servidores que prestam serviços nas sociedades de 
economia mista federais ou subsidiárias e nas 
emprêsas de serviço público encampadas pela União 
e arrendadas aos Estados. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
Apresentado pelo nobre Deputado Guilherme 

Machado e subscrito por vários Deputados, o projeto 
em exame tem por objetivo regularizar, de maneira 
geral e uniforme, a situação jurídica dos servidores 
públicos federais que integram ou passem a integrar 
sociedades de economia mista federais ou 
subsidiárias e emprêsas de serviço público 
encampadas pela União e arrendadas aos Estados. 

Nº art. 1º o projeto estabelece que, aos 
servidores da União que tiverem integrado quadros e 
tabelas extintos e continuem a prestar, nas 
sociedades de economia mista federal ou 
subsidiárias, serviços compatíveis ou relacionados 
com seus cargos, ficam assegurados todos os 
direitos e deveres inerentes à sua condição de 
servidores públicos. 

Já o art. 2º dispõe que, aos servidores das 
emprêsas de serviço público encampadas pela 
União, que, da mesma forma, integrem ou venham a 
integrar sociedades de economia mista, ficam, 
igualmente reconhecidos os mesmos direitos e 
deveres que são assegurados aos servidores 
autárquicos. 
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O art. 3º finalmente, prevê a situação jurídica 
dos servidores das emprêsas federais arrendadas 
aos Estados e que venham a ser incluídos em 
sociedade de economia mista. 

A esta classe de servidores assegura o projeto 
o direito de opção pela legislação estadual que lhe é 
atribuída ou pelos direitos e deveres inerentes à 
condição de servidores autárquicos federais. 

Tendo em vista a grande complexidade que os 
três dispositivos envolvem, a existência de legislação 
fragmentária e as opiniões discrepantes a respeito 
da matéria, a douta Comissão de Serviço Público 
absteve-se de opinar em definitivo sôbre o projeto, 
decidindo convertê-lo em diligência, para que o 
executivo fornecesse melhores dados 
esclarecedores quanto a eqüidade, conveniência e 
oportunidade das medidas preconizadas. 

De posse dos elementos solicitados e 
encaminhados pelo Departamento Administrativo do 
Serviço Público, proferiu aquêle órgão técnico do 
Senado seu parecer conclusivo, opinando pela 
aprovação tão sòmente do art. 1º da proposição. 

Em seu parecer, o referido Departamento 
declara que aos servidores da União, nas condições 
previstas no artigo 1º, já são assegurados os 
benefícios nêle referidos, não havendo, dessa forma, 
inconveniente na aprovação dessa norma para as 
hipóteses futuras, mesmo porque se afigura como 
disposição que visa a resguardar direito adquirido. 

No que tange, porém, aos artigos 2º e 3º, 
entende o mesmo órgão técnico do Govêrno que, 
objetivando êles estabelecer regimes Jurídicos 
diversos, ora no campo do direito público, ora no do 
privado, dentro das Sociedades de Economia Mista, 
é de se reconhecer a inconveniência e 
inoportunidade de sua aprovação, não só por propo-
 

rem medidas inteiramente contrárias aos interêsses 
da administração, como por não se coadunarem com 
a boa técnica de organização e por não se 
conformarem, ainda, com a experiência 
administrativa. 

Às razões aduzidas pelo Dasp contrárias aos 
dois mencionados dispositivos acrescenta, também, 
a douta Comissão de Serviço Público a da 
inexeqüibilidade de sua aplicação, em face dos 
direitos e deveres conferidos ao pessoal autárquico, 
cujas situações variam de uma para outra entidade. 

Esta Comissão, julgando inteiramente 
procedentes as razões invocadas pelo Executivo, 
bem como a objeção aduzida pela ilustrada 
Comissão de Serviço Público Civil, é de parecer que 
o projeto deve ser aprovado, suprimidos os artigos 2º 
e 3º, nos têrmos do parecer daquele órgão técnico 
do Senado. 

Sala das Comissões em 10 de julho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Gaspar Velloso, 
Relator. – Nogueira da Gama. – Lobão da Silveira. – 
Victorino Freire. – Saulo Ramos. – Joaquim Parente. 
– Silvestre Péricles. – Mem de Sá. – Ary Vianna. – 
Fernandes Távora. 

 
PARECER 

Nº 328, DE 1961 
 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 83, de 1959 (nº 239-B-59, na Câmara), que regula 
o transporte de malas postais, no território nacional, 
peIas emprêsas ou firmas individuais que exploram o 
tráfego rodoviário, marítimo ou fluvial. 

 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O presente projeto dispõe que as emprêsas ou 

firmas individuais que exploram o tráfego rodoviário,
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ferroviário, marítimo ou fluvial ficam obrigadas a 
conduzir as malas postais mediante remuneração. 
(art. 1º). 

No § 1º do art. 1º, determina a proposição que 
o transporte de malas será executado por ajuste, ao 
preço da tarifa oficial ou, à sua falta, ao da tabela 
respectiva em vigor para o transporte de carga, 
consoante acôrdo firmado com o Departamento dos 
Correios e Telégrafos ou suas Diretorias Regionais, 
nos Estados. Êsse transporte das sedes dos 
Correios aos pontos ferroviários iniciais e linhas 
rodoviárias regulares, será sempre executado pelo 
referido Departamento. 

No transporte por via marítima ou fluvial, as 
malas postais, que ficam isentas do pagamento de 
estiva, desestiva, desistência e conferência, serão 
entregues ou retiradas de bordo pelos servidores do 
mesmo Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Estabelece o art. 2º do projeto que nenhuma 
emprêsa, sob qualquer pretexto, poderá recusar o 
transporte de malas postais, sendo-lhes aplicadas 
multas de mil a vinte mil cruzeiros se o fizer 
(Parágrafo único) sujeitando-se ainda, à 
responsabilidade em caso de extravio. 

Pelo art. 3º, é facultada aos Municípios 
interessados a possibilidade de contratar o 
transporte de malas postais com as emprêsas ou 
firmas transportadoras, para reembôlso posterior 
junto à administração do Departamento dos Correios 
e Telégrafos. 

Outras providências de ordem geral se 
incluem nas demais disposições do projeto, entre as 
quais a que sujeita as emprêsas de navegação 
marítima pertencentes ao patrimônio nacional e as 
estradas-de-ferro integrantes da Rêde Ferroviária 
Federal S. A. às penalidades previstas no parágrafo 
único do art. 2º. 

Na presidência dêste órgão, o nobre Senador 
Francisco Gallotti avocara a presente proposição, 
tendo solicitado, através do Ofício nº 129, de 4-11-
1959, se manifestasse, sôbre o mérito da mesma, o 
Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Em resposta, datada de 14 daquele mesmo 
mês, o referido órgão opinou contràriamente ao 
projeto, eis que desobriga as emprêsas ferroviárias, 
marítimas e fluviais do transporte gratuito de malas 
postais, a exemplo do que aconteceu com o tráfego 
rodoviário, cujas emprêsas ou firmas individuais, que 
o exploravam, dêle ficaram isentas (Lei nº 2.747, de 
13 de março de 1956). Tal providência, argüi o D. C. 
T., é de todo inconveniente e contraria aos seus 
interêsses, devendo ter-se em conta, ainda, a atual 
conjuntura financeira e o "fato de estar o Govêrno 
empenhado na justa contenção de despesas, 
finalidade que seria sobremodo prejudicada, 
levando-se em consideração o sensível aumento de 
despesas de certo modo imprevisível, decorrente das 
medidas adotadas no projeto em referência". 

Bem examinada a matéria e acolhendo os 
justos e oportunos argumentos aduzidos pelo 
Departamento dos Correios e Telégrafos, opinamos 
pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de junho de 1961. 
– Jorge Maynard, Presidente. – Fausto Cabral, 
Relator. – Victorino Freire. 

 
PARECER 

Nº 329, DE 1961 
 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 1959 (Projeto 
de Lei nº 239-B-59, na Câmara dos Deputados), 
que regula o transporte de malas postais, no 
território nacional, pelas emprêsas ou firmas indi-
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viduais, que exploram o tráfego rodoviário, 
ferroviário, marítimo ou fluvial. 

 
Relator: Sr. Lobão da Silveira. 
O presente projeto de lei, oriundo da Câmara 

dos Deputados, foi apresentado àquela Casa do 
Congresso, pelo Deputado Hélio Ramos e pretende 
regular, em novas normas, o transporte de malas 
postais, no território nacional, por emprêsas ou 
firmas individuais, que exploram o tráfego rodoviário, 
ferroviário, marítimo ou fluvial. 

Determina o projeto a obrigatoriedade dêsse 
transporte, com remuneração instituindo normas 
gerais para prestação dos serviços programados, e 
no seu art. 7º, revoga, além das disposições em 
contrário, a Lei nº 2.747, de 13 de março de 1956, de 
forma explícita. 

A referida lei exclui da obrigatoriedade do 
transporte gratuito das malas postais, no território 
nacional, a via rodoviária, determinando a 
contratação de tal transporte pelas Diretorias 
Regionais dos Correios e Telégrafos, com as 
emprêsas ou firmas individuais interessadas, ao 
preço normal do transporte de carga, entre os pontos 
de origem e de destino das malas. 

O projeto tramitou normalmente na Câmara 
dos Deputados, recebendo emendas, e foi aprovado, 
nos têrmos do substitutivo ali oferecido pela 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, sendo finalmente encaminhado ao Senado.

A Comissão de Transportes Comunicações e 
Obras Públicas analisando a proposição, solicitou 
audiência do Sr. Diretor-Geral do Departamento dos 
Correios e Telégrafos, repartição diretamente 
interessada no assunto, e, em face à opinião emitida 
pelo mesmo Departamento, consolidou seu ponto
 

de vista contrário ao projeto, opinando pela sua 
rejeição. 

A Comissão de Finanças, fazendo suas as 
razões que justificaram aquêle parecer, é também de 
opinião que o projeto deve ser rejeitado. 

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Lobão da Silveira, 
Relator. – Gaspar Velloso. – Fernandes Távora. – 
Del-Caro. – Silvestre Péricles. – Nogueira da Gama. 
– Mem de Sá. – Victorino Freire. – Joaquim Parente. 
– Ary Vianna. 

 
PARECER 

Nº 330, DE 1961 
 
Da Comissão de Economia, ao Projeto de Lei 

da Câmara número 1.477-C-60 (nº 48, de 1961, no 
Senado), que concede isenção dos impostos de 
importação e de consumo e taxas aduaneiras, exceto 
a de Previdência Social, para equipamento 
importado por Indústrias I. B. Sabbá S. A., de 
Manaus, e destinado à instalação de uma fábrica de 
compensados e laminados de madeira. 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O presente projeto de lei, originário de uma 

proposição formulada na Câmara pelo Sr. Jaime 
Araújo, isenta do impôsto de importação, excetuada 
a taxa de despacho aduaneiro, o equipamento 
constante da licença nº DG-2.929-6.929, emitida pela 
Carteira de Comércio Exterior, importado por 
Indústrias I. B. Sabbá S. A., de Manaus, Amazonas e 
destinado à instalação de urna fábrica de 
compensados e laminados de madeira. O favor 
concedido – segundo esclarece o art. 2º do projeto – 
não abrange materiais com similar nacional. 
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2. Na justificação longa e circunstanciada que 
acompanha o projeto, seu autor faz algumas 
oportunas considerações em tôrno da riqueza 
florestal do Vale Amazônia, com vistas, justamente, à 
isenção de impostos que está propondo. 

3. Referindo-se, por exemplo, à exploração da 
citada riqueza florestal, diz o autor do projeto que os 
processos nela utilizados são precários, 
considerando-se que o principal instrumento de 
trabalho empregado na região ainda é, de uma forma 
predominante, o machado. 

4. Diversificada como é a floresta amazônica – 
prossegue a justificação em referência – onde 
existem mais de 100 diferentes espécies de 
madeiras, "um aproveitamento integral dessa riqueza 
seria o desejável, pelo selecionamento e utilização 
da madeira, para diferentes usos: serragem, 
laminação, celulose, e subprodutos". Tal não ocorre, 
todavia, em virtude da exigüidade de recursos 
financeiros que se verifica na região. 

5. Um grupo de homens de emprêsa da 
Amazônia, porém, propôs-se, a lutar contra êsse 
estado de coisas promovendo os necessários 
estudos, reunindo capitais e constituindo Companhia 
que instalará nas proximidades de Manaus uma 
completa indústria de compensados, laminados e 
folheados – indústria que aproveitará racionalmente 
a farta matéria-prima oferecida pela Hiléa. 

6. Exatamente a essa indústria, que funcionará 
sob a responsabilidade de "Madeiras Compensadas 
na Amazônia, Companhia Agro-Industrial" – 
COMPENSA – destinam-se as máquinas adquiridas 
na Tchecoslováquia, em nome de Indústrias I. B. 
Sabbá S. A., com sede na cidade de Manaus, numa 
operação em que foram a tempo atendidas as 
formalidades exigidas em tais casos. E é para
 

êsse mesmo equipamento que o projeto ora 
examinado concede a isenção de impostos a que já 
aludimos. 

7. Veiculando matéria sôbre a qual já existe, 
de certo modo, orientação firmada nas duas Casas 
do Congresso, o projeto tramitou rápida e 
tranqüilamente na Câmara, com pronunciamentos 
favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Economia e de Finanças. 

8. E as mesmas razões que prevaleceram 
para tais pronunciamentos temos nós, no presente 
momento – levando em conta o que foi exposto – 
para emitir parecer favorável à proposição. 

Sala das Comissões, em 18 de maio de 1961. 
– Fausto Cabral, Presidente – Fernandes Távora, 
Relator. – Alô Guimarães. – Lobão da Silveira. – 
Nogueira da Gama. 

 
PARECER 

Nº 331, DE 1961 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 48, de 1961, (Projeto de Lei nº 
1.477-C-60, na Cântara dos Deputados) que 
concede isenção de impôsto de importação 
excetuada a taxa de despacho aduaneiro para 
equipamento importado por Indústria I. B. Sabbá, S. 
A., de Manaus, e destinada à instalação de uma 
fábrica de compensados e laminados de madeira. 

 
Relator: Sr. Lobão da Silveira. 
A Comissão de Finanças é aqui 

chamada a emitir parecer sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 48 de 1961, que isenta do 
impôsto de importação, excetuada a 
taxa de despacho aduaneiro, determinado
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material importado por firma nacional e destinado à 
instalação da indústria de transformação de madeira, 
na região amazônica. 

O art. 2º do projeto declara explìcitamente 
tratar-se de material que não possui similar nacional, 
razão decisiva para concessão de favor. 

Trata-se de projeto oriundo da Câmara dos 
Deputados, onde foi apresentado pelo Deputado 
Jayme Araújo. É proposição justa e oportuna, 
constituindo uma contribuição de estimula que faz o 
Govêrno – a uma iniciativa de real alcance para a 
região amazônica, onde é encontrada imensa 
reserva florestal, pràticamente inaproveitada. 

Tal estado de estagnação decorre, entre 
outras causas, da ausência quase completa de 
organizações industriais dotadas de equipamento 
mecânico de alto rendimento para transformação da 
madeira. 

É o que se propõe agora a fazer a firma 
candidata ao benefício da isenção de tributos de que 
trata o projeto. 

A Comissão de Finanças, atendendo ao que 
ficou dito, e a exemplo do que tem feito em casos 
análogos, é de parecer que o projeto deve ser 
aprovado. 

Lembra, entretanto, a conveniência de ser 
alertada a Comissão de Redação Final do Senado, 
para a discrepância entre o texto do projeto aprovado 
pela Câmara e a sua ementa, quando fala em taxa 
de Previdência Social, que não mais prevalece. 

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Lobão da Silveira, 
Relator – Ary Vianna. – Joaquim Parente. – Nogueira 
da Gama. – Saulo Ramos. – Victorino Freire. – 
Gaspar Velloso. – Del-Caro. – Silvestre Péricles. – 
Fernandes Távora. 

PARECER 
Nº 332, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 59 de 1961 (na 
Câmara nº 1.231, de 1959) que inclui entre os bens 
impenhoráveis os exemplares da Bandeira Nacional 
não destinadas a comércio. 

 
Relator: Sr. Lima Teixeira. 
Pelo presente projeto ficam incluídos entre os 

bens impenhoráveis, nos têrmos do que dispõe o 
Código de Processo Civil, os exemplares da 
Bandeira Nacional pertencentes às pessoas físicas e 
jurídicas, em número não superior a dois, e que não 
se destinem a comércio. 

A providência foi, sem dúvida, inspirada em 
altos e nobres propósitos, sendo evidente a sua 
oportunidade e indiscutível a sua importância. 

De fato, afora os exemplares comerciáveis, a 
bandeira nacional significa, para aquêles que a 
possuem, não apenas um bem material, mas um 
verdadeiro patrimônio cívico, eis, que ela vale como 
a síntese mesma da pátria. 

Justo, portanto, que se coloque o pavilhão 
nacional a cavaleiro da penhora, pois os efeitos 
psicológicos de um ato assim, tão depreciativo para 
a nossa bandeira, seriam os mais desastrosos, no 
seio do povo, que assim veria tão mal resguardado, 
pela lei, êsse instrumento magnífico de fé e de amor 
a pátria e que levou tantos brasileiros, em campos de 
batalha, a gestos magníficos de heroísmo. 

Ainda há dias, celebrou-se mais um 
aniversário da Batalha do Riachuelo, epopéia em 
que, sob a inspiração do pendão auri-verde, nossos 
marinheiros conquistaram glórias imperecíveis. 

Numa hora em que doutrinas 
malsãs se espalham pelos quatro
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cantos da terra e quando tantos povos se vêem 
ameaçados em sua soberania e em sua liberdade, 
medidas como essa, contidas na presente 
proposição aparentemente tão simples, adquirem um 
relêvo extraordinário. 

Que terrível impacto moral e cívico, não 
sofreriam, por exemplo, os alunos de um colégio, ao 
verem a bandeira de sua escola ser enrolada e 
atirada, como um traste qualquer no fundo de um 
caminhão, penhorada por agiotas apátridas? 

Essas considerações pelas quais buscamos 
realçar o mérito da proposição, falam-nos, 
igualmente, da necessidade de emendá-la, no 
sentido de subtrair à penhora qualquer número de 
bandeiras, desde que fora do comércio. 

Isso pôsto, opinamos pela aprovação do 
projeto, com a seguinte: 

 
EMENDA 
Nº 1 (CCJ) 

 
Ao art. 1º: Suprima-se a expressão: 
"...em número superior a dois", 
Sala das Comissões, em 22 de julho de 1961. 

– Brasílio Celestino. – Nogueira da Gama, vencido, 
por entender, em qualquer caso, a bandeira nacional 
é impenhorável. – Jefferson de Aguiar, Presidente. – 
Lima Teixeira, Relator. – Silvestre Péricles. – 
Heribaldo Vieira. – Ary Vianna. 

 
PARECER 

Nº 333, DE 1961 
 
Da Comissão de Finanças ao Projeto 

de Lei da Câmara nº 70, de 1961 (nº 21-C-59, 
na Câmara dos Deputados), que isenta dos 
impostos de importação e de consumo, 
equipamentos telefônicos a serem importados 
pelas Cias. Telefônica de Rio Prêto, Telefô-
 

nica de Piracicaba S. A., Emprêsa Telefônica 
Paulista, Cia. Telefônica Borda do Campo, Estado de 
São Paulo, e Sociedade Telefônica do Paraná S. A., 
Estado do Paraná, e da outras providências. 

 
Relator: Sr. Lobão da Silveira. 
O presente projeto, enviado ao Senado pela 

Câmara dos Deputados, teve a sua origem na 
Mensagem nº 84, de 2 de março de 1959, do Sr. 
Presidente da República, dirigida àquela Casa do 
Congresso, acompanhada de Exposição de Motivos 
do Sr. Ministro da Fazenda, com pedido de isenção 
de impostos de importação e de consumo para 
equipamento telefônico a ser importado pelas 
Companhias Telefônica Rio Prêto, Telefônica 
Piracicaba S. A., Emprêsa Telefônica Paulista, 
Companhia Telefônica Borda do Campo, Estado de 
São Paulo e Sociedade Telefônica do Paraná 
Sociedade Anônima, Estado do Paraná. 

Tramitando normalmente na Câmara dos 
Deputados, o projeto recebeu emendas, sendo 
finalmente aprovado pelo Plenário, nos têrmos do 
substitutivo elaborado pela Comissão de Finanças. 

O artigo 2º estende os favores do projeto à 
Telefônica de Limeira S. A., na cidade de Limeira, 
Estado de São Paulo, segundo o que consta da 
Licença nº DG 56/47.663-46.895, emitida pela Cacex 
para importação de equipamento telefônico 
automático. 

A medida a que se refere o projeto foi objeto 
de parecer favorável, emitido pelo Conselho de 
Política Aduaneira do Ministério da Fazenda. 

Tratando-se, como se vê, de material coberto 
com as indispensáveis licenças de importação, 
destinado a equipar serviços de real relevância para 
o desenvolvimento das regiões a que se destina, a
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exemplo do que tem resolvido em casos análogos, a 
Comissão de Finanças é de parecer que o projeto 
deve ser aprovado. 

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Lobão da Silveira, 
Relator. – Gaspar Velloso. – Fernandes Távora. – 
Del-Caro. – Silvestre Péricles. – Victorino Freire. – 
Saulo Ramos. – Ary Vianna. – Joaquim Parente. – 
Nogueira da Gama. 

 
PARECER 

Nº 334, DE 1961 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 16, de 1961, que 
revoga o art. 41, da Lei nº 3.751, de 13-4-60. 

 
Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
Pelo Projeto nº 16, de 1961, pretende o 

eminente Senador João Villasbôas revogar o art. 41 
da Lei número 3.751, de 15 de abril de 1960 que 
fixou a data de 3 de outubro de 1962 para a primeira 
eleição à Câmara do Distrito Federal. 

2. Nenhuma objeção suscita o projeto, do 
ponto de vista jurídico-constitucional, sendo de todo 
procedente a medida, pois que, nos têrmos da 
emenda constitucional, recentemente aprovada pelo 
Congresso Nacional, a fixação da data para a eleição 
de que se trata foi deixada à sua iniciativa, a ser 
adotada quando julgar conveniente. 

3. Em tais condições, somos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1961. – 
Jefferson de Aguiar, Presidente. – Nogueira da 
Gama, Relator. – Lima Teixeira. – Heribaldo Vieira. – 
Aloysio de Carvalho Filho. – Brasílio Celestino. 

PARECER 
Nº 335, DE 1961 

 
Da Comissão Especial de Emenda à 

Constituição nº 2, de 1961, que altera os artigos 26, 
36, 60, 110 e o parágrafo único do art. 112 da 
Constituição Federal. 

 
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 
O Projeto da Emenda Constitucional nº 2, de 

191, pretende a alteração dos artigos 26, 56, 58, 110 
e parágrafo único do art. 112 da Constituição 
Federal, de 18 de setembro de 1946. 

Constitui reiteração a rigor, pôsto parcial, dos 
projetos de emenda constitucional, sob os ns. 1 e 2, 
de 1959, oriundos da Comissão Mista que elaborou 
originàriamente os estatutos que regulariam a 
situação jurídico-constitucional de Brasília e do 
Estado da Guanabara. 

A redação do artigo 26 da Constituição 
excluirá a Câmara com junções legislativas que, 
nessa parte, já fôra erradicada pela Emenda 
Constitucional nº 1, de 1961, aditando, contudo, a 
proposição: "com as funções que a lei federal lhe 
atribuir". O projeto atual elimina a Câmara e atribui 
ao Congresso Nacional a elaboração das leis 
atinentes ao interêsse do Distrito Federal, com 
proficiência e melhor técnica, porque – a rigor – a 
Câmara seria inócua e constituiria mero órgão de 
ressonâncias demagógicas, em frustração 
permanente, atritando-se com o Prefeito e 
perturbando sua administração, com as críticas e 
ataques sem conseqüência de um órgão sem 
destinação e sem objetivo. 

Determina a redação do projeto que os 
impostos atribuídos pela Constituição aos Estados e 
Municípios serão arrecadados igualmente pelo 
Distrito Federal, admitindo a criação de Sub-Prefei-
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turas por decreto do Presidente da República, 
que serão providas pelo Prefeito, ad nutum. 
Estabelece ainda que a iniciativa das leis cabe ao 
Prefeito, mas serão encaminhadas ao Congresso 
através de mensagem do Presidente da República, 
assim como estabelece a inclusão do orçamento do 
Distrito Federal na proposta orçamentária da União, 
segundo preceituam os artigos 73, 74 e 75 da lei 
maior. 

As alterações dos artigos 56, 58 e 60 visam 
eliminar das normas vigentes a representação do 
Distrito Federal, na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, consagrando, conseqüentemente, o 
que constituíra ponto pacífico na Comissão Mista e 
nas Comissões Constitucionais anteriores, 
sufragando demais disso, as restrições e ressalvas 
adotadas, à unânimidade, inclusive no plenário, com 
a aprovação do parecer da Comissão Especial a 
respeito do Projeto de Emenda nº 1, de 1961: 

" ...não obstante quaisquer restrições, 
ressalvas ou impugnações totais ou parciais, que 
possam ser aduzidas, como o serão, especialmente 
no que concerne às eleições previstas para o Distrito 
Federal; o que constituiria, se vingasse, cortar-se 
cercemente a razão fundamental da mudança da 
capital para o planalto central data venia. 

"O Senado Federal já se manifestou, em 
têrmos, contra a modalidade eletiva no Projeto de 
Emenda Constitucional nº 1, de 1959, aqui iniciado, 
oriundo de proposição organizada pela Comissão 
Mista, permitindo-se a participação dos eleitores 
residentes no Distrito Federal tão sòmente nas 
eleições para Presidente e Vice-Presidente da 
República. 

"Nem outra solução se poderá admitir, 
sob pena de tumultuar-se o Distrito Federal 
com as divergência políticas e as 
disputas partidárias, desorganizando-se serviços e
 

se impedindo a normal desincumbência das funções 
dos Podêres da República" 

 
"O que parece constituir solução temporária 

deverá transformar-se em determinação definitiva: ao 
Congresso Nacional deve ser atribuída a função 
legislativa do Distrito Federal. 

"Ônus inúteis e despesas prejudiciais serão 
evitadas, com os encargos naturais dos mandatários 
do povo aqui residentes ou domiciliados, na 
elaboração legislativa adequada e autêntica segundo 
as exigências populares e de acôrdo com o relevante 
interêsse público. Estas ressalvas e restrições 
devem ser explicitadas, para que a aprovação do 
projeto de emenda constitucional, oriundo da 
Câmara dos Deputados, não se faça sob influência 
aparente da parêmia; quem cala, consente mas, ao 
revés disto, consoante prévio entendimento de 
líderes, o Senado Federal apresentará projeto 
erradicando aquilo que reputa inadequado ao 
interêsse nacional, posto patriòticamente inserido no 
projeto subcensura". 

A afirmativa não resulta de pronunciamento 
isolado, mas se consubstancia em idéias esposadas 
peIa gama categorizada de manifestações díspares 
mas autênticamente procedentes de representantes 
legítimos dos podêres da República, como se 
vislumbra e vê das opiniões do Ministro da Justiça do 
Govêrno Juscelino Kubitschek, do projeto do 
Deputado Brasílio Machado Neto e da Comissão do 
Egrégio Tribunal de Justiça do ex-Distrito-Federal 
transcritas, com propriedade na justificativa do 
projeto. 

Cogitam as modificações seguintes: 
I – Da alteração da composição do 

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral com a criação 
da Corregedoria Geral, autorizando-se, no § 
4º, o desaforamento de processos de
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apuração de eleições, na iminência de grave 
perturbação no funcionamento dos órgãos 
representativos federais ou estaduais. 

Matéria já adotada na Comissão Mista e pelas 
Comissões Especiais anteriores merecera prévio 
assentimento do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, 
e resultará na eleição de mais um Ministro do 
Supremo Tribunal Federal para ter exercício naquela 
Egrégia Côrte com a suplência do Corregedor Geral, 
exercida por um Ministro eleito pelo Tribunal Federal 
de Recursos. 

II – O art. 2º outorga às capitais dos Estados a 
participação na distribuição do impôsto de renda, 
segundo está previsto no § 4º do artigo 15 da 
Constituição Federal com a obrigação e condição de 
prévia aprovação pelo Tribunal de Contas da 
aplicação das cotas anteriormente recebidas. 

O debate em tôrno do benefício consagrado 
no § 4º do art. 15 da Constituição suscitou 
discussões e inúmeras controvérsias no seio da 
Grande Comissão e na Assembléia Constituinte. Foi 
aprovada a emenda de Adroaldo de Mesquita, que 
deu origem ao texto atual, com a exclusão dos 
Municípios das Capitais dos Estados conforme 
emenda de Horácio Láfer e outros, pôsto já 
consagrada a idéia pela Grande Comissão. A 
inclusão do texto na Constituição foi considerada 
revolução social, para que se pudesse dar 
consistência aos serviços públicos municipais, 
assegurando-se aos brasileiros do interior viverem 
com dignidade e em um mundo melhor, segundo 
manifestação entusiásica de Alìomar Baleeiro 
quando louvou o decisivo apoio de Nereu Ramos em 
prol da medida constitucional. 

A inclusão das capitais com encargos 
imensos e com problemas sociais de vulto, em 
vista do crescente êxodo rural e das 
correntes migratórias nacionais, não prejudi-

ca a aplicação do texto, nem molesta o benefício ali 
consagrado em favor dos Municípios do interior, 
até mesmo pelo critério aritmético a adotar-se na 
divisão do quinhão constitucional, que, 
percentualmente, deve ser majorado para 20%, 
ainda, com a inclusão do impôsto de consumo, a fim 
de permitir-se melhor irrigação financeira no 
hinterland, atendendo-se àqueles alvos pretendidos 
pelo constituinte em 1946, numa partilha tributária 
perfeita e justa, coibitiva da sucção crescente das 
economias estaduais e municipais pela arrecadação 
federal, não obstante beneficiada a União pelo 
poder de emissão da moeda fiduciária, 
estrangulador, pela inflação, da autonomia inerente 
ao regime federativo. 

Justo e benéfico seria a alteração do art. 
2º do projeto, para que se assegurasse ao § 
4º do art. 15 da Constituição Federal a seguinte 
redação: 

"A União entregará aos Municípios, inclusive 
os das capitais vinte por cento do total que arrecadar 
dos impostos de que tratam os ns. II e IV, feita a 
distribuição em partes iguais e aplicando-se, peIa 
menos metade da importância em benefício de 
ordem rural". 

Não é formulado substitutivo, com o 
propósito de inserir o nôvo texto no projeto, porque 
não haveria  possibilidade de se atender a condição 
regimental prevista no art. 361 § 2º nesta Comissão; 
mas no Plenário o objetivo será renovado, com a 
permissão regimental a fim de se assegurar aos 
Municípios dos Estados desamparados e esquecidos 
pela União a possibilidade de modificações 
estruturais nas suas economias, com a solução dos 
problemas sociais que os afligem e estiolam lenta, 
mas fatalmente. 

Só desta maneira, no atendimento local dos 
problemas mais urgentes, com a destinação perfeita o
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aplicação honesta dos dinheiros públicos, será 
possível atenderem-se questões de relêvo, 
primaciais e vitais, de saúde, educação e trabalho, 
hospitais, escolas, artezanatos usinas hidrelétricas, 
abastecimento d'água, construção habitacional, 
estradas vicinais, industrialização rural, mecanização 
da lavoura, silos e armazéns, transporte etc. 

Em face do exposto, merece aprovação a 
emenda constitucional n° 2, de 1961. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 1961. – 
Cunha Mello, Presidente. – Jefferson de Aguiar, 
Relator. – Venâncio Igrejas. – Daniel Krieger. – 
Heribaldo Vieira. – Ary Vianna. – Aloysio de Carvalho, 
vencido em parte. – Ruy Palmeira. – Nogueira da 
Gama, vencido apenas quanto às alterações referentes 
à representação do Distrito Federal na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, por entender que a 
Emenda Constitucional n° 1, já em vigor, resolveu 
satisfatòriamente o problema, assegurando essa 
representação a ser eleita em eleições, que se 
realizarão em data fixada pelo Congresso Nacional. – 
Silvestre Péricles, com restrições. 

 
PARECER 

N° 336, de 1981 
 
Da Comissão de Economia ao Projeto de Lei 

da Câmara número 221-B-59 (n° 35, de 1961 no 
Senado), que isenta dos impostos de importação e 
de consumo, equipamentos telefônicos a serem 
importados pela Telefônica Manhuaçu S. A., em 
Minas Gerais. 

Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
O projeto ora examinado, originário do 

Poder Executivo, concede "isenção dos 
impostos de importação e de consumo, 
bem como de taxas de armazenagem, para o

desembaraço alfandegário dos equipamentos 
telefônicos constantes da Licença número DC-58-
4.389-4.410, emitida pela Carteira de Comércio 
Exterior a serem importados pela Telefônica 
Manhuaçu S. A. E o texto da proposição determina, 
ainda, que o favor a ser concedido não abrange 
material com similar produzido no País, nem a taxa 
de Previdência. 

2. Na exposição de motivos em que o 
assunto foi encaminhado pelo Ministro da Fazenda 
ao Senhor Presidente da República ficou esclarecido 
que 

"O material em aprêço, no valor de duzentas e 
oito mil coroas suecas,, foi objeto de financiamento 
por parte da Telejonaktiebolaget Ericson, Estocolmo, 
aprovado pelo Conselho da Superintendência da 
Moeda e do Crédito, conforme Certificado de 
Prioridade Cambial n° 313, de 14 de março de 1958".

3. Também, na referida exposição de motivos 
está dito que "o Conselho de Política Aduaneira, 
tendo em vista tratar-se de equipamento 
indispensável ao País, cuja demografia vem 
revelando sensível aumento populacional, em 
contraposição ao baixo índice de centros telefônicos 
instalados", manifestara-se favoràvelmente à 
isenção. 

3. A proposição foi formulada com o pleno 
atendimento às normas que regem a matéria nela 
contida e durante sua tramitação na Câmara, foi alvo 
de cuidadoso exame em três Comissões Técnicas 
daquela Casa do Congresso; ao texto original; 
aliás, a Comissão de Finanças da Câmara 
apresentou um substitutivo que prevaleceu. Suas 
disposições estão, assim, perfeitamente ajustadas ao 
interêsse público. 

5. São estas, pois, as razões que nos levam a 
opinar favoràvelmente ao projeto. 
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Sala das Comissões, 18 de maio de 1961. – 
Fausto Cabral, Presidente. – Nogueira da Gama, 
Relator. Alô Guimarães. – Lobão da Silveira. – 
Fernandes Távora. 

 
PARECER 

Nº 337, DE 1961 
 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 35, de 1961 (nº 221-B-50 da Câmara) 
que isenta dos impostos de importação e de 
consumo equipamentos telefônicos a serem 
importados pela Telefônico Manhuaçu S. A. em 
Minas Gerais. 

 
Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
1. O Projeto nº 221-B, de 1959, na Câmara 

dos Deputados, e nº 35, de 1961, do Senado, é 
originário do Poder Executivo, visando a conceder 
isenção dos impostos de importação e de consumo, 
bem como de taxas de armazenagem para o 
desembaraço alfandegário de equipamento 
telefônico, devidamente licenciado, e que se 
destinam à Telefônica Manhuaçu S.A. 

O benefício a ser concedido não abrange 
material com similar produzido no País, nem a taxa 
de Previdência Social. 

O Conselho de Política Aduaneira, ouvido a 
respeito, manifestou-se favorável à isenção, por ser 
indispensável ao País o equipamento de que se trata. 

A Comissão de Economia opinou 
favoràvelmente ao projeto. 

2. Estando atendidas tôdas as normas que 
regulam a matéria e em face do critério 
uniformemente adotado para os casos como o do 
projeto, somos pela sua aprovação integral. 

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – 
Nogueira da Gama, Relator. – Mem de Sá. 
– Ary Vianna. – Saulo Ramos. – Joa-

quim Parente. – Gaspar Velloso. – Barros Carvalho. 
– Lobão da Silveira. 

 
REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

 
ARMAS DA REPÚBLICA 

 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas 

 
Diploma de Suplente de Senador Federal 
 
Extrato da ata geral dos trabalhos sôbre a 

apuração das eleições para Suplentes de Senadores 
Federais, realizadas no Estado de Alagoas em 3 de 
outubro de 1954, que servirá de Diploma ao 
candidato eleito Dr. Afrânio Salgado Lages. 

 
Total dos votos válidos apurados 

 
Em tôda a Circunscrição do Estado de 

Alagoas foram apurados 205.554 (duzentos e cinco 
mil quinhentos e cinqüenta e quatro) votos.para 
Suplentes de Senador Federal nas eleições de 3 de 
outubro de 1954. 

 
Votação obtida pelo diplomado 

 
Foi considerado eleito suplente do Senador 

Antonio de Freitas Cavalcanti o cidadão Afrânio 
Salgado Lages, candidato da União Democrática 
Nacional, por haver obtido 56.894 (cinqüenta e seis 
mil oitocentos e noventa e quatro) votos. 

Assim, tendo em vista o disposto no art. 118 
da Lei nº 1.164, de 24 de julho de 1960 (Código 
Eleitoral), e para que produza os devidos efeitos 
legais, é expedido o presente extrato que servirá de 
Diploma de Suplente do Senador Federal pelo 
Estado de Alagoas, Dr. Antônio de Freitas 
Cavalcanti, ao cidadão Afrânio Salgado Lages, eleito 
pela União Democrática Nacional. 
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A ata geral, lavrada em 26 do corrente, e de 
cujo original foi extraído o presente, foi aprovada e 
devidamente assinada pelos membros dêste 
Tribunal, em sessão de 29 dêste mês. 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 
Maceió, 30 de novembro de 1954. a) Hermann Byron 
de Araújo Soares – Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Acha-se presente o 
Sr, Afrânio Salgado Lages, suplente convocado 
para o preenchimento da vaga aberta na 
representação do Estado de Alagoas em virtude do 
afastamento do Sr. Antônio de Freitas Cavalcanti 
para o exercício do cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União. 

A fim de introduzir Sua Excelência no Plenário, 
para a prestação de compromisso regimental, esta 
Presidência designa os Srs. Senadores Silvestre 
Péricles, Rui Palmeira, Barros Carvalho, Daniel 
Krieger e Lima Teixeira. 

Acompanhado da Comissão, tem ingresso no 
recinto, presta o compromisso regimental e toma 
assento na Bancada o Sr. Afrânio Salgado Lages. 
(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 1º 
Secretário. 

São lidas as seguintes: 
 

COMUNICAÇÕES 
 
Em 13 de julho de 1961. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, de conformidade com o disposto no art. 
72, parágrafo único, do Regimento Interno, que 
integrarei, no Senado, a Bancada da União 
Democrática Nacional. 

Atenciosas saudações, Afrânio Salgado 
Lages. 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, para os fins convenientes, que tendo 
deliberado desistir do restante da licença em cujo 
gôzo me achava, nesta data reassumo o exercício do 
meu mandato. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961. – 
Sebastião Archer. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 247, DE 1961 

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

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 35, de 1961, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961. – 
Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
deliberação do Plenário, o projeto a que se refere o 
requerimento figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Sôbre a mesa outro requerimento, que vai ser 
lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 248, DE 1961 

 
URGÊNCIA 

 
Nos têrmos do art. 330, letra b, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei 
tia Câmara nº 90, de 1961, que dá nova redação ao 
art. 124 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
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Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961. – 
Gilberto Marinho. – Barros Carvalho (Líder do PTB). 
– Filinto Müller (Líder da Maioria). – Juscelino 
Kubitschek. – Benedito Valadares (Líder do PSD) . – 
Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do art. 
328, do Regimento Interno, o requerimento será 
votado no fim da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE: – Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Linos de 

Mattos. 
O SR. LINO DE MATOS (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente, a ética parlamentar e o 
bom cavalheirismo nos aconselharam a ouvir, em 
respeitoso silêncio, o discurso que proferiu o 
eminente Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
ao empossar-se na cadeira da representação Goiana 
nesta Casa. 

Os compromissos assumidos com a 
opinião pública nos obrigam a contestar grande parte 
das afirmações contidas no pronunciamento do 
ilustre ex-Presidente da República, o que 
lastimamos. 

Os Anais desta Casa poderão dar testemunho 
de que fomos – das mais assíduas e duras vêzes 
contra a orientação governamental do então 
Presidente Juscelino Kubitschek. 

Nossa ação não se restringiu à tribuna 
parlamentar. Fomos aos comícios nas praças 
públicas. Pregamos a necessidade imperativa da 
mudança, O povo brasileiro exigiu a renovação 
como indispensável. E renovação se fêz de 
maneira jamais registrada nas nossas pugnas 
eleitorais. 

O impacto maciço de milhões de votos 
esclarecidos pela pregação dos renovadores, tendo à 
frente o candidato Jânio Quadros, fulminou, de maneira 
inexorável o Govêrno que fizera da inflação fidu-

ciária e do descritério nos planos da industrialização 
a pedra básica do seu plano desenvolvimentista. 

O discurso de posse do nobre Senador 
Juscelino Kubitschek, apresentado à Nação, em 
caráter oficial, porque pronunciado no Senado da 
República, tem forma de verdadeira ratificação dos 
seus atos de govêrno. 

Permitir que conste dos Anais desta Casa, o 
referido discurso, sem uma contestação, embora 
rápida e em têrmos superiores, poderia ser 
interpretado como recuo de nossa parte, numa 
expécie de aprovação, pelo silêncio, de providências 
administrativas, com as quais não concordamos. 

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

O SR. LINO DE MATOS: – Concedo-o com 
prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Ouço V. Exa. 
com a atenção e o acatamento que muito me 
merece, ao expressar o que considero opinião 
pessoal de V. Exa., que também respeito. Como 
costumo não renegar o passado, nem dizer um 
objeto, hoje branco e amanhã prêto, peço constar do 
discurso de V. Exa. êste meu aparte, que é de 
solidariedade do meu Partido à administração do 
Govêrno passado. Os erros, o Sr. Juscelino 
Kubitschek já declarou não ter compromissos com os 
erros, e ninguém é invulnerável ao êrro. Errou o Dr. 
Getúlio Vargas e errou o General Eurico Dutra, 
erraram o Presidente Café Filho e o Dr. Juscelino 
Kubitschek, e errará o Dr. Jânio Quadros. É uma 
questão de interpretação, e, por isso, respeito o 
discurso de V. Exa. como manifestação de atitude 
pessoal. 

O SR LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa, um aparte? 

O SR. LINO DE MATOS: – Ouvirei o nobre 
Senador. 
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O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Exa. 
acaba de afirmar que o Dr. Jânio Quadros assumiu a 
Presidência da República; eleito por milhões de 
votos que lhe reconheceram as vantagens do 
seu programa administrativo pregado em praça 
pública. Mas o ex-Presidente Juscelino Kubitschek 
foi eleito Senador por milhares de votos, e 
ontem, a solenidade de sua posse, nesta Casa, 
resultou numa verdadeira consagração, portanto 
no julgamento inflexível da opinião pública 
brasileira. 

O SR. LINO DE MATOS: – O aparte do nobre 
Senador Victorino Freire eu o recebo como 
homenagem à atitude que vem de tomar, atitude de 
coerência que S. Exa, sempre fêz questão de 
evidenciar, nesta Casa e na vida, pública. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. LINO DE MATOS: – O aparte 
do nobre Senador Lobão da Silveira, certo a 
opinião pública compreenderá. Não estou, com o 
meu discurso, procurando desmerecer o valor 
pessoal e o prestígio eleitoral do nobre e 
eminente colega Senador Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. 

O Estado de Goiás o fêz Senador, teve as 
suas razões para êsse procedimento. 

A inegável simpatia pessoal do nobre 
Senador Juscelino Kubitschek, o diploma de senador 
que o eleitorado de Goiás lhe outorgou, as 
manifestações dos seus amigos da Guanabará, de 
Belo Horizonte e de S. Paulo por ocasião do 
seu regresso da Europa, a sua posse festiva 
neste Senado, a amizade que cultivaremos nos 
nossos tratos parlamentares, políticos e pessoais 
como homenagem ao regime democrático, 
nada disso irá isentar o ilustre Senador goiano 
da culpa imensa, da culpa intransferível de

haver passado às mãos do Presidente Jânio 
Quadros a tarefa árdua, a missão difícil porque 
quase superhumana, de realizar a renovação 
governamental da República imposta pelo povo 
brasileiro. (Muito bem!). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 
para urna comunicação. 

O SR. NOVAES FILHO (para uma 
comunicação) (*): – Sr. Presidente, sabe o Senado 
da minha honra em pertencer à lavoura canavieira de 
Pernambuco. Sabe mais ainda o Senado da minha 
grande honra em ser remanescente daquela famosa 
legião dos senhores de engenho de minha terra, que 
não legaram ao Brasil sòmente a civilização 
açucareira, sem dúvida contribuição das melhores e 
das mais notáveis para o desenvolvimento 
econômico e cultural da nossa Pátria. Êsse orgulho 
eu o possuo porque nenhuma classe, classe 
abonada, classe inteligente, classe que buscava nos 
livros os melhores ensinamentos, nenhuma classe se 
avantajou à minha na contribuição magnífica a todos 
os grandes ideais que a Pátria tem defendido. 

Quem fêz a Guerra da Restauração, Sr. 
Presidente? Quem expulsou os estrangeiros 
invasores do solo pátrio? Quem fincou aquêle marco 
extraordinário dos Guararapes, que é, sem favor, o 
maior da unidade nacional? Foram os senhores 
de engenho de Pernambuco, que deram dinheiro, 
deram sangue, deram vida, deram comando 
através de dois autênticos senhores de engenho – 
João Fernandes Vieira e Vidal Negreiros. Chamaram 
êles às suas Casas Grandes, para aquelas 
confabulações  memoráveis de tanta resso-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nãncia na História de nossa Pátria os índios, através 
de Felipe Camarão, e os negros, por intermédio de 
Henrique Dias. 

Depois, veio a luta pela abolição dos escravos. 
Quem mais se empenhou,. neste País, pelo grande 
ideal da extinção da escravatura? Dois homens 
descendentes da velha fidalguia canavieira da minha 
terra, dois meninos nascidos em berço de ouro – 
Joaquim Nabuco e José Mariano Carneiro da Cunha. 
Quem presidiu o Gabinete abolicionista? Um senhor 
de engenho, o Conselheiro João Alfredo. Qual foi o 
homem mais liberal, mais tocado de vontade de 
atender a tôdas as reivindicações do Segundo 
Império, senão aquêle senhor de engenho de minha 
terra, que presidiu o maior número de Gabinetes no 
Segundo Império, o Sr. Marquês de Olinda? 

Sr. Presidente, uma classe que se acompanha 
dessas tradições, que fêz essa trajetória, que marcou 
os seus dias nessa marcha, sofrendo sempre pelos 
ideais da nacionalidade e da liberdade, não teme 
confrontos e desafia julgamentos. 

Daí porque tenho dito, desta tribuna, do meu 
constrangimento e da minha tristeza em verificar que 
a Imprensa brasileira dá às Ligas Camponesas, 
fundadas em Pernambuco, um sentido que não é 
verdadeiro, ao dizer que elas constituem a defesa 
dos trabalhadores contra a prepotência, o jugo e o 
espírito empedernido dos proprietários agrícolas da 
minha terra. 

Sr. Presidente, não é sem grande mágoa que 
vejo alastrar-se tal convicção pelo Brasil inteiro, 
atingindo em cheio os agricultores da zona mais 
pobre do Brasil, da zona mais necessitada e mais 
desassistida, onde os rebanhos são dizimados por 
falta de pastagens e até de água e as culturas 
desaparecem, em conseqüência das estiagens – o 
Nordeste. 

Como podem os proprietários agrícolas, em 
tais circunstâncias ser prósperos e abonados? Como 
podem dar aos que com êles convivem e colaboram, 
lavrando a terra, uma situação que constitua 
exemplo, nos quadros da organização agrícola e do 
trabalho rural em nosso País? 

Contra tal injustiça tenho-me insurgido, desta 
tribuna. 

Ainda há poucos dias, a Imprensa do Rio 
noticiou que em um engenho pernambucano no 
Município de Àgua Prêta, foi marcado um operário 
com ferro de marcar o gado, porque pertencia às 
Ligas Camponesas. 

Li a comunicação do Secretário de Segurança 
de Pernambuco, oficial do Exército Coronel Costa 
Cavalcanti, desapaixonado porque nem sequer é 
pernambucano, mas natural do Estado do Ceará, 
declarando que o fato não tinha qual. quer ligação 
com as famosas Ligas Camponesas. Tratava-se de 
um crime hediondo, resultante, de desentendimento 
entre dois desafetos. Tendo o feitor do engenho se 
inimizado com um trabalhador e estando ambos 
embriagados, numa festa junina, empenharam-se em 
luta que terminou da maneira hedionda e repelente 
noticiada pela Imprensa. 

E mais ainda, Sr. Presidente, dizia a nota que 
o proprietário do engenho descendente de velha 
estirpe pernambucana, homem dos melhores da 
minha terra, achava-se ausente da sua propriedade 
mas, ao ter conhecimento do fato, regressou 
imediatamente para dar sua colaboração, empenho e 
recursos a fim de que fôsse punido o autor daquele 
crime. 

É com tristeza que verifico a injustiça ora feita 
à classe agrícola de minha terra, que vive em meio 
às maiores dificuldades, com débitos, hipotecas, 
desconfôrto e desesperanças mas que em todos
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os fastos da nacionalidade, sempre compareceu com 
seu grande espírito de amor à liberdade e a tôdas as 
causas de emancipação, autonomia e melhor 
assistência aos homens que mourejam nos campos. 

Sr. Presidente, recebi hoje o seguinte 
despacho de Pernambuco: 

"Penhorado ao prezado amigo pela 
oportunidade de ler da tribuna do Senado a seguinte 
nota: Para conhecimento de seus associados e do 
público em geral, a Associação dos Fornecedores  
de cana de Pernambuco informa que nesta data, 
transmitiu ao Senhor Deputado Andrade Lima Filho o 
seguinte telegrama": 

"A Diretoria da Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco tomando conhecimento do 
seu Requerimento para a formação de uma 
Comissão parlamentar de Inquérito, fundamentado 
no caso da marcação a ferro do trabalhador Agnelo 
Delmiro, considerado como uma repressão às 
reivindicações das Ligas Camponesas, decidiu, 
unânimemente prestar a V. Exa. e aos demais 
signatários os seguintes esclarecimentos; primeiro, 
que o referido trabalhador jamais pertenceu às Ligas 
Camponesas, sendo o incidente totalmente estranho 
aos problemas de terra ou ao trabalho rural; 
segundo, que a ocorrência se verificou com o 
completo desconhecimento do proprietário do 
engenho, que estava em Recife, o qual, ao saber do 
fato viajou para Água Prêta a fim de auxiliar as 
medidas das autoridades policiais para a captura 
do autor das atrocidades; terceiro, o caso limitou-se, 
pois, a um incidente entre o trabalhador e o 
leitor perverso, que estava embriagado; quarto, a

apuração do fato da forma supra, realizada por esta 
Associação, corresponde ao Relatório do Secretário 
da Segurança e aos esclarecimentos prestados ao 
presidente da República pelo Governador em 
exercício Sr. Pelópidas Silveira. A classe canavieira 
de Pernambuco em nada se opõe a uma sindicância 
objetiva e desapaixonada dos problemas do trabalho 
rural. Protesta, veementemente, contra as 
deturpações criadas, visando situar os homens da 
lavoura, já assoberbada pela dificílima conjuntura 
econômica como capazes de processos atrozes, 
como torturas em sêres humanos. As aludidas 
deturpações, além de constribuirem para que ainda 
mais se perturbem as condições dos trabalhos rurais, 
estão ocasionando viva indignação entre a classe 
agrícola pernambucana. Agradeceremos a V. Exa. a 
leitura do presente cabograma da tribuna do Senado 
e apresentamos-lhe atenciosas saudações cordiais; 
as. Luiz Gonzaga Xavier Andrade, Presidente". 

Sr. Presidente, lendo êste telegrama, faço-o 
com prazer; porque vem esclarecer dúvidas que, por 
várias vêzes, procurei desfazer desta mesma tribuna 
e, pela alegria que sinto ao verificar que essa nobre 
classe, através do seu órgão autorizado, está 
indignada diante de tantas mentiras e tantas calúnias 
que se vêm espalhando em tôrno de uma corporação 
laboriosa, honesta e, sobretudo, que se acompanha 
dos maiores e melhores serviços às grandes causas 
da nacionalidade. 

A lavoura de Pernambuco não pode 
nem recebe lições de quem quer que seja 
para o comprimento de seus deveres de 
compreensão, de inteligência, pois seu desejo
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é o de que os dias de amanhã sejam bem melhores 
para os seus modestos operários e possam torná-los 
mais felizes, proporcionando um ambiente de bem-
estar e de maior alegria a tôda, a comunhão agrícola 
do Brasil. (Muito bem! Muito bem). 

Em meio ao discurso do Sr. Novaes Filho, o 
Sr. Moura Andrade deixa a Presidência, assumindo-a 
o Sr. Gilberto Marinho 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mendonça Clark. 

O SR. MENDONÇA CLARK (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, antes de entrar no 
assunto de meu discurso quero fazer uma ligeira 
retificação a respeito de notícia publicada pelo 
Correio da Manhã de hoje sôbre uma providência 
que teria sido tomada pelo Sr. Presidente Jânio 
Quadros, em conseqüência de uma audiência que 
tive com S. Exa. em companhia do Sr. Antônio 
Vivacqua Filho. 

Sentindo aproximar-se os seus últimos dias, o 
nosso saudoso companheiro Senador Attílio 
Vivacqua solicitou-me, na hipótese de sua falta, 
esforços no sentido de amparar certa iniciativa que 
estaria sendo realizada pelo seu irmão Sr. Antônio 
Vivacqua Filho, Professor do Instituto de Tecnologia 
de Minas Gerais. 

Em cumprimento â promessa feita ao nosso 
tão pranteado colega, leveio-o à presença do 
Sr. Jânio Quadros, que tomou conhecimento de 
um número imenso de experiências feitas por êste 
ilustre brasileiro durante os últimos vinte anos 
de trabalho honesto e modesto até então 
inaproveitado. 

Sr. Presidente, hoje, já o Correio da Manhã  
publica o bilhete que S. Exa., o Presidente da Re-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

pública, enviou ao Presidente do Instituto Brasileiro 
do Café, no sentido de que estudos urgentes fôssem 
feitos sôbre o processo de fabricação de 
refrigerantes com sabor de guaraná, à base de 
resíduos de café, de autoria de Antônio Vivacqua 
Filho. 

Se realmente puderem ser comprovados os 
seus resultados práticos, teremos chegado a uma 
solução feliz para o aproveitamento do tipo de café 
de baixa qualidade que está sendo destruído. 

Sr. Presidente, a retificação que me referi no 
início do meu discurso é sôbre um equívoco 
praticado pela imprensa credenciada na Secretaria 
da Presidência. Durante a audiência com o 
Presidente da República êste, desejoso de manter 
contado com o Sr. Antônio Vivacqua Filho, solicitou-
lhe o enderêço em Belo Horizonte, sendo informado 
que residia na Rua Fernandes Tourinho. Daí a troca 
do nome do Sr. Antônio Vivacqua Filho pelo da rua 
citada. 

Por espírito de justiça desejo restabelecer o 
verdadeiro nome do inventor que é Antônio Vivacqua 
Filho, e não Fernandes Tourinho. 

Feito êste esclarecimento, passo Sr. 
Presidente, a dizer a esta alta Casa do Congresso 
Nacional que o Piauí espera e os piauienses confiam 
na ação administrativa do Sr. Jânio Quadros, porque 
sabem que ao lado de suas grandes experiências de 
homem público e de administrador comprovado, 
possui a sua alma modesta profundos sentimentos 
humanitários. O problema de valorização do homem 
pelo trabalho é o seu principal objetivo. 

Nosso Presidente encontra justamente nos 
piauienses a vontade de trabalhar, a vontade férrea 
de lutar pela sua terra natal, com a modéstia e a 
inteligência que são suas características. 

Falta aos piauienses recursos 
materiais para permitir uma de-
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marragem, uma simples demarragem. Dado êsse 
impulso, assistirão os brasileiros, com certo espanto, 
à rápida transformação do Estado mais pobre da 
Federação, que surgirá como dos mais prósperos, 
porque nossas riquezas naturais são imensas. 

A mocidade do jovem jornalista piauiense, 
nascido em Parnaíba, José Pinheiro, descendente de 
uma família das melhores de Parnaíba, honesto e 
dedicado aos seus amigos, revoltou-se contra êsse 
estado de coisas que no momento atravessa o Piauí. 
Decidiu reagir. E, como homem de imprensa, 
convocou seus companheiros, repórteres de todos 
os jornais cariocas, para uma visita ao Piauí, a fim de 
que pudessem examinar seus problemas e clamar 
pelas justas soluções. 

A caravana foi dado o nome do nosso maior 
jornalista vivo, Herbert Moses. As reportagens 
começam a surgir em tôda a imprensa, José Pinheiro 
a quem vi nascer e crescer, sempre foi espírito dos 
mais ativos; herdou, aliás, o tino do seu operoso pai. 
Deu a orientação que julgou mais oportuna dar aos 
seus colegas, ao elaborar as reportagens. A 
sinceridade dos moços repórteres, dizendo 
verdades, verdades cruas, chocou os brasileiros, 
principalmente os da ex-Capital Federal, e em 
especial a colônia piauiense. Foi um choque elétrico, 
oportuno, porém rude como a verdade o é. 

Nada tenho a comentar sôbre a reação dêsses 
moços. Êles têm suas razões, seus sentimentos 
ainda estão puros e devem ser respeitados. 

José Pinheiro e seus dignos colegas, jovens 
militares da imprensa nacional, falando verdades, 
expondo as misérias do povo do Piauí, não teve ainda 
tempo de verificar que outras e maiores misérias 
existem na China, na índia, na África, para não falar 
na Itália onde, ao lado da "Via Apia", em Roma, ve-

mos casebres levantados com pedaços de 
folhas de Flandres, madeira etc., por cima dos 
aterros de lixo; que vemos nas praças ou subúrbios, 
de este a sul de Paris, as "bidon ville" as casas de 
lata; que vemos em New York, em bairros como 
Harlem; e que vemos em ambos os lados da 
estrada-contôrno do Rio de Janeiro, atêrro de 
Manguinhos, Olaria e Bonsucesso, perto do mercado 
nôvo em construção; na via de acesso a Petrópolis, 
velhos casebres, localizados em cima de aterros de 
lixo com pleno acesso a Copacabana, nos 
morros ladeiros à Lagoa Rodrigo de Freitas, ao 
lado de bairros nobres da nossa ex-Moderna Capital, 
hoje Belacap, a mesma miséria e as mesmas 
favelas. 

Não defendo a miséria de algumas populações 
piauienses – luto há 25 anos contra ela – e 
sòmente agora vejo um faixo de luz – a luz 
da esperança de melhores dias para o Piauí e o 
Brasil. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V. Exa. acaba 

de atacar, com muita propriedade, o assunto das 
favelas que, parece, é o principal de tôdas as 
administrações brasileiras. Agora, em Brasília, está 
se formando, com a transferência dos moradores do 
Núcleo Bandeirante para a Asa Norte, localizando-os 
em moradias provisórias, de madeira, uma 
verdadeira favela em pleno Plano Pilôto. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., nobre Senador Lobão da 
Silveira. Tenho sido testemunha da campanha de 
V. Exa. em defesa dêsses moradores aos quais V. 
Exa. com certa propriedade, espera seja da-
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da prévia garantia de melhor residência. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Se, quanto ao 
Piauí, vejo uma luz – é porque no Piauí nada 
devemos – nada devemos ao Govêrno Federal – 
nada devemos de empréstimos externos. 

Somos pobres – mas pobres sem dívidas – 
temos, entretanto condições excepcionais para uma 
ação rápida e possível – sem grandes ônus para a 
Federação. Se assim, estou certo – a partir de 27 de 
julho o Sr. Presidente Jânio Quadros – deliberar 
sôbre nossos problemas com aquêle alto espírito 
público que guiou S. Exa. na reunião da Guanabara. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – V. Exa. dá 
licença para um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Com 
satisfação. 

O SR. JOAQUIM PARENTE: – Estou 
ouvindo, com muita atenção, as apreciações do 
nobre companheiro de Bancada, relacionadas com 
a visita ao nosso Estado de uma equipe de 
jornalistas. Já tive oportunidade de também ocupar 
a tribuna para me congratular, não só com o 
“Correio da Manhã”, como com os demais 
representantes da Imprensa, que nos honraram 
com sua presença. Enviei nossos agradecimentos 
e, ao mesmo tempo, focalizei certos problemas 
relacionados com o Piauí. Efetivamente reconheço 
que aquêles assuntos foram tratados com certa 
agudeza, mas, de certo modo, me pareceram 
interessantes, porque não apenas os piauienses, 
mas todos os brasileiros terão conhecimento
 das nossas dificuldades e dos nossos 
problemas. Desejo, entretanto, salientar, que 
decorridos apenas cinco meses do Govêrno do

Presidente Jânio Quadros, já se sente que o Piauí 
pode, neste instante, ficar um tanto aliviado e 
esperançoso de que dentro em breve seus 
problemas serão solucionados. As providências de 
S. Exa. não se fizeram tardar, porque, como sabe V. 
Exa., o Sr. Presidente da República já tomou várias 
deliberações de grande interêsse para o Piauí, 
notadamente aquelas que dizem respeito à barragem 
da Boa Esperança, ao Aeroporto de Teresina e aos 
serviços de água e esgôto. Espero que, com a visita 
que S. Exa. irá fazer agora ao Estado do Maranhão, 
quando serão também examinados os problemas do 
Piauí, sejam equacionados e examinados com o 
mesmo interêsse e atenção que o Sr. Jânio Quadros 
vem dispensando ao nosso Estado. Por último, devo 
dizer que tivemos a visita de uma nossa Prefeita, 
Dona Zesita Sampaio. Foi recebida pelo Sr. 
Presidente da República e atendida em tôdas as 
reivindicações feitas a S. Exa. Também há pouco 
tivemos a visita do Prefeito da Capital do Piauí, Sr. 
Petrônio Portilho Nunes, que tratou pessoalmente 
com S. Exa. os problemas relacionados com 
Teresina, notadamente os que diziam respeito ao 
saneamento – água e esgôto – foi prontamente 
atendido em tôdas as reivindicações. Peço desculpa 
pela extensão do aparte, pois desejava não só 
associar-me às declarações do nobre colega, como 
prestar êstes esclarecimentos. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço ao 
nobre Senador Joaquim Parente o aparte valioso 
para o meu discurso, porque dá mais uma 
demonstração da maneira como o Excelentíssimo Sr. 
Presidente da República recebe os piauienses que o 
visitam, atendendo as suas reivindicações. 

Posso assegurar aos ilustres 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
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se bem amparados, se bem equacionados os nossos 
problemas, podemos iniciar a exploração das nossas 
jazidas de Huminita nas praias de Luís Corrêa, 
exportando para os Estados Unidos, aquilo que a 
grande Nação importa da Índia; exploraremos a 
Salgema, que como uma dádiva celeste está no 
Município de Luís Corrêa, virgem e pura, faremos 
intensiva agricultura no Delta do Paraíba, com as 
suas mil ilhas, automàticamente irrigadas pela alta 
das marés, onde as terras se assemelham
 pela fertilidade com as de Java e Sumatra, 
intensificaremos a nossa pesca quer no mar como no 
Paraíba, o velho mangue é considerado um dos mais 
piscosos do País; plantaremos o algodão de fibra 
longa nas planícies de Piracuruca, Castelo e Picos 
onde as riquezas de água do sub-solo e as 
grandes estiagens são o “habitat” natural do 
algodão. Que se ouça a respeito êste grande 
Senador e maior jornalista, o nosso estimado Assis 
Chateaubriand, exploraremos os depósitos de 
fosfato de Valença, plantaremos laranjas em terras 
excepcionais perto de Teresina, Castelo, São 
Miguel de Tapuaí, perfuraremos poços artesianos 
e libertaremos os rios submersos que atravessam 
o Estado, e que ao serem furados pelas 
sondas, vêm espontâneamente à superfície, 
pesquisaremos o carvão anunciado por muitos que 
fizeram sondagens, melhor que o de Cardiff, 
cultivaremos o grande Vale do Rio Gurgueia, com 
terras consideradas excepcionais, conforme pode 
atestar o “INIC”, pelo sucesso da colônia ali 
instalada, faremos um retôrno ao passado histórico 
renovando e melhorando os nossos rebanhos pois, 
o Piauí é em tôda parte conhecido como a “terra 
do meu boi morreu”. Há muito o boi perdeu o seu 
prestígio no Piauí, nossos rebanhos, os 
problemas de arame farpado – das irrigações – dos

açudes, aguadas, barragens e poços artesianos – os 
piauienses de hoje não se deixarão intimidar pelo 
renome dos seus antepassados. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores – falei de 
coisas que existem e que dão trabalho e que exigem 
recursos sempre negados aos piauienses, para que 
de fato sejam conseguidos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores – Deus 
me deu, para suportar sempre que estivemos 
abandonados, desprezados pela Federação, tempo 
êste que já passou, pois estamos prestes a entrar 
numa outra fase, digo: Deus nos deu de presente a 
carnaúba e o babaçu, deu ainda o tucum e a 
mamona como também os diamantes de Gilboés e 
do Sul do Estado – e ainda o Rio Parnaíba – velho 
monge de barba branca. 

Se industrializarmos estas riquezas, dádivas 
divinas, se aproveitadas convenientemente as outras 
demais riquezas que exigem trabalho, mão-de-obra e 
capital, nós no Piauí sairemos da miséria que a 
Federação nos impôs pelo abandono e 
assombraremos os demais brasileiros pelo sucesso 
que produziremos com o trabalho honesto e hercúleo 
que só os homens batidos por tôdas as dificuldades 
são capazes de executar. 

Os piauienses têm dentro de si uma energia 
imensa que só pode ser comparada à sua 
resignação. 

O grande Presidente Jânio Quadros, no dia 27 
de julho, saberá resolver os nossos problemas e 
mudar a nossa história econômica. 

Aí então, José Pinheiro e todos os jovens 
jornalistas piauienses saberão também cumprir o seu 
dever de filhos da terra ajudando com seu amor, com 
seu entusiasmo e conhecimentos àqueles que lá no 
Piauí, auxiliados pelo Gevêrno Federal, souberem 
cumprir o seu dever. 
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Concedo o 
aparte. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Nobre 
Senador, o discurso de V. Exa. impressiona, e faz 
que todos pensemos, procurando, dentro de nossas 
possibilidades, concorrer para o progresso do Estado 
do Piauí. Acredita V. Exa. e o Presidente Jânio 
Quadros, no próximo dia 27, poderá conceder tantos 
auxílios? Desejo que S. Exa. realmente auxilie o 
Estado do Piauí que precisa, porém receio que a 
ajuda provenha do Fundo do Trigo. Tôdas as 
promessas que temos ouvido – e como 
representante da Guanabara ouvi encantado aquelas 
promessas grandiosas em que só se falava em 
bilhões e milhões – tudo é retirado do Fundo do 
Trigo, e por isso, embora esperançoso, tenho 
dúvidas, muito sérias, sôbre se o Fundo do Trigo 
permitirá o emprêgo, ao bel prazer do Presidente, 
dêsses milhões e bilhões de cruzeiros. Se os 
recursos para o Estado do Piauí forem como para o 
Estado da Guanabara, retirados da mesma fonte, 
confesso a V. Exa. minhas dúvidas sôbre a execução 
do prometido. Cumprimento V. Exa. pelo seu 
magnífico discurso e quero que fique ciente de que 
acompanho com interêsse o drama do Piauí. Faço 
votos para que o nosso Govêrno encontre a forma de 
resolver, embora tardiamente mas de modo 
definitivo, problema tão angustiante. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço o 
aparte do nobre colega, Senador Caiado de Castro. 
Tôdas as vêzes que ocupo a tribuna para defender 
os interêsses do povo do Piauí, S. Exa., que lá 
estêve e de fato percorreu o Estado, tem palavras de 
encorajamento e de apoio aos apelos que faço. 

Pelo respeito que me merece o

Senador Caiado de Castro e pela amizade que 
mantemos, desejo dar a S. Exa. um esclarecimento: 
não creio haja qualquer dúvida com relação aos 
recursos do Fundo do Trigo, porque as duas 
operações de trigo têm o valor, respectivamente, de 
trinta e quatro bilhões e quatorze milhões de dólares. 
Nas condições estabelecidas para a aplicação dessa 
importância, há uma cláusula segundo a qual 20% 
do total em cruzeiros ficarão a critério do Govêrno 
Federal, para serem investidos na solução de 
problemas sociais e econômicos. Os 80% restantes 
– V. Exa. tem razão – têm outras aplicações. Foi 
baixado um Decreto especial sôbre a matéria, com 
objetivo de baneficiar todos os Estados. É dêsse 
Fundo que o Sr. Presidente da República vem 
lançando mão, justamente por não encontrar no 
Orçamento Federal recursos suficientes para atender 
às necessidades dos Estados e os apelos dos 
Governadores. A minha preocupação, embora 
carioca de nascimento, era que o Estado da 
Guanabara, tendo em vista seus múltiplos 
problemas, necessitasse de recursos que 
liquidassem o Fundo do Trigo, nada sobrando para o 
nosso pobre Piauí. Mas o Sr. Presidente da 
República é muito cauteloso na concessão dêsses 
auxílios e vai somando as verbas à proporção que as 
concede. Deve mesmo ter prèviamente estabelecido 
um limite máximo para cada Estado. 

Apreciei muito os cálculos que S. Exa. fazia, 
quando concedia milhões para a Guanabara e para o 
Estado do Rio. Tal preocupação é um sinal de que 
deve ter reservado algum grão dêsse trigo para o 
Piauí. 

Assim, é muito justa a preocupação 
manifestada pelo nobre Senador Caiado de 
Castro mas tenho a impressão, a quase 
certeza de que a distribuição dêsses vinte
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por cento está a critério do Presidente da 
República. 

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

O SR. MENDONÇA CLARK: – Pois 
não. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Terei muito 
prazer em verificar o acêrto das palavras de V. 
Exa. Também eu acreditei nas promessas do Sr. 
Jânio Quadros, mas está me parecendo que foram 
exageradas. Tenho a impressão de que os bilhões 
concedidos vão esgotar tôdas as suas reservas do 
Fundo do Trigo, e, conseqüentemente, torná-lo 
inoperante. Meu objetivo, porém foi apenas 
levantar a questão, talvez com a veleidade de 
supor que algum assessor transmita ao Sr. 
Presidente da República as dúvidas que nós 
outros, pelo menos os da Oposição suscitamos 
sôbre a realização de suas promessas. Mais 
doloroso do que negar é prometer e depois falhar. 
Desejo de coração que o Fundo do Trigo comporte 
tôdas as realizações decorrentes das promessas 
do Presidente da República e faço votos ainda 
mais sinceros para que S. Exa. atenda também ao 
Estado do Piauí, que muito necessita de recursos 
para seu desenvolvimento. 

O SR. MENDONÇA CLARK: – Agradeço ao 
nobre Senador Caiado de Castro mais êste aparte 
e reafirmo minha confiança na maneira como o 
Presidente Jânio Quadros vem agindo na 
distribuição dêsses 20%. Concordo com V. Exa. 
em que prometer e não cumprir é crime, crime 
êsse que me afastou, polìticamente, do Govêrno 
cujo mandato se encerrou em 31 de janeiro dêste 
ano. 

Como dizia, confio no Presidente da 
República. Confio nos piauienses e confio
 nos brasileiros. Só peço que os piauienses 
também confiem. E aqui renovo minha es-

perança que desta vez, nos sejam dados os 
necessários meios para a construção da nossa 
Barragem de Boa Esperança; para a construção de 
nossas aguadas; para a construção de nosso pôrto 
de mar, que há 90 anos esperamos; para a compra 
de equipamento para nossa Estrada-de-Ferro 
iniciada en 1916 e que ainda não atingiu a Capital do 
Estado, enfim, que tenhamos crédito, para que os 
piauienses produzam no campo, na agricultura, na 
criação e na industrialização. E desejo de coração, 
que o povo do Piauí, digno e capaz, aproveitando 
êsses recursos, trabalhando de sol a sol, acabe de 
vez com a miséria, com a fome e a pobreza com que 
se apresenta diante dos demais brasileiros. 

Desejo aproveitar ainda a oportunidade para 
agradecer a atenção com que trataram os assuntos 
do Piauí os jornais Correio da Manhã, Diário de 
Notícias, Tribuna da Impresa, Jornal do Brasil e 
muitos outros, destinando-lhe muitas de suas 
páginas. 

Agradeço também aos jovens jornalistas 
piauienses o carinho com que desempenharam sua 
tarefa e faço votos para que continuem vigilantes na 
defesa dos problemas do nosso Estado e de seu 
povo modesto, mas digno e capaz. (Muito bem! 
Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a hora 
do Expediente. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido, o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 249, DE 1961 

 
Transcorrendo hoje o centenário do 

nascimento do Dr. José de Mello Carvalho
 Moniz Freire, varão ilustre que honrou 
e serviu ao País em altos postos político-
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administrativos, tendo sido Deputado Provincial, 
Senador pelo Espírito Santo e Presidente do Estado, 
requeremos com fundamento no art. 218 do 
Regimento Interno, a inserção em ata de um voto de 
homenagem à sua memória. 

Sala das Sessões, 13 de julho de 1961. – 
Jefferson de Aguiar. – Ary Vianna. – Silvério Del-
Caro. – Gilberto Marinho. – Mendonça Clark. – Lima 
Teixeira. – Gaspar Velloso. – Lino de Mattos. – 
Miguel Couto. – Victorino Freire. – Silvestre Péricles. 
– Caiado de Castro. – Lobão da Silveira. – Vivaldo 
Lima. – Saulo Ramos. – Alô Guimarães. – Eugênio 
Barros. – Argemiro de Figueiredo. – Brasílio 
Celestino. – Dix-Huit Rosado. – Filinto Müller. – 
Jorge Maynard. – Benedito Valadares. – Novaes 
Filho. – Fausto Cabral. – João Villasbôas. – Daniel 
Krieger. – Joaquim Parente. – Milton Campos. – 
Menezes Pimentel. – Ovídio Teixeira. – Heribaldo 
Vieira. – Sebastião Archer. – Sérgio Marinho. – 
Afrânio Lages. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido depende de parecer das 
Comissões competentes, às quais será 
remetido, nos têrmos do art. 218 do Regimento 
Interno. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 204, de 1955, (nº 318, 
de 1955, na Câmara), que prorroga a vigência 
de saldos de dotações orçamentárias do Plano 
Salte e dá outras providências, tendo Pareceres 
l – Sôbre o projeto (ns. 38 e 83, de 1957 e 
262, de 1961); da Comissão de Constituição 
e Justiça pela Constitucionalidade; da Comissão 
de Finanças, pela rejeição; da Comissão de

Economia, favorável, oferecendo substitutivo; II – 
sôbre o substitutivo (ns. 262, e 263, de 1961). Da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; da Comissão de Finanças, pela 
rejeição. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e substitutivo. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente e Srs. 

Senadores, pedi a palavra para lembrar à Casa que 
não é possível deixar de ser o projeto rejeitado para 
não haver qualquer dúvida, porque tanto o projeto 
como o substitutivo mandam prorrogar os saldos das 
dotações orçamentárias e os restos a pagar do 
“Plano Salte”, até 31 de dezembro de 1957. 

O Substitutivo não alterou esta parte do 
projeto original, pois manteve como data da 
prorrogação, 31 de dezembro de 1957, porque o 
projeto é anterior. 

A aprovação do projeto levaria o Congresso a 
um terrível ridículo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o projeto. (Pausa). 

Mais nenhum Sr. Senador desejando usar a 
palavra, declaro encerrada a discussão. 

Passa-se à votação. 
Vota-se, em primeiro lugar, o substitutivo. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

substitutivo, queiram permanecer como se acham. 
(Pausa). 

O substitutivo foi rejeitado.  
Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer como se acham. 
(Pausa). 

Está rejeitado. 
O projeto será arquivado. Far-se-á a 

necessária comunicação à Câmara dos Deputados. 
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É o seguinte o substitutivo rejeitado: 
Art. 1º A vigência dos “Restos a Pagar” dos 

créditos do Plano SALTE, a que se referem as Leis 
nº 1.102, de 18 de maio de 1950, e nº 1.504, de 15 
de dezembro de 1951, cessará a 31 de dezembro de 
1957. 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelos Ministérios indicados, os seguintes 
créditos especiais, no montante de Cr$ 
157.227.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões, 
duzentos e vinte sete mil cruzeiros), correspondentes 
a dotações orçamentárias do Plano SALTE 
não escrituradas oportunamente como “Restos a 
Pagar”: 

a) pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas. 

1) Setor Transporte – Estrada-de-ferro. 
1) Companhia Mogiana de Estrada-de-Ferro 

(variante do Rio das Velhas) próximo a Araguari e 
outras, para melhoramentos da via permanente, 
abrangendo variantes, mudanças de sistema de 
tração, eletrificação, aquisição de trilhos e 
acessórios, empedramento e restauração da linha, 
refôrço e substituição de pontes e oficinas – Cr$ 
19.960.000,00. 

2) Setor Transporte – Estradas de 
Rodagem. 

1) Para estudos, projetos, prosseguimento e 
conclusão de obras, desapropriação e aquisição de 
imóveis, obras de acesso, de pavimentação, de 
complementação, reparos e outras obras nas 
seguintes rodovias: 

1) Teresina-Peritoró-São Luís – BR-13, 
inclusive ponte sôbre o Rio Itapicuru e trecho 
Peritoró-Curado – Cr$ 7.984.000,00. 

2) Natal-João Pessoa-Recife-Maceió-Aracaju-
Salvador, com pavimentação do tipo superior, entre 
Natal e Maceió; 

1) No trecho do Estado do Rio Grande do 
Norte – Cr$ 4.990.000,00. 

2) No trecho do Estado da Paraíba – Cr$ 
4.990.000,00. 

3) No trecho do Estado de Pernambuco – Cr$ 
7.984.000,00. 

4) No trecho do Estado de Alagoas – Cr$ 
9.980.000,00. 

5) No trecho do Estado da Bahia – Cr$ 
4.990.000,00. 

Total – Cr$ 32.934.000,00. 
3) Bacabal-Belém do Pará, sendo Cr$ 

2.000.000,00 para prosseguimento da ponte sôbre o 
Rio Mearin, em Bacabal – Cruzeiros 11.984.000,00. 

3) Setor Transporte – Portos Rios e Canais. 
1) Portos Marítimos a construir:  
1) Maranhão (Pôrto de Itaqui) – Cr$ 

5.000.000,00. 
4) Setor Energia. 
1) Auxílios aos Estados para meIhoramentos, 

ampliações, e regularização de serviços; 
1) Estado do Maranhão, para aplicação em 

São Luís – Cruzeiros 2.000.000,00; 
2) Estado de Goiás, para estudos e 

prosseguimento das obras hidráulicas na Cachoeira 
Dourada – Cr$ 19.960.000,00. 

3) Funil e Florestal – Estado de Minas Gerais – 
para prosseguimento das obras – Cruzeiros 
39.920.000,00. 

2) Auxílio às instalações hidráulicas para a 
construção por intermédio do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Sêcas. 

1) Estado do Rio Grande do Norte – Barragem 
de Gargalheiras – Cr$ 7.945.000,00. 

Subtotal – Cr$ 147.227.000,00.  
b) Pelo Ministério da Aeronáutica 
1) Setor Aerovias 
1) Estudos, projetos, início e prosseguimento 

dos seguintes aeroportos. 
1) Goiânia (pista e estação) – Cr$ 

5.000.000,00. 
2) Corumbá – Cr$ 5.000.000,00.  
Subtotal – Cr$ 10.000.000,00. 
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Total Geral – Cr$ 157.227.000,00. 
Parágrafo único. A vigência dos créditos a que 

se refere êste artigo cessará a 31 de dezembro de 
1958. 

Art. 3º O Presidente da República designará 
um liquidante para dirigir os trabalhos de 
administração e liquidação do Plano SALTE, os 
quais deverão terminar até 28 de fevereiro de 1959. 

Art. 4º Compete ao Liquidante de que trata o 
artigo anterior: 

a) contrôle dos saldos dos créditos existentes 
em contas bancárias sob a responsabilidade de 
diversos gestores; 

b) exame minucioso sôbre o emprêgo das 
dotações entregues, inclusive pela inspeção direta 
das obras ou serviços custeados; 

c) promoção de medidas no sentido da 
apresentação das contas dos responsáveis omissos; 

d) orientação das pessoas e entidades 
responsáveis pelas dotações a empregar e a 
comprovar; 

e) esclarecimento da situação de tôdas as 
contas ainda não apresentadas por intermédio das 
autoridades do Plano SALTE; 

f) adoção de medidas atinentes à 
programação do emprêgo, à liberação e ao 
processamento da entrega dos créditos ora 
autorizados e dos relacionados em “Restos a Pagar”;

g) formulação de um relatório final, com uma 
apreciação do conjunto das operações do Plano 
Salte. 

Art. 5º O funcionamento dos serviços 
administrativos concernentes à liquidação e à aplicação 
de quaisquer recursos atribuídos a empreendimentos 
do Plano Salte, quer os computados como “Restos a 
Pagar”, quer os oriundos dos créditos autorizados no 
art. 2º desta lei, continuará a dar-se segundo as 
normas atualmente em vigor. 

Art. 6º A comprovação primária da aplicação 
dos créditos continuará a ser feita perante os Mi-

nistros de Estado e dirigentes dos órgãos 
diretamente subordinados ao Presidente da 
República. Examinadas as contas por essas 
autoridades serão elas encaminhadas ao Tribunal de 
Contas por intermédio do Liquidante. 

Art. 7º O Liquidante promoverá inspeções, 
designando os Assesôres ou o Contador-Geral para 
acompanhar e verificar a aplicação dos recursos do 
Plano Salte. 

Art. 8º É o Presidente da República 
autorizado a tomar tôdas as providências e expedir 
os atos necessários à execução da presente 
lei. 

Art. 9º As despesas, compreendendo 
pessoal, material, serviços de terceiros e encargos 
diversos necessários à administração e à 
liquidação do Plano Salte, serão atendidas pelos 
saldos, ora em “Restos a Pagar” dos destaques de 
dois décimos por cento (0,2%) das dotações do 
Plano Salte, constantes dos Orçamentos dos 
exercícios de 1951, 1952, 1953 e 1954, de acôrdo 
com o art. 5º da Lei nº 1.504, de 15 de dezembro 
de 1951. 

Parágrafo único. A vigência dos “Restos a 
Pagar” dos destaques a que se refere êste artigo 
cessará a 28 de fevereiro de 1959. 

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 204, DE 1955 

 
(Nº 318-B-1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Redação Final do Projeto nº 318-A de 1955, 

que prorroga a vigência de saldos de dotações 
orçamentárias do Plano SALTE e dá outras 
providências.

 



– 388 – 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É prorrogado até o exercício de 1957 

inclusive, o prazo da vigência de quaisquer saldos de 
dotações orçamentárias, ora em “Restos a Pagar” do 
Plano SALTE. 

Art. 2º O Presidente da República designará 
um liquidante do Plano Salte com as mesmas 
atribuições que eram conferidas em lei ao 
administrador do Plano. 

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 130, de 1959 (nº 3.691, de 1958, na Câmara), que 
institui o “Dia do Trabalhador nas Minas de Carvão”, 
tendo Pareceres sob ns. 281, 282 e 283, de 1961, 
das Comissões: de Constituição e Justiça, pela 
rejeição; de Legislação Social, pela rejeição e de 
Finanças, declarando escapar o assunto à 
competência da Comissão.  

 
O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 250, DE 1961 

 
Nos têrmos dos arts. 212, lerta l, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 
1959, a fim de ser feita na sessão de 14 do corrente. 

Sala das Sessões em 13 de julho de 1961. – 
Brasílio Celestino. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
deliberação do Plenário, a matéria sairá da Ordem 
do Dia para voltar na da próxima sessão. 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 24, de 1961 (nº 2.891, de 1957, na Câmara), que 
inclui na reserva do Serviço de Saúde do Exército, 
no pôsto de Segundo-Tenente, amparadas pelas 
disposições da Lei nº 3.160 de 1-6-57, as 
enfermeiras que foram convocadas para a Fôrça 
Expedicionária Brasileira e, posteriormente 
designadas para permanecerem nos hospitais 
militares de Natal ou de Recife, nos anos de 1944 a 
1945, tendo pareceres favoráveis sob ns. 293 e 299, 
de 1961 das Comissões: de Segurança Nacional e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 251, DE 1961 

 
De acôrdo com o artigo 274, letra 

d, do Regimento Interno, requeiro a retirada 
da Ordem do Dia do Projeto nº 24, de 1961 (nº 
2.891, na Câmara) até que seja respondido pelo 
Ministro da Guerra o Pedido de Informações 
constante do meu Requerimento nº 239, de 
1961. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961. – 
Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE: – Em conseqüência da 
deliberação do Plenário o projeto sairá da Ordem do 
Dia, até que se cumpram as diligências que acabam 
de ser determinadas. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 3, de 1961, originário da Câmara dos 
Deputados (nº 62, 1961, na Casa de origem), que
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mantém o ato do Tribunal de Contas da União 
denegatório de registro ao contrato celebrado 
entre o Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores e a firma "Emprêsa de Engenharia Ceip 
Ltda", para construção de um telheiro para 
matança de gado na Escola Agrícola Arthur 
Bernardes, em Viçosa, Minas Gerais, tendo 
Pareceres favoráveis sob ns. 279 e 280 de 1961, 
das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 
 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem 
a palavra, pela ordem, o Sr. Senador Filinto 
Müller. 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem) 
(*): – Vossa Excelência anunciou o item 
5 da Ordem do Dia e parece que o item 4 não foi 
apreciado. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto 
constante do item 4 da pauta, achava-se 
prêso à matéria anterior. Por esta razão se não 
houver objeção, será anunciado em seguida à 
discussão e votação do projeto constante do item 
cinco. 

Em discussão o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 3, de 1961, constante do item cinco da pauta. 
(Pausa). 

Nenhum Senhor Senador desejando fazer uso 
da palavra, encerro a discussão. 

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: 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 3, DE 1961 

 
(Nº 62-A-61, na Câmara) 

 
Mantém o ato do Tribunal de Contas da União 

denegatório de registro de contrato celebrado entre o 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores e a firma 
"Emprêsa de Engenharia Ceip Ltda", para 
construção de um telheiro para matança de gado na 
Escola Agrícola Arthur Bernardes, em Viçosa, Minas 
Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É mantido o ato do Tribunal de Contas 

da União que denegou registro ao contrato 
celebrado, em 8 de dezembro de 1953 entre o 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores e a firma 
"Emprêsa de Engenharia Ceip Ltda". para 
construção de um telheiro para matança de gado na 
Escola Agrícola Arthur Bernardes, em Viçosa, Minas 
Gerais. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

64, de 1960 (de autoria da Comissão Diretora), que 
dispõe sôbre instalações destinadas ao Presidente 
do Senado Federal e dá outras providências, tendo 
Pareceres favoráveis sob ns. 276 e 277, de 1961, 
das Comissões de Justiça e Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. (Pausa). 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer 

uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
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O projeto irá à Comissão Diretora para 
Redação Final. 

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 
Comissão Diretora, para a Redação Final: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 64, DE 1960 
 
Dispõe sôbre instalações destinadas ao 

Presidente do Senado Federal e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Ao Presidente do Senado Federal, 

exercendo essas funções nos têrmos do artigo 61 da 
Constituição Federal, serão asseguradas, na parte 
do Palácio do Congresso Nacional sob a jurisdição 
do Senado Federal, área e instalações adequadas 
ao exercício de suas funções. 

Parágrafo único. O gabinete do Presidente do 
Senado Federal disporá de pessoal na forma do 
Regulamento da Secretaria e resoluções que o 
completem. 

Art. 2º A Comissão Diretora providenciará 
anualmente, a inclusão, no Orçamento da União, no 
subanexo do Senado Federal, das dotações 
necessárias à manutenção do gabinete mencionado 
no artigo anterior e à execução dos serviços nêle 
compreendidos. 

 
Discussão única do Parecer nº 210, de 1961, 

da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas no sentido de ser ouvida a Rêde 
Ferroviária Federal sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 30, de 1960, que dispõe sôbre trechos em 
construção do Tronco Principal Sul, sua incorporação 
à Rêde Ferroviária Federal S.A. e dá outras 
providências. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O parecer da 

Comissão de Transportes Comunicações e Obras 
Públicas propõe duas providências: 

A primeira é que, sôbre o projeto, 
seja ouvida a Rêde Ferroviária Federal 
S.A., inclusive sôbre vários aspectos e detalhes 
dos problemas, sugerindo, à Rêde, as 
alterações ou inovações que julgar 
oportunas. 

Segunda, que, se a Rêde considerar 
necessários os dispositivos já escoimados do 
projeto, por inconstitucionalidade, o Senado ou um 
de seus membros se entenda com a Câmara 
dos Deputados, ou com um de seus membros, no 
sentido de ser renovada a proposição, em 
têrmos que lhe assegurem o cumprimento das 
finalidades expostas e ande com a necessária 
rapidez. 

É evidente que a segunda proposta não pode 
ser submetida à deliberação do Plenário. A primeira 
entretanto, está conforme as determinações 
regimentais e constitucionais. A segunda, além de 
não possuir nenhum apoio regimental, fere o 
princípio da autonomia das duas Casas do 
Congresso: uma Casa do Congresso não 
pode fazer sugestões à outra. Assim, o que se 
deverá fazer é discutir a primeira proposta constante 
do parecer – audiência da Rêde Ferroviária Federal 
S.A. 

Em discussão a primeira proposta do Parecer 
nº 210, da Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas. 

Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da 
palavra, encerrarei a discussão. 

Está encerrada. 
Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, 

queiram conservar-se como se acham. 
(Pausa). 

Aprovada. 
A matéria sai da Ordem do Dia para 

o efeito de ser atendida a primeira proposta, 
isto é, a audiência da Rêde Ferroviária Federal 
S.A. 
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Discussão única do Parecer nº 288, de 1961, 
da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a 
Indicação nº 2, de 1961, referente à adoção das 
razões oferecidas pelo Grêmio Politécnico da 
Universidade de São Paulo no sentido da reforma 
universitária. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A Indicação nº 2, de 

1961, foi no sentido de que as Comissões de 
Constituição e Justiça e de Educação e Cultura 
fôssem ouvidas sôbre a conveniência da adoção de 
sugestões oferecidas pelo Grêmio Politécnico da 
Universidade de São Paulo com referência à 
representação de alunos nos órgãos didático-
administrativos dos Institutos e à progressiva 
eliminação da vitaliciedade dos cargos docentes, 
substituindo-se a cátedra bacharelesca pelas 
equipes técnicas. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
atendendo a que se acha em tramitação no Senado 
o projeto que fixa as diretrizes e bases da educação 
nacional, opinou pela remessa da Indicação à 
Comissão de Educação e Cultura, a fim de que, se o 
entendesse, acolhesse as sugestões por meio de 
emenda a êsse projeto, ou de proposição nova. 

A Comissão de Educação e Cultura em seu 
parecer declara: 

quanto à primeira sugestão, já se acha 
atendida no art 78 do referido projeto e 

quanto à segunda, exigiria, preliminarmente, 
uma emenda à constituição, que tornasse possível à 
lei ordinária regular a matéria no sentido desejado 
pelos estudantes. 

Não tendo a Comissão tomado a iniciativa – 
como não podia tomar – da emenda à Constituição e 
já estando acolhida a primeira sugestão, a consulta a 
ser feita ao Plenário deve ser no sentido do 
arquivamento da Indicação. 

Em discussão a matéria. 
Se nenhum Sr. Senador deseja fazer 

uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que votam no 

sentido de que a matéria lida e exposta seja 
arquivada, queiram conservar-se como se acham. 
(Pausa). 

Foi aprovado o arquivamento. 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 7, de 1959, que dispõe sôbre a 
franquia postal-telegráfica para os Partidos Políticos 
Nacionais (apresentado pelo Senador Caiado de 
Castro), tendo Pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça: 1º Parecer – nº 133, 
de 1959, pela inconstitucionalidade do projeto; 
2º Parecer – nº 575, de 1959, pela 
constitucionalidade do substitutivo oferecido em 
Plenário, exceto quanto ao parágrafo único 
do seu artigo 1º, e, quanto ao mérito, pela 
sua inconveniência (com voto em separado 
do Senador Lima Guimarães) – parecer aprovado 
na sessão de 29 de outubro de 1959, no tocante 
ao aspecto, constitucional da matéria; da Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 
nº 578, de 1959, favorável ao substitutivo, 
com a emenda que oferece de nº 2; da Comissão 
de Finanças: – 1º Parecer nº 577, de 1959, 
contrário aos arts. 5º a 9º do substitutivo e ao 
item a da Emenda nº 2; favorável ao Item b da 
Emenda nº 2; deixa de se pronunciar sôbre os 
artigos 1º a o do Substitutivo, declarando escapar o 
assunto à sua competência e apresenta nova 
Emenda sob nº 3. 2º Parecer – pela rejeição da 
Emenda nº 2. 
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O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto foi, 
inicialmente, considerado inconstitucional pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Vindo a Plenário 
teve a discussão preliminar pela 
inconstitucionalidade encerrada em 22 de maio de 
1959. 

Voltando à Comissão de Constitituição e 
Justiça, em virtude de recebimento de substitutivo, 
Emenda nº 1, oferecida pelo próprio autor, a 
Comissão considerou o dispositivo parcialmente 
constitucional, declarando apenas inconstitucional o 
parágrafo único do artigo primeiro. 

Nesta oportunidade, deve processar-se a 
primeira discussão do mérito, tendo por base o 
substitutivo, sem o parágrafo único do artigo 1º que, 
considerado inconstitucional pela Comissão de 
Constituição e Justiça, foi retirado do texto do 
substitutivo, em virtude da aprovação do Parecer nº 
575, de 1959. 

Passa-se pois, à primeira discussão, quanto 
ao mérito, do substitutivo e respectivas subemendas, 
sob forma de Emendas ns. 2 e 3. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente, 
solicitaria a Vossa Excelência que me fizesse chegar 
às mãos, o processo, porque os avulsos distribuídos, 
não divulgam as emendas. (Sua Excelência é 
atendido). 

Senhor Presidente, tive a honra de relatar a 
matéria, na Comissão de Finanças e estudá-la 
detidamente. Ao projeto como V. Exa. acaba de 
anunciar, foi oferecido um substitutivo, cuja 
preocupação era escoimar das eivas de 
inconstitucionalidade o texto original. 

Pelo substitutivo, os primeiros quatro artigos 
dizem respeito a matéria de legislação eleitoral e 
partidária, nos seguintes têrmos: 

Art. 1º – Os Partidos políticos, respeitado o 
disposto na Constituição, no Código Elei-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

toral e nas leis complementares, poderão elaborar 
os respectivos Estatutos da forma que lhes 
convier. 

Parágrafo único – Os Estatutos dos Partidos, 
depois de aprovados pelo Tribunal Superior, 
incorporam-se à legislação eleitoral. 

Art. 2º – Os órgãos executivos dos Partidos 
Políticos serão, à semelhança dos Diretórios, 
registrados, na forma do artigo 139 do Código 
Eleitoral. 

Art. 3º Das deliberações tomadas pelos 
órgãos de direção (Art. 137 do Código 
Eleitoral) e dos executivos, relativamente à 
infringência de dispositivos estatutários, 
depois de esgotadas as instâncias 
partidárias, caberá recurso para a Justiça 
Eleitoral. 

Art. 4º Os órgãos de direção deverão, 
nos têrmos dos respectivos Estatutos, 
preservar a unidade e ativar a vida 
partidária". 

Sr. Presidente, como se vê da leitura, êstes 
artigos não inovam a matéria, que já está regulada 
pela Lei Eleitoral. 

A partir do art. 5º até o art. 9º o projeto 
e o substitutivo estabelecem isenção ou 
franquia postal-telegráfica para todos os Diretórios 
de partidos políticos. Justamente, esta isenção 
ou franquia mereceu, da Comissão de 
Finanças através do meu parecer, voto contrário 
sob o fundamento de que as taxas 
postais-telegráficas correspondem a serviços e 
sôbre elas não pode nem deve haver 
isenção. 

Os serviços postais-telegráficos revestem-
se muito de caráter industrial. Aliás, a sua 
origem foi esta: começaram sendo um 
serviço particular privado. Cito, no meu 
parecer fato conhecido na História 
Econômica: a Casa Rothschild, tinha o primeiro 
e melhor correio da Europa. Tão bom cor-
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reio que o desfecho da Batalha de Waterloo foi 
conhecido primeiro pelos Rothschilds do que pelo 
Govêrno. E o nosso querido e velho Barão de 
Rothschild não deixou de tirar daí uma boa 
vantagem, uma boa oportunidade. 

A origem dêsses serviços foi de iniciativa 
privada, e sempre teve o caráter industrial, torno a 
frisar. 

Quanto às comunicações telegráficas, ainda 
hoje, em alguns países do mundo, são exploradas 
por emprêsas particulares, como é o caso dos 
Estados Unidos da América, onde não há telégrafo 
público oficial. Mesmo no Brasil, ao lado do Serviço 
Público, existem emprêsas privadas explorando o 
serviço telegráfico. 

É portanto, de doutrina uniforme, que não 
pode haver isenção de taxas para tais serviços. 
Creio, eu, que mesmo o Serviço Público não deveria 
estar isento de pagamento delas. Os Correios e 
Telégrafos deveriam constituir uma autarquia, e os 
demais órgãos da Administração Pública deveriam 
pagar os serviços postais-telegráficos, tendo, para 
êsse fim, dotações orçamentárias próprias. 

Os Deputados e Senadores deveriam pagar a 
taxa postal-telegráfica. Tendo em vista o interêsse 
público, e considerando que os parlamentares 
precisam de facilidades para se comunicar com todo 
o território nacional, o correto seria constar dos 
Orçamentos da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, dotações para pagamentos dos telegramas 
que os parlamentares passassem, pois, não se 
compreende que uma autarquia de serviços postais 
e telegráficos dê isenção a quem quer seja. 

Um dos males existentes no Brasil é o 
excesso de franquias postais-telegráficas. Isso 
concorre para a situação calamitosa dos nossos 
Correios e Telégrafos, que essa e outras nunca se 
podem pôr à altura da sua benemérita e al-

tíssima função, e nem concorrer com as 
emprêsas privadas que cobram taxas muito maiores, 
não isentam a ninguém – nem o Govêrno tem 
isenção, para elas – e só exploram as linhas de 
grande trânsito que cobram taxas muito mais 
elevadas. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. VIVALDO LIMA: – A arrecadação 

das taxas-postais telegráficas canaliza-se 
para a receita geral do País. V. Exa. lembra 
muito bem, devia constituir o serviço, uma 
autarquia, caso em que a arrecadação 
das taxas seria aplicada, pela autarquia, 
na melhoria de seus serviços. Recorda 
V. Exa. que nesta Casa votamos o aumento 
das taxas, então elevada percentagem que 
escandalizou a própria Nação sob o pretexto 
de se proceder a melhoria de todo equipamento 
telegráfico e postal do País. Nada foi feito e 
se o foi em pequena escala, porque os 
serviços continuam deficientes, precários, e em 
muitos Estados pràticamente inexistem estações 
telegráficas, assim os Estados do Amazonas, Pará, 
Mato Grosso e outros. Agora V. Exa. discute com o 
brilhantismo, a combatividade e Independência 
e caracterizam a sua personalidade neste 
Plenário... 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito grato a Vossa 
Excelência. 

O SR. VIVALDO DE LIMA: – ...a isenção 
que pleiteia a proposição, ora em fase de 
discussão e se insurge contra ela. Eu 
estaria inclinado a dar voto favorável à 
proposição porque seria um meio de auxiliar 
os Partidos; mas sou visceralmente contrário ao 
projeto há dias retirado da Ordem do Dia – que cria
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o Fundo Partidário Nacional. Numa se procura 
conceder uma isenção noutro se criam taxas 
incidentes sôbre Impôsto de Renda, e disso ressalta 
que os Partidos estão pretendendo auxílio do Poder 
Público para sobreviverem, quando deveriam custear 
seus próprios serviços com a natural colaboração 
financeira e econômica dos seus correligionários 
para que os Partidos se desenvolvessem de acôrdo 
com as preferências de seus adeptos. Batem agora 
às portas do Senado pedindo isenção postal 
telegráfica; e V. Exa. se insurge enquanto, eu estaria 
a um passo para favorecer com meu voto. Outra vez 
para a criação do Fundo Partidário através de mais 
uma taxa do Impôsto de Renda, o que naturalmente, 
eu teria que combater e votar contràriamente. Mas a 
argumentação de V. Exa. em tese, é muito louvável e 
dentro em pouco, na votação em primeira discussão, 
darei meu voto de plena consciência. Queira V. Exa. 
perdoar a interrupção, foi apenas uma pequena 
colaboração à sua brilhante oração. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço muito o 
aparte de V. Exa. que situa muito bem o seu ponto 
de vista. 

Dentro da orientação que defendo acho que a 
fórmula seria estabelecer uma subvenção, para os 
Partidos pagarem a sua correspondência. 

Como disse, entendo que mesmo os órgãos 
da Administração não devem ter a franquia dêsses 
serviços. Os Correios e Telégrafos já vivem 
assoberbados pela massa enorme de 
correspondência oficial. Dada a franquia a todos os 
Diretórios Municipais, principalmente em períodos 
eleitorais, imagina-se a massa de correspondência 
que recairia sôbre os serviços públicos. 

O SR. VIVALDO LIMA: – 
Multiplicar-se-ia a correspondência, inútil-

mente, e os serviços ficariam congestionados. 
O SR. MEM DE SÁ: – Inútilmente. Isso sem 

falar nos abusos. Em conseqüência, os serviços 
piorariam consideràvelmente. 

A fórmula correta, que sustento, é 
esta: é preciso que o serviço seja pago por 
todos, como ocorre com as entidades privadas 
que exploram o telégrafo. Quando o Estado 
quiser favorecer a órgãos da administração ou a 
entidades, a forma correta é dar a subvenção 
para que o favorecido pague o serviço postal e 
telegráfico. 

O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. deve ter 
compreendido bem o meu pensamento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Compreendi. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Entre dois males, 

preferi aceitar o mal menor. 
O SR. MEM DE SÁ: – Exato. 
A Emenda nº 2 é da Comissão de 

Transportes e propõe uma forma mitigada, 
que não é a isenção total mas a equiparação 
da correspondência dos Partidos ao tratamento 
dispensado às disposições do Decreto número 
6.109 para os serviços públicos, estaduais 
etc. 

O segundo parecer da Comissão de 
Finanças, é também pela rejeição dessa forma 
porque, embora mitigada, apresenta os mesmos 
vícios, a meu ver, insanáveis. Assim, manifesta-se a 
Comissão de Finanças pela rejeição dos artigos de 
5º a 9º e pela rejeição da emenda nº 2, que 
apenas mitiga o tratamento dispensado pelo 
substitutivo. 

Era o que queria dizer, para esclarecer os 
nobres colegas, em face da ausência, nos avulsos, 
dos pareceres sôbre as emendas. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o projeto, com as emendas. (Pausa). 

Nenhum Sr. Senador desejando usar da 
palavra, encerro a discussão. 

Vai-se passar à votação. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (para 

encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, 
quando elaborei o projeto ora em votação tive 
principalmente em vista o dispositivo constitucional 
que prescreve o sufrágio universal e direto, o voto 
secreto, etc. o artigo 132 do Código Eleitoral, que 
declara que os Partidos políticos são pessoas 
jurídicas de direito público interno; e o art. 133 do 
mesmo Código que determina sejam cópias do 
programa e dos estatutos dos Partidos aprovados 
pela Justiça Eleitoral. 

Há neste projeto um artigo que mereceu 
crítica. Minha intenção ao redigí-lo foi muito boa, pois 
objetivava fazer com que os Diretórios locais ou 
regionais, como são chamados, pudessem recorrer à 
Justiça das decisões superiores, permitindo que nós 
outros, situados em escala abaixo da Direção Geral, 
tivéssemos os nossos direitos resguardados. Teria 
fim, dêsse modo, o processo adotado em vários 
Partidos, em que os orgãos de cúpula decidem 
sumàriamente, às vêzes até sem convenção, sem 
que possamos recorrer dessas decisões. 

Há ainda o problema da franquia 
telegráfica. Hoje, pela nossa Constituição e 
pelo Código Eleitoral, os Partidos nacionais 
têm um comando que só pode ser exercido 
através das comunicações. Todos nós sentimos, 
principalmente aquêles que vivem nos Estados 
mais afastados, o quanto são onerosas as 
taxas telegráficas, e como é difícil aos Diretórios 
municipais transmitirem informações aos ór-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

gãos mais elevados e até aos próprios 
correligionários. 

Entretanto, Sr. Presidente, as razões 
apresentadas contra o dispositivo foram de tal ordem 
que me convenceram de que, com meu idealismo, 
estava exagerando. O argumento principal foi o de 
que iriamos sobrecarregar sobremodo o 
Departamento dos Correios e Telégrafos, pois os 
partidos não poderiam controlar os Diretórios 
municipais nas suas expansões, embora o projeto 
estabelecesse que só os membros categorizados 
pelos Diretórios Regionais gozariam daqueles 
direitos. 

Não aceito, com a devida vênia do nobre 
Senador Mem de Sá, os, seus argumentos. O 
problema da Batalha de Waterloo, fique trouxe 
fortuna à Casa dos Rothschilds, foi a da utilização 
pela primeira vez, dos pombos-correio; os 
Rothschilds, já naquela época eram bastante ricos e 
tinham grande influência no Império Britânico. 
Aquela época, não havia ainda rádio, telefone, 
automóvel nem outros meios de comunicação. Os 
transportes eram feitos a cavalo como, ainda há 
pouco se faziam no Brasil. Ainda alcancei êsse 
período. Andava eu de Mato Grosso às fronteiras do 
Paraguai, até à cidade de Grão Mogol em Minas 
Gerais passando por Mato Grosso, Goiás, etc., a 
cavalo e inúmeras vêzes a pé. Tive ocasião de 
observar que o nordestino dava rendimento notável 
na marcha, superior à do cavalo. Houve ocasião em 
que, durante um percurso entre Bahia e 
Pernambuco, nós, que íamos a pé, tivemos 
rendimento muito maior do que os que iam a cavalo, 
pois a tropa que trazíamos era criada em balas, com 
água, milho, alfafa etc., dados na bôca. 

AIiás, o processo de transporte no 
Brasil,. naquela época em que eu perseguia o 
meu velho amigo e colega, Senador Filinto 
Müller, era muito curioso. Quando morria um
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cavalo, tínhamos que parar a coluna para lavrar o 
auto. Entretanto, quando morria um homem, não 
havia formalidade alguma, era só enterrar. 

Recordo-me de que, em Goiás, quando 
perseguíamos a Coluna Prestes, houve um contato 
de patrulhas bem perto do local onde hoje está 
Brasília. 

Vários homens foram atingidos, dois morreram 
no combate e três caíram no rio, afogando-se. 
Enterrei-os à margem da estrada e usei o sistema 
comum no País, qual seja o de colocar uma simples 
cruz sôbre a cova. Pois bem, até hoje, passados 
quarenta anos, nunca ninguém me perguntou por 
êsses mortos. Entretanto passei mais de cinco anos 
a informar sôbre o fim dos três fuzis que ficaram no 
fundo do rio. 

Êste o processo de há quarenta anos no 
Brasil, não se falando nas guerras napoleônicas, em 
que tudo se resolvia a pé ou a cavalo. 

Os Rothschilds foram dos primeiros a utilizar 
os pombos-correio. 

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

O O SR. CAIADO DE CASTRO:: – Pois não. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Neste particular, 

parece-me que evoluímos relativamente. Segundo 
voz corrente, muitas vêzes os aviões levam os 
despachos que deveriam ser telegráficos. De 
Brasília, tenho recebido telegramas de convocação, 
da Mesa do Senado, três dias depois de se haver 
realizado determinada sessão. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro aos nobres Senadores que 
não são permitidos apartes durante o 
encaminhamento de votação. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Mais tarde, 
Sr. Presidente, quando me filiei com V. Exa., à 
"Revolução Constitucionalista de São Paulo" – não 
discutirei se certos ou errados, porque levados por 
idealismo – fui excluído do Exército, com a perda da 
nossa causa. Não pude exercer a profissão de 
Advogado porque a Polícia não o permitia. Cada vez 
que eu defendia um homem no júri êle era posto em 
liberdade ou recebia pena suave, mas eu ia para o 
xadrez. Certa ocasião ali permaneci quarenta e cinco 
dias, porque o Interventor não gostou da minha 
atuação em defesa de um assassino. Da última feita, 
éramos noventa e um presos, dos quais oitenta e 
seis estrangeiros e cinco brasileiros encerrados sem 
saber, como até hoje, porque. Nunca fomos ouvidos; 
o govêrno sempre ignorou nossa presença e jamais 
autozou as violências que se praticavam contra 
nós. 

Com mulher e filhos para sustentar e não 
dispondo, de recursos, vi-me obrigado a fechar o 
escritório de advocacia e a me empregar no 
Comércio. Na casa comercial em que trabalhava 
dispúnhamos de um serviço de correio – o daquele 
tempo era igual ou pior do que o de hoje. Ali 
selavam-se as cartas e, em vez de serem elas 
depositadas na Caixa do Correio, eram entregues a 
um grupo que se encarregava da remessa. Assim se 
processava o envio da correspondência entre Santos 
e São Paulo e vice-versa, tôda feita por intermédio 
de particulares, sem prejuízo para a União pois as 
cartas eram convenientemente seladas. 

Pois bem, o Correio proibiu o sistema. 
Mais tarde, votamos no Congresso a taxa 
a que se referiu o nobre Senador Vivaldo 
Lima. O serviço aumentou extraordinàriamente. 
"Melhorou" tanto – mas tanto, Sr. Presidente! 
– que o Correio restituiu, há poucos dias,
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uma carta dirigida ao "Exmo. Dr. Jânio Quadros – 
Presidente da República – Brasília", com o seguinte 
esclarecimento: "Destinatário com paradeiro 
ignorado"!... 

Conto o fato porque, li, nos jornais, um bilhete 
do Chefe da Nação, reclamando contra o episódio. 
Aliás, telegramas chegarem com três ou quatro dias 
de atraso é comum no Brasil. Tenho-os recebido da 
Mesa do Senado para a minha residência quarenta e 
oito horas depois de realizadas as sessões. 

O SR. VIVALDO LIMA: – E isto apenas em 
Brasília! 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se 
compareço ao Senado é porque estou sempre 
atento. 

Foi para reparar êsses inconvenientes que 
idealizamos o projeto. Quanto ao problema da 
franquia, de acôrdo com o nobre Senador Mem de 
Sá, entendo que não deveria haver. Mas, se existe 
para Deputados e Senadores – que são, apenas, 
membros dos Partidos – por que a recusaríamos aos 
Diretórios dos Partidos, que querem lazer chegar aos 
seus membros as suas deliberações? 

Em face dos argumentos apresentados da 
primeira vez, e da decisão do parecer que opina pela 
sua inconstitucionalidade, apresentei o substitutivo 
conservando a mesma idéia, apenas esclarecendo o 
ponto que não era inconstitucional. 

Estou convencido de que o projeto agora é 
perfeitamente constitucional, e que seria útil. Mas 
estou sèriamente apreensivo com os argumentos 
apresentados em Plenário, inclusive por elementos 
de meu Partido, no sentido de que o mesmo poderá 
acarretar grandes prejuízos. 

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

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muito 
prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Pode V. Exa. 
esclarecer como foi possível torná-lo constitucional? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Apresentando 
o substitutivo, que não consta do avulso. Em face 
porém da argumentação oferecida da primeira vez e 
dos pareceres contrários da Comissão de Finanças, 
emitidos pelo nobre Senador Mem de Sá, não me 
parece razoável votarmos apenas o projeto com os 
quatro primeiros artigos, dos quais três apenas 
procuram infirmar aquêle princípio nôvo. 

Não trouxeram inovação; a única seria a de 
permitir recursos aos órgãos regionais contra 
decisão do órgão nacional. 

Em face disso, Sr. Presidente, acho razoável 
que o Senado rejeite o projeto e o substitutivo, 
aguardando que apareça. proposição melhor do que 
a minha e que não sobrecarregue o particular, para 
atender a Partidos políticos. 

Êste projeto é daqueles que causariam 
tremenda revolta no pôvo, que se sentiria onerado 
com o seu Impôsto de Renda agravado de 2 a 4% 
apenas para atender a partidos políticos. 

Não desejo alongar-me Sr. Presidente; quero 
apenas dizer a V. Exa, e aos Srs. Senadores que no 
meu ponto de vista, seria mais interessante e 
aconselhável se rejeitasse o projeto, deixando para 
outra oportunidade que algum espírito mais 
esclarecido apresentas-se trabalho melhor. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – A votação seguirá o 

seguinte critério: como a Comissão de Finanças deu 
parecer contrário aos arts. 5º e 9º do substitutivo, 
deverão ser votadas as matérias por grupo de 
artigos. 
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Em primeiro lugar, o grupo constituído dos 
artigos 1º ao 4º, inclusive. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores quê aprovam os arts. 1º, 

2º, 3º e 4º do substitutivo, queiram permanecer 
sentados 

Estão rejeitados 
Em conseqüência, nos têrmos do artigo 298 

do Regimento Interno, fica o restante da matéria 
prejudicado. 

O projeto inicial sobre o qual foi apresentado o 
substitutivo já havia sido declarado prejudicado com 
a apresentação do referido Substitutivo, 

A matéria, portanto, está rejeitada e será 
arquivada (Pausa). 

– No Expediente, foi lido requerimento de 
urgência, nos têrmos do artigo 230, letra "b", do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
nº 90, de 1961, que dá nova redação ao art. 124, da 
Lei nº 1.711, de 28-10-52. 

O requerimento está subscrito pelos nobres 
Senadores Gilberto Marinho, Barros Carvalho, Líder 
do P. T. B., Filinto Müller, Líder da Maioria, 
Juscelino Kubitschek, Benedito Valadares, Líder do 
P.S.D., Nogueira da Gama e Argemiro de 
Figueiredo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram conservar-se como se 
acham. 

Está aprovado. 
Em conseqüência, passa-se imediatamente à 

apreciação da matéria a que êle se refere. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 90, de 1961 (nº 2.726-B, de 1961, na Casa de 
origem) que dá nova redação ao art. 124 da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952 (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra b, do

Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
...., de 1961, aprovado na presente sessão), 
dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil. 
 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Primeiro 
Secretário procederá a leitura do parecer da douta 
Comissão de Constituição e Justiça. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 338, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1961, (na 
Câmara nº 2.726-B, de 1961) que dá nova redação 
ao art. 124, da Lei nº 1.711, de 20 de outubro de 
1952. 

 
Relator: Sr. Milton Campos. 
O projeto infringe o sistema dominante na 

legislação brasileira. Até aqui, nunca se regulou em 
lei o horário dos servidores da Administração federal, 
assunto que tem sido deixado aos decretos 
executivos e mesmo a simples deliberações dos 
Chefes das Repartições. E essa é a melhor solução, 
porque permite maior e mais conveniente 
flexibilidade, no sentido de se atender às 
peculiaridades dos múltiplos aspectos do serviço 
público. 

Sala das Comissões, em 13 de julho de 1961. 
– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Milton Campos, 
Relator. – Silvestre Péricles. – Brasílio Celestino. – 
Heribaldo Vieira. – Daniel Krieger. – Barros Carvalho, 
Aloysio de Carvalho. – Lourival Fontes. – Lima 
Teixeira. vencido. – Ruy Carneiro, vencido 

O SR. PRESIDENTE: – O 
Sr. Primeiro Secretário vai proceder 
à leitura de voto em separado, de
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autoria do nobre Senador Ruy Carneiro. 

E lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 339, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1961 (nº 2.726-
B, de 1961, na Câmara), que dá nova redação ao art. 
124, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

 
Voto em separado do Senador Ruy Carneiro. 
Dispõe o presente projeto que os servidores 

civis do Poder Executivo e das autarquias aos quais 
sejam afetos encargos de natureza burocrática, 
fiscal, técnica, artística, científica ou de tipo similar, 
ficam obrigados à prestação de 33 horas semanais 
de trabalho, distribuídas em 6 horas diárias 
contínuas, exceto aos sábados, quando o período de 
trabalho será, de 3 horas. 

Quando no exercício das atribuições inerentes 
à sua especialidade, os servidores médicos, 
dentistas, pesquisadores científicos, bacharéis em 
Direito e técnicos de educação ficam obrigados à 
prestação de 4 horas diárias contínuas de trabalho, 
exceto aos sábados, cujo período será de 3 
horas. 

Determina, ainda, o projeto em exame 
que os servidores que executam encargos de 
natureza industrial, agrícola, marítima, braçal 
ou de tipo similar, inclusive os vigilantes, serventes, 
auxiliares de portaria, porteiros, chefes de 
portaria e pessoal temporário e de obras, são 
obrigados a 44 horas semanais de trabalho, 
não se incluindo, nesse regime, o serviço 
itinerante prestado pelos carteiros, estafetas e 
guardas sanitários, os quais ficam sujeitos a 33 
horas semanais, distribuídas de acôrdo com a exi-

gência dos trabalhos que executam. 
Determina o art. 3º que os Inspetores de 

Ensino ficam sujeitos ao horário de 18 horas 
semanais, respeitadas as suas funções de 
fiscalização, assistência e orientação pedagógica 
aos estabelecimentos de ensino, de acôrdo com a 
legislação, em vigor; mas, durante o período de 
provas e exames escolares, ficam obrigados à 
realização de tarefas que lhes forem determinadas 
pelos órgãos competentes dos respectivos 
Ministérios, sem direito a adicionais por horas extras 
de serviço. 

Finalmente, a proposição exclui de qualquer 
dêsses horários os servidores cujo regime de 
trabalho seja regulado por legislação específica. 

O projeto que consubstancia normas de várias 
proposições apresentadas na Câmara dos 
Deputados, mereceu acurados estudos dos órgãos 
técnicos dessa Casa do Congresso. 

O nosso exame deve alcançar, apenas, o 
aspecto jurídico-constitucional, contra o qual nada 
temos a opor. Do ponto de vista da técnica 
legislativa, cumpre-nos lembrar a discordância entre 
a ementa e o texto do projeto, o que poderá ser 
corrigido pela douta Comissão de Redação. 

Diante do exposto, opinamos peIa aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 13 de julho de 1961. 
O SR. PRESIDENTE: – A Presidência solicita 

do. Sr. Senador Aloysio de Carvalho o parecer da 
Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*): – 
Sr. presidente, a Comissão de Serviço Público 
Civil, pelos membros presentes à Casa, 
opina pela rejeição total do projeto em
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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discussão. Assim se manifesta porque, não lhe 
permitindo o regime de urgência exame cuidadoso 
da proposição, verifica que esta foge, inteiramente, 
às normas tradicionais, no Brasil, relativamente ao 
serviço público, quanto à fixação do horário dos 
Servidores. 

Esta iniciativa da outra Casa do Congresso, 
estabelecendo o horário único, contraria as regras 
até aqui estabelecidas nas relações entre os dois 
Podêres, o Executivo e o Legislativo. 

É possível até considerar-se que o Legislativo, 
assim procedendo, interfere na atribuição 
regulamentar que a êste assiste, na forma da 
Constituição e das leis em vigor, como resultante do 
próprio sistema constitucional-jurídico sôbre que está 
estabelecida a nossa Democracia. 

Nestes têrmos, a Comissão de Serviço Público 
Civil recomenda ao Plenário a rejeição total do 
projeto, seguindo, aliás, a orientação tomada 
pela Comissão de Constituição e Justiça, (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Os pareceres das 
doutas Comissões de Constituição e Justiça e 
de Serviço Público Civil são contrários ao 
projeto. 

O Senhor Primeiro Secretário vai proceder à 
leitura de emendas apresentadas ao projeto. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara número 90. 
 
Acrescente-se onde convier: 
Art – Os redatores e revisores do 

Departamento de Imprensa NacionaI, bem como 
todos os demais que exercem idêntica função 
no Serviço Público Federal e que, pe-

la natureza do trabalho, são considerados jornalistas, 
terão o horário de 28 horas semanais, sendo três 
horas aos sábados e cinco nos demais dias úteis. 

Parágrafo único – Êsse horário também se 
aplicará ao pessoal da esteriotipia e fundição do 
Departamento de Imprensa Nacional. 

Sala das Sessões, 13 de julho de 1961. – 
Senador João Villasbôas 

 
Justificação 

 
Visa a presente emenda dirimir controvérsia 

em tôrno do horário daqueles que exercem funções 
jornalísticas no serviço público. Tais funções por 
suas características específicas escapam às normas 
gerais de classificação burocrática, não podendo, por 
conseqüência confundir-se com as referidas no 
Decreto número 50.273, de 16 de fevereiro de 1961, 
que regulamentou o horário do funcionalismo público 
federal. Não há sofismas quanto à conceituação das 
funções desempenhadas pelos redatores e revisores 
do serviço público em geral e, menos ainda, 
pretender enquadrá-los em relação aos do 
Departamento de Imprensa Nacional em trabalho de 
natureza industrial, só porque, a repartição tem êsse 
caràter, uma vez que os redatores e revisores 
exercem funções de natureza indubitável e 
indiscutìvelmente jornalística. A convenção de 
Genebra estabeleceu, o turno de cinco horas para o 
jornalista e toda a legislação posterior, inclusive o 
Decreto-lei número 5.452, de 1 de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), especialmente 
quanto aos redatores e revisores do Departamento 
de Imprensa Nacional, fixam em cinco horas o turno 
do trabalho dos funcionários dessa categoria. 

Legislação citada: Decreto número 
5.963 .– Regimento Interno da Imprensa 
Nacional, de 16 de julho de 1940 – 
Capitulo 6º – Do horário – art. 32 – II – "O
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período de trabalho da turma de revisão, das oficinas 
de estereotipia e dos serviços de fundição será de 
cinco horas. 

Decreto número 5.452 – de 1 de maio de 1943 
– Sessão II Dos jornalistas profissionais – art. 303 – 
"A duração normal do trabalho dos empregados 
compreendidos nesta seção não deverá exceder de 
cinco horas, tanto de dia, como à noite". 

Decreto número 50.273, e 16 de fevereiro de 
1961 – art. 4º – "Os servidores cujo regime de 
trabalho seja regulado por lei especial não estão 
abrangidos pelo limite de horas estabelecido pelos 
artigos 1º e 2º dêste decreto". 
 

EMENDA 
Nº 2 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara número 90, de 

1961 (na Câmara, número 2.726-A, de 1961) que dá 
nova redação ao art. 124, da Lei número 1.711, de 
28 de outubro de 1952. 
 

Ao parágrafo único do art. 1º, depois da 
expressão "médicos" Inclua-se: "engenheiros, 
agrônomos". 
 

Justificação 
 

A emenda visa a restabelecer as expressões: 
"engenheiros" e "agrônomos", que se continham no 
Projeto número 7.769, de 1961, da Câmara dos 
Deputados, que serviu, entre outros, de ponto de 
partida para a elaboração do Projeto número 2.726-
A, de 1961, ora em estudo nesta Casa. 

O projeto, como se observa, trata do horário 
de trabalho do funcionalismo público civil do Poder 
Executivo. 

As referidas expressões constavam, inclusive, 
do substitutivo apresentado pelo Relator da maté-
 

ria na Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados e foram erradicadas do projeto, em 
conseqüência de emenda apresentada pelo 
Deputado Dager Serra. 

As razões que levaram a Comissão de 
Finanças da Câmara dos Deputados a aprovar a 
citada emenda, estão assim expressas: 

"Acolhemos a emenda, pois a necessidade do 
serviço assim o recomenda, já que os engenheiros e 
os agrônomos trabalham com servidores de outra 
categoria, num tempo que deve ter o mesmo horário 
de serviço". 

Como se vê, o arrazoado que justificou a 
aprovação da emenda supressiva carece, data venia, 
de fundamento. 

Os médicos, dentistas, pesquisadores 
científicos, bacharéis em direito e os técnicos de 
educação, todos arrolados no parágrafo único do 
artigo 1º do projeto, também desempenham 
atividades em regime de colaboração com servidores 
de atividades diversas das suas. 

Assim ocorre nos hospitais, escolas, centros 
de pesquisas científicas e nas procuradorias 
jurídicas, onde o trabalho é executado com a 
participação de enfermeiros, assistentes, atendentes, 
serventes etc. 

Releva salientar, ainda, que a 
exclusão dos engenheiros e agrônomos do regime 
de trabalho estabelecido no projeto, além de 
discriminatória, fere o princípio de uniformidade legal, 
consagrado em relação às atividades de natureza-
técnico científicas. 

O propósito da presente emenda, portanto, é o 
de evitar a discriminação e impor a uniformidade de 
tratamento. 

Sala das Sessões, 13-7-1961. – Jorge 
Maynard. – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Solicito da douta Comissão de Consti-
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tuição e Justiça parecer sôbre as emendas 
que acabam de ser lidas. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Milton Campos, para opinar quanto a 
constitucionalidade das emendas e a sua 
conveniência. 

O SR. MILTON CAMPOS  (*): – Sr. 
Presidente, um parecer sôbre matéria de tal 
relevância, no regime especial em que se encontra o 
projeto, oferece as maiores dificuldades, razão pela 
qual aproveito o ensejo para manifestar minha 
estranheza diante de um texto regimental que obriga 
o Senado a trabalhar com celeridade inconveniente à 
boa ordem das suas deliberações. 

Mas, Senhor Presidente, isto é do Regimento, 
e valem as minhas palavras como critica ao 
Regimento. Se o Regimento determina que tão 
depressa se exare um parecer, eu sumario o 
pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça, no seguinte raciocínio: 

Se a Comissão, na sua maioria, deu parecer 
contrário a todo o projeto, lògicamente opina 
contrariamente às emendas. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado aprovou a 
urgência nesse ritmo. Há outro tipo de urgência, de 
ritmo menos veloz. Se os Senhores Relatores das 
doutas Comissões não se consideram habilitados a 
pronunciar seus pareceres nos têrmos do Regimento 
podem requerer prazo até duas horas para fazê-los. 

Dou esta informação, a fim de que não se 
suponha que a Mesa realiza trabalho precipitado, na 
votação. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Senhor 
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal o nobre Senador Milton Campos. 
 
__________________ 
(*) – Não foi reviso pelo orador.

O SR. MILTON CAMPOS (para explicação 
pessoal (*): – Sr. Presidente, não fiz qualquer 
censura à Mesa, mas ao Regimento Interno, 
considerando que o sistema por êle criado não 
facilita a boa ordem dos trabalhos do Senado. É um 
regime chamado de "urgência urgentíssima" que, 
pela própria expressão, indica que acelera em 
demasia os trabalhos e não permite o detido exame 
das proposições. 

Censura à Mesa não fiz. Censura aos 
Senhores Senadores, também não faria. Apenas 
observei que o sistema não me parece o mais 
conveniente, e a observação é útil porque talvez 
mereça consideração oportuna dos Senhores 
Senadores. 

Era a explicação, Senhor Presidente, que eu 
devia a Vossa Excelência. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Lembro ao nobre 
Senador Milton Campos que a outra urgência 
permite o estudo, durante três sessões ordinárias, 
das matérias submetidas ao Plenário. 

O Regimento estabelece, entretanto, uma 
determinada urgência, e foi esta a escolhida, em que 
a votação se realiza imediatamente, na mesma 
sessão. 

Às Comissões e aos Srs. Relatores é 
concedido o prazo de até duas horas, quando 
requeiram, para relatar. 

Tem a palavra, para emitir parecer sôbre as 
emendas, em nome da Comissão de Serviço Público 
Civil, o nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*): – Sr. 
Presidente, o mesmo critério que levou a Comissão 
de Serviço Público a opinar pela rejeição 
total do projeto, prevalece relativamente às duas 
emendas, de que tinha tido conhecimento an-
 
__________________ 
(*) – Não foi reviso pelo orador. 
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teriormente, e cujos textos se encontram 
em minhas mãos. 

Fazendo minhas as palavras 
do nobre Senador Milton Campos, se a 
Comissão de Serviço Público opinou pela 
rejeição total do projeto, lògicamente 
opina pela rejeição das duas 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE: – Os pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço 
Público Civil são contrários sôbre as emendas. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das 
emendas. 

Nos têrmos do Regimento Interno, tratando-se 
de matéria que envolve interêsses do funcionalismo 
público federal, a votação será secreta; a sessão 
estretanto, continua pública. A votação se fará por 
meio de esferas: brancas, para aprovação do projeto, 
pretas para rejeição. 

A chamada se fará nominalmente, de Norte 
para o Sul. 

O Senhor 1º Secretário vai proceder à 
chamada. 

Procede-se à chamada para votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram 50 Srs. 

Senadores. 
Vai-se proceder à apuração. 
São recolhidas 50 esferas que apuradas dão o 

seguinte resultado: 
33 esferas pretas. 
17 esferas brancas. 
O SR. PRESIDENTE: – O projeto foi rejeitado; 

estão prejudicadas as emendas. 
Esgotada a matéria constante da Ordem do 

Dia. 
Não há oradores inscritos. (Pausa). 
Convoco os Srs. Senadores para uma sessão 

extraordinária às 17 horas e 30 minutos, com a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 61, de 1960 (nº 308, de 1959, na 
Câmara) que dispõe sôbre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 306 e 307, de 1961, das 
Comissões de Educação e Cultura e de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 34, de 1961 (nº 308 de 1959, na 
(Câmara) que isenta dos impostos de importação e 
de consumo, equipamento telefônico a ser importado 
pela Cooperativa de Melhoramentos de Caruaru 
Ltda., tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 304 e 305, 
de 1961, das Comissões de Economia e de 
Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 35, de 1961 (nº 221, de 1959, na Casa de 
origem) que isenta dos impostos de importação e de 
consumo equipamentos telefônicos a serem 
importados pela Telefônica Manhuaçu S. A., em 
Minas Gerais (incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício concedida na sessão 
anterior a requerimento do Sr. Senador Nogueira da 
Gama) tendo Pareceres favoráveis das Comissões 
de Economia e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 53 de 1961 (nº 2.516, de 1957, na 
Câmara), que concede isenção de direitos e taxas 
aduaneiras, exclusive a de previdência social, para 
equipamentos telefônicos importados pela 
Companhia Telefônica Alta Paulista, tendo Pareceres 
sob ns. 301 e 302, de 1961, das Comissões de 
Economia, favorável; de Finanças favorável com a 
emenda que oferece sob nº 1 (CF). 

5 – Primeira discussão do Projeto de 
Lei do Senado nº 18, de 1960, de autoria 
do Sr. Senador Attílio Vivacqua que autoriza 
a emissão de selos postais comemo-
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rativos da transformação do atual Distrito Federal em 
Estado da Guanabara, tendo Pareceres favoráveis, 
sob ns. 284. 285 e 286, das Comissões de 
Constituição é Justiça; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e de Finanças. 

6 – Discussão única do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 129,
 

de 1961 (nº de origem 296, de 1961), pela qual o 
Presidente da República submete ao Senado a 
escolha do Sr. Raimundo de Souza Dantas para a 
fundação de Embaixador do Brasil junto ao Govêrno 
da República de Gana. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas. 

 



97ª   SESSÃO DA 3ª  SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 13 DE JULHO DE 1961 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR MOURA ANDRADE 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio Barros. 
Mendonça Clark. 
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Barros Carvalho. 
Afrânio Lages. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
 Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Del-Caro. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedito Valadares. 
Nogueira da Gama. 

Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Juscelino Kubitschek. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondim. – (53). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de 

presença acusa o comparecimento de 53 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Secretário procede 

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

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECER 
Nº 339, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto 

de Lei da Câmara nº 81, de 1961 (nº 3.489-
B-57 na Câmara dos Deputados), que concede 
isenção de direitos de importação, inclusive de
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Previdência Social, para mercadorias doadas, pelo 
"Church World Service" (C.W.S.)., dos Estados 
Unidos da América do Norte, à Confederação 
Evangélica do Brasil. 

Relator: Sr. Mem de Sá. 
O presente projeto, oriundo da Câmara dos 

Deputados e de iniciativa do ilustre Deputado Lauro 
Cruz, estabelece isenção total de tributos para 
gêneros alimentícios, roupas e medicamentos, 
doados à Confederação Evangélica do Brasil por 
várias entidades religiosas estrangeiras, para 
distribuição gratuita através de obras de Assistência 
Social. 

A proposição determina que a medida vigore 
até 1965, limitando a isenção a 15.000 toneladas 
anuais de material doado com a mesma finalidade. 

O texto submetida, ao Senado é conseqüência 
de aprovação, pela Câmara do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Finanças daquela 
Casa do Congresso, visando a identificar de forma 
perfeita, as Organizações Doadoras, bem como os 
limites de duração de medida de isenção. 

Tratando-se, como se trata, de recebimento de 
donativos, sem qualquer característica de importação 
e sem qualquer vinculação comercial, a Comissão de 
Finanças é de parecer favorável ao projeto. 

Sala das Comissão, em 10 de julho de 1961. 
Daniel Krieger, presidente: – Mem de Sá, Relator. 
Ary Vianna. – Fernandes Távora.– Lobão da Silveira. 
– Del-Caro. – Silvestre Péricles. – Barros Carvalho.– 
Victorino Freire. 
 

PARECER 
Nº 340, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 21, de 1961 (na 
Câmara nº 2-406, de 1960), que fixa um teto máximo
 

para as tarifas de energia elétrica nas cidades de 
Fortaleza, Estado do Ceará e Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, e dá outras providências. 
 

Relator: Sr. Lima Teixeira. 
Estabelece o presente projeto que as tarifas de 

energia elétrica das Cidades de Fortaleza e Natal ficam 
equiparadas às tarifas vigentes na Cidade do Recife, 
Pernambuco, até que a linha de transmissão da Cia. 
Hidrelétrica do São Francisco atinja a Capital cearense. 

A eventual diferença existente entre as tarifas 
das duas cidades será coberta (art. 2º) mediante 
auxilio que o Poder Executivo concederá através de 
verbas específicas, consignadas no Subanexo da 
Superintendência do Desevolvimento Econômico do 
Nordeste (SUDENE) e destinada ao concessionário 
do Serviço de Energia Elétrica de Fortaleza 
(SERVILUZ). 

Finalmente, a proposição autoriza o Poder 
Executivo (art. 3º) a abrir um crédito especial de Cr$ 
180.000.000,00, para atender à execução da lei no 
presente exercício. 

A matéria obteve pareceres favoráveis das 
ilustradas Comissões de Economia e de Finanças, 
sendo que esta nos têrmos do substitutivo que 
apresentou, o qual é também submetido ao nosso 
exame. 

É procedente a emenda substitutiva oferecida 
pela Comissão de Finanças, pois, além de corrigir falha 
de redação que poderia dar margem a dúvidas, 
subordina à SUDENE a fiscalização das concessionárias 
no que respeita às providências ora adotadas. 

Ao fazer referências direta às três cidades 
(Fortaleza, Natal e Recife) – que são, de fato, as 
interessadas – e esclarecendo melhor a cessão da 
paridade tarifária, a qual se dará à medida que a 
linha de transmissão atinja as referidas capitais, o 
substitutivo, deu ao contexto a forma desejada.
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Diante do exposto, opinamos favoràvelmente ao 
projeto, nos têrmos da emenda substitutiva da 
Comissão de Finanças. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 12 de julho de 1961. 

– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Lima Teixeira, 
Relator. – Daniel Krieger. – Ruy Carneiro. – Barros 
Carvalho. – Lourival Fontes. – Heribaldo Vieira. – 
Silvestre Péricles. 
 

Comunicação 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal. 

Comunico a Vossa Excelência para os fins 
Regimentais que foram escolhidos para exercer as 
funções de Vice-Líderes da Minoria os Senhores 
Senadores Daniel Krieger, Mem de Sá e Lino de Mattos. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961. – 
a) Senador João Villasbôas, Líder da Minoria. 
 

PARECER 
Nº 341, DE 1961 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao 

Projeto de Resolução nº 11, de 1961, que 
restabelece a denominação de cargos da Secretaria 
do Senado, e dá outras providências. 
 

Relator : Sr. Heribaldo Vieira 
O Projeto de Resolução nº 11, apresentado pela 

douta Comissão Diretora, restabelece a denominação de 
cargos de Vice-Diretor-Geral, em relação aos atuais 
cargos de Diretor de Divisão, mantendo-lhes as mesmas 
atribuições e o mesmo símbolo, PL-O. 

Mas altera o valor do símbolo, que, face à 
Resolução nº 2, de 1961, que dispôs sôbre a 
extensão do aumento concedido, pela Lei nº 3.826, 
de 1960, aos servidores ativos, e inativos do Senado 
Federal, era de Cr$ 65.000,00 e o projeto em exame 
eleva para Cr$ 68.000,00. 

O projeto, não infringe nenhuma disposição 
constitucional, todavia, na parte em que altera o valor 
do símbolo PL-O, não nos parece oportuno, pois 
viola um critério que presidiu a Resolução nº 2, que 
foi o de estabelecer uma paridade entre os 
funcionários do Senado e os do Executivo, adotando 
valores idênticos para os padrões de vencimentos 
dos servidores dos dois Podêres. A mesma 
orientação foi seguida pela Câmara dos Deputados e 
pelo Judiciário, cujos funcionários são assemelhados 
aos do Legislativo. 

Modificar o sistema, a esta altura, poderá 
implicar em reivindicações dos funcionários da 
Câmara, do Judiciário e quiçá do Executivo, que 
invocarão os mesmos princípios de eqüidade, 
para mais esta equiparação. Seríamos, então, 
responsáveis pelo círculo vicioso em que 
andaríamos sempre emendando, sempre 
aumentando as benevolências, que já não são 
mínimas. 

A Comissão Diretora, face a êstes 
argumentos, apresenta emenda ao artigo 3º do 
projeto. 

Ainda apresenta outra emenda, que visa 
demonstrar o reconhecimento do Senado ao atual 
titular do cargo de Diretor-Geral, pela sua atividade, 
esfôrço, dedicação e intenso labor, a que sacrificou a 
própria saúde, com a mudança e instalação do 
Senado na nova Capital. 

Sem querer quebrar o critério adotado 
pela Resolução nº 6, de 1960, que classifica o 
cargo de Diretor-Geral entre os isolados, de 
provimento em comissão (art. 67, I), o que nos 
parece mais consentâneo com a técnica 
administrativa, propomos que, enquanto estiver 
no exercício do cargo de Diretor-Geral o atual 
titular, seja o referido cargo isolado, de 
provimento efetivo. 

Nesta ordem de idéias a Comissão de 
Constituição e Justiça apresenta as seguintes 
emendas: 
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EMENDA 
Nº 1 (CCJ) 

 
Suprima.se, no art. 3º, as seguintes palavras: 
"atribuindo-se a êsse símbolo o valor de Cr$ 

68.000,00 (sessenta e oito mil cruzeiros). 
 

EMENDA 
Nº 2 (CCJ) 

 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art. O cargo de Diretor-Geral da Secretaria, 

enquanto exercido pelo seu atual titular, será 
considerado isolado, de provimento efetivo, voltando, 
quando vagar, a ser provido pela forma estabelecida 
na Resolução nº 6, de 1960". 

Sala da Comissão, em 22 de julho de 1961. – 
Jefferson de Aguiar, Presidente. – Heribaldo Vieira, 
Relator. – Ary Vianna. – Brasílio Celestino. – 
Nogueira da Gama. – Lima Teixeira. 
 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR VENÂNCIO 

IGREJAS 
 

O Projeto de Resolução nº 11, de 1961, 
apresentado pela douta Comissão Diretora, 
restabelece a denominação de cargos de Vice-
Diretor-Geral, em relação aos atuais cargos de 
Diretor de Divisão. 

No fundo, o projeto, nesta parte, faz reviver 
sistema adotado pela Resolução nº 4, de 1950, 
revogada pela de nº 6, de 1960. 

Além disso, o projeto procura atribuir ao 
referido cargo, cuja denominação é restabelecida, 
padrão de vencimento próprio, mais próximo do 
atribuído ao cargo de Diretor-Geral, resultando disso 
um pequeno aumento de Cr$ 3.000,00 (de Cr$ 
65.000,00 para Cr$ 68.000,00). 

Estamos inteiramente de acôrdo com o 
projeto. Todavia, para completar o sistema que se 
procura renovar, propomos adiante uma emenda 
restabelecendo, também, o caráter de efetividade do 
exercício do cargo de Diretor-Geral da Secretaria. 

O cargo do Diretor-Geral da Secretaria 
sempre foi, no Senado, de provimento efetivo. 
A inovação constante do item.I do art. 67, 
da Resolução nº 6, de 1960, não nos parece 
adequada ao tipo de organização administrativa da 
Casa. 

É bastante assinalar, por exemplo, que os 
cargos de Diretores e de Diretores de Divisão (que 
passarão pelo projeto em aprêço, à denominação de 
Vice-Diretores-Gerais), são exercidos em caráter 
efetivo, sendo possível tanto aos primeiros Diretores 
de Divisão ou Vice-Direres-Gerais), exercerem o 
cargo, em comissão, de Diretor-Geral. 

A nosso ver, o sistema pode provocar lutas 
internas, no âmbito administrativo, pela disputa da 
Direção Geral, de acesso mais direto à Comissão 
Diretora, à qual se subordina. 

Os cargos de direção do Senado, embora 
exercidos efetivamente, são todos, a nosso ver da 
inteira confiança das Comissões Diretoras que na 
Casa se sucedem. 

Não prevalece, assim, o argumento de que o 
exercício, em comissão do cargo de Diretor-Geral, 
favorece supervisão da Comissão Diretora sôbre as 
tarefas administrativas da Casa. 

Resta, além de tudo isso, considerar que a 
tradição fêz do cargo de Diretor-Geral da Secretaria, 
um cargo de caráter efetivo, ao qual têm acesso os 
diretores da Casa após longos e penosos anos de 
serviço. O único prêmio de que desfrutam seus 
ocupantes, é o de se saberem à margem de disputas 
subalternas, que, em última instância, redundam 
sempre em prejuízo para os serviços da Casa. 

Estas são as razões, entre outras, que nos 
levam a apresentar a emenda que a seguir 
formulamos. 
 

EMENDA 
Nº 1 (CCJ) 

 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Artigo – O cargo de Diretor-

Geral fica incluído entre os da re-
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laça-o constante do artigo 69, da Resolução nº 6, de 
1960, revogado o item I do artigo 67, da referida 
resolução. 

Sala das Comissões, em 7 de junho de 1961. 
– Venâncio Igrejas. 
 

PARECER 
Nº 324, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Resolução número 11, de 1961, que estabelece a 
denominação de cargos da Secretaria do Senado e 
dá outras providências. 
 

Relator : Sr. Mem de Sá. 
De iniciativa da ilustrada Comissão Diretora, 

na forma do Regimento Interno, a presente 
Resolução restabelece a denominação de cargos de 
Vice-Diretor-Geral, em relação aos atuais cargos de 
Diretor de Divisão. 

Trata-se de medida que objetiva a perfeita 
hierarquização dos cargos do mais alto escalão do 
Quadro da Secretaria do Senado, conforme vinha 
ocorrendo anteriormente à Resolução nº 6, de 1960, 
que aprovou o Regulamento da mesma Secretaria. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça 
ao examinar a matéria concluiu pela sua aprovação, 
oferecendo duas emendas. A primeira suprime, no 
artigo 3º, o aumento de vencimentos atribuído ao 
símbolo PL-O e a segunda acrescenta um artigo 
efetivando o atual ocupante do cargo de Diretor-
Geral da Secretaria. 

Aceitamos as razões daquele órgão técnico 
pois se trata providência com idêntico objetivo ao do 
projeto, que é o da melhor estruturação dos cargos 
de direção. 

Diante do exposto, opinamos favoràvelmente 
ao projeto e à emenda que lhe foi aditada. 

Sala das Comissões, em 10 de julho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Mem de Sá, Relator.
 

– Joaquim Parente. – Ruy Carneiro. – Saulo
 Ramos. – Fernandes Távora. – Lobão da 
Silveira.– Victorino Freire. – Nogueira da 
Gama. 

O SR. PRESIDENTE: – Senhores 
Senadores, estêve no Senado S. Exa. o Sr. 
Ministro Afonso Arinos, a fim de agradecer a 
rápida tramitação do projeto de lei que 
reorganiza o Ministério das Relações 
Exteriores 

A Presidência julga oportuno ressaltar que o 
Senado tem sido pressuroso e imparcial no 
cumprimento de suas altas responsabilidades e dá 
aos seus deveres execução criteriosa, independente 
e sempre condicionada aos interêsses do povo e da 
Federação. 

Não há oradores inscritos para o Expediente. 
O Sr. Primeiro Secretário procederá à leitura 

de requerimento de urgência que se encontra sôbre 
a mesa. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº252, DE 1961 

 
Nos têrmos do art. 330, letra b, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 74, de 1961, que altera o salário-
mínimo dos médicos. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961. – 
Lino de Mattos. – Benedito Valadares. – Jorge 
Maynard. – Mendonça Clark. – Fausto Cabral. – 
Argemiro de Figueiredo. – Gilberto Marinho. – 
Vivaldo Lima. 

O SR. PRESIDENTE – Nos têrmos do 
Regimento Interno – art. 328 – o presente 
requerimento será votado ao final da Ordem do Dia. 
(Pausa). 

Sôbre a mesa outros requerimentos que vão 
ser lidos. 
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São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 253, DE 1961 

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

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução 
nº 11, de 1961, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da sessão seguinte: 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 254, DE 1961 

 
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 81, de 1961, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte: 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961.– 
Vivaldo Lima. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 255, DE 1961 

 
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 21, de 1961, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte: 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 1961. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Os projetos a que se 
referem os requerimentos, entrarão na Ordem do Dia 
da próxima sessão. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 61, de 1960 (nº 3.537, de 1957, 
na Câmara) que dispõe sôbre os mo-
 

numentos arqueológicos e pré-históricos, 
tendo Pareceres favoráveis sob ns. 306, e
 307, de 1961, das Comissões de 
Educação e Cultura e de 
Finanças. 
 

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

o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 61, DE 1960 

 
Dispõe sôbre os monumentos arqueológicos e 

pré-históricos. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os monumentos arqueológicos ou pré-

históricos de qualquer natureza existentes no 
território nacional e todos os elementos que nêles se 
encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder 
Publico, de acôrdo com o que estabelece o art. 175, 
da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A propriedade da superfície, 
regida pelo direito comum não inclui a das jazidas 
arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos 
nelas incorporados, na forma do art. 152, da mesma 
Constituição. 

Art. 2º Consideram-se monumentos 
arqueológicos ou pré-históricos: 

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou 
finalidade, que representem testemunhos da cultura 
dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, 
montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, 
aterrados, estearias é quaisquer outras não 
especificadas aqui, mas de significado idêntico, a 
juízo da autoridade competente; 

b) os sítios nos quais se encontram vestígios 
positivos de ocupação pelos paleoarnerindios, tais 
como grutas ,é abrigos sob rocha; 
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c) os sítios identificados como cemitérios, 
sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de 
aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se 
encontram vestígios humanos de interêsse 
arqueológico ou paleo-etnográfico; 

d) as inscrições rupestres, os locais como 
sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios 
de atividade de paleoameríndios. 

Art. 3º São proibidos, em todo o território 
nacional, o aproveitamento econômico, a destruição 
ou mutilação para qualquer fim, das jazidas 
arqueológicos ou pré-históricas conhecidas como 
sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou 
sernambis, e bem assim dos sítios, Inscrições o 
objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo 
anterior, antes de serem devidamente pesquisados, 
respeitadas as concessões anteriores e não 
caducas. 

Art. 4º Tôda a pessoa, natural ou jurídica que, 
na data da publicação desta lei, já estiver 
procedendo, para fins econômicos ou outros, à 
exploração de jazidas arqueológicas ou pré-
históricas, deverá comunicar à Diretoria do 
Patrimônio Histórico Nacional, dentro de sessenta 
(60) dias, sob pena de multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 
50.000,00 (dez mil a cinqüenta mil cruzeiros), o 
exercício dessa atividade, para efeito de exame, 
registro, fiscalização e salvaguarda do interêsse da 
ciência. 

Art. 5º Qualquer ato que importe na destruição 
ou mutilação dos monumentos a que se refere o art. 
2º desta lei, será considerado crime contra o 
Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acôrdo 
com o disposto nas leis penais. 

Art. 6º As jazidas conhecidas como sambaquis, 
manifestadas ao govêrno da União, por intermédio 
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, de acôrdo com o artigo 4º e registradas 
na forma do artigo 27, desta lei, terão precedência 
para estudo e eventual aproveitamento, em

conformidade com o Código de Minas. 
Art. 7º As jazidas arqueológicas ou pré-

históricas de qualquer natureza, não manifestadas e 
registradas na forma dos arts. 4º e 6º desta lei, são 
consideradas para todos os efeitos bens patrimoniais 
da União. 

 
CAPÍTULO II 

 
Das escavações arqueológicas realizadas por 

particulares. 
 
Art. 8º O direito de realizar escavações para 

fins arqueológicos, em terras de domínio público ou 
particular constitui-se mediante permissão do 
Govêrno da União, através da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ficando 
obrigado a respeitá-lo o proprietária ou possuidor do 
solo. 

Art. 9º O pedido de permissão deve ser 
dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, acompanhado de indicação exata do local, 
do vulto e da duração aproximada dos trabalhos a 
serem executados, da prova de idoneidade técnico-
científica e financeira do requerente e do nome do 
responsável pela realização dos trabalhos. 

Parágrafo único. Estando em condomínio a 
área em que se localiza a jazida, sòmente poderá 
requerer a permissão o administrador ou cabecel, 
eleito na forma do Código Civil. 

Art. 10. A permissão terá por título uma 
portaria do Ministro de Educação e Cultura, que será 
transcrita em livro próprio da Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, e na qual ficarão 
estabelecidas as condições a serem observadas ao 
desenvolvimento das escavações e estudos. 

Art. 11. Desde que as escavações e estudos 
devam ser realizados em terreno que não pertença 
ao requerente, deverá ser anexado ao seu pedido o 
consentimento escrito do proprietário do terreno ou
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de quem esteja em uso e gôzo dêsse direito: 

§ 1º As escavações devem ser 
necessàriamente executadas sob a orientação do 
permissionário, que responderá, civil, penal e 
administrativamente pelos prejuízos que causar ao 
Patrimônio Nacional ou a terceiros. 

§ 2º As escavações devem ser realizadas de 
acôrdo com as condições estipuladas no instrumento 
de permissão, não podendo o responsável, sob 
nenhum pretexto, impedir a inspeção dos trabalhos 
por delegado especialmente designado pela Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando 
fôr julgado conveniente. 

§ 3º O permissionário fica obrigado a informar 
à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, trimestralmente, sôbre o andamento das 
escavações, salva a ocorrência de fato excepcional, 
cuja notificação deverá ser feita imediatamente, para 
as providênciais cabíveis. 

Art. 12. O Ministério da Educação e Cultura 
poderá cassar a permissão concedida, uma vez que: 

a) não sejam cumpridas as prescrições da 
presente lei e do instrumento de concessão da 
licença; 

b) sejam suspensos os trabalhos de campo 
por prazo superior a doze (12) meses, salvo motivo 
de fôrça maior, devidamente comprovado; 

c) no caso de não cumprimento do § 3º do 
artigo anterior. 

Parágrafo único. Em qualquer dos casos 
acima enumerados, o permissionário não terá direito 
a indenização pelas despesas que tiver efetuado. 

 
CAPÍTULO III 

 
DAS ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS 

REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTIFICAS 
ESPECIALIZADAS DA UNIDO, DOS ESTADOS E 

DOS MUNICÍPIOS 
 
Art. 13. A União, bem como os 

Estados e Municípios mediante au-

torização federal, poderão procede a escavações e 
pesquisas, no interêsse da arqueologia e da pré-
hitória em terrenos de propriedade particular, com 
exceção das área muradas que envolvem 
construções domiciliares. 

Parágrafo único. À falta de acôrdo 
amigável com o proprietário da área onde situar-se 
a jazida, sera esta declarada de utilidade 
pública e autorizada a sua ocupação pelo período 
necessário à execução dos estudos, nos têrmos do 
art. 3 do Decreto-lei nº 3.385 de 21 de junho de 
1941. 

Art. 14. No caso de ocupação temporária 
do terreno, para realização de escavações 
nas jazidas declaradas de utilidade pública, 
deverá ser lavrado um auto, antes de início dos 
estudos, no qual se descreva o aspecto exato do 
local. 

§ 1º Terminados os estudos, do local deverá 
ser restabelecido, sempre que possível na sua feição 
primitiva. 

§ 2º Em caso das escavações produzirem a 
destruição de um relêvo qualquer essa obrigação só 
terá cabimento quando se comprovar que dêsse 
aspecto particular do terreno, resultavam 
incontestáveis vantagens para o proprietário. 

Art. 15. Em casos especiais e em face do 
significado arqueológico excepcional das jazidas, 
poderá ser promovida a desapropriação ao imóvel, 
ou parte dêle, por utilidade pública, com fundamento 
no art. 5º, alíneas K e L do Decreto-lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941. 

Art. 16. Nenhum órgão da administração 
federal dos Estados ou dos Municípios, mesmo no 
caso do art. 28 desta lei, poderá realizar escavações 
arqueológicas ou pré-históricas, sem prévia 
comunicação à Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, para fins de registro no cadastro 
de jazidas arqueológicas. 

Parágrafo único. Dessa comunicação deve 
constar, obrigatòriamente, o local, o tipo ou a 
designação da jazida, o nome do especialista
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encarregado das escavações, os indícios que 
determinaram a escolha do local e, posteriormente, 
uma súmula dos resultados obtidos e do destino do 
material coletado. 

 
CAPITULO IV 

 
DAS DESCOBERTAS FORTUITAS 

 
Art. 17. A posse e a salvaguarda dos bens de 

natureza arqueológica ou pré-histórica constituem, 
em principio, direito imanente ao Estado. 

Art. 18. A descoberta fortuita de quaisquer 
elementos de interêsses arqueológico ou pré-
histórico, histórico, artístico ou numismática, deverá, 
ser imediatamente comunicada à Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou aos 
órgãos oficiais autorizados, pelo autor do achado ou 
pelo proprietário do local onde tiver ocorrido. 

Parágrafo único. O proprietário ou ocupante do 
imóvel onde se tiver verificado o achado é 
responsável pela conservação provisória da coisa 
descoberta até pronunciamento e deliberação da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Art. 19. A infringência da obrigação imposta no 
artigo anterior implicará na apreensão sumária do 
achado, sem prejuízo da responsabilidade do 
inventor pelos danos que vier a causar ao Patrimônio 
Nacional, em decorrência da omissão. 

 
CAPÍTULO V 

 
DA REMESSA, PARA O EXTERIOR, DE OBJETOS 

DE INTERÊSSE ARQUEOLÓGICO OU PRÉ-
HISTÓRICO, HISTÓRICO, NUMISMÁTICO OU 

ARTÍSTICO 
 
Art. 20. Nenhum objeto que apresente 

interesse arqueológico ou pré-histórico, 
numismático ou artístico poderá ser transferido 
para o exterior sem licença expressa da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
constante de uma "guia" de liberação na qual

serão devidamente especificados os objetos a serem 
transferidos. 

Art. 21. A inobservância da prescrição do 
artigo anterior implicará na apreensão sumária do 
objeto a ser transferido, sem prejuízo das demais 
cominações legais a que estiver sujeito o 
responsável. 

Parágrafo único. O objeto apreendido, razão 
dêste artigo, será entregue à Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 

 
CAPITULO VI 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 22. O aproveitamento econômico das 

jazidas, objeto desta lei, poderá ser realizado na 
forma e nas condições prescritas pelo Código de 
Minas, uma vez concluída a sua exploração, 
mediante parecer favorável da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou do órgão 
oficial autorizado. 

Parágrafo único. De tôdas as jazidas será 
preservada sempre que possível ou conveniente, 
uma parte significativa, a ser protegida pelos meios 
convenientes, como blocos testemunhos. 

Art. 23 – O Conselho de Fiscalização das 
Expedições Artísticas e Científicas encaminhará à 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
qualquer pedido de cientista estrangeiro, para 
realizar escavações arqueológicas ou pré-históricas, 
no País. 

Art. 24. Nenhuma autorização de pesquisas ou 
de lavra para jazidas de calcário de concha, que 
possua as caracteristicas de monumentos 
arqueológicos ou pré-históricos poderá ser 
concedida sem audiência prévia da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Art. 25. A realização de escavações 
arqueológicas ou pré-históricas com 
infringência de qualquer dos dispositivos 
desta lei, dará lugar à multa, de Cr$ 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr$ 50.000,00 (cin-
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qüenta mil cruzeiros) sem prejuízo de sumária 
apreensão e conseqüente perda, para o Patrimônio 
Nacional, de todo o material e equipamento 
existentes no local. 

Art. 26. Para melhor execução da presente lei, 
a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional poderá solicitar a colaboração de órgão 
federais, estaduais, municipais, bem como de 
instituições que tenham entre os seus objetivos 
específicos, o estudo e a defesa dos monumentos 
arqueológicos e pré-históricos. 

Art. 27. A Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional manterá um Cadastro dos 
monumentos arqueológicos do Brasil, no qual serão 
registradas tôdas as jazidas manifestadas, de acôrdo 
com o disposto desta lei, bem como das que se 
tornarem conhecidas por qualquer via. 

Art. 28. As atribuições conferidas ao Ministério 
da Educação e Cultura para o cumprimento desta lei, 
poderão ser delegadas a qualquer unidade da 
Federação, que dispondo de serviços técnico-
administrativos especialmente organizados para a 
guarda, preservação e estudo das jazidas 
arqueológicas e pré-históricas, bem como de 
recursos suficientes para o custeio e bom andamento 
dos trabalhos. 

Parágrafo único. No caso dêste artigo, o 
produto das muitas aplicadas e apreensões de 
material legalmente feitas, reverterá em benefício do 
serviço estadual organizado para a preservação e 
estudo dêsses monumentos. 

Art. 29. Aos infratores desta lei serão 
aplicadas as sanções dos artigos 163, a 167 do 
Código Penal, conforme o caso, sem prejuízo de 
outras penalidades cabíveis. 

Art. 30. O Poder Executivo baixará no prazo 
de 180 dias, a partir da vigência desta lei, a 
regulamentação que fôr julgada necessária sua fiel 
execução. 

Art. 30. Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário. 
Projeto de lei da Câmara publicado no Diário 

do Congresso Nacional em 12 de julho de 1960. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 34, de 1961 (nº 303 de 1959, na Câmara) que 
isenta dos impostos de importação e de consumo 
equipamento telefônico a ser importado pela 
Cooperativa de Melhoramentos de Caruaru, 
Limitada, tendo Pareceres favoráveis sob ns. 304 e 
305, de 1961, das Comissões de Economia e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 34, DE 1961 

 
(Nº 308-B de 1959, na Câmara) 

 
Isenta dos impostos de importação e de 

consumo, equipamento telefônico a ser importado 
pela Cooperativa de Melhoramento de Caruaru Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção dos impostos de 

importação e de consumo para o equipamento 
telefônico constante, da licença nº 58-4.383-4.424, 
emitida pela Carteira de Comércio Exterior, a ser 
importado pela Cooperativa de Melhoramento de 
Caruaru Ltda. 

Art. 2º O favor de que trata o artigo anterior 
não abrange o material com similar nacional. 
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Art. 3º Esta .lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº  35, de 1961, (nº 221, de 1959, na Casa de 
origem) que isenta dos impostos de importação e de 
consumo equipamentos telefônicos a serem 
importados pela Telefônica Manhuaçu SA., em 
Minas Gerais (incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício concedida na sessão 
anterior, a requerimento do Sr. Senador Nogueira da 
Gama), tendo Pareceres Favoráveis das Comissões 
de Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a 

discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer Sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 35, DE 1961 

 
(Nº 221-B-1959, na Câmara) 

 
Isenta dos impostos de importação e de 

consumo equipamentos telefônicos a serem 
importados pela Telefônica Manhuaçu S.A., em 
Minas Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 º  É concedida isenção dos impostos de 

importação e de consumo, bem como de taxa de 
armazenagem para o desembaraço alfandegário dos 
equipamentos telefônicos constantes da Licença nº

Do-58-4.389-4.410, emitida pela Carteira de Comércio 
Exterior a serem importados pela Telefônica Manhuaçu 
S.A. 

Art. 2º O favor de que trata o artigo anterior não 
abrange o material com similar nacional nem a taxa de 
Previdência. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discurso pronunciado pelo Sr. Senador 

Benedito Valadares na sessão de 12 de julho de 
1961, que seria publicado posteriormente. 

 
O SR. BENEDITO VALADARES: – Sr. 

Presidente, minhas palavras, em nome do Partido 
Social Democrático e de Minas Gerais, que tenho a 
honra de representar nesta Casa do Congresso, são 
de agradecimento aos diversos Partidos Políticos 
congregados e ao povo goiano, pela eleição 
de Juscelino Kubitschek para o Senado da 
República. 

O gesto do povo de Goiás ficará na nossa 
história política como a demonstração de seus elevados 
sentimentos. 

O Estado de Goiás, situado no centro do País, 
vinha lutando com as maiores dificuldades que os seus 
ótimos administradores não conseguiam superar. 

O Presidente Juscelino Kubitschek abriu lhe 
novas perspectivas e, dentro de alguns anos, Goiás 
será um dos mais prosperos Estados da Federação. 
(Palmas). 

Pensar é facil, escreveu Goethe, agir é difícil; 
agir, segundo o pensamento é o que há de mais difícil 
no mundo, O Presidente Juscelino Kubitschek 
idealizou, planejou e executou obras e praticou atos 
que concorreram para consolidar a democracia. 

Traz agora a sua experiência para esta Casa do 
Congresso, onde se vive, sem distinção de Partidos 
políticos, na maior harmonia, cuidando dos interêsses 
do País. 
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Minhas palavras são, assim, Sr. Presidente, de 
agradecimento ao Estado de Goiás e de saudação 
ao Senador Juscelino Kubitschek, com os votos que 
formulo para que continue a trabalhar sem descanço 
pelo bem de nossa Pátria (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas, O orador é cumprimentado). 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 53, de 1961 (nº 2.516, de 1957, na Câmara), que 
concede isenção de direitos e taxas aduaneiras, 
exclusive a de previdência social, para equipamentos 
telefônicos importados pela Companhia Telefônica 
Alta Paulista, tendo Pareceres sob ns. 301 e 302, de 
1961, das Comissões de Economia, favorável; de 
Finanças, favorável com a emenda que oferece, sob 
nº 1-CF. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e a emenda. Não havendo quem peça a 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto sem 

prejuízo da emenda, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 53, DE 1961 

 
(Nº 2.516.C, de 1957, na Câmara) 

 
Concede isenção de direitos e taxas 

aduaneiras, exclusive a de previdência social, para 
equipamentos telefônicos importados pela 
Companhia Telefônica Alta Paulista. 

O Congresso Nacional decreta: Art. 1º É 
concedida à Companhia Telefônica Alta Paulista, com

sede em Tupã, Estado de São Paulo, isenção de 
direitos aduaneiros, inclusive adicional de 10% 
(dez por cento), impostos de consumo e 
demais taxas alfandegárias, exceto a de previdência 
social, para equipamentos telefônicos a seguir 
discriminados: 

a) Um centro telefônico de 500 (quinhentas) 
linhas, com pertences e acessório no valor 
de 220.000 (duzentas e vinte mil) coroas suecas, 
para Cidade de Drascena – São Paulo, 
importada da Telefonak – Tiebolaget L. M. Ericson 
Suécia. 

b) Um equipamento de onda portadora de 4 
(quatro) canais, para os serviços de interurbanos nos 
Municípios de Adamantina, Valparaizo e Araçatuba – 
São Paulo, no valor de 160.000 (cento e sessenta 
mil) coroas suecas, importadas da Telefonak – 
Tiebolaget L.M. Erirson Suécia. 

c) Equipamento composto de mesas 
telefônicas para o serviço interurbano de 
Tupã, Osvaldo Cruz e Adamantina – São Paulo no 
valor de 200.000 (duzentas mil) coroas suécas, 
importadas da Telefonak – Tiebolaget L.M. Ericson 
Suécia. 

d) Dois equipamentos de onda portadora de 6 
(seis) canais e dois equipamentos de onda portadora 
de 1 (um) canal para os serviços interurbanos dos 
Municípios de Tupã, Osvaldo Cruz, Adamatina, 
Presidente Prudente e Dracena – São Paulo, no 
valor de 228.761,40 (duzentos e vinte e oito mil 
setecentos sessenta e um e quarenta) marcos 
alemães, importados da Siemens & Halske 
Aktiengeselschaft Alemanha. 

Art. 2º A isenção abrangerá apenas as 
mercadorias a que se aplicar o disposto no art. 73, 
da Lei nº 3.224, de 14 ,de agôsto de 1957. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Às Comissões de Economia e de Finanças. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1 – (CF) 
 
Substitua-se o artigo 1º pelo seguinte: 
Artigo 1º concedida à Companhia 

Telefônica Alta Paulista, com sede em Tupã, 
Estado de São Paulo, isenção de direitos 
aduaneiros, impôsto de consumo e demais taxas 
alfandegárias, exceto de despacho aduaneiro, 
para equipamentos telefônicos a seguir 
discriminados, 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Redação. 

 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 18, de 1960, de autoria do Sr. Senador 
Attílio Vivacqua, que autorizou a emissão de selos 
postais comemorativos da transformação do atual 
Distrito Federal em Estado da Guanabara, tendo 
Pareceres favoráveis, sob ns. 284, 285 e 286, das 
Comissões de Constituição e Justiça; de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N. 18, DE 1960 

 
Autoriza a emissão de selos postais 

comemorativos da transformação do atual Distrito 
Federal em Estado da Guanabara. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o poder Executivo autorizado a emitir 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas – 
Departamento Nacional dos Correios e Telégrafos, uma 
série de selos postais comemorativos da transformação 
do atual Distrito Federal em Estado da Guanabara. 

Art. 2º Os selos, que trarão a efígie de São 
Sebastião, Padroeiro da Cidade, se destinarão aos 
serviços postais comuns e aéreos. 

§ 1º A emissão será de três milhões de 
unidades, no valor, cada uma, de Cr$ 2,50 (dois 
cruzeiros e cinqüenta centavos). 

§ 2º Os selos deverão ser lançados em 
circulação nos 3 (três) meses seguintes à publicação 
da presente lei. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 13-4-60. – Attílio Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto voltará à 

Ordem do Dia para segunda discussão, após 
decorrido o interstício regimental. 

 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 129, de 
1961 (nº de origem 296, de 1961), pela qual o 
Presidente da República submete ao Senado a 
escolha do Sr. Raimundo de Souza Dantas para a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da 
República de Gana. 
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O SR. PRESIDENTE – Nos têrmos do 
Regimento Interno a matéria deverá ser discutida e 
votada em sessão secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as necessárias 
providências para êsse fim. 

A sessão transforma-se em secreta às 17 
horas e 50 minutos e volta a ser pública às 18 horas 
e 5 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – A sessão volta a ser 
pública. 

No Expediente foi lido Requerimento nº 252, 
de urgência para o Projeto de Lei nº 74, de 1961, 
que altera o salário-mínimo dos médicos. 

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

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Nos têrmos do art. 330, letra "c" do 

Regimento, a matéria constará da Ordem do Dia da 
terceira sessão ordinária que se seguir a esta. 

Esgotada a Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que às 21 horas e 

30 minutos de hoje haverá sessão conjunta do 
Congresso Nacional, para apreciação do veto 
presidencial. 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão, designando para a próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do projeto de Resolução nº 11, 

de 1961, de autoria da Comisão Diretora, que 
restabeleceu a denominação de cargos da Secretaria do 
Senado e dá outras providências (incluído em Ordem do 
Dia em virtude da dispensa de interstício concedida na 
sessão anterior a requerimento do Sr. Senador Gilberto 
Marinho), tendo Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável com as emendas que 
oferece, sob ns. 1 e 2 (CCJ), e voto em separado do Sr.

Senador Venâncio Igrejas; da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto e às emendas. 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 130, de 1959 (nº 3.691, de 1958, na Câmara), que 
institui o "Dia do Trabalhador nas Minas do Carvão", 
tendo Pareceres sob ns. 281, 282 e 283, de 1961, 
das Comissões de Constituição e Justiça, pela 
rejeição; de Legislação Social, pela rejeição e de 
Finanças, declarando escapar o assunto à 
competência da Comissão. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 21, de 1961 (nº 2.466, de 1960, na 
Casa de origem), que fixa um teto máximo para as 
tarifas de energia elétrica nas cidades de 
Fortaleza, Estado do Ceará, e Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte, e dá outras providências 
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstício concedida na sessão anterior a 
requerimento do Sr. Senador Menezes Pimentel), 
tendo pareceres da Comissão de Economia, 
favorável; da Comissão de Finanças, oferecendo 
substitutivo; da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável ao substitutivo. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 1961 (nº 1.643, de 1960, na 
Câmara) que altera, sem ônus, a Lei nº 3.682 de 7 
de dezembro de 1959, que estima a Receita e fixa 
a Despesa para o exercício de 1960, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 303, de 1961, da 
Comissão de Finanças. 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 49, de 1961 (nº 1.501, de 1960, na Câmara) que 
retifica, sem ônus, a Lei nº 3.682, de 7 de dezembro 
de 1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício de 1960, tendo Parecer 
favorável, sob nº 300, de 1961, da Comissão de 
Finanças. 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 81, de 1961, (nº 3.489, de 1957, na Casa de 
Origem) que concede isenção de direito de

 



– 419 – 
 
importação, inclusive de Previdência Social, para 
mercadorias doadas pela "Church World Service" 
(C. W.S.) dos Estados Unidos da América do 
Norte, à Confederação Evangélica do Brasil. 
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício concedida na sessão

anterior a requerimento do Sr. Senador Vivaldo 
Lima), tendo Parecer favorável da Comissão de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 

minutos.
 



98ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 14 DE JULHO DE 1964 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES GILBERTO MARINHO, NOVAES FILHO 
E GUIDO MONDIM 

 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Mendonça Clark. 
João Mendes. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Tavora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Novaes Filho. 
Barros Carvalho. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedito Valadares. 
Milton Campos. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Gaspar Velloso. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondim. – (38). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de 
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Senhor Segundo Secretário procede 
à leitura da Ata da Sessão anterior 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Senhor Primeiro Secretário lê o seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

 

Mensagens 

 

Do Senhor Presidente da República: 

Nº 135, de 1961, de 8-7-1961, 
(número de ordem na Presidência: 
308), de agradecimento da comunicação 
do pronunciamento do Senado sobre a escolha 
do Senhor José Cochrane de Alencar 
para Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da 
Grã-Bretanha. 

Nº 136, de 1961, de 12-7-1961 (nº de 
ordem na Presidência: 317), de 
agradecimento quanto ao pronunciamento 
do Congresso Nacional sobre o veto presidencial 
ao projeto de lei que estende os benefícios da 
Lei nº 2.622, de 18-10-1955, aos servidores 
das ferrovias e das emprêsas marítimas, 
aposentados antes da encampação pelo 
Govêrno Federal ou reincorporarão ao Patrimônio 
Nacional. 

Nº 137, de 1961, de 12-7-1961 
nº de ordem na Presidência:
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318), de agradecimento à comunicação do 
pronunciamento do Senado sôbre a escolha do Sr. 
João Batista Barreto Leite Filho para Embaixador do 
Brasil junto ao Govêrno da República de Israel. 

Nº 138, de 1961, de 12-7-1961 (nº de ordem na 
Presidência: 319), de agradecimento quanto à escolha 
do Sr. Décio Honorato de Moura para Embaixador junto 
do Govêrno da República da Coréia do Sul. 

Nº 139, de 1961, de 12-7-1961 (nº de ordem na 
Presidência: 320), de agradecimento da remessa de 
autógrafo referente ao Decreto Legislativo nº 4, de 1961. 

Nº 140, de 1961, de 12-7-1961 (nº de ordem 
na Presidência: 321), de agradecimento da remessa 
de autógrafo referente ao Decreto Legislativo nº 5, 
de 1961. Número 141, de 1961, de 12-7-1961 
(número de ordem na Presidência 322). Transmitindo 
informações prestadas pela Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobrás) em atenção ao Requerimento nº 245, de 
1961, do Sr. Senador Nogueira da Gama. 

Nº 142, de 1961, de 12-7-1961 (nº de ordem 
na Presidência: 325). Restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei sancionado que concede isensão de 
direitos e taxas aduaneiras, exceto a de previdência 
social, para maquinarias importadas pela firma 
Integral Arroz Ltda., de Pôrto Alegre. Projeto de Lei 
da Câmara nº 63, de 1960). 

(Nº 143, de 1961, de 13-7-1961 número de 
ordem na Presidência 327), transmitindo informações 
prestadas pelo Departamento Administrativo do 
Serviço Público a propósito do Requerimento nº 
178-61, do Sr. Senador Gilberto Marinho. 

 
PARECER 

Nº 343, DE 1961 
 

Da Comissão de Economia, ao 
Projeto de Lei da Câmara

nº 269, de 1956 (nº 4.897, de 1954, na Câmara), 
que concede isenção de direitos de importação, 
impôsto de consumo e taxas aduaneiras, 
inclusive a de previdência social, para as 
mercadorias doadas pela War Relief Service 
(N.C.W.C.) dos Estados Unidos da América do 
Norte à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil. 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O projeto de lei da Câmara, em exame, – 

originário de mensagem do Poder Executivo – 
concede isenção de direitos de importação, 
impôsto de consumo e taxas aduaneiras, 
inclusive a de previdência social, para as 
mercadorias doadas pela War Relief Service 
(N.C.W.C.) dos Estados Unidos da América do 
Norte à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil. São as seguintes as mercadorias objeto da 
doação: duas mil toneladas de leite em pó, cem 
toneladas de manteiga, cinqüenta toneladas de 
queijo e cento e vinte e cinco toneladas de 
azeite... 

"...a fim de serem distribuídas às classes 
menos favorecidas do País, ficando entendido, 
porém, que os donativos acima não poderão ser 
objeto de transação comercial". 

Tratando-se de uma doação de produtos 
alimentícios, destinados a finalidades filantrópicas, 
nada existe que contraindique a isenção de tributos 
ora proposta, motivo por que opinamos 
favoràvelmente ao projeto. 

Sala das Comissões, em 19 de abril de 1961, 
– Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes Távora, 
Relator. – Fausto Cabral. – Del-Caro. – Eugênio 
Barros. – Lobão da Silveira. – Joaquim Parente. – 
Nogueira da Gama. – João Arruda. 
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PARECER 
Nº 344, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 2-A, de 1956 (nº 4.897, de 1954, na 
Câmara), que concede isenção de direitos de 
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras, 
inclusive a de previdência social, para as 
mercadorias doadas pela War Relief Service 
(N.C.W.C ) dos Estados Unidos da América do Norte 
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

 
Relator: Sr. Barros Carvalho. 
A proposição é de iniciativa do Poder Executivo 

com o fim de ser concedida isenção de direitos, impôsto 
de consumo e taxas aduaneiras e de previdência social 
para as mercadorias doadas pela War Relief Service à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

Trata-se de conceder favores fiscais à entrada 
de produtos discriminados no seu art. 1º destinada a 
um ato de benemerência sem fim lucrativo e de 
elevado sentido filantrópico. 

Damos, assim, parecer favorável ao projeto. 
Sala das Comissões, em 10 de julho de 1961. 

– Daniel Krieger, Presidente. – Barros Carvalho, 
Relator. – Lobão da Silveira. – Nogueira da Gama. – 
Mem de Sá. – Saulo Ramos. – Victorino Freire. – 
Silvestre Péricles. – Fernandes Távora. – Joaquim 
Parente. – Gaspar Veloso. – Ary Vianna. 

 
PARECER 

Nº 345, DE 1961 
 

Da Comissão de Econômia, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 194-C-59 
(no Senado, nº 28, de 1961), que con-

cede isenção de licença prévia e de impôsto de 
importação e outros tributos e taxas para donativos 
consignados à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil. 
 

Relator: Sr. Del-Caro. 
O projeto de lei da Câmara, em exame, 

originário de mensagem do Poder Executivo – 
concede isenção de licença prévia e de impôsto 
de importação e outros tributos e taxas 
consignadas à Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil. 

Diz a mensagem do Senhor Presidente da 
República, encaminhadora da proposição, que 

"...de longa data, vem o Govêrno Brasileiro 
cooperando com a Catholic Relief Services – 
National Catholic Welfare Conference e a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
concedendo isenção de diversas taxas e fornecendo 
gratuitamente transporte marítimo e interno, 
armazenagem e demais favores administrativos". 

"...foi possível – prossegue a mensagem – a 
partir de 1954, uma distribuição de mais de ... US$ 
3.000.000,00, em gêneros alimentícios diversos, 
como leite em pó, queijo, farinha de trigo; fubá e 
outros produtos, através da Caritas Brasileira, 
órgão da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil". 

Tendo em vista. o exposto, nada existe que 
contraindique a isenção de tributos ora proposta, 
motivo por que opinamos favoràvelmente ao 
projeto. 

Sala das Comissões, em 20 de abril de 1961. 
– Gaspar Velloso, Presidente. – Del-Caro, Relator. – 
Fernandes Távora. – Lobão da Silveira. – Fausto 
Cabral. 
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PARECER 
Nº 346, DE 1961 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 28, de 1961 (nº 194-C-59, na 
Câmara), que concede isenção de licença prévia e 
de impôsto de importação e outros tributos e taxas 
para donativos consigados à Conferência Nacional 
dos Bispos. 

 
Relator: Sr. Barros Carvalho. 
Visa o projeto à isenção de licença prévia e 

do impôsto de importação, do impôsto de 
consumo, da taxa de Despacho Aduaneiro, das 
taxas de Melhoramento de Portos e de Renovação 
de Marinha Mercante, de emolumentos consulares, 
de taxas de armazenagens e capatazias, para os 
donativos até o limite de 15.000 (quinze mil) 
toneladas anuais, de gêneros alimentícios, 
roupas usadas e medicamentos remetidos, até 
1965, inclusive, pela Catholic Relief Services – 
National Catholic Welfare Conference (Conferência 
dos Bispos Norte-Americanos) à Conferência 
Nacional dos Bispos da Brasil, para distribuição 
gratuita através de obras de assistência 
social. 

O projeto é originário de Mensagem do Poder 
Executivo, acompanhada de Exposição de Motivos 
do Ministério da Fazenda fixando o limite da 
tonelagem e o prazo de vigência das isenções 
concedidas. 

No que tange a esta Comissão examinar, ou 
seja, a repercussão financeira do projeto, nada há 
que nos conduza à sua rejeição. 

Considerando as altas finalidades sociais e de 
benemerência do projeto e o elevado padrão moral 
das entidades que farão a distribuição dos donativos, 
somos pela aprovação do mesmo. 

Sala das Comissões, em 10 de 
julho de 1961, – Daniel Krieger,

Presidente. – Barros Carvalho, Relator. – Gaspar 
Velloso. – Mem de Sá. – Ary Vianna – Fernandes 
Távora. – Joaquim Parente. – Del-Caro, – Saulo 
Ramos. – Nogueira da Gama. – Silvestre Péricles. 

 
Aviso 

 
GM 234, de 10 do mês em curso do Ministro 

da Agricultura, transmitindo o pronunciamento 
solicitado pelo Senado, do Ministério a seu cargo 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 1957, 
que proíbe durante cinco anos a exportação de 
couros de animais silvestres mamíferos. 

 
Ofício 

 
Nº 1126, de 7 do mês em curso, do Primeiro 

Secretário da Câmara dos Deputados, 
encaminhando o Projeto de Lei nº 92, de 1961, 
originário daquela Casa, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça 
Eleitoral – o crédito especial de Cr$ 13.950.473,90, 
para atender às despesas correspondentes aos 
exercícios de 1952 a 1957. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 92, DE 1961 
 

(Nº 4.029-B, de 1958, na Câmara) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 

Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito especial de 
Cr$ 13.950.473,90, para atender a despesas 
correspondentes aos exercícios de 1952 a 1957. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
É o Poder Executivo autorizado a abrir 

ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o 
crédito especial de Cr$ 13.850.473,90 (treze 
milhões oitocentos mil quatrocentos e se-
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tenta e três cruzeiros e noventa 
centavos) para atender a despesas

correspondentes aos exercícios de 1952, assim 
discriminadas: 

 
 
 Tribunal Superior Eleitoral: 

Impressão do terceiro volume de dados estatísticos............................................................... 
Cr$ 

236.580,00
  
 Tribunais Regionais Eleitorais – Vencimentos: 
  
T.R.E. do Rio Grande do Sul................................................................................................... 3.915.600,00
 
 Substituições: 
  
T.R.E. do Rio Grande do Sul................................................................................................... 360.606,10
 
 Gratificações adicionais: 
  
T.R.E. do Maranhão................................................................................................................. 61.451,70
T.R.E. do Piauí......................................................................................................................... 3.286,00
T.R.E  do Rio Grande do Sul................................................................................................... 352.040,00
T.R.E. do Rio de Janeiro.......................................................................................................... 37.031,00
T.R.E. de Sergipe.................................................................................................................... 83.313,00
 
 Gratificações de função: 
  
T.R.E. do Rio Grande do Sul................................................................................................... 192.000,00
 
 Gratificações de Natureza Eleitoral: 
  
T.R.E. do Amazonas................................................................................................................ 261.410,70
T.R.E. de Alagoas.................................................................................................................... 40.500,00
T.R.E do Ceará........................................................................................................................ 122.776,10
T.R.E. do Distrito Federal........................................................................................................ 1.734.000,00
T.R.E do Espírito Santo........................................................................................................... 276.200,00
T.R.E do Goiás........................................................................................................................ 90.341,00
T.R.E do Maranhão.................................................................................................................. 141.496,70
T.R.E de Minas Gerais............................................................................................................. 2.207.600,00
T.R.E. do Pará......................................................................................................................... 341.933,60
T.R.E. da Paraíba.................................................................................................................... 116.870,20
T.R.E do Paraná...................................................................................................................... 182.752,70
T.R.E. do Pernambuco............................................................................................................ 444.218,00
T.R.E do Rio de Janeiro........................................................................................................... 5.167,70
T.R.E. do Piauí......................................................................................................................... 160.277,60
T.R.E. do Rio Grande do Sul................................................................................................... 1.464.200,00
T.R.E. de Sergipe.................................................................................................................... 73.155,60
 
 Salário-Família: 
  
T.R.E. do Rio Grande do Sul................................................................................................... 43.000,00
T.R.E. do Rio de Janeiro.......................................................................................................... 450,00
 
 Auxílio-doença: 
  
T.R.E. do Rio de Janeiro.......................................................................................................... 21.413.50
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 Despesas Gerais com Eleições: Cr$ 
   
T.R.E. do Ceará....................................................................................................................... 28.000,00
T.R.E. de Goiás....................................................................................................................... 164.353,00
T.R.E. do Maranhão................................................................................................................ 223.393,00
T.R.E. de Sergipe.................................................................................................................... 191.483,70
 
 Artigos de Expediente: 
  
T.R.E. de Pernambuco............................................................................................................ 153.115,00
 
 Aluguel: 
  
T.R.E do Paraná...................................................................................................................... 120.000,00
 
 Telefones, telefonemas: 
  
T.R.E. do Ceará....................................................................................................................... 498,60
 TOTAL........................................................................................................................ 13.850.473,90

 
 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

À Comissão de Finanças. 
O SR. PRESIDENTE: – Nas Mensagens lidas 

figuram as de ns 137 e 138 que agradecem a 
comunicação do pronunciamento do Senado sôbre a 
escolha de dois nomes – os dos Srs. João Batista 
Barreto Leite Filho e Décio Honorato de Moura – 
para Embaixadores do Brasil junto ao Govêrno da 
Coréia do Sul. 

Trata-se de engano. 
O pronunciamento do Senado foi sôbre o Sr. João 

Batista Barreto Leite Filho para Israel e o Sr. Décio 
Honorato de Moura para a Coréia do Sul. (Pausa). 

Está finda a leitura do Expediente. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 

Silveira. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
tradicional e histórica cidade de Belém, capital do 
Pará, nascida no Forte do Presépio, constitui o

maior adensamento popular da região amazônica. 
Quase meio milhão de habitantes povoam aquela 
tricentenária cidade. Um têrço da população do 
Estado do Pará reside em Belém. Somos, hoje, no 
quadro demográfico do País, a sétima cidade entre 
as vinte e seis capitais de Estados e Territórios. 

Cresce daí a importância daquela cidade, que 
mais se desenvolveu e se ampliou na grande área 
Amazônica. Seus problemas, por isso mesmo, 
cresceram de tal forma que a sua municipalidade se 
tornou por si mesma impotente para resolvê-los. 

Bairros novos surgiram reclamando 
melhoramentos e benefícios necessários à 
coletividade que os impulsiona para o futuro no seu 
justo anseio de progredir. 

É constante por tôda parte a construção de 
edifícios novos. Aqui e ali modernos palacetes, 
bangalôs e arranha-céus engalanam as nossas 
principais avenidas e praças. Daí resulta a exigência 
imediata de maior consumo de luz, de água, de 
alimentação, de transporte para uma população que 
se agita e vive numa grande capital moderna. 
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Dentre êsses problemas avulta pela sua 
prioridade e urgência o do serviço de esgotos. Há 
muitos anos se fizeram as primeiras galerias que 
estão abandonadas e sem funcionamento. 

A prioridade e a urgência de tal serviço 
resultam na defesa da saúde de sua população 
ameaçada e atacada persistentemente pela terrível e 
deformante filariose. 

O acúmulo de águas poluídas, estagnadas, 
permite a criação e desenvolvimento permanente do 
culex, o terrível mosquito que transmite aquela 
danosa doença. 

Acresce ainda a circunstância de ser Belém 
uma cidade ladeada por baixios e pântanos, 
agravando ainda mais aquela dolorosa situação. 

Podemos afirmar através de elementos 
estatísticos que 10 por cento da população de Belém 
se encontram atacados de filariose. Quer isto dizer 
que aquela capital tem de quarenta a cinqüenta mil 
pessoas atacadas daquela doença tropical. 

Necessário se torna que a União se apreste para 
um socorro imediato à população da capital paraense. 

Essa providência consistirá na realização 
imediata do serviço de esgôto, que constitui o 
primeiro problema dentre os grandes problemas 
daquela moderna capital que se ergue risonha e 
estuante de vida para o seu promissor futuro. 

Evidentemente, êsse problema não pode ser 
exclusivamente resolvido pelo poder público municipal. 

Outras capitais como Belo Horizonte e Pôrto 
Alegre, com maiores disponibilidades financeiras, 
reclamaram e solicitaram do Govêrno Federal a sua 
valiosa ajuda no sentido de resolverem os seus 
problemas de esgotos. 

No atendimento dessas justas e humanas 
reivindicações o Exmo Sr. Presidente da República criou

um Grupo de Trabalho com o objetivo de estudar a 
solução do problema de esgôtos naquelas duas 
capitais. Foi até mesmo cogitada a ajuda financeira 
do Banco Interamericano. 

Prestaria o Exmo. Sr. Dr. Jânio Quadros um 
grande serviço à Amazônia se estendesse os 
trabalhos dêsse Grupo com a inclusão de 
Belém, no sentido de resolver êsse angustiante 
problema de saúde pública naquela grande 
metrópole. 

Belém, como referimos acima, se inclui entre 
as sete grandes capitais do Brasil e bem merece a 
valiosa ajuda do Govêrno Federal na solução dêsse 
urgente problema que situamos dentre os mais 
imperativos da capital paraense, evitando a 
irradiação do mal a outras comunidades. 

Ao Exmo. Sr. Presidente da República, e ao 
Exmo. Sr. Ministro da Saúde, que é paraense e 
conhece suficientemente o assunto, vai o nosso 
apêlo que traduz uma legítima e humana aspiração 
da população belemense. 

Aproveito, Sr. Presidente, a oportunidade para 
debater, mais uma vez o problema da operação 
denominada "Mudança" ou a transferência dos 
moradores da Cidade Livre para o Plano Pilôto. 

Sempre combati, não os fins, mas os meios. 
Combato os processos pelos quais se pretende fazer 
a transferência dos moradores da Cidade Livre, com 
gravíssimos inconvenientes para êles e para o Plano 
Pilôto onde serão deslocados. 

O Sr. Prefeito Municipal de Brasília, apesar de 
reiteradas declarações de que só se mudará aquêle 
que quiser, exerce, ali, uma pressão constante, uma 
intimidação permanente, uma coação contra os 
moradores, para que se mudem, para que deixem, à 
fôrça, o Núcleo Bandeirante. 
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Lerei, daqui a minutos, vários documentos e 
testemunhos de pessoas que me escreveram a 
propósito dessa coação e dessa violência ali praticadas. 

Ainda no sábado passado, pela manhã, 
trabalhadores da Prefeitura Municipal encontravam-
se em frente ao Ginásio de Brasília, dos Irmãos 
Lassalistas, que abriga mil e setecentos estudantes, 
com o objetivo de derrubar parte do prédio. 

O que ocorreu foi o seguinte: os Irmãos 
Lassalistas cederam um compartimento de seu 
estabelecimento, para que nêle fosse instalada a 
Livraria Pacolux, de propriedade particular, com o fim 
de atender seus alunos. A Livraria mudou-se e o Sr. 
Prefeito, imediatamente, mandou os seus 
trabalhadores ao local, para a derrubada dessa parte 
do prédio, só não a levando a efeito porque tôda a 
população do Núcleo Bandeirante acorreu ao 
Ginásio impedindo que se consumasse mais essa 
violência e mais êsse absurdo contra a Cidade Livre. 

Pretende o Sr. Prefeito Municipal de Brasília 
realizar a mudança sem obediência a um plano. 
Pensa S. Exa. que a mudança de uma cidade pode 
ser feita dêsse modo. 

Não, Sr. Presidente! Uma cidade, um núcleo 
populacional não pode assistir à mudança do seu 
comércio, como pretende S. Exa. Ela não se pode 
realizar sem que se faça também a mudança da 
população. O comércio vive da população, dos 
consumidores habituais, que ali trabalham, vivem e 
lutam. 

Em entrevista concedida à Imprensa e 
publicada no "Correio Braziliense" de 12 de 
julho corrente, parece que S. Exa. cogita tão 
sòmente da situação dos comerciantes da Cidade 
Livre e não da dos seus moradores, o que 
é mais grave, porque êstes não têm capaci-

dade financeira para enfrentar novas construções. 
Disse Sua Excelência: 
"Desta forma, estamos, democràticamente, 

evacuando a Cidade Livre que, antes de tudo, é um 
bom negócio para os comerciantes". 

A evacuação é um bom negócio para os 
comerciantes, porque lhes são oferecidos lotes a 
preços razoáveis na Asa Norte. Acontece que as 
construções que se processam na Asa Norte são 
provisórias, uma simples mudança de barracos do 
Núcleo Bandeirante para o Plano Pilôto. 

Continuarão dois problemas: o dos 
moradores do Núcleo Bandeirante e o dos que se 
transferiram para as habitações provisórias. Êsses 
barracos, essas construções, verdadeira favela 
que se está instalando na Asa Norte do Plano 
Pilôto, estão sendo construídos não dentro dos 
lotes pròpriamente ditos, mas à sua margem, nas 
proximidades das estradas ou nas vizinhanças das 
ruas transversais. Já existe, naturalmente, o intuito 
preconcebido: se, amanhã, o pobre morador não 
puder construir residência nova, de alvenaria, terá 
o seu barraco derrubado pelos tratores da 
Municipalidade. 

É o que veremos futuramente; e acontecerá 
porque os pobres pioneiros que se mudam do 
Núcleo Bandeirante não têm capacidade financeira 
para construir suas habitações. 

Lógico e claro é que se processassem 
primeiro as construções na Asa Norte e, depois, 
lentamente, se fizesse a transferência dos 
moradores. Isso o aconselhável, justo e razoável, 
não, porém, da forma desumana por que procede o 
Prefeito Municipal de Brasília. 

Desde a administração passada nos 
situamos, nesta posição, nela
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continuamos e não mudaremos, porque temos 
sensibilidade para observar o que se passa no 
Núcleo Bandeirante: pobres moradores saem para o 
trabalho e quando voltam, à noite, para repousar, o 
barraco está derrubado, ficam ao relento com a 
família. 

Tive oportunidade de ver, há dias, na 
Televisão Tupi de Brasília, Canal 6, um lavrador, 
com a mulher e sete filhos deixados ao desamparo. 
Êsse operário, que se chama Otávio Silva, ao voltar 
do serviço, à noite, o seu barraco fôra derrubado, 
ficando êle, a esposa e sete filhos – menina maior de 
doze anos e o menor de sete anos – ao desabrigo. 

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

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com 
satisfação. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Acompanho 
com interêsse a exposição de V. Exa. porque 
também muito tenho cuidado do problema do Núcleo 
Bandeirante. A exibição da TV-Tupi trouxe-me 
dúvida muito séria, porque o Sr. Prefeito do Distrito 
Federal, em presença de V. Exa., dos Senadores 
Lima Teixeira, Guido Mondim e minha, desafiou 
quem apontasse uma casa de família que tivesse 
sido derrubada, e convidou-nos a telefonar-lhe, se 
tivéssemos ciência de algum caso, pois 
imediatamente tomaria providências. Verifico, agora, 
pela declaração de V. Exa. e leitura dêsses 
documentos, que o Sr. Prefeito não agiu para 
conosco, Senadores da República, lá convidados a 
comparecer em caráter oficial, com a correção que 
era lícito esperar. Eu confiava muito no Sr. Prefeito, a 
quem tenho em conta de homem inteligente, culto e 
muito bem intencionado. Por isso, nobre Senador, 
embora interessado no problema, na firme convicção

– e tenho dito às pessoas que me procuram, e agora 
mesmo repeti a uma delas que, pelo que tenho 
falado com o Sr. Prefeito, o fato não é verdadeiro. 
De maneira que – V. Exa. vai me perdoar – esperarei 
a explicação do Prefeito sôbre o caso. Não quero 
firmar mau juízo de S. Exa. e, de forma alguma, 
desmerecer na alta impressão que dêle tive. Estou 
em dúvida, sinceramente, sôbre esta notícia, que se 
choca com a declaração formal do Prefeito. Se o 
Deputado Paulo de Tarso, depois de nos ter 
assegurado que isto nunca teria acontecido e jamais 
aconteceria em Brasília, no dia seguinte ou dois dias 
depois, faltando à palavra, mandou derrubar 
barracos, sou obrigado a declarar de público que não 
mais posso ter em S. Exa. a confiança que nêle 
depositei até hoje. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Muito 
obrigado ao nobre Colega. Na verdade, estávamos 
V. Exa. e os Senadores Guido Mondim, Lima 
Teixeira e eu na sexta-feira à tarde, se me não falha 
a memória, na Prefeitura, onde assistimos à 
exposição do Senhor Prefeito Municipal de Brasília, a 
mesma constante da entrevista que S. Exa. deu à 
Imprensa de Brasília, publicada no Correio 
Braziliense, de 12 de julho. Pois bem: no sábado, 
pela manhã, trabalhadores compareciam ao Núcleo 
Bandeirante para derrubar parte do Ginásio de 
Brasília, dos Irmãos Lassalistas. Naturalmente, 
derrubada parte do prédio, ficava ameaçada tôda a  
sua estabilidade. 

Afirmo a V. Exa., Sr. Presidente, que estou 
informado, através de interessados no assunto, de 
que o Fôro de Brasília está engorgitado de ações 
intentadas contra a Prefeitura por particulares, em 
sua defesa, e lhes pedi relacionassem as ações, 
para publicá-las no Correio Braziliense; há cêrca de
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1400 ações em juízo, em Brasília, sôbre o Núcleo 
Bandeirante. 

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

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Efetivamente 
estivemos com o Prefeito Paulo de Tarso, e S. Exa. 
prometeu-nos uma exposição pormenorizada do que 
pretende levar a efeito na denominada Cidade Livre, que 
é o Núcleo Bandeirante. Afirmou haver grande perigo em 
manter trinta e cinco mil pessoas – êste é o cálculo – 
residindo naquele Núcleo, sob o ponto de vista de falta 
de higiene e de saneamento, porque ali fossas negras, 
constantemente renovadas, são abertas nos quintais 
das próprias casas, favorecendo o surto de epidemias, 
de moléstias que naturalmente criarão sérios 
embaraços à população. Por isso, precisava retirar dali 
pelo menos quinze mil habitantes, e traçar um plano de 
urbanismo e saneamento para aquela cidade. S. Exa. 
também nos afirmou que só sairiam da Cidade Livre 
aquêles que espontâneamente desejassem, ou 
quisessem transferir-se para a Asa Norte, onde 
estavam sendo instaladas as casas comerciais que 
desejavam retirar-se do Núcleo Bandeirante; não 
forçava ninguém. Essa foi a declaração que nos fêz; se 
porventura houve outra qualquer em sentido contrário, 
é realmente para estranhar. Outra afirmação, do Sr. 
Prefeito, foi a de que faziam maior campanha os que 
possuíam muitos barracos alugados a vários inquilinos, 
cuja mudança para a Asa Norte importava para êles 
perda do aluguel. Naturalmente os proprietários 
reagiam, dando margem a êsses protestos. S. Exa. 
citou um dêsses proprietários de barracos que recolhia 
de alugueres a média de quinhentos e sessenta

mil cruzeiros mensais! Depois, S. Exa. acentuou 
que não agiria violentamente, mas sim, após 
entendimento com aquêles que desejassem deixar 
a Cidade satélite. Essa a explanação sucinta que 
nos fêz o Prefeito Paulo de Tarso. Reconheço que 
o Prefeito, ao transmitir essa opinião sôbre o 
assunto, deveria tê-lo conduzido com muita 
habilidade e mesmo atendendo ao fato que, de 
certo modo, o responsável por êsse estado de 
coisas era o Poder Público, que permitiu se 
instalasse provisòriamente a cidade naquele local, 
denominado Núcleo Bandeirante. Julguei-me no 
dever de dar esta explicação, porque acompanhei 
o assunto e estivemos juntos, inclusive na 
entrevista na Televisão, onde tivemos 
oportunidade de ouvir a opinião de vários 
residentes do Núcleo Bandeirante. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – É exato o que 
V. Exa. afirma a propósito da entrevista do Prefeito 
Municipal de Brasília. Todavia, aconselho V. Exas. a 
comparecerem – e peço que independentemente de 
convite do Sr. Prefeito – à Cidade Livre e à Asa 
Norte, a fim de verem com os próprios olhos que, 
diàriamente, casas estão sendo derrubadas, com a 
aquiescência ou não dos proprietários. 

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

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estranho tal 

declaração, e custa-me crer que o Sr. Prefeito, 
depois das afirmações anteriores, haja procedido de 
maneira diferente. Em todo caso, seria aconselhável 
verificar se, realmente, essas demolições foram 
feitas por determinação do Prefeito ou se por 
iniciativa de terceiros. 
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O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Nobre 
Senador, a derrubada de casas e barracos é feita de 
ordem do Prefeito Municipal e não de qualquer outra 
autoridade. 

Já tive, aliás, ocasião de declarar, aqui e na 
Televisão, que a intervenção do Sr. Prefeito é indébita, 
porque os terrenos da Cidade Livre, como os do Plano 
Pilôto, são de propriedade da NOVACAP, existindo 
vínculo jurídico apenas entre essa entidade e os 
moradores. Afirmei, então, que a NOVACAP estava 
omissa no caso. Parece-me que tinha razão ao assim 
me expressar, pois ainda ontem, ao deixar esta Casa, 
após a sessão da Congresso, um morador da Cidade 
Livre me procurou para mostrar um mandado judicial, já 
expedido em nome da NOVACAP. 

Sr. Presidente, a derrubada de uma casa 
provoca, inegàvelmente, intranqüilidade, preocupação 
e temor constantes naquela gente pobre do Núcleo 
Bandeirante. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É 
lamentável que isto aconteça e custa-me a acreditar, 
repito que o Prefeito tenha dado ordem, depois de 
suas declarações. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – A população 
da Cidade Livre é constituída de pessoas procedentes 
de todos os lugares do País. São, portanto, irmãos 
nossos, gente que, em grande parte, trabalhou na 
grande obra da construção de Brasília, sofrendo 
vexames, perseguições e violências. 

Tenho ocupado a tribuna desta Casa várias 
vêzes, desde o Govêrno passado, para protestar 
contra a falta de compreensão e de sentimentos de 
humanidade com que é tratada aquela pobre gente. 

Ainda ontem, em uma das colunas do Correio 
Braziliense – não aquela que defende a Cidade

Livre nem a outra que traz observações e 
entrevistas do Senhor Prefeito – li oportuno artigo 
cujo articulista, entre tópicos endereçados ao Sr. 
Juscelino Kubitschek, dizia que a Cidade Livre é 
um vulcão – essa a expressão textual – um vulcão 
de intranquilidade, de ódios, de violências e 
coação. 

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

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com muito 
gôsto. 

O SR LIMA TEIXEIRA: – Quando a reunião 
realizada com o Sr. Prefeito, ao se falar na 
transferência de moradores da Cidade Livre para a 
Asa Norte, em casas provisórias, tive ensejo de 
condenar a providência. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Eu também a 
condenei. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Informou-nos então 
S. Exa. que havia resolvido adotá-la a conselho dos 
Srs. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Exatamente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Adiantou que o Sr. 

Lúcio Costa, no particular, entendia que as casas 
deveriam ser construídas provisóriamente, não no 
local definitivo, mas um pouco afastado dali. 
Cheguei a condenar tal idéia, pois me parecia 
absurdo transferir-se o problema para a Asa Norte. 
Alegou, porém, o Sr. Prefeito que precisaria, 
quanto antes, retirar certo número de habitantes 
da Cidade Livre para essa parte do Plano Pilôto, 
porque as condições higiênicas assim o 
aconselhavam e o saneamento só poderia ser 
procedido com a saída de, pelo menos, quinze mil 
pessoas. 

 



– 431 – 
 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Nessa 
oportunidade, também fiz diversas perguntas ao Sr. 
Prefeito Municipal de Brasília, e numa delas pedi-lhe 
me informasse de quanto necessitava para financiar 
a construção de casas. S. Exa. declarou que 
precisava de dois bilhões de cruzeiros. Julgando que 
a Prefeitura Municipal de Brasília não tivesse 
capacidade financeira, nem dotação orçamentária 
para essa finalidade, indaguei de S. Exa. se 
dispunha de recursos para aquêle fim, e êle me 
disse: se respondesse afirmativamente, estaria 
faltando à verdade para com V. Exa. Foram palavras 
textuais do Sr. Prefeito Paulo de Tarso. 

Está claro, pois, que a Prefeitura não possui 
capacidade financeira para a transferência. Seria, 
portanto, mais aconselhável e logico que se 
urbanizasse o Núcleo Bandeirante, em vez de 
proceder-se à mudança da forma por que se está 
fazendo. 

Já existe a primeira favela do Plano Pilôto, 
conforme informação que obtive de várias pessoas, 
embora ainda não tenha verificado pessoalmente. 
Trata-se da Vila Amauri, que é uma Cidade Livre em 
ponto menor, com as mesmas construções, os 
mesmos barracos. Fica nas proximidades da Asa 
Norte. Ora, se o Sr. Prefeito Municipal quer, de fato, 
urbanizar e, como disse, consolidar Brasília, deveria 
proceder à transferência dessa favela, que já está 
perto da Asa Norte, o que facilitaria a mudança, sem 
necessidade de transportes demorados. 

Pelo que vejo, porém, a Vila Amauri é a 
primeira favela, a Asa Norte será a segunda. 

Vou ler um documento que tenho em 
meu poder. Trata-se de telegrama que me 
foi transmitido por interessados, pessoas 
que a mim se dirigem desde que fiz o

meu primeiro pronunciamento no Senado sôbre o 
assunto. 

Eis o telegrama: 
"Famílias representando cinqüenta mil almas 

residentes no Núcleo Bandeirante agradecem, de 
coração, a atitude tomada na tribuna do Senado por 
V. Exa. em defesa da causa da fixação ou da 
mudança justa, real e humana". 

Vejam bem os Srs. Senadores: a população 
da Cidade Livre admite a fixação ou a mudança! 
O de que necessitam é de entendimento, de 
alguém que, sinceramente, promova a troca de 
idéias. 

Continua o telegrama: 
"Autorizamos o brilhante representante do 

povo brasileiro a convidar o Exmo. Sr. Prefeito a 
aceitar um debate público em elevadas bases 
democráticas, entre V. Exa., e demais 
Parlamentares, em conjunto com os representantes 
da Cidade Livre, numa estação de rádio ou de 
televisão. Esperamos pela explêndida oportunidade 
de desmascarar a ação do Sr. Prefeito com a 
defesa notável do ilustre Senador. Receba os 
cumprimentos das Comissões de Finança, Política, 
Propaganda, Defesa, Fixação e Urbanização da 
Cidade Livre". 

São moradores da Cidade Livre, através de 
um telegrama, que pedem um entendimento e 
debate público com o Sr. Prefeito, com a 
participação dos parlamentares que o desejarem. 
Trata-se de um apêlo justo, que o Sr. Paulo de 
Tarso, mais do que ninguém porque é Deputado 
Federal, deveria acatar. 

O Dr. Newton Antunes de Oliveira, advogado 
que, há muito tempo, atua no fôro de Brasília, dirigiu-
me a seguinte carta: 
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"Exmo. Sr. Senador da República, 
Lobão da Silveira. 
Nesta. 
Lendo, nesta data de 23 de junho, in "Correio 

Braziliense", sob o título "Prefeito Esclarece": 
"Ninguém foi expulso da Cidade Livre", por gratidão 
a V. Exa., representante do Povo, na Câmara Alta, 
em julgando V. Exa. voltar ao assunto, em favor da 
verdade, por humanidade e dever de justiça, aceite o 
meu humilde testemunho de habitante e advogado 
militante desde março de 1960, na atual Capital de 
nossa Pátria: 

Sòmente advogado, tirando os meios de 
minha subsistência, minha família, do exercício 
estafante de minha profissão, tenho sido testemunha 
dos maléficos resultados das administrações 
municipais, em Brasília. Ontem, ao tempo do 
preclaro Sr. Israel Pinheiro, – o Núcleo Bandeirante 
foi palco de vergonhosa atuação de sub-
administradores, postergando o direito de infelizes 
brasileiros em favor de propinas, tendo eu próprio, 
intervindo profissionalmente, em inúmeras querelas, 
onde, como de meu habitual feitio, tive, às vêzes, 
que agir com energia, chegando mesmo ao desfôrço 
pessoal. Hoje, a situação, também, na lendária 
Cidade Livre, sob o desgovêrno do Sr. Paulo de 
Tarso está a bradar aos céus. Assim é que a 
municipalidade se constitui em incitadora à 
desordem e à subversão pois que, atentai bem 
ilustre Senador!, a tal sub-Prefeitura do Núcleo 
Bandeirante estimula a pessoas que mantêm 
regime de locação com outrem, a requererem 
transferência para a denominada Asa Norte, 
obrigando-se, para tanto, entregarem as chaves 
dos cômodos e casas que ocupam, não ao 
proprietário da benfeitoria, mas à municipalidade e 
essa, incontinente, com fúria sádica e vandálica

põe tudo por terra, confisca os móveis e se 
investe na posse! De tal prática, resulta que nos 
dias desta semana, ajuizei doze ações 
cominatórias, na Vara Cível, contra a 
predisposição de outros inquilinos, valendo do M. 
M. Dr. Juiz de Direito acolhida e ordem de citação 
com ciência à sub-Prefeitura. Aí está, ilustre 
Senador da República, fatos como o quer o Sr. 
Prefeito Paulo de Tarso. E que fatos! A prova 
cabal de violência, de desmando e de subversão 
da ordem pública, por atentado, inclusive, à 
norma contida no art. 141, caput, da Constituição 
vigente e §§. Por outro lado, ilustre Senador, 
triste é constatar que o Sr. Paulo de Tarso, até há 
pouco tempo, membro do Parlamento, autor, 
aliás, de projeto de lei em favor da fixação do 
Núcleo Bandeirante, hoje, Governador de 
Brasília, permita que um tenente da famosa GEB 
e alguns sargentos da mesma instituam em 
tribunal, mandando e desfazendo isso e aquilo, 
como bem comprova o seguinte episódio; o Sr. 
proprietário da casa comercial: "Tecidos Silva", 
estabelecido à Av. Central, 750, recebeu a visita 
de um dêsses sargentos que, depois de ameaçá-
lo de prisão, terminou por deixar o seguinte 
ultimatum: "I – Conforme ordem do sub-Prefeito, 
solicito providenciar com urgência a demolição da 
cêrca que se acha em construção. II – A referida 
só poderá prosseguir com ordem escrita do Sr. 
sub-Prefeito. III – Caso contrário terei que tomar 
providências enérgicas. (a) José Luiz Rêgo, 3º 
sargento Comte. de Destacamento". 

Ilustre Senador, o fato acima foi objeto 
de pedido de "habeas-corpus", distribuído à 
Segunda Vara Criminal, cujo titular o Exmo. Sr. Juiz 
de Direito, José Fernandes, solicitou à Corregedoria 
de Polícia informações sôbre quem seja
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o tal sargento e à disposição de qual autoridade está 
e o que o mesmo quer dizer com a frase do item III, 
do seu ultimatum. Aí está a que se reduz a ordem 
jurídica, em plena Capital da República, onde se 
delega podêres tais a um sargento da GEB, 
corporação que, aliás, nem é militar e nem é civil, 
conforme se sabe. 

Ilustre Senador Lobão da Silveira, é de 
estranhar a intolerância do Sr. Prefeito de 
Brasília, o seu empenho em destruir o marco 
histórico da nova era do desenvolvimento 
brasileiro – o Núcleo Bandeirante – consumindo 
milhões da municipalidade, no transferir alguns 
para a Asa Norte, afora as verbas imensas que 
vêm sendo consumidas com matéria paga de 
publicidade da estranha e estranguladora política 
dita administrativa do ex-Deputado Paulo de 
Tarso. Causa espécie, ainda, excelência, o fato 
do govêrno municipal não se socorrer do 
Judiciário para a sua ação, substituindo tal 
socorro pela implantação da desordem, o 
estimulo à desarmonia social, cujos funestos 
frutos se vêm colhendo diàriamente, com 
agressões entre senhorios e inquilinos e, mesmo 
homicídios. Ora, não só o Sr. Paulo de Tarso vem 
expulsando os moradores do Núcleo Bandeirante, 
para locais êrmos do Distrito Federal, como, 
também com seus públicos e notórios atos, 
subverte a ordem. Por outro lado, a invocação do 
Prefeito ao real estado de insalubridade do 
Núcleo Bandeirante se constitui em confissão de 
sua deliberada e misteriosa ojeriza pela 
comunidade que, pela Lei Orgânica do Distrito 
Federal, cabe a êle velar e zelar. 

Com admiração e respeito, do patrício. (a) 
Newton Antunes de Oliveira". 

Mas não fica só aí essa situação. 

O Sr. Prefeito Paulo de Tarso, na campanha 
eleitoral à Presidência da República, assumiu o 
compromisso de urbanizar e fixar a Cidade Livre. 
Apresentou, com êsse objetivo, um Projeto de Lei, 
que no momento transita na Câmara dos Deputados.

Alegam os moradores que por ocasião da 
transferência de Govêrno já apontado para Prefeito, 
ali compareceu S. Exa. e convocou os seus 
moradores para uma reunião, na qual autorizou-os a 
construírem casas de alvenaria, em substituição aos 
barracos ali existentes. Na ocasião, prometeu-lhes 
que, uma vez Prefeito, urbanizaria e fixaria a Cidade 
Livre. 

Portanto, declaram os moradores do Núcleo 
Bandeirante que suas construções de alvenaria 
foram levantadas com a autorização do Prefeito 
Paulo de Tarso. 

O Diário Carioca de Brasília, pela pena 
brilhante da ilustre jornalista Cecília de Queiroz, faz, 
a propósito, as seguintes observações: 

 
FIM DA CIDADE LIVRE 

 
Os "candangos" pioneiros, nortistas imigrantes, na 

maioria piauienses que se largaram pela Estrada 
Brasília-Acre em busca da "Terra Prometida", cearenses, 
paraibanos e pernambucanos cansados da desastrosa 
sêca que é o seu castigo durante vários anos, 
intercalado por um "oasis" de alguns meses de chuvas 
fora da época, estão sendo despejados da Cidade-Livre, 
que, como o próprio nome indica, tinha portas abertas a 
quantos ali chegassem e montassem suas tendas de 
saco de cimento ou terra batida. O govêrno conclamou 
os brasileiros para ajudá-lo na construção de uma nova 
capital, a da esperança. Acenou, inclusive, com o título 
honorífico de "pioneiro". 

Permitam-me um parêntese. 
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Na Cidade Livre, já se diz que não há mais 
"pioneiros” e sim "piotários", título que os habilitaria a um 
tratamento diferente e que só se poderia esperar, fôsse 
à altura dos sacrifícios que os obreiros de Brasília 
fizeram, trabalhando muitas vêzes durante 24 horas do 
dia, num desconfôrto total, sem nenhum favor. 

Muito feliz a comparação do Deputado Nelson 
Omégna quando encontrou semelhança entre os 
construtores de Brasília e os antigos obreiros das 
catedrais, na idade Média. A história se repete, 
modificando apenas o cenário. 

Parece até que os homens do século vinte 
procuram seguir o exemplo e as lições dos 
antepassados numa tentativa pueril de celebridade; 
ficar na história, constitui a principal preocupação, 
nem que seja carrasco. 

Êstes, os comentários do DC – Brasília, 
através da pena de uma das suas colaboradoras, 
revelando a situação de Brasília. 

De maneira que o Sr. Prefeito procura convencer 
a todos de que a mudança é "espontânea"... 

Quem, entretanto, visitar a Asa Norte, 
verificará que não só inexiste urbanização, como 
também não há luz, não há água, nem esgôto; e tão 
cedo não haverá, porque mesmo a Asa Sul não tem 
ainda concluídos êsses serviços! 

O objetivo é fazer com que os seus moradores 
se mudem de qualquer jeito. 

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

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desta 
tribuna, muito reclamei contra as condições 
do Nucleo Bandeirante, mostrando a absoluta 
falta de higiene, naquele aglomerado de 
casas. No entendimento que manti-

vemos com o Sr. Prefeito, cheguei a dizer-lhe que, 
tendo visitado a Asa Norte, encontrei aquêle bairro 
na mesma situação da Cidade Livre. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Exatamente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Verificamos 
que ali as condições não obedeciam a qualquer 
preceito de higiene. Respondeu S. Exa. – e 
acredito que V. Exa. esteja lembrado – que todos 
os casebres e barracões que estavam sendo 
construídos na Asa Norte, já dispunham de 
fossas sépticas e de água encanada, oferecendo, 
portanto, condições higiênicas de habitabilidade. 
Depois disso, voltei ao local. Nada vi, se bem 
que, na oportunidade, não pude ser 
acompanhado de um representante do Senhor 
Prefeito, para mostrar-me onde estavam 
localizadas as fossas sépticas e onde havia água 
encanada. Neste particular, também, estou na 
expectativa de provas, quero acreditar que me 
enganei. Mas está difícil, por mais esfôrço que 
faça, não consigo. Estou esperando um dia em 
que o representante do Sr. Prefeito Paulo de 
Tarso possa me mostrar que na Asa Norte já 
existem essas instalações. S. Exa. diz que não há 
favelas, porque tudo obedece a prévio programa 
do Govêrno, mas a impressão que tive, nas duas 
visitas que particularmente fiz à Asa Norte para 
ver as construções, é que lá está se formando 
uma favela. Confesso mesmo a V. Exa. que não 
vi nenhuma medida anunciada pelo Sr. Prefeito. 
Era o aparte que desejava dar a V. Exa. 
concordando inteiramente com suas palavras. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Agradeço 
o aparte de V. Exa., pelo testemunho que 
dá, que é pessoal. V. Exa. indo à Asa 
Norte, verificou, constatou, observou e não en-
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controu nenhuma das obras a que o Senhor Prefeito 
fêz referência. V. Exa. faz muito bem em ir 
pessoalmente, sòzinho. Acho mesmo que todos os 
Senhores Senadores lá devem comparecer, não 
trajados com apuro, mas vestidos de candangos, 
sem que ninguém os veja, para examinar, constatar 
o que ocorre na Asa Norte. Também a imprensa lá 
deveria comparecer, para verificar o que se passa. 

Sr. Presidente, defendo os humildes, os 
pobres; não tenho nenhum interêsse pessoal no 
caso, senão o interêsse humano pelos nossos 
irmãos sofredores. Quando vejo perigar a liberdade 
do meu vizinho, é porque está periclitando, também, 
a minha própria liberdade! (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jefferson de Aguiar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (lê o 
seguinte discurso): – Senhor Presidente, 
transcorrendo a 13 de julho o centenário do 
nascimento de José de Melo Carvalho Muniz Freire, 
requeri a inserção em ata de voto congratulatório em 
homenagem ao estadista que honrou o Estado do 
Espírito Santo, na Câmara Municipal, na Assembléia 
Provincial, na Assembléia Legislativa, na Câmara 
dos Deputados, no Senado Federal, na Presidência 
do Estado, nas letras jurídicas e no jornalismo. 

Com a totalidade dos sufrágios dos eminentes 
colegas presentes, que subscreveram o 
requerimento, dando-lhe realce e especial ênfase, 
para que melhor se configurasse o preito, o Senado 
partilha das homenagens prestadas ao grande 
brasileiro. 

No Senado ressoaram as suas palavras, de 
eterna oportunidade, na apresentação do projeto relativo

ao voto secreto, na defesa da autenticidade da 
manifestação popular na escolha dos seus 
mandatários, em 23 de junho, de 1909: 

"A humilhação, o servilismo e a hipocrisia 
ganharam tal preço, que se proclamam muitas 
vêzes, e se fazem gabar como virtudes políticas; e, 
como se não bastasse a riqueza da nossa lingua 
para fornecer expressões clássicas com que êstes 
sentimentos são nomeados, temos vindo 
enriquecendo o nosso léxicon com palavras e 
expressões novas e pitorescas, para designá-los 
com a conveniente propriedade. Isso caracteriza 
uma época. 

Não há causa mais poderosa para gerar o 
desalento e a fadiga do que a convicção da 
inutilidade de esfôrço, esta é a fase mental que o 
nosso País atravessa. Do norte ao sul do Brasil, em 
tôda a gente está hoje firmada inabalàvelmente a 
crença de que o Govêrno é uma fôrça incontrastável, 
o poder um privilégio dos que o galgaram, a grande 
arte assegura-lhe a posse, quaisquer que sejam os 
expedientes e os processos a empregar. A 
habilidade consiste em não ter escrúpulos nessa 
escolha". 

Ninguém acolheu tanto ao apêlo de Zaratustra 
quanto Moniz Freire, nos misteres do magistério 
vocacional a que espontâneamente se empregava, 
em todos os momentos da sua vida, com os fulgores 
da sua inteligência e com a beleza da sua cultura 
privilegiada – "preciso de braços que se estendam". 

Nunca olvidou que tratava com homens e 
entre êles talvez se antecipasse a André Siegfried 
quando postula: 

"Não se cometeriam certas 
faltas, por vêzes grosseiras,
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imperdoáveis, se os governantes quisessem apenas 
lembrar-se de que os homens são homens, e que, 
em política, continuam a ser homens, sujeitos a 
certas leis inelutáveis da natureza humana. Se 
quisessem também indagar, quando tratam com 
algum interlocutor, quais os motivos profundos da 
ação dêste último, evitar-se-iam graves erros de 
julgamento". 

Pode-se aplicar-lhe a expressão de Henry 
Adams com relação a Theodoro Roosevelt – "seu 
pensamento apaixonado e de contagiante poder 
espalha-se qual semente, eventual geradora de 
messes imensas". 

Mas avulta a personalidade de Moniz Freire 
pela sua formação, a partir dos estudos de 
humanidades, na cidade de Vitória, onde nasceu. 
Aluno da Faculdade de Direito do Recife, de 1877 a 
1879, participou das festividades do Teatro Santa 
Isabel, com o destaque que grangeara nos bancos 
acadêmicos pernambucanos. 

Concluiu o curso na Faculdade de Direito de 
São Paulo. Casando-se com paulista ilustre, em 
1882, retornou a Vitória, onde já era Deputado 
Provincial. De 1882 a 1889 advogou em Vitória, 
exercendo a Presidência da Câmara Municipal. Foi 
eleito Deputado mais de uma vez. 

Em S. Paulo redigiu "O Liberal" e no 
Espírito Santo fundou o jornal "Província do Espírito 
Santo". 

Participou dos trabalhos de elaboração da 
Constituição Federal de 1891 e da redação do 
Código Civil, tendo sido o autor da Constituição 
Estadual de 1892, quando foi eleito Presidente do 
Estado, governando-o de 2 de maio de 1892 a 23 de 
maio de 1896. 

No primeiro período governamental 
inaugurou fase de arroja-

das realizações, como a construção da Estrada de 
Ferro Sul do Espírito Santo, engenho central em 
Itapemirim, fábrica de tecidos em Vila Velha e 
Anchieta, o Teatro Melpomene, para 1.200 
espectadores, e promoveu a reorganização da 
Escola Normal de Vitória, o levantamento da carta 
cadastral do Estado. Confiou a Saturnino de Brito o 
saneamento de Vitória e a construção de nôvo 
arrabalde (Praia Comprida e Suá), cinco vêzes maior 
que a antiga capital. 

Visitou Minas Gerais, debatendo com o 
Presidente Afonso Pena os problemas comuns dos 
dois Estados da Federação. 

Preocupado com o povoamento do solo e com 
o fomento da produção agrícola, procurou atrair o 
capital indispensável, assegurando-lhe favores 
especiais, com o que introduziu no Estado cêrca de 
vinte mil imigrantes italianos. 

No segundo período governamental (de 23 de 
maio de 1900 a 23 de maio de 1904), Moniz Freire 
enfrentou grave crise financeira. Prolongada sêca – "a 
maior de tôdas as adversidades com que o Estado tem 
se visto a braços" – e a baixa de preços do café 
impossibilitaram o Estado de atender aos seus 
compromissos. Nesse período procurou sanear as 
finanças estaduais, com rigorosa economia, pagando 
vencimentos atrasados e regularizando dívidas que não 
fôra permitido aos seus antecessores atender, 
atormentados por perturbações políticas com a 
renúncia de Graciano Neves (S. Mateus, em 16-9-
1897) substituído por Constante Gomes Sodré (Vice-
Presidente) e, posteriormente, por José Marcelino 
Pessoa de Vasconcelos, em 30 de dezembro de 1897. 

Moniz Freire foi eleito Senador da República, e 
exerceu o mandato de 1904 a 1915. 

No Senado se destacou 
por admirável atuação e pelo exaltado

 



– 437 – 
 
patriotismo, que sempre demonstrou na sua vida 
fulgurante. 

Esta constante da vida de Moniz Freire pode 
ajustar a inexorável sentença que Goethe sintetizou: 

"Assim como, no dia que te deu ao mundo, 
estava o Sol em saudação aos Planêtas, desde logo 
fôste crescendo sem cessar, em virtude da lei em 
virtude da qual apareceste. Assim tens de ser e de ti 
mesmo não podes fugir – disseram já sibilas e 
profetas. E nenhum tempo e poder algum rompe a 
forma estabelecida que, vivendo, se desenvolve". 

Mais do que a obra material, Moniz Freire 
superou-se na preocupação de mudar a mentalidade 
dominante na sua terra, elevando-a, estimulando-a 
aos vôos altos dos condores, sem as rastejantes 
preocupações dos que se limitam pela incultura. 

As tentativas de tal teor valem pela 
exuberância da ação. 

Não têm contrapartida ou contraprestação, 
porque ensejam o diálogo e logo se avolumam quase 
que imperceptìvelmente no corajoso ataque 
daqueles que não se submetem à tirania do mêdo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – A Bancada do 
Partido Libertador associa-se às justas homenagens 
que o Senado presta hoje pela voz brilhante de 
V. Exa. a um dos homens públicos mais eminentes 
do Brasil. Raramente encontramos um homem 
na vida pública enfeixando tão raras qualidades 
quanto as que ostentava o notável brasileiro que 
foi o Senador Moniz Freire, pela inteligência, 
cultura, vocação de homem público, e pela

maneira correta e exemplar com que deu sempre 
desempenho aos altos postos que o Estado do 
Espírito Santo lhe confiou! Duas vêzes 
Governador do Estado, Senador da República, 
Deputado Estadual, Constituinte de 1891, foi 
sempre figura brilhante, porém, principalmente 
grande patriota. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço 
o brilho do aparte e a homenagem sincera na palavra 
de Vossa Excelência. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com 
prazer. 

O SR. MILTON CAMPOS: – Devidamente 
autorizado pelo nobre líder da Bancada Udenista, 
quero traduzir a solidariedade da União Democrática 
Nacional e de seus representantes nesta Casa, à 
justa e brilhante homenagem que V. Exa. hoje presta 
à memória do homem que se notabilizou pelo seu 
grande esfôrço no sentido do aperfeiçoamento dos 
nossos costumes políticos. Só êste título justificaria a 
homenagem de Vossa Excelência. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço 
a honrosa solidariedade de V. Exa. que interpreta os 
sentimentos da União Democrática Nacional. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com 
satisfação. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Em nome do 
Partido Social Democrático, na ausência de seu 
Líder, quero testemunhar a V. Exa. nossa 
solidariedade às homenagens ao Senador Moniz 
Freire, uma das expressões mais vigorosas do Esta-
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do que V. Exa. representa nesta Casa. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Agradeço o aparte do ilustre colega que 
representa, iniludìvelmente, a unanimidade de 
Partidos na homenagem que presto no Senado 
Federal, pois como disse no inicio, se corporificou 
no meu requerimento a solidariedade de todos os 
Líderes Partidários e de todos os Senadores 
presentes. 

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

O SR. JEFFESON DE AGUIAR: – Com 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Na ausência do 
Líder da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, 
em nome desta Bancada, apresento a V. Exa. minha 
solidariedade e do meu Partido às palavras que 
pronuncia com tanta autoridade, em tôrno da figura 
do grande brasileiro Moniz Freire, cujos serviços à 
Pátria não serão esquecidos. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço 
a V. Exa. a solidariedade do Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Dir-se-á com Bertrand Russel, nos "Ensáios 

Céticos": 
"Não se liberta do mêdo o homem que não 

ousa enxergar o seu verdadeiro lugar no mundo; 
nenhum homem pode alcançar a grandeza de que 
é capaz antes de se permitir ver a própria 
pequenez". 

Com a distância que a história permite e sem 
vinculações com o passado, que evaneceu na 
memória dos homens, o homenageado merece se 
proclame com Lichtemberg: 

"Essas obras são espelhos; se um macaco as 
olhar não verá a figura de um apóstolo". 

Por isso mesmo, os capichabas reverenciam a 
memória de Moniz Freire, na sua grandeza admirável 
e inesquecível, sem divergência, como tantos outros 
homens ilustres têm sido lembrados, porque se 
colocaram no altar das nossas recordações mais 
vivas e se postaram nas vias mais amplas dos 
exemplos que devem ser perpetuados pela 
reiteração dos atos que os glorificaram. (Muito bem! 
Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa associa-se às 
homenagens ora prestadas com o brilho e 
propriedade de sempre pelo eminente Senador 
Jefferson de Aguiar ao seu insigne coestaduano, 
Senador Moniz Freire, que tanto dignificou esta Casa 
e engrandeceu a Nação. 

Após o discurso do Sr. Jefferson de Aguiar o 
Sr. Gilberto Marinho deixa a presidência, assumindo-
a o Sr. Novaes Filho. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do orador, será 
oportunamente publicado. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. Sôbre a mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 256, DE 1961 

 
Nos têrmos do art. 330, letra, do 

Regimento Interno, requeremos urgência 
para o Projeto de lei da Câmara nº 91, de 1961, 
que eleva a contribuição financeira estabele-
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cida pela Lei nº 3.039, de 20 de dezembro de 1956, 
que concede contribuição financeira às emprêsas de 
transporte aéreo que exploram linhas dentro do País, 
para fins de reaparelhamento de material de vôo. 

Sala das Sessões, em 14 de julho de 1961. – 
Filinto Müller, Líder da Maioria. – Barros Carvalho, 
Líder do PTB – Daniel Krieger, Líder da União 
Democrata Nacional. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do 
Regimento Interno – art. 328 – o requerimento que 
acaba de ser lido será votado ao final da Ordem do 
Dia. (Pausa). 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 11, 

de 1961, de autoria da Comissão Diretora, que 
restabeleceu a denominação de cargos da Secretária 
do Senado e dá outras providência (incluído em Ordem 
do Dia em virtude da dispensa de interstício, concedida 
na sessão anterior a requerimento do Sr. Senador 
Gilberto Marinho), tendo Pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável, com as emendas que 
oferece, sob número 1 e 2 (CCJ), e voto em separado 
do Sr. Senador Venâncio Igrejas; da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto e às emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

Projeto e as emendas. 
Não havendo quem queira usar da palavra, 

encerro a discussão. 
Vai-se proceder, primeiramente, à votação do 

projeto, sem prejuízo das emendas. 
O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Vivaldo Lima. 

O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem) (*): – 
Senhor Presidente, pediria que V. Exa. mandasse 
proceder à leitura das emendas, uma vez que as 
mesmas não constam do avulso, para que eu me 
possa orientar quanto à votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Após a votação do 
Projeto, a Mesa atenderá à solicitação de Vossa 
Excelência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Aloysio de Carvalho, pela ordem. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 
ordem) (*): – Sr. Presidente, as emendas são da 
Comissão de Constituição e Justiça e devem ser 
lidas antes da votação do projeto. Pode-se votar um 
projeto na dependência do conhecimento das 
emendas e pode-se também rejeitá-lo, conhecendo-
se prèviamente, essas emendas. 

Quando a matéria vem à Ordem do Dia, salvo 
neste caso especial, em que houve dispensa de 
intersticio e, conseqüentemente, de publicação, o 
Plenário conhece do Projeto e das Emendas, tanto 
mais quanto foram apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Assim, Sr. Presidente, salvo melhor juízo 
pediria que V. Exa. reconsiderasse a deliberação da 
Mesa, mandando ler as Emendas. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa atende 
às ponderações do nobre Senador Aloysio de 
Carvalho. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura das 
Emendas. 

São lidas as seguintes: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
Suprima-se, no art. 3º, as seguintes palavras: 
"atribuindo-se a êsse símbolo o valor de Cr$ 

68.000,00 (sessenta e oito mil cruzeiros)". 
 

EMENDA 
Nº 2 

 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
"Art. O cargo de Diretor-Geral da Secretária, 

enquanto exercido pelo seu atual titular, será 
considerado isolado, de provimento efetivo, voltando, 
quando vagar, a ser provido pela forma estabelecida 
na Resolução nº 6, de 1960. 

 
EMENDA 

Nº 3 
 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art. – O cargo de Diretor-Geral fica incluído entre 

os da relação do artigo 69 da Resolução nº 6, de 1960, 
revogado o item I do artigo 67 da referida resolução. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 
sem prejuízo das emendas. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 11, DE 1961 

 
Restabelece a denominação de cargos da 

Secretaria do Senado e dá outras providências. 

Art. 1º Fica restabelecida a denominação de 
Vice-Diretor-Geral em relação aos atuais cargos de 
Diretor de Divisão, na forma da Resolução nº 4 de 
1950. 

Art. 2º Os Vice-Diretores-Gerais serão lotados 
na Vice-Diretoria dos Serviços Administrativos ou na 
Vice-Diretoria dos Serviços Legislativos. 

Art. 3º A tabela constante do art. 1º da 
Resolução nº 2, de 1961 fica alterada, ali suprimindo-
se o cargo de Diretor de Divisão, que é substituído 
pelo de Vice-Diretor-Geral, PL-O, atribuindo-se a 
êsse símbolo o valor de Cruzeiros 68.000,00 
(sessenta e oito mil cruzeiros). 

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
emendas. 

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

Estão aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a 

Redação Final. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 130, de 1954 (nº 3.691, de 1958, na Câmara) que 
institui o "Dia do Trabalhador nas Minas de Carvão", 
tendo Pareceres sob ns. 281, 282 e 283 de 1961, 
das Comissões: de Constituição e Justiça, pela 
rejeição; de Legislação Social, pela rejeição e de 
Finanças, declarando escapar o assunto à 
competência da Comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: –

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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(*) – Sr. Presidente e Srs. Senadores, o projeto ora 
em discussão, oriundo da Câmara dos Deputados, 
diz o seguinte: 

Art. 1° É instituído o "Dia do Trabalhador nas 
minas de Carvão", que será celebrado no dia 4 de 
dezembro de cada ano. 

Parágrafo único. A Comissão Executiva do 
Plano Nacional do Carvão regulamentará esta lei e 
organizará anualmente o programa das festividades 
para êsse dia. 

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

A Proposição é da autoria do nobre 
representante de Santa Catarina, Deputado Antônio 
Carlos, que a justificou pela seguinte maneira: 

"O dia 4 de dezembro de cada ano, dia de 
Santa Bárbara, os trabalhadores nas Minas de 
Carvão do País costumam realizar solenidades 
religiosas, cívicas e sociais comemorativas das rudes 
e laboriosas atividades a que se dedicam com 
extremo sacrifício. A tradição, por isso, já consagrou 
tal data como o Dia dos Mineiros. Dia dos 
Trabalhadores nas Minas de carvão". E mais 
adiante: "O projeto que ora submetemos à elevada 
consideração da Câmara dos Deputados, visa 
completar o reconhecimento que a Nação deve aos 
bravos trabalhadores nas Minas de Carvão". 

O Projeto, ao transitar por esta Casa, recebeu 
Parecer contrário da Comissão de Constituição e 
Justiça não por ser inconstitucional. O Parecer da 
lavra do saudoso Senador Lima Guimarães, 
conclui dizendo: 

"Se começarmos a especificar as atividades 
trabalhistas, o ano será pequeno para n distribuição 
de dias. 

Teremos amanhã que atribuir dias aos 
carpinteiros, pedreiros, ferreiros mecânicos tecelões 
etc. 

Seria um nunca acabar de dias feriados. 
Não encontro razões plausíveis para o 

atendimento do projeto, embora lhe reconheça a 
constitucionalidade". 

A Comissão de Legislação Social, Sr. 
Presidente, também opinou pela rejeição. O Relator, 
Senador Paulo Fender, diz o seguinte: 

O presente Projeto, de autoria do Sr. 
Deputado Antônio Carlos, institui o "Dia do 
Trabalhador nas Minas de Carvão", fixando o dia 4 
de dezembro de cada ano, para a sua celebração. 

Enviado o Projeto ao Senado recebeu parecer 
contrário da Comissão de Constituição e Justiça que 
acompanhou unânimemente o parecer de seu 
Relator, o Senador Lima Guimarães, figura de relêvo 
no Partido Trabalhista Brasileiro e de cujo 
desaparecimento ainda hoje se ressente o Senado. 

Embora considerando constitucional o Projeto, 
o Senador Lima Guimarães não encontrou razões 
que justificassem a sua aprovação, fazendo sentir, 
com propriedade, o verdadeiro barateamento dessas 
homenagens que se pretendem prestar 
descabidamente a cada classe específica de 
atividade. 

Reconhecendo a procedência da 
argumentação do saudoso Senador, e nos 
têrmos do Parecer aprovado pela Comis-
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são de Constituição e Justiça, esta Comissão opina 
pela rejeição do projeto. 

A Comissão de Finanças têve como Relator o 
nobre Senador Saulo Ramos, que assim se 
manifestou: 

O Projeto de Lei da Câmara n° 130, de 1959, 
ora sob o nosso exame, institui o "Dia do 
Trabalhador nas Minas de Carvão", a celebrar-se em 
4 dezembro de cada ano. 

Pelos têrmos do art. 93 do Regimento Interno, 
que fixa a competência desta Comissão, verificamos 
que o assunto escapa à sua alçada, isto é, a matéria 
não influi na despesa ou na receita pública, deixando 
esta Comissão de oferecer parecer sôbre o projeto. 

Como se vê, o projeto obteve das Comissão 
de Constituição e Justiça, e de Legislação Social, 
pareceres contrários, recusando-se a Comissão de 
Finanças a opinar, alegando que a matéria fugia à 
sua alçada. 

Que visa o presente projeto Sr. Presidente? 
Acaso atribui alguma vantagem material ao 
trabalhador das Minas, à categoria do trabalhador 
que enfrenta as asperezas de uma vida rude, nos 
subsolos e corredores escuros que êles mesmo 
abrem com suas mãos, para dali extrair uma riqueza 
base, no Brasil, que é a hulha negra, tão necessária 
à indústria siderúrgica, à indústria de gás, à 
fabricação de adubos e fertilizantes? 

Visa o projeto trazer algum benefício à 
família dos mineiros? Não, Sr. Presidente! 
Apenas, tributar uma humilde homenagem aos 
nossos patrícios que nas profundezas da 
terra esforçam-se para retirar o carvão, riqueza 
de que êle não compartilha, não usufrui-
 

Sr. Presidente, embora tenham as doutas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social opinado pela rejeição dêste Projeto ... 

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

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Com muita 
honra. 

O SR. VIVALDO LIMA: – O Parecer do nobre 
Senador Lima Guimarães fala na instituição do dia 
do soldado, dos comerciários, dos bancários, dos 
namorados, dos pais, das mães, da Pátria, da 
República, de Caxias etc. Agora pretende-se instituir 
o dia do trabalhador das minas de carvão. Não tenho 
recordação de que como alude o Parecer do nobre e 
saudoso companheiro, Lima Guimarães, se haja 
proposto a instituição de um dia especial. Parece-me 
que é assunto da alçada do Executivo que, por 
decreto, poderia instituir o "Dia do Trabalhador em 
Minas de Carvão". As festividades se limitariam, 
naturalmente, às regiões onde existam minas. E só 
os trabalhadores das minas participariam dessas 
festas. Não me parece necessário a instituição de 
um feriado nacional, que se constituiria em mais um 
dia inútil para a Nação. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Realmente, 
Seria um dia dedicado apenas ao trabalhador nas 
minas de carvão. Tradicionalmente, êles já celebram 
êsse dia na data de Santa Bárbara, 4 de dezembro. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Não seria 
demasiado se criasse mais uma data festiva, 
consagrando-a à laboriosa classe dos mineiros. Mas, 
não concordo com a expressão do relator do projeto, 
na Comissão de Legislação Social, quando fala em 
"barateamento de homenagens". 
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Acaba V. Exa. de ler o parecer, que diz, entre 
outras coisas, o seguinte: 

"Embora considerando constitucional o 
Projeto, o Senador Lima Guimarães não encontrou 
razões que justificassem a sua aprovação, fazendo 
sentir, com propriedade, o verdadeiro barateamento 
dessas homenagens que se pretendem prestar, 
descabidamente, a cada classe específica de 
atividade". 

O parecer se me afigura até desprimoroso 
para com a nobre e digna classe dos mineiro, que 
sofre, inclusive com o sacrifício da própria vida na 
labuta cotidiana de arrancar a hulha do fundo da 
terra. É do conhecimento de todos os inúmeros 
desastres que se verificam, quase anualmente, nas 
minas de carvão, imolando vidas preciosas de 
trabalhadores honrados. Portanto, não seria demais 
reservássemos uma data especial para homenagear 
uma classe tão sacrificada, que se ressente, do 
trabalho, nas próprias energias físicas, adquirindo, 
por vêzes, doenças até incuráveis, como a silicose e 
outras. Portanto, não podemos negar aprovação a 
êste projeto apenas por achar estranho ou 
dispensável a instituição de uma data especial. 
Creio, entretanto, que ao Executivo incumbiria tomar 
a iniciativa, decretando feriado local, como solicita o 
Projeto, que recairia no dia dedicado a Santa 
Bárbara, data que já vem sendo consagrada aos que 
dedicam suas atividades nas minas de carvão. 
Poderia o Executivo, portanto, atender, e com muita 
propriedade e justiça, ao objetivo da Proposição. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Muito 
obrigado pelo aparte do nobre Senador Vivaldo Lima,
 

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

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Pois não! 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – No meu entender 

como o 1° de maio já é uma data mundialmente 
consagrada ao trabalhador, criando-se, agora, mais 
um dia, para os que trabalham nas minas, ficaríamos 
na obrigação de amanhã instituirmos outras datas. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Já existe o 
"Dia do Colono", o "Dia do Soldado", o "Dia do 
Industriário", o "Dia do Comerciário" etc. Que mal 
existe em criar-se mais o "Dia do Mineiro"? 
Naturalmente, que o "Dia do Trabalho" atinge a tôdas 
as categorias de trabalhador... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não me 
oponho ao projeto. Aliás, votarei com êle, como 
homenagem a V. Exa. e à operosa classe dos 
mineiros. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

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

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Pois não! 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Recordo-me bem 

da tramitação dêste projeto pela Comissão de 
Legislação Social, uma vez que era o seu 
Presidente, como ainda hoje. Diante das palavras de 
V. Exa. e das justas considerações que acaba de 
trazer ao conhecimento do Senado, e levando-se em 
conta o trabalho penoso que executam êsses 
homens a quem se pretende homenagear, 
confesso, muito embora tenha a minha 
Comissão votado contràriamente à Proposição,
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que eu, pessoalmente, votarei a favor. 

Se hoje pudesse fazer uma revisão... 
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Obrigado a 

Vossa Excelência. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...com prazer 

endossaria as palavras de V. Exa., concedendo 
parecer favorável ao justo projeto oriundo da Câmara 
dos Deputados. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Muito grato 
a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, dizia eu que é o trabalhador 
das minas de carvão, talvez de tôdas as categorias 
de trabalhadores, aquêle que mais se sacrifica, 
porque moureja em subterrâneos, em corredores 
escuros, infectos e, após longos anos de áspero e 
duro trabalho, caminha para a sepultura com os 
pulmões forrados pelo pó de carvão, deixando quase 
sempre a família na mais negra miséria. 

Sr. Presidente, a homenagem que desejamos 
prestar ao trabalhador das minas de carvão é 
tributo generoso do Congresso Nacional àqueles 
modestos patrícios, que nas minas de São Jerônimo 
e Butiá, no Rio Grande do Sul, de Cresciuma e Lauro 
Müller em Santa Catarina, e de Figueiras no Paraná, 
trabalham exaustivamente na extração da 
riqueza que é o carvão, para a grandeza e 
prosperidade do Brasil. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Com muito 
prazer ouvirei o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O projeto 
é absolutamente inócuo, desde que constitui uma 
homenagem prestada aos que se entregam
 

ao afanoso trabalho das minas de carvão. 
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Sem 

nenhum ônus para a Nação. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. 

tem tôda razão. Acredito que Senado, agora, melhor 
esclarecido vibre a matéria, aprovará o projeto, 
máxime quando tem êste um advogado da categoria 
de Vossa Excelência. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. 
mais uma interrupção? 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Com muito 
prazer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Desejo apenas, em 
apoio às palavras de V. Exa., completando, talvez, o 
último período do seu brilhante discurso, repisar que, 
muitas vêzes, naquelas galerias que penetram no 
âmago da terra, onde vão buscar uma riqueza 
econômica para o País, os mineiros encontram a 
própria sepultura, deixando não apenas a vida em 
face de doença adquirida na labuta, mas também 
deixando ao desamparo a sua família. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Tem V. 
Exa., tôda a razão. 

Sr. Presidente, há poucos dias, quando vimos 
o Sr. Presidente da República voltar atrás no veto 
que havia oposto à aposentadoria dos pracinhas, 
todos nos comovemos com a simplicidade, com a 
humildade com que o Chefe da Nação reconheceu 
seu equívoco e recuou da sua deliberação. 

Sr. Presidente, acho também que não 
constituiria desdouro algum para os doutos membros 
das Comissões de Constituição e Justiça
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e de Legislação Social do Senado Federal, voltarem 
atrás e, com o seu voto, contribuírem para a 
aprovação dêsse projeto de lei que é o testemunho 
do aprêço de todos os brasileiros a uma categoria de 
trabalhadores que tanto engrandece a Nação. (Muito 
bem; muito bem! Palmas!). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o projeto. 

O SR. SAULO RAMOS (*): – Sr. Presidente, o 
Projeto de Lei da Câmara número 130, de 1959, ora 
sob nosso exame, institui o "Dia do Trabalhador nas 
Minas de Carvão", a realizar-se em 4 de dezembro 
de cada ano. 

Na douta Comissão de Finanças, fui 
designado Relator dêsse projeto, de autoria do Sr. 
Deputado Antônio Carlos, e, baseando-me no art. 93 
do Regimento Interno, que fixa a competência dêsse 
órgão Técnico, verifiquei, na ocasião, que o assunto 
escapava, à sua alçada, e mesmo não poderia eu 
dar-lhe qualquer parecer, diante das normas e 
critérios adotados pela Comissão de Finanças. 

Muito embora o Projeto nº 130 não envolvesse 
matéria de ordem econômica e financeira e não ter 
podido prolatar parecer favorável, naquela 
Comissão, não era contra a instituição do "Dia do 
Trabalhador nas Minas de Carvão", isto porque, Sr. 
Presidente, constitui tradição, entre os mineiros de 
Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, 
festejar-se, a 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, 
o "Dia dos Mineiros". 

Nada mais justo que o Senado aprove a 
proposição, apesar de ter sido rejeitado nas 
Comissões de Constituição e Justiça, e de Legislação 
Social. Nessa Comissão, o nobre Senador Paulo . 
Fender do PTB, apoiando-se na opinião do
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

saudoso e inesquecível Senador Lima Guimarães 
também do PTB, exarou parecer contrário à mesma, 
assim se exprimindo: 

(Lendo): 
Embora considerando constitucional o projeto, 

o Senador Lima Guimarães não encontrou razões 
que justificassem a sua aprovação, fazendo sentir, 
com propriedade, o verdadeiro barateamento dessas 
homenagens que se pretendem prestar 
descabidamente, a cada classe específica de 
atividade. 

Sr. Presidente, não é um barateamento nem 
um ato descabido a instituição do "Dia do 
Trabalhador nas Minas de Carvão". O carvão 
constitui riqueza básica de verdadeira emancipação 
do povo brasileiro e os heróicos e denodados 
trabalhadores de nossas minas terão no futuro o 
reconhecimento pátrio pelos relevantes serviços 
prestados à causa de nossa emancipação industrial 
e econômica. 

A história nos fala, que as nações que 
assentaram suas bases econômicas e financeiras na 
exploração e na industrialização do carvão foram as 
que alcançaram hegemonias no campo internacional, 
como a Inglaterra, por exemplo, conquistando os 
mares, dotada de grande poderio econômico à base 
dessa riqueza. Assim, podemos também recordar a 
França e a Alemanha. Na atualidade, as nações 
produtoras de maior tonelagem da hulha negra 
são as mais poderosas do mundo. Na conquista dos 
espaços siderais, as duas maiores potências 
siderúrgicas que produzem quinhentos milhões de 
toneladas anuais – os Estados Unidos da 
América do Norte e a Rússia – é que 
estão competindo e rivalizando nas descobertas 
científicas em conseqüência da ex-
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ploração da hulha negra, e de seus parques 
siderúrgicos, industriais para surpreenderem povos e 
nações... 

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

O SR. SAULO RAMOS: – Com muito prazer 
concedo o aparte a Vossa Excelência. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Perdoe-me a 
interrupção, que talvez empane suas brilhantes 
palavras de apoio à proposição ora em discussão, no 
Plenário. O próprio Senador Lima Guimarães, nosso 
saudoso companheiro, declarava que no dia 
4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, os 
trabalhadores das minas costumam realizar 
solenidades religiosas, cívicas e sociais 
comemorativas das rudes e laboriosas atividades – 
reconhece S. Exa. – a que se dedicam com extremo 
sacrifício. A tradição – diz o parecer – por isso já 
consagrou tal data como o Dia dos Mineiros, Dia dos 
Trabalhadores das Minas de. Carvão. O Projeto 
quer, justamente... 

O SR. SAULO RAMOS: – Quer ratificar e 
reconhecer êsse direito... 

O SR. VIVALDO LIMA: – ...que a Nação 
agora vá ao encontro da tradição, e reconheça 
através de um projeto, oficialmente, que o dia lhes 
pertence, aos nobres mineiros, aos homens que se 
dedicam a trabalho tão exaustivo e rude. Mais 
adiante, no penúltimo parágrafo do Parecer, 
comentando os dias feriados que já existem, diz que 
"seria um nunca acabar de dias feriados". A 
Comissão de Finanças julga que o assunto 
escapa à sua alçada por ser matéria que não influi 
na despesa ou receita pública, e por isso 
deixa de oferecer Parecer. Se o Senador Li-
 

ma Guimarães através da Comissão de Constituição 
e Justiça afirmava que "seria um nunca acabar de 
dias feriados", e se o dia feriado interrompe a 
atividade, e se êstes dias fôssem decretados, 
secundando-se, a Comissão de Finanças teria que 
dizer que interferem na receita da Nação, nos seus 
mais variados setores. Naturalmente que decai a 
receita, embora a despesa continue a mesma, 
porque um dia feriado é dia sem que os postos 
fazendários recolham as contribuições devidas ao 
Erário público. No caso não se trata de mais um dia 
feriada, mas sim de uma consagração inteiramente 
localizada, limitada às regiões onde existem as 
minas de carvão e portanto, mineiros trabalhando, os 
quais, já por tradição, nesse dia se afastam do 
trabalho. Não nos custa, portanto, reconhecer êsse 
Dia dos Mineiros como homenagem da Nação em 
reconhecimento do sacrifício dêsses cidadãos que 
tanto contribuem para o seu enriquecimento. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa., 
em face do argumento que expendeu, com a 
paralisação dos trabalhos para as comemorações 
festivas do dia do trabalhador no dia 4 de dezembro, 
adverte-me de que, tivesse eu raciocinado como V. 
Exa., e haveria de ter encontrado pertinência para 
que a Comissão de Finanças se manifestasse, 
exarando Parecer que viesse a merecer aprovação 
naquela Comissão. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Estou certo de que 
V. Exa. agora mesmo, procurando reconsiderar, 
ainda mais sendo representante de Estado que 
possui minas de carvão, justamente como base de 
sua economia, reconhece sem dúvida o trabalho 
dessa laboriosa classe, e ninguém melhor do que V. 
Exa., presente a êste plenário, e nesta
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ocasião, para reconsiderar o parecer, em 
vista do debate que agora se trava em tôrno da 
matéria. 

O SR. SAULO RAMOS: – Pròpriamente, 
Senador, nada devo reconsiderar. Cingi-me ao art. 
93 do Regimento Interno, e às normas da Comissão, 
que não examina projetos idênticos a êste, mas me 
reservaria o direito para defender do plenário como o 
faço, e assim meu eminente companheiro de 
Bancada, Senador Brasília Celestino, a aprovação 
dêste projeto. E, porque nós, brasileiros do Sul, 
comemoramos, Srs. Senadores, som grandes 
festividades, o Dia do Colono, rememorando homens 
que desbravaram as regiões sulinas, vindas da velha 
Europa, a instituição do dia do mineiro será medida 
que também prestigiaremos. Denodados 
trabalhadores, que antigamente eram simples 
agricultores trabalhando no amanho da terra, quando 
se iniciou a mineração em Santa Catarina ou no Rio 
Grande do Sul ou no Paraná, êsses agricultores, 
garimpando e descobrindo o carvão das minas, com 
o tempo penetraram no interior da terra para arrancar 
essa riqueza básica e se transformaram nos atuais e 
heróicos mineiros que com o advento da Revolução 
de 3 de outubro de 1930, quando assumiu o poder 
da Nação o Presidente Getúlio Vargas, foi que 
legislou no sentido de amparar aquêles 
trabalhadores, dando impulso à mineração 
carbonífera com a construção de Volta Redonda e a 
implantação da siderurgia nacional... 

O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V. Exa. 
ainda uma interrupção? 

O SR. SAULO RAMOS: – Com todo o prazer. 
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa. foi 

relator na Comissão de Finan-
 

ças e acabou de declarar que, elaborou o, seu 
parecer arrimado em preceito regimental, porque o 
assunto fugia á sua alçada. 

O SR. SAULO RAMOS: – Fugia á alçada da 
Comissão de Finanças. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Acontece que foi 
esta a terceira e última Comissão a ser ouvida 
sôbre o projeto e V. Exa. naturalmente tomará 
conhecimento de que as duas Comissões de 
Constituição e Justiça e de Legislação Social 
opinaram desfavoravelmente. Nesse caso, V. Exa. 
por sua índole trabalhista, de quem naturalmente 
reconhece os méritos dos mineiros, no seu trabalho 
árduo, não quis ser conclusivo. Mas, agora, 
instintivamente, levado pelo coração... 

O SR. SAULO RAMOS: – Não quis quebrar 
uma norma estabelecida pelos membros da 
Comissão de Finanças. 

O SR. VIVALDO LIMA: – ...declarando não 
haver inconveniente na aprovação do projeto, V. 
Exa. declarou que deixava de oferecer Parecer 
porque escapava à alçada, da Comissão de 
Finanças. Mas agora, embora não sendo Relator e 
membro da Bancada trabalhista, V. Exa. faz a defesa 
do próprio projeto e por isso me congratulo com 
Vossa Excelência. 

O SR. SAULO RAMOS: – Aliás, declarei na 
própria Comissão, de modo verbal, que defenderia 
êste projeto quando viesse a Plenário. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Desconhecia as 
palavras de V. Exa., e mais uma vez o felicito. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. 
vem confirmar o aforismo "quem cala, consente". 

O SR. SAULO RAMOS: – Tanto não 
é assim que V. Exa, me ob-
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serva na tribuna expendendo argumentos 
para que os Srs. Senadores votem favoravelmente 
ao projeto. 

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

O SR. SAULO RAMOS: – Ouço, agora, com 
muito prazer, o nobre Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Eu me tenho abstido de 
pronunciar, porque já verifiquei que a causa 
conquistou a unanimidade do Senado. Entretanto, 
não posso deixar de manifestar também a minha 
plena aprovação, e o faço sobretudo na qualidade de 
Senador pelo Rio Grande do Sul que, como Santa 
Catarina, é também produtor de carvão. Conheço 
pessoalmente a vida do trabalhador de minas e 
entendo que a homenagem que se pretende prestar-
lhe é das mais justas. Por outro lado, do Projeto não 
resultará qualquer prejuízo ao Estado nem às 
emprêsas, pois já é velha tradição não haver 
trabalho nas minas no dia de Santa Bárbara. Assim, 
o projeto apenas consagrará o que a realidade já 
impôs, devendo portanto ser aprovado. 

O SR. SAULO RAMOS: – Agradeço o aparte 
de V. Exa., trazendo-me seu apoio, a sua 
solidariedade e enunciando que o caso conquistou a 
unanimidade do Senado. 

O Senado está esclarecido e certamente 
aprovará o Projeto. Não obstante, não poderia deixar 
de estender o meu apêlo ao eminente amigo Líder 
da Maioria, Senador Filinto Müller que, no Conselho 
Nacional de Trabalho, ao tempo do Presidente 
Vargas, colaborou na feitura da legislação trabalhista 
e na legislação primeira que beneficiou os mineiros 
nacionais. 

Ao nobre Líder da Maioria, 
apelo portanto, para que vote favorà-
 

 

velmente ao Projeto, apesar dos Pareceres 
contrários de duas das Comissões Técnicas. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. SAULO RAMOS: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Estou ouvindo, 

com a maior atenção e o aprêço que me merece o 
eminente colega, as considerações de V. Exa. 
Atenderei de bom grado o apêlo de V. Exa. porque o 
considero muito simpático e justo. Logo após o seu 
discurso, farei uma declaração, como Líder da 
Maioria, pedindo a aprovação do Projeto. 

O SR. SAULO RAMOS: – Muito grato a Vossa 
Excelência. 

Dirijo-me, ainda, aos demais Srs. Senadores, 
no sentido de que também não neguem seu voto 
favorável ao Projeto, que possibilitará sejam 
prestadas justas homenagens aos homens que 
trabalham nas minas de carvão de nossa Pátria com 
a designação do dia 4 de dezembro como o Dia do 
Trabalhador Mineiro. 

A aprovação do projeto consagrará uma 
tradição festiva, já existente entre os valorosos e 
heróicos trabalhadores mineiros. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – (*) – Sr. 

Presidente, o projeto em debate recebeu parecer 
contrário de tôdas as Comissões desta Casa. No 
entanto, enquanto os nobres Senadores Brasílio 
Celestino e Saulo Ramos expunham suas razões, 
defendendo a matéria, tive oportunidade de ouvir o 
nobre Líder do Govêrno, Senador João Villasbôas,
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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e os ilustres membros das Comissões presentes no 
recinto e todos foram acordes em que o Senado 
pode aprovar o Projeto. 

Manifesto-me, pois, nesse sentido, numa 
homenagem ao brasileiro que trabalha nas 
minas de carvão, e que concorre, com seu esfôrço e 
seu labor para o engrandecimento da Pátria. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerro a discussão. 

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

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 130, DE 1959 

 
(Nº 3.691-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Institui o "Dia do Trabalhador nas Minas de 

Carvão". 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É instituído o "Dia do Trabalhador nas 

Minas de Carvão", que será celebrado no dia 4 de 
dezembro de cada ano. 

Parágrafo único. A Comissão Executiva do 
Plano Nacional do Carvão regulamentará esta lei e 
organizará anualmente o programa das festividades 
para êsse dia. 

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 21, de 1961 (nº 2.406, de 1960, na
 

Casa de origem) que fixa um teto máximo para as 
tarifas de energia elétrica nas cidades de Fortaleza, 
Estado do Ceará, e Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, e dá outras providências (incluído em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de interstício 
concedida na sessão anterior a requerimento do 
Senhor Senador Menezes Pimentel), tendo 
Pareceres: da Comissão de Economia, favorável; da 
Comissão de Finanças, oferecendo substitutivo, da 
Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao 
substitutivo. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. 

Presidente, solicitaria que V. Exa. mandasse 
proceder à leitura do Substitutivo, não 
publicado em avulso por estar a matéria na 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício 
e publicação. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa atende à 
solicitação de Vossa Excelência. 

O Senhor Primeiro Secretário vai proceder à 
leitura do Substitutivo. 

É lido o seguinte: 
 

SUBSTITUTIVO 
 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
Art. 1º As emprêsas concessionárias do 

serviço de eletricidade das cidades de Fortaleza, 
Estado do Ceará, e Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, serão subvencionadas pela SUDENE, na 
parte relativa à diferença tarifária existente entre 
aquelas e a cidade do Recife, Estado de 
Pernambuco. 

§ 1º A paridade tarifária cessará 
à medida que a linha de trans-
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missão da Cia. Hidrelétrica do São Francisco atinja 
as cidades mencionadas neste artigo. 

§ 2º A subvenção de que trata êste artigo 
deverá constar do subanexo da Superintendência do 
Desenvolvimento Econômico do Nordeste 
(SUDENE), à qual incumbe a fiscalização das 
concessionárias no que respeita à presente lei. 

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a abrir 
um crédito especial de Cr$ 180.000.000,00 (cento e 
oitenta milhões de cruzeiros) para atender à 
execução desta lei no exercício de 1961. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o Projeto, com o Substitutivo. (Pausa). 

Nenhum Sr. Senador desejando usar a 
palavra, encerro a discussão. 

Em votação, primeiramente, o Substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Fica, assim, prejudicado o Projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 33, de 1961 (nº 1.643, de 1960, na Câmara) que 
altera, sem ônus a Lei número 3.682, de 7 de 
dezembro de 1959, que estima a Receita e fixa a 
Despesa para o exercício de 1960, tendo Parecer 
favorável, sob nº 303, de 1961, da Comissão de 
finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

Requerimento que vai ser
 

lido pelo Senhor Primeiro Secretário, 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 257, DE 1961 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 
1961, a fim de ser feita na sessão de 20 do corrente. 

Sala das Sessões, em 14 de julho de 1961. – 
Jefferson d'e Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
declaração do Plenário, o projeto sai da Ordem do 
Dia para voltar no próximo dia 20. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 49, de 1961 (nº 1.501, de 1960, na Câmara) que 
retifica, sem ônus, a Lei nº 3.682, de 7 de dezembro 
de 1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Unido para o exercício de 1960, tendo Parecer 
favorável, sob nº 300, de 1961, da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto (Pausa). 
Nenhum Sr. Senador desejando usar a 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o  

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 



– 451 – 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 49, DE 1961 

 
(Nº 1.501-B, de 1960, na Câmara) 

 
Retifica, sem ônus, a Lei número 3.682, de 7 

de dezembro de 1959, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União, para o exercício de 1960. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É feita, sem ônus, a seguinte retificação 

na Lei nº 3.682, de 7 de dezembro de 1959, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício de 1960: 

Subanexo 4.13 – Ministério da Educação e 
Cultura; 

Verba 3.0.00. 
20 – Diretoria do Ensino Superior. 

Consignação 3.1.00. 
Subconsignação 3.1.17 – Acordos 
2) Cooperação financeira com as seguintes 

instituições de ensino superior ou de alto padrão, 
para prosseguimento de obras, equipamentos ou 
pesquisas cientificas: 

25) São Paulo 
Onde se lê: 
1) – Faculdade de Filosofia e Ciências 

Naturais de Rio Claro: 
Leia-se: 
1) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

de Rio Claro. 
Art. 2º Revogadas as disposições em 

contrário, a presente lei vigorará a partir de 1º de 
janeiro de 1960. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

81, de 1961 (nº 3.489, de 1957, na Casa de origem) que 
concede isenção de direitos de importação, inclusive de 
Previdência Social, para mercadorias doadas pela 
"Church World Service (C. W. S.) dos Estados Unidos 
da América do Norte à Confederação Evangélica do

Brasil. (incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício concedida na sessão 
anterior a requerimento do Senhor Senador Vivaldo 
Lima), tendo Parecer favorával da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

Projeto. 
O SR. VIVALDO LIMA (pela ordem): – 

Sr. Presidente, serei breve. Desejo um 
esclarecimento. Na emenda do projeto em debate 
fala-se em isenção, inclusive de Previdência 
Social". 

Isto poderia levar o Plenário talvez a rejeitar 
o projeto, pois é norma nos casos de concessão 
da isenção, excluir-se as cotas de Previdência 
Social. 

O texto do projeto está assim redigido: 
Art. 1º É concedida isenção do impôsto 

de importação, do impôsto de consumo, da 
taxa de Despacho Aduaneiro, das Taxas de 
Melhoramento de Portos e de Renovação de 
Marinha Mercante, de emolumentos consulares, 
de taxas de armazenagens e capatazias, para 
os donativos até o limite de quinze mil (15.000) 
toneladas anuais, constituídos de gêneros 
alimentícios, roupas usadas e medicamentos 
remetidos, até 1965, inclusive, pela Church 
World Service e Lutheran Worl Relief Inc. (L. W, 
R.) dos Estados Unidos, Lutheran World Relief, 
Inc., do Canadá, Hilfswerk – Innere Mission, da 
Alemanha Ocidental, Lutherhjalpen e Vastkustens 
Efterkrigshjalp, da Suécia e Kirkens Nodhjalp, 
da Noruega, à Confederação Evangélica 
do Brasil, para sua distribuição gratuita 
através de obras de assistência social.
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Como se vê, não fala em isenção e dispensa 
da taxa de Previdência Social. Tem sido norma desta 
Casa, quando concede isenções, não dispensar a 
taxa de Previdência Social. Como a Mesa anunciou 
"inclusive a taxa de Previdência Social", receiava que 
o debate levasse à rejeição o projeto. 

Êste, o esclarecimento que desejava prestar 
ao Senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua em 
discussão o Projeto. (Pausa). 

Não havendo quem deseje se manifestar 
sôbre o mesmo, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 81 DE 1961 

 
(Nº 3.489-B de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos de importação, 

inclusive de Previdência Social, para mercadorias 
doadas pela "Church World Service" (C. W. S.) dos 
Estados Unidos da América do Norte à 
Confederação Evangélica do Brasil. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida isenção do impôsto de 

importação, do imposto de consumo, da taxa de 
Despacho Aduaneiro das taxas de Melhoramento de 
Portos e de Renovação de Marinha Mercante, de 
emolumentos consulares, de taxas de armazenagens e 
capatazias, para os donativos até o limite de quinze mil 
(15.000) toneladas anuais, constituídos de gêneros

alimentícios, roupas usadas e medicamentos 
remetidos até 1965, inclusive, pela Church World 
Service e Lutheren World Relief Inc. (L. W. R.) 
dos Estados Unidos, Lutheran World Relief, Inc., 
do Canadá, Hilfswerk – Innere Mission, da 
Alemanha Ocidental, Lutherhalpen e Vastisustens 
Efterkrigshjalp, da Suécia e Kirkens Nodhjalp, da 
Noruega, à Confederação Evangélica do Brasil 
para sua distribuição gratuita através de obras de 
assistência social. 

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara dos Deputados, em 23 de junho de 
1961. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento 
nº 256, lido na hora do Expediente, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 
1961. 

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

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
A matéria será imediatamente considerada. 

Acham-se sôbre a mesa os Pareceres das 
Comissões Técnicas que vão ser lidos pelo Sr. 
Primeiro Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECER 
Nº 347, DE 1961 

 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 91, de 1961 (nº 1.919, de 1961, na Câmara), 
que eleva a contribuição financeira estabelecida 
pela Lei nº 3.039, de 29 de dezembro de
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1956, que concede contribuição financeira às 
emprêsas de transporte aéreo, que explorem linhas 
dentro do País, para fins de reaparelhamento de 
material de vôo. 

 
Relator: Sr. Jorge Maynard 
Originário do Poder Executivo, o projeto em 

exame eleva a contribuição financeira estabelecida 
pela Lei nº 3.039, de 20 de dezembro de 1956, às 
emprêsas de transporte aéreo que explorem linhas 
dentro do País, para fins de reaparelhamento de vôo.

A elevação é feita nas seguintes bases: 
a) a referente ao ano de 1958, de Cr$ 450 

milhões para Cr$ 725 milhões e 
b) a referente aos anos de 1959, 1960 e 1961, 

de 450 milhões de cruzeiros para 1 bilhão e 150 
milhões de cruzeiros. 

Estabelece o art. 3º que o pagamento atual da 
diferença obedecerá aos critérios de rateio e sistema 
geral, como também à proporcionalidade entre os 
valores constantes dos artigos 1º e § 1º, 6º e 8º da 
Lei nº 3.039, aplicada aos dos aumentas. 

Pelo art. 4º fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito 
especial de Cr$ 2.375.000.000,00, sendo Cr$ 
275.000.000,00 relativos à diferença de contribuição 
financeira de 1958 e Cr$ 2.100.000,00 referentes aos 
anos de 1959, 1960 e 1961, à razão de Cr$ 
700.000,00 para cada ano. 

As emprêsas nacionais de transporte aéreo, 
para efeito de recebimento das importâncias 
relativas aos aumentos de que trata o projeto, 
deverão comprovar o reequipamento a que alude o 
art, 5º do Decreto número 42.218, de 3 de setembro 
de 1957, devendo prestar, ainda, anualmente, 
contas da aplicação das contribuições recebidas,

segundo normas ditadas pelo Ministério da 
Aeronáutica. 

Deverão, ainda, as referidas emprêsas, para o 
efeito de recebimento da contribuição financeira 
relativa ao corrente exercício, fazer prova de sua 
direção exclusivamente brasileira e de 80% pelo 
menos, do capital social, representado por ações 
com direito a voto, pertencentes a brasileiros. 

Defere-se, pelo art. 2º, às emprêsas de táxis 
aéreos, enquadradas nos têrmos do art. 8º da Lei nº 
3.039, o mesmo tratamento cambial dispensado às 
emprêsas aéreas. 

Estende-se às emprêsas aéreas nacionais que 
exploram o transporte de gêneros alimentícios, ou que 
venham a organizar-se para êsse fim, os mesmos 
benefícios concedidos às emprêsas de táxis aéreos. 

Dispõe o art. 8º que o aumento de tarifas de 
passagens e cargas das emprêsas subvencionadas 
pela União sòmente poderá ser concedido pelo 
Ministério da Aeronáutica e mediante comprovação 
contábil dessa necessidade. 

O pagamento das subvenções e contribuições 
fica subordinado à quitação mensal do recolhimento, 
pela emprêsa beneficiada, das cotas e contribuições 
da previdência social em geral, bem como a do 
Impôsto de Renda (art. 9º) . 

Segundo determina o art. 10, a subvenção só 
será paga, anualmente, após a apresentação do 
plano de reequipamento da emprêsa para o ano 
seguinte e após a agravação das contas relativas à 
aplicação da subvenção do ano anterior. 

Fica elevada para Cr$ 30 milhões a 
contribuição financeira anual a que se refere o art. 8º 
da Lei nº 3.039, o mesmo se dando com relação às 
devidas nos anos de 1958, 1959, 1960 e 1961 (art. 
11 e seu parágrafo único). 
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Estabelece o artigo 12 que o parágrafo atual 
da diferença resultante da aplicação do artigo 11 e 
seu parágrafo único será rateado entre as emprêsas 
existentes a 31 de outubro de 1956, abrangidas pelo 
artigo 8º e parágrafo único da Lei nº 3.039, na base 
proporcional dos quilômetros voados peIas diversas 
emprêsas beneficadas. 

Pelo art. 13, as emprêsas de táxis aéreos 
gozarão dos mesmos favores e benefícios 
concedidos às emprêsas concessionárias de linhas 
aéreas regulares, no que diz respeito à importação 
de aeronaves, motores, hélices e equipamento de 
vôo em geral, adquiridos com os recursos provindos 
da contribuição financeira de que cogita o projeto. 

Finalmente, dispõe o projeto que quando a 
contribuição financeira total não permitir a cobertura 
do custo de uma aeronave, poderá a emprêsa 
beneficiária complementá-la com recursos próprios, 
dando-se a essa complementação indêntico 
tratameto cambial ao disposto no artigo 13. 

Como se sabe, a Lei nº 3.039, de 20 de 
dezembro de 1958 concedeu, para o reequipamento 
das emprêsas nacionais de transporte aéreo, uma 
contribuição financeira anual de Cr$ 450.000.000,00, 
durante 5 anos e mais Cr$ 20.000.000,00, nas 
mesmas condições às emprêde táxis aéreos. 

Êsse reequipamento, em sua totalidade 
constituído de material estrangeiro, tem, por isso 
mesmo de ser importado e, portanto, sujeito ao 
valor de câmbio na ocasião de efetivar-se a sua 
compra. Quando da promulgação da referida Lei nº 
3.039, o custo do dólar para a avaliação comercial 
era de Cr$ 43,82; em abril do ano passado, 
quando da remessa da Mensagem Presidencial 
ao Congresso, solicitando a lei em estudo, era 
de Cr$ 100,00; e, hoje, ainda na catego-

ria geral, o aumento é bastante sensível. 
Do exposto, verifica-se que a contribuição 

oficial, pela sua destinação específica, sofreu um 
desgaste enorme, desnaturando a finalidade dêsse 
auxílio, pois as emprêsas beneficiadas, com a 
conversão cambial, não podem atender aos 
reclamos, não apenas do seu desenvolvimento, mas 
– o que é importante – da sua manutenção e 
sobrevivência. Não podendo reaparelhar-se 
convenientemente, deixam de cumprir os seus 
programas, com graves prejuízos para os transportes 
aéreos, cada vez mais solicitados pelo próprio 
desenvolvimento nacional. 

Afinal, as emprêsas brasileiras de transporte 
aéreo constituem um patrimônio inestimável, de 
grande interêsse nacional, e se o Govêrno se propõe 
a auxiliá-las devidamente, como tem feito até aqui, 
deve atualizar o seu auxílio, fazendo com que êste 
corresponda às reais necessidades de nossa 
aviação comercial. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em julho de 1961. – 

Jorge Maynard. – Presidente e Relator. – Sérgio 
Marinho. – Fausto Cabral. – Victorino Freire. 

 
PARECER 

Nº 348, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 91, de 1961 (na Câmara, nº 1919-
C-60), que eleva a contribuição financeira 
estabelecida pela Lei nº 3.039, de 20 de dezembro 
de 1956, que concede contribuição financeira às 
emprêsas de transporte aéreo que explorem, linhas 
dentro do País, para fins de reaparelhamento de 
material de vôo.
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Relator: Sr. Victorino Freire. 
Pelo presente projeto, de iniciativa do Poder 

Executivo, a contribuição financeira anual de Cr$ 450 
milhões, estabelecida pela Lei nº 3.039, de 20 de 
dezembro de 1956, para o reequipamento das 
emprêsas nacionais de transporte aéreo fica elevada 
para Cruzeiros 725.000.000,00 (setecentos e vinte 
cinco milhões de cruzeiros), referente ao ano de 
1958 e a contribuição de Cr$ 450 milhões, referente 
aos anos de 1959, 1960 e 1961 fica elevada para 
Cr$ 1.150 milhões. 

Para atender às despesas decorrentes dessa 
elevação, é o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Minnistério da Aeronáutica, o crédito especial de 
Cr$ 2.375 milhões, relativos á diferença de 
contribuição financeira de 1958 e Cr$ 2.100 milhões 
referentes aos anos de 1959, 1960 e 1961, à razão 
de Cr$ 700 milhões para cada ano. 

A proposição insere disposições 
disciplinadoras de concessão, recebimento e 
aplicação dos auxílios, buscando por parte das 
emprêsas beneficiadas, a contrapartida dos serviços, 
que deverão ser melhorados de ponto de vista 
técnico com as possibilidades de um reequipamento 
permanente. 

Trata-se de matéria longamente estudada 
pelos órgãos do Executivo e do Legislativo e 
através inclusive de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, especialmente constituída, como é do 
conhecimento de todos, para exame da crise por 
que passou e ainda passa a aviação comercial 
brasileira. 

A majoração dos auxílios se impõe: de 
um lado, pelas deficiências de várias ordens, 
apresentadas pelas emprêsas de transporte 
aéreo, com o desgaste permanente de seus 
equipamentos; de outro as dificuldades cada 
vez maiores para o seu reaparelhamento, diante 
da carência de recursos, não sómente

os auferidos através de suas operações comerciais, 
como, também, os provenientes dos auxílios oficiais, 
todos amesquinhados pela conversão cambial, 
indispensável à aquisição, no estrangeiro, dos seus 
equipamentos. Urge, pois, atualizar, pelo menos num 
limite razoável e compatível com os recursos 
governamentais, êsses auxílios de que tanto dependem 
as emprêsas aéreas, as quais constituem, como bem 
afirma o nobre Relator da matéria na Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, "um 
patrimônio inestimável, de grande interêsse nacional". 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em .. de julho de 1961,. 
– Daniel Krieger, Presidente. Victorino Freire, 
Relator. – Gaspar Velloso. – Barros Carvalho. – Mem 
de Sá. – Filinto Müller. – Fernandes Távora. – Dix-
Huit Rosado. – Lobão da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto, 
sob regime de urgência e com os pareceres favoráveis, 
que acabam de ser lidos, das Comissões de Finanças 
e de Transportes e Comunicações. (Pausa). 

Não havendo quem deseje manifestar-se 
sôbre a matéria, está encerrada a discussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o agravam, queiram 

conservar-se como se encontram. (Pausa). 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 91, DE 1961 

 
(Nº 1.919-C, de 1960 na Câmara) 

 
Eleva a contribuição financeira 

estabelecida pela Lei nº
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3.039, de 20 de dezembro de 1956, que concede a 
contribuição financeira às emprêsas de transporte 
aéreo, que explorem linhas dentro do País, de 
reaparelhamento de material de vôo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A contribuição financeira anual de Cr$ 

450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de 
cruzeiros), estabelecida pela Lei nº 3.039, de 20 de 
dezembro de 1956, para o reequipamento das 
emprêsas nacionais de transporte aéreo, fica elevada 
para Cruzeiros 725.000.000,00 (setecentos e vinte e 
cinco milhões de cruzeiros) referente ao ano de 1958. 

Art. 2º A contribuição financeira anual de Cr$ 
450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões 
de cruzeiros), referente a 1959 e 1960, fica elevada 
para Cr$ 1.150.000,00 (um bilhão e cento e 
cinqüenta milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único – Fica igualmente elevada 
para Cruzeiros 1.150.000,000,00 (um bilhão e cento 
e cinqüenta milhões de cruzeiros) a contribuição 
financeira de 1961. 

Art. 3º O pagamento atual da diferença resultante 
da aplicação dos artigos anteriores, e só cabíveis às 
emprêsas abrangidas pela referida Lei nº 3.039, 
obedecerá aos seus critérios de rateio e sistema geral, 
como também à proporcionalidade entre os valores 
constantes dos seus artigos 1º e parágrafo primeiro, 6º e 
8º, aplicada aos dos aumentos decorrentes desta lei. 

Art. 4º Para cumprimento desta lei fica 
autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Aeronáutica, o crédito especial de 
Cr$ 2.375.000.000,00 (dois bilhões e trezentos e 
setenta e cinco milhões de cruzeiros), sendo Cr$ 
275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco 
milhões de cruzeiros) relativos à diferença de con-

tribuição financeira de 1958, e Cr$ 2.100.000.000,00 
(dois bilhões e cem milhões de cruzeiros) referentes 
aos anos de 1959, 1960 e 1961, à razão de Cr$ 
700.000.000,00 (setecentos milhões de cruzeiros) 
para cada ano. 

Art. 5º As emprêsas nacionais de transporte 
aéreo, para o efeito de recebimento das importâncias 
de que trata esta lei, deverão comprovar o 
reequipamento a que alude o art. 5º do Decreto nº 
43.218, de 3 de setembro de 1957. 

Parágrafo único. As emprêsas nacionais de 
transporte aéreo, prestarão, anualmente, contas 
relativas à aplicação das contribuições financeiras 
constantes da presente lei, obedecidas as normas 
estabelecidas pelo Ministério da Aeronáutica. 

Art. 6º As emprêsas nacionais de transporte 
aéreo, para o efeito de recebimento da contribuição 
financeira relativa a 1961, deverão fazer prova de 
sua direção exclusivamente brasileira e de 80% 
(oitenta por cento), pelo menos, do capital social, 
representado por ações com direito a voto, 
pertencentes a brasileiros. 

Art. 7º Fica concedido às emprêsas de táxis 
aéreos, enquadradas nos têrmos do artigo 8º da Lei 
nº 3.039, de 20 de dezembro de 1956, o mesmo 
tratamento cambial dispensado às emprêsas 
aéreas. 

Parágrafo único – Serão estendidos às 
emprêsas aéreas nacionais que exploram o 
transporte de gêneros alimentícios, ou que venham a 
se organizar para êsse fim, os mesmos benefícios 
concedidos por esta lei às emprêsas de táxis aéreos.

Art. 8º O aumento de tarifas de passagens e 
cargas das emprêsas de transporte aéreo, 
subvencionadas pela União, sòmente poderá ser 
concedido pelo Ministro da Aeronáutica e mediante
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comprovação contábil dessa necessidade. 
Art. 9º O pagamento das subvenções e 

contribuições concedidas pela presente lei fica 
subordinado à quitação mensal do recolhimento pela 
emprêsa beneficiada, das cotas e contribuições da 
previdência social em geral, bem como a do Impôsto 
de Renda. 

Art. 10. A subvenção prevista nesta lei só será 
paga, anualmente, após a apresentação do plano de 
reequipamento da emprêsa para o ano seguinte 
após a aprovação das contas relativas à aplicação 
da subvenção do ano anterir. 

Art. 11. A contribuição financei-anual a que 
se referem o art. 8º e parágrafo único da Lei nº 3.039 
de 20 de dezembro de 1956, fica elevada para Cr$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único. A mesma contribuição 
referida neste artigo e devida nos anos de 1958, 
1959, 1960 e 1961 fica elevada para Cruzeiros 
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), 
relativamente a cada um dêsses anos. 

Art. 12. O pagamento atual da diferença 
resultante da aplicação do artigo 11 e seu parágrafo 
único será rasado entre as emprêsas existentes a 31 
de outubro de 1956, abrangidas pelo art. 8º e 
parágrafo único da Lei nº 3.039, na base 
proporcional dos quilômetros voados pelas diversas 
emprêsas beneficiadas. 

Art. 13. As emprêsas de táxis aéreos gozarão 
dos mesmos favores e benefícios concedidos às 
emprêsas concessionárias de linhas aéreas 
regulares, no que diz respeito à importação de 
aeronaves, motores, hélices e equipamento de vôo 
em geral, adquiridos com os recursos provindos da 
contribuição financeira de que trata a presente lei. 

Parágrafo único. Quando a 
contribuição financeira total não per-

mitir a cobertura do custo de uma aeronave, 
poderá a emprêsa beneficiária complementá-la com 
recursos próprios, dando-se a essa complementação 
idêntico tratamento cambial ao disposto neste 
artigo. 

Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos. 
O SR. SAULO RAMOS: – Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, na atual conjuntura política e 
administrativa o chefe do Poder Executivo favorece 
créditos pelo Banco do Brasil para a produção 
agropastoril. Venho lembrar a V. Exa. e ao 
Presidente do Banco do Brasil a criação das 
agências, já há muito reclamadas, nos Municípios 
catarinenses de Araranguá, São Bento do Sul e 
Curitibanos. Araranguá, pôrto sulino, rico e 
próspero Município, está isolado da rêde bancária, 
dificultando aos lavradores as transações bancárias 
que só se realizam nas diferentes Agências do 
Banco do Brasil. 

O Município de São Bento do Sul, centro 
industrial e policultor do rico Vale de Itajaí, há muito 
carece de melhor assistência bancária. 

Curitibanos é em nossos dias o mais próspero 
Município brasileiro na indústria extrativa da madeira 
de lei e pinho para atender o consumo nacional e a 
exportação para os mercados de além-mar. Está 
situado no planalto catarinense, zona agro-pastoril 
com gados das mais variadas raças européias e 
indianas. 

As classes produtoras dêsses Municípios há 
anos que estão esperando abertura dessas agências.
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O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Dá-me 
licença para um aparte? 

O SR. SAULO RAMOS: – Com muito prazer. 
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – No 

momento em qué V. Exa, apela para o Presidente 
do Banco do Brasil e para o Sr. Ministro da 
Fazenda no sentido da criação de agências 
daquele estabelecimento de crédito oficial nos 
Municípios de São Bento do Sul, Curitibanos e 
Araranguá, pediria incluísse também o Município 
de São Miguel d'Oeste, situado no coração do 
extremo oeste de Santa Catarina – região agrícola, 
grande criadora de suínos, e produtora de trigo, 
milho e feijão – que carece igualmente de uma 
agência bancária. São Miguel d'Oeste dista cêrca 
de duzentos quilômetros da cidade de Xapecó, 
Município onde já existe uma agência do Banco do 
Brasil. Endossando o apêlo que V. Exa. dirige a S. 
Exas. os Srs. Ministro da Fazenda e Presidente do 
Banco do Brasil, peço inclua também o Município 
de São Miguel d'Oeste, pois estará prestando um 
grande serviço não só a Região como á todo o 
Estado de Santa Catarina. 

O SR. SAULO RAMOS: – Prazerosamente, 
acolho o aparte de V. Exa, e incluo no meu apêlo o 
pedido que me faz, com relação a São Miguel 
d'Oeste, distante de Xapecó duzentos e tantos 
quilomemetros e que é, na região, um dos mais 
prósperos municípios. 

Assim, Sr. Presidente, reitero desta tribuna, 
em nome das classes produtoras e trabalhadoras 
não só dos Municípios de Araranguá, São Bento 
do Sul, Curitibanos, como de São Miguel d'Oeste, 
apêlo ao Sr. Presidente Jânio Quadros e ao 
Presidente do Banco do Brasil, para que sejam 
criadas agências daquele estabelecimento de

crédito nos citados Municípios catarinenses. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
para não se supor que constantemente ocupo a 
tribuna para criticar o Presidente da República, hoje 
faço uma pausa, a fim de mostrar que S. Exa, também 
acerta, é verdade que poucas vêzes, mas acerta. 

O SR. MEM DE SÁ: – Poucas vêzes, na 
suspeitìssima opinião de Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Como sou homem 
muito sincero, costumo aplaudir os atos de S. Exa., 
quando realmente acerta. 

Desta feita o Sr. Jânio Quadros criou – tem criado 
muitos – Grupo de Trabalho para tratar da lavoura e da 
indústria açucareira do Nordeste, e foi bem orientado, 
porque indiscutivelmente as usinas de açúcar, sobretudo 
nos Estados de Sergipe, Bahia, muitas em Alagoas e até 
algumas de Pernambuco, necessitam de recuperação. 
São antiquadas, de rendimento industrial muito baixo, 
com alto custo de produção. Assim, o propósito de S. 
Exa. é o melhor possível. 

Pretende o Sr. Presidente da República 
através do preço privilegiado do açúcar exportado 
para o Estados Unidos da América do Norte, na cota 
concedida ao Brasil, com os lucros e vantagens 
decorrentes do bom preço pelo qual é vendido o 
produto, aplicar parte dessa reserva na recuperação 
das usinas de açúcar, especialmente nas do 
Nordeste brasileiro. 

Sr. Presidente, aqui está a alvissareira 
noticia: 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Fundo Especial para a Lavoura e Indústria do 
Açúcar no Nordeste. 

 
A criação de um Fundo Especial para 

proporcionar apoio financeiro ao reequipamento 
das usinas do Nordeste e de assistência à 
lavoura canavieira foi decidida na primeira 
reunião do Grupo de Trabalho designado pelo 
Presidente da República para estudar o sistema 
de aplicação dos resultados das exportações de 
açúcar para o mercado preferencial norte-
americano, que oferece preços acima das 
cotações internacionais. 

O grupo reuniu-se sábado, no Instituto do 
Açúcar e do Álcool, sob a presidência do Sr. 
Leandro Maciel. As diretrizes do Fundo Especial 
visam a tornar a agro-indústria do açúcar um 
elemento fundamental para solucionar os 
problemas sócio-econômicos do Nordeste, com o 
fito de integrar essa região na economia nacional. 
Na próxima reunião, a realizar-se ainda esta 
semana, o Grupo de Trabalho dará prosseguimento 
ao estudo da pormenorização do plano de aplicação 
do Fundo Especial. 

("O Globo" – 12-7-61 – Rio) 
Sr. Presidente, o Instituto de Açúcar e do 

Álcool, criado sob a inspiração do saudoso Presidente 
Getúlio Vargas, tinha por finalidade primacial defender 
a economia do Nordeste. Todavia, confesso, neste 
instante: São Paulo, o grande produtor de café, 
passou à dianteira na produção da cana de açúcar, 
ultrapassando a do Estado de Pernambuco, naquela 
ocasião, seu maior produtor. Hoje, a distância 
entre ambos vai longe: Pernambuco ficou 
pràticamente com a metade da produção, en-

quanto o meu Estado, o maior produtor de açúcar no 
Império, nos dias que correm ocupa o quinto lugar 
nas estatísticas. É verdade que detém a supremacia 
no cacau. A Bahia, aliás, tem a primazia em muitos 
produtos, tais como cacau, mamona, fumo, cisal (2º 
produtor), igual à produção da Paraíba. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – É o único 
produtor de petróleo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Meu Estado, sob 
êste aspecto, encontra-se em situação privilegiada. 
Não sei se por infelicidade, a despeito dessa 
situação privilegiada, possuidor de vinte e oito 
produtos na pauta de exportação... 

O SR. JORGE MAYNARD: – É um dos mais 
ricos Estados do Brasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...atravessa fase de 
sérias dificuldades financeiras. 

Sr. Presidente, quando critico o Govêrno do 
Sr. Jânio Quadros, faço-o no sentido de que S. Exa. 
acerte. Não faço oposição sistemática. Não! Quando 
S. Exa. acerta, venho a esta tribuna para louvá-lo. 
Era o que sustentava, quando Líder da Oposição, o 
meu nobre colega Senador João Villasbôas. Dizia S. 
Exa. que mais autoridade teria a Oposição quando 
reconhecesse os acertos do Govêrno. 

Por êste motivo, coerente comigo mesmo, 
hoje, que sou Oposição, venho à tribuna quando 
razões militam em favor da política governamental, 
para aplaudir-lhe os atos que mereçam realmente os 
aplausos da Oposição. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa, 

há de me fazer justiça. No exercí-
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cio da Liderança da Oposição, nesta Casa, muitas e 
muitas vêzes aplaudi atos do Sr. Presidente da 
República, fôsse o Presidente Eurico Dutra, o 
Presidente Getúlio Vargas, ou o Presidente Juscelino 
Kubitschek, não regateei aplausos com relação à 
Operação Panamericana. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Assisti, com agrado, 
a êsse gesto de V. Exa, e até tive o ensejo de 
aplaudi-lo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Oposição, 
assim, naquela oportunidade, sob minha orientação 
e unida, agiu sempre pela forma a que V. Exa. se 
refere – sempre com justiça no aplaudir os atos do 
Presidente da República. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

Sinto-me, assim, com certa autoridade, nas 
ocasiões que se me depararem, para criticar os atos 
do Presidente da República. 

Neste momento, é para aplaudi-lo. S. Exa. está 
dando provas de interêsse pelo Nordeste, sobretudo 
quanto a uma indústria desprotegida e desamparada, 
abandonada à própria sorte – a indústria açúcareira e, 
no particular, quando S. Exa, pretende auxiliar os 
pequenos agricultores, os lavradores, os que lutam de 
sol a sol para ganhar o necessário à sua subsistência. 
Não digo para acumular reservas, porque aquela é a 
situação dos que mourejam, dos que lutam, dos que 
trabalham na lavoura canavieira do Nordeste brasileiro. 

Deixo, aqui, por conseguinte Sr. Presidente, 
além dos meus aplausos, a manifestação da minha 
esperança em que êsse Grupo de Trabalho chegue a 
bons resultados, porque se não houver o interêsse 
governamental para uma região abandonada 
que hoje é até motivo de apreciação fora das

nossas fronteiras, nada poderá ser feito. 
Li há poucos dias comentário a que terei 

ensejo, na oportunidade, de fazer também o meu 
reparo, desta tribuna, publicado em revista norte-
americana, dando uma impressão de terrível pobreza 
da região Nordeste do Brasil, o que provocou tal 
estado emocional no povo norte-americano, a ponto 
de sugerir o oferecimento de quantias em dinheiro 
por parte de instituições daquele país. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer, 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os culpados 

principais da repercussão externa dessa situação 
de miséria que referiu a revista, são justamente os 
homens do Nordeste que não se cansam de nesta 
Casa repetir, e a cada momento proclamar o estado 
de pobreza absoluta, de miséria, em que se arrasta 
a população do Nordeste. Não raro verificam-se 
contradições nos discursos de representantes da 
região, por exemplo, quando falam na açudagem; 
ao mesmo tempo em que proclamam que os 
açudes estão produzindo uma quantidade enorme 
de peixes, suficiente para alimentar a região 
tôda, insistem na fome, na nudez do povo do 
Nordeste. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade; V. Exa. 
não deixa de ter boa dose de razão. Nunca porém 
deveríamos permitir que fatos passíveis de ocorrer, 
sem os exageros com que são apresentados fora do 
País, atravessem a nossa fronteira e constituam 
motivo de piedade e de compaixão por parte de 
outros povos que, então, oferecem o seu auxílio para 
ajudar País como o nosso, tido e havido como rico 
e próspero. 
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Sr. Presidente, os comentários que acabo de 
fazer e que têm, realmente, interligação com os fatos 
que aqui citamos, dão bem a idéia do quanto é 
preciso ajudar a lavoura canavieira e a indústria do 
açúcar, do Nordeste brasileiro, indústria e lavoura 
que constituem, para alguns Estados, o principal 
sustentáculo econômico. 

A medida ora adotada reflete a boa orientação, o 
propósito de acertar e de dar o sentido econômico que 
a região merece, por parte do Govêrno da República. 

Aplaudo, agora, com muito agrado, e até 
mesmo recomendo ao Presidente da República que 
com especial atenção, convoque um agricultor e um 
industrial a participarem do Grupo de Trabalho para 
que com experiência e conhecimento de causa dos 
problemas da agro-indústria do açúcar, possam 
oferecer as melhores sugestões no sentido de uma 
solução feliz de problema que se arrasta por muitos 
anos. Tôda vez que se cogita de solucionar ou 
amenizar a pobreza da região com a melhoria do 
preço do açúcar, é justamente quando a reação se 
faz mais forte. O propósito sustentado pelo 
Presidente da República merece da minha parte todo 
apoio, e me faz certo de que S. Exa. bem orientado, 
prosseguirá na senda de amparo aos que vivem e 
lutam na região do Nordeste, sobretudo aos que 
militam na lavoura canavieira. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, serei muito breve. 
Estamos ao fim da sessão, a Casa vazia e a 
Bancada da Imprensa, pràticamente ausente. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Minhas palavras, entretanto, não têm o 
objetivo de publicidade. Elas visam apenas, por um 
dever de consciência, trazer ao conhecimento do 
Senado, ainda uma, vez mais, fatos que se passam 
no Brasil relacionados com os nossos Pracinhas. 

Ontem, deveríamos realizar sessão conjunta 
para apreciação do veto do Exmo. Sr. Presidente da 
República, veto em que S. Exa., num gesto nobre e 
elevado, reconheceu haver errado, e pràticamente 
quase pediu ao Congresso que recusasse. 

Não logramos quorum, mas tive oportunidade 
de manter contatos com dezenas de companheiros 
da campanha da Itália, e de presenciar o gesto 
democrático e também muito elevado do Senador 
Juscelino Kubtischek, mantendo cordial palestra com 
humildes defensores da Pátria. 

Naquela ocasião, como era natural, 
conversamos com velhos companheiros, trocando 
idéias sôbre fatos passados há quase 18 anos. 

Ouvi um Pracinha embarcado num navio de 
guerra, quando êste foi torpedeado; sofrera muito, 
e até hoje continua desempregado. Ouvi 
comentários do que se passou no meu Regimento, 
quando incorporamos mais de nove mil homens 
para retirar três mil e poucos para a guerra. 
Lembrou-me o Pracinha a figura muito 
interessante de um jovem magro, aparentemente 
muito fraco, Joaquim Xavier da Silveira – era 
estudante de Direito, e abriu uma exceção. Rapaz 
nascido em berço de ouro, descendente de família 
de renome, homem de posses, sentia-se revoltado 
contra o que ocorria no Brasil: todos aquêles 
que descendiam de famílias ilustres, conseguiam 
uma isenção ou até transferência para um 
Regimento vizinho. Até aí, Sr. Presidente, íamos 
muito bem, quando um "pracinha" do glorioso
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Regimento Tiradentes contou-me o seguinte fato: o 
pracinha Croaci Pereira Santiago, casado, com sete 
filhos, suicidou-se nos últimos dias de junho porque a 
Fundação da Casa Popular decidiu despejá-lo, por 
estar atrasado no pagamento dos aluguéis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta a 
situação dos homens que se apresentaram para a 
defesa da Pátria, daqueles homens que lutaram, 
sofreram e trouxeram para o Brasil a glória dos 
campos de batalha e o renome do conceito 
internacional. 

Quero consignar êste fato. Não compreendo 
que se pratiquem atos dessa natureza, sem qualquer 
sentimento de humanidade, contra um ex-
combatente que, depois de tantos anos, havia 
conseguido apenas uma colocação de salário-
mínimo. Não foi um senhorio ganancioso, não foi um 
milionário sem escrúpulos que levou o pobre homem 
ao suicídio, Foi o próprio Govêrno o responsável pelo 
fato. 

A Fundação da Casa Popular é fruto das 
nossas contribuições. No entanto, é êsse órgão do 
Govêrno que despeja ou ameaça despejar um ex-
combatente, levando-o ao suicídio! 

Estamos impossibilitados de apresentar, nesta 
Casa, projetos de lei concedendo pensões. – 
Quando uma pessoa necessitada dispõe de um 
amigo na Câmara dos Deputados, ainda consegue 
sua pensão. Temos tido casos de ex-combatentes de 
grande valor e cultura, com méritos reconhecidos até 
pelo Senado Federal, cujas famílias foram 
contempladas com uma pensão trinta dias após o 
falecimento do chefe. Como não posso, como 
desejaria, apresentar projeto no sentido de 
atender à família do pracinha suicida, lanço daqui 
um apêlo aos Senhores Deputados, principalmente 
aos da Bancada mineira, para que amparem, atra-

vés de uma pensão, essa pobre viúva com seus sete 
filhos menores. 

Em contraste com êsse caso doloroso, Sr. 
Presidente, tive uma grande satisfação, ontem, ao 
receber uma comissão do glorioso Regimento 
Sampaio, de tradição em nosso País, ao qual 
pertenceu o pracinha Joaquim Xavier da Silveira, 
hoje industrial e advogado muito conceituado, a 
quem já me referi. 

Os velhos combatentes do Regimento 
Sampaio, com toda a corporação, vão comemorar, 
no próximo dia 17, segunda-feira, a chegada sempre 
emocionante dos novos conscritos cheios de fé e de 
esperanças. Êsses velhos combatentes – chamo-os 
de velhos porque são veteranos da guerra – 
distinguiram-me com a honra de um convite para 
paraninfo da solenidade de entrega do estandarte de 
guerra do meu saudoso Regimento aos jovens que 
chegam. 

Sr. Presidente, êsse estandarte de guerra nós 
o recebemos em 1943, das mãos honradas do ilustre 
Marechal Eurico Gaspar Dutra, oferecido pela 
Imprensa Carioca, por intermédio de A Noite. 

Conduzimos, nos campo de batalha, êsse 
Regimento. Tivemos a honrosa oportunidade de 
renovar, nos Apeninos, as vitórias gloriosas do 
Brasil na campanha do Paraguai. Pois é êsse 
estandarte de guerra, todo esfarrapado, enriquecido 
com os nomes gloriosos de Monte Castelo e La 
Serra, é êsse mesmo estandarte que o tempo 
consumiu, que vamos retirar da atividade, levando-o 
para o Museu. 

Sr. Presidente e Senhores Senadores, é a êste 
velho. Comandante Honorário do Regimento Sampaio, 
que tem, entre as grandes homenagens que recebeu, 
as quatro maiores condecorações de Brasil; que tem 
em sua fé de oficio, principalmente, a honra de
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haver conduzido o Regimento carioca à guerra e de 
ter enriquecido êsse estandarte; é a êste velho 
Comandante que vai caber a missão de entregar aos 
jovens que chegam, hoje, ao quartel, um nôvo 
estandarte, aconselhando-os a cumprirem o dever e 
a se sacrificarem pela Pátria, se necessário fôr. 

Mas, Sr. Presidente, como poderá êste velho 
Comandante ter o entusiasmo de falar aos moços, se 
carrega o pesar de ver um ex-combatente levado ao 
suicídio por falta de recursos, por não ter meios de 
dar pão aos seus filhos e à sua espôsa? Como falar 
aos jovens em dever se é justamente um órgão do 
Govêrno que falta ao seu dever, praticando ato 
dessa natureza? 

Terei que dizer o mesmo que, desta tribuna, 
afirmei, quando transmiti ao Senado minha revolta e 
a de milhares de brasileiros, em virtude daquele veto 
que prejudicava profundamente os pracinhas. 

Enquanto isso, nós, no Congresso, os que 
não foram à guerra, tão generosos que seria 
preferível que os ex-combatentes não tivessem uma 
só lei de amparo, por motivo da guerra, para se 
beneficiarem das leis votadas para aquêles que 
ficaram no asfalto em suas cidades. Êstes, afinal, 
foram os mais bem contemplados, em detrimento 
daqueles que sofreram, que deram o salto no 
escuro e, agora, estão por aí, paralíticos, ou sem 
pernas nem braços. 

Ainda agora, seremos chamados a votar um 
projeto que visa a conceder vantagens excepcionais 
a algumas enfermeiras que não foram à guerra, mas 
ficaram em cidades, com todo o confôrto. Não 
obstante, concede-se-lhes igualdade de condições 
àqueles que participaram de campanha. 

Êsse projeto já conseguiu aprovação na outra 
Casa do Congresso. Naturalmente o Senado também 
o aprovará, embora contra meu voto. Justamente a 
êste Congresso que vota liberalidade, comunico o 
suicídio de um pracinha do Regimento Tiradentes, 
levado a êsse ato extremo porque não dispunha de 
meios para pagar o aluguel da casa em que morava! 

Sr. Presidente, com os preços fabulosos das 
utilidades, como pode, hoje, um homem, percebendo 
salário-mínimo, sustentar uma família de sete filhos? 

Um homem que têve coragem de se apresentar, 
para cumprir seu dever, quando milhares de outros 
conseguem por intermédio de portas travessas isentar-
se do serviço militar; um homem que vai à guerra, que 
procede bem, conseguindo para o Brasil um renome 
internacional, para êsse homem, nada; para sua 
família, nada. E dizer-se que estamos protegendo os 
ex-combatentes, que a Pátria lhes é agradecida! 

Que adianta, Senhor Presidente, aquêle 
monumento extraordinário erguido na minha cidade 
do Rio de Janeiro, onde mais de meio milhão de 
cruzeiros foram gastos para recolher os ossos dos 
que tombaram na guerra, quando seus companheiros, 
menos felizes, que sobreviveram e tornaram ao Brasil, 
se encontram na miséria, ou se suicidam como o caso 
daquele que por falta de recursos para sustentar a 
família e pagar o aluguel de uma casa? 

Pergunto, Sr. Presidente: que gratidão é 
essa da Pátria? Como a estamos compreendendo? 
Que adianta homenagear os mortos, se 
abandonamos os vivos? Um velho soldado, a um 
Senador da República, é doloroso ouvir o que ouvi, 
ontem, de um soldado, lastimando-se de não haver 
morrido na guerra, porque teria deixado ao me-
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nos a sua família em melhor situação. 

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

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muita 
honra. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Culpe V. Exa. os 
homens e não a Pátria. A Pátria não é culpada por 
pretenderem os homens reverenciar os mortos 
deixando os vivos nas condições de serem levados 
ao suicídio. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. tem tôda 
razão, está fazendo um comentário cuja autoridade, 
por se tratar de um Marechal, sobreleva a condição de 
Senador da República. Há um dispositivo de lei que 
permite a preferência para colocação dos ex-
pracinhas. Muitas vêzes recomendei às autoridades 
pracinhas que me procuravam, e que se encontravam 
em situação de penúria. A condição de ex-
combatente, nunca foi na realidade levada em 
consideração, por quem devia dar-lhe emprêgo, nem 
mesmo quando não se tratava de preferência. E a 
própria Lei reconhece que quase nunca foi 
considerada essa condição. Vi muitos dêles, sofrerem 
vicissitudes, passarem necessidades, quando deram 
tudo que puderam pela defesa da Pátria. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

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

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com muito 
prazer. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Nobre 
Senador Caiado de Castro, dizia Napoleão que a 
melhor figura de retórica era a repetição de um fato. 
V. Exa. faz um discurso justo e digno. Recordava-me 
que, quando Governador do Estado de Alagoas, 
nunca deixei de empregar e ajudar os veteranos da 
guerra. Qualquer um dêles que me procurava, era 
imediatamente atendido, convencido como ainda 
estou e sempre o estarei, que cumpria o meu dever. 
Aquêles que fizeram sacrifício de sangue pela Pátria 
são dignos de todo acatamento e de tôda a nossa 
apreciação. Posso declarar que o Senado da 
República está inteiramente ao lado de V. Exa., 
porque o vê defendendo uma causa justa para 
exemplo atual e para a posteridade. Devemos honrar 
em vida aquêles que se portam distintamente. Êste 
País onde se esquecem fàcilmente os grandes 
homens, e que só se vê o sol que nasce, mesmo 
quando êsse sol é um aventureiro vulgar, êste País 
vai muito mal. Temos de corrigi-lo. Ainda hoje, li, 
num jornal, que um Coronel levou uma corbeille de 
flôres de uma senhora para outra senhora. Não 
entendo isso, nobre Senador. V. Exa., Marechal do 
Exército, talvez jamais o entenda. Aceito flôres de 
uma môça para mim; mas eu não sou correio nem 
mensageiro de flôres para ninguém, neste mundo. 
Era o que queria dizer a Vossa Excelência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
agradeço o aparte de V. Exa., que é autoridade no 
assunto. 

Como velho defensor dos ex-pracinhas, e o 
tenho sido desde que terminou a guerra, tenho o 
nome de V. Exa. dentre os Governadores que mais 
se interessaram pelos nossos companheiros, e que 
jamais lhes negaram qualquer auxílio. 
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Sr. Presidente, ser ex-combatente, no Brasil, 
ao invés de constituir-se em um padrão de glória, de 
constituir-se em um carta de recomendação, é nada 
mais que um titulo de depreciação. Pedir um 
emprêgo a uma repartição pública ou particular, para 
um ex-pracinha, é expor-se à imediata resposta: 
"Êsse homem é um neurótico, sofre as 
conseqüências da guerra e vai ser um mau 
funcionário". 

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

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não! 
O SR. VIVALDO LIMA: – Permita-me, 

apenas, acrescentar uma palavra. As 
recomendações feitas, no Brasil, aos órgãos da 
administração, apesar de o fazermos nos estritos 
têrmos da Lei, há pouco lembrada pelo nobre 
Senador Lima Teixeira, parece que não são 
atendidas. Logo, é o próprio Poder Público quem 
descumpre a lei. O Congresso cumpriu seu dever 
para com êsses defensores da Democracia. V. Exa. 
foi um dos nossos Comandantes; veio com sua 
tropa e desembarcou debaixo de verdadeira 
consagração nacional. Assistimos a uma apoteose, 
quando do retôrno da Fôrça Expedicionária 
Brasileira. Entretanto, o que se está vendo é V. 
Exa. ocupando freqüentemente a tribuna na 
defesa de seus comandados. Lembro-me bem do 
Senado, na sua antiga sede no Palácio Monroe, no 
atual Estado da Guanabara, reivindicando direitos 
dos pracinhas e reclamando da Pátria o dever para 
com os seus heróis. Agora, V. Exa. nos traz mais 
um testemunho doloroso, de um deplorável 
sacrifício, de um lamentável gesto de um ex-
combatente que chegou ao ponto de dizer que se 
considerava mais feliz se estivesse entre aquê-

les que tombaram no campo de luta, e cujos ossos 
se encontram hoje, naquele monumento erguido na 
Esplanada do Congresso. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito grato a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente. Assim têm agido todos os 
govêrnos, desde que retornamos da guerra. 

O que se verifica é que as autoridades que 
não foram à guerra, que para lá não enviaram filhos 
ou parentes, que não sofreram, mas apenas se 
beneficiaram do esfôrço dêsse pugilo de bravos; 
essas autoridades não se têm interessado, não 
procuram atendê-los. 

Quando voltei da guerra, tendo em vista as lições 
que recebera no grande país, que é a América do Norte, 
onde estive fazendo meu curso de especialização, 
procurei introduzir melhoramentos no meu quartel. 

Iniciamos um calçamento que, hoje, é um 
padrão de perfeição, é um espelho em que pisam 
adidos militares, altas autoridades civis para verificar 
o confôrto que dávamos aos nossos pracinhas. Mas 
em conseqüência dêsse nosso gesto, do sacrifício 
extraordinário dos nossos soldados, conseguimos 
servir de pioneiros para que outras unidades nos 
imitassem. Pois bem, naquela ocasião, tomaram-me 
por louco. Certa feita, um companheiro meu, 
contemporâneo de Escola e meu vizinho, levou seus 
oficiais para ver o trabalho que realizávamos e 
comentou: "Coitado do Caiado, tão bom, voltou louco 
da guerra!" (Risos). 

Sr. Presidente, até isso disseram. Pois bem, 
minha loucura passou quando as obras foram 
terminadas, e isto, sem um tostão de auxílio por 
parte do Govêrno. Nunca pedimos nada. 

Certa feita o General Góes 
Monteiro, por já passando e vendo o
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nosso sacrifício e tremendo esfôrço, descobriu uma 
verba e nos deu cem mil cruzeiros para o 
calçamento, avaliado na época em dois mil contos – 
e que hoje valeria cinco mil – mas sem nenhum 
prejuízo para o Govêrno. Só, até hoje. 

Sr. Presidente, o título de ex-combatente em 
vez de ser uma recomendação – torno a acentuar – 
é, de fato, desdouro. Apresentar-se pedindo 
emprêgo como ex-pracinha, é sujeitar-se a ser logo 
tachado de doente, estragado, neurótico, enfim, 
como assistimos em tôdas as repartições. Vez por 
outra aparece um chefe, mais avançado, que nos 
ajuda, que nos concede emprêgo. Entre êstes, incluo 
o nobre Senador Silvestre Péricles que, quando 
Governador do Estado, sempre nos atendeu. Fê-lo 
tão bem que, sendo eu, na ocasião, o chefe dos que 
lutavam pela colocação dos pracinhas, vizinho do 
Estado de S. Exa. porque servia no Nordeste, não 
tive necessidade de me dirigir a S. Exa. para fazer 
um só pedido. 

Sr. Presidente, quis apenas trazer ao 
conhecimento do Senado o que assisti ontem à 
noite, e francamente, vou comparecer à solenidade, 
porque trata-se de homenagem que os jovens e 
velhos prestam ao antigo chefe que tem a honra de 
ser comandante honorário daquela gente, mas 
confesso que irei triste, sem entusiasmo. Não sei se 
poderei aconselhar aos meninos que chegam aos 
quartéis, que tenham ânimo, que trabalhem e que se 
sacrifiquem pela Pátria, se necessário fôr, porque 
esta saberá ajudá-los caso dela precisem. 

Sr. Presidente, faço votos para que os homens 
públicos do Brasil sejam iluminados por Deus, para 
que procurem atender a êsses companheiros, 
porque é profundamente doloroso assistir a fatos 
como o de ontem à noite. Dezenas e de-

zenas de homens, alguns já funcionários, outros 
desempregados, contando casos da época, 
conversando sôbre os perigos que passaram, 
pedindo notícias de velhos comandantes, hoje 
paralíticos ou inutilizados, mas todos assim 
concluindo: General, ninguém nos atende, não 
conseguimos emprêgo. Sr. Presidente, fomos à 
guerra apenas trinta mil homens. Pergunto em 
quantas vêzes trinta mil civis, mais moços, já foram 
nomeados para cargos públicos? 

Se tivessem concedido dez por cento de 
preferência nos lugares ocupados de lá para cá aos 
pracinhas, todos estariam colocados. Todos! Mas isso 
se tivéssemos um pouco de humanidade, de tolerância. 
Certamente condenamos, nós, Senadores, a ganância, 
como há poucos dias o fizemos, dos proprietários de 
imóveis, como se ser proprietário fôsse um crime. 

Pois bem, Sr. Presidente, nós condenamos, os 
representantes do Govêrno condenam, o Govêrno 
aceita, porque mantém a Lei do Inquilinato; 
entretanto, ninguém se lembra de atender aos que 
estão necessitados. 

Termino, Sr. Presidente, repetindo o que já 
disse nesta Casa. Não defendo o proprietário. Sou 
inquilino. Não tenho um palmo de terra, nem no 
cemitério. Portanto, reiterando as minhas palavras, 
não estou defendendo ninguém, mas estranhando 
que condenemos o proprietário, os que acharam de 
mais interêsse empregar suas economias em imóveis, 
visando o amparo da família, enquanto absolvemos o 
Govêrno, os seus representantes, como o Diretor da 
Casa Popular, que põe na rua um pracinha, levando-o 
ao suicídio. Onde ficarão seus sete infelizes filhinhos? 
Onde ficará a viúva? Quem irá atendê-los? 
Será com êsses trezentos, ou quatrocentos 
cruzeiros da Previdência Social que as cri-

 



– 467 – 
 

anças se alimentarão ou teremos, amanhã, não direi 
bandidos, mas homens sem educação, sem ânimo 
para o trabalho, talvez levados à prática de 
contravenções? Culpa de quem? Culpa 
exclusivamente nossa, do Govêrno. 

Deixo meu apêlo, Sr. Presidente, aos Srs. 
Deputados, principalmente aos integrantes da 
Bancada de Minas Gerais, que jamais lhes têm 
faltado, para que um dêles apresente projeto 
concedendo pequena pensão a essa infeliz família. 

Somos generosos em conceder pensões. 
Demos pensões elevadíssimas a todo o mundo. Aos 
herdeiros do Vice-Governador de Goiás, a quem não 
quero desmerecer, pois sabia homem de valor e de 
trabalho, concedemos a pensão de trinta mil 
cruzeiros. Se temos dado pensões de vinte, trinta e 
quarenta mil cruzeiros a pessoas ricas, por que não 
atender a êsses miseráveis meninos que só têm uma 
culpa: serem filhos de um expedicionário? (Muito 
bem! Muito bem! Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Caiado de Castro, o 
Sr. Gilberto Marinho deixa a Presidência, assumindo-
a o Sr. Guido Mondim. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
uma comunicação, o nobre Senador Lobão da 
Silveira. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (para uma 
comunicação) (*): – Sr. Presidente, sabe o 
Senado e sabem todos quantos se interessam pelo 
assunto, que quando a imprensa noticiou o 
resultado de uma Comissão nomeada para in-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

vestigar a situação dos ramais deficitários das 
ferrovias nacionais, tive ocasião de ocupar por duas 
vêzes a tribuna, combatendo a medida. 

Ressaltei, na oportunidade, que seria grande 
injustiça e prejuízo para o Estado, a retirada dos 
trilhos da Estrada-de-Ferro de Bragança, que 
representa o eixo da economia da região 
bragantina. 

Acabo de receber, do Superintendente da 
Estrada-de-Ferro Bragança o seguinte telegrama: 

(Lê:) 
"Tenho enorme satisfação em comunicar a 

Vossa Excelência que o Senhor Presidente da 
República atendendo aos apelos e aceitando o 
nosso plano de trabalho, resolveu pela continuação 
da Estrada-de-Ferro Bragança, determinando a 
imediata recuperação, dotando-a de nôvo 
equipamento Diesel, até novembro próximo, quando 
nos dará o prazer de sua visita de inspeção. 
Agradecendo a sua participação na luta em defesa 
da E.F.B., apresento-lhe minhas cordiais 
saudações". (a) Philadelpho Machado e Cunha, 
Superintendente Bravanvia". 

Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, para louvar 
a atitude do Sr. Presidente da República que 
aceitando as ponderações e atendendo aos 
apelos que lhe foram transmitidos de todo o meu 
Estado acaba de decidir a permanência da 
Estrada-de-Ferro Bragança. E não sòmente a sua 
permanência, vai dotá-la de material para que 
possa realizar sua verdadeira missão na minha 
região. 

Espero ainda, que Sua Excelência 
cumpra o restante da sua promessa, isto é, 
de a E.F. de Bragança ser prolongada 
até o entroncamento da E.F. São Luís-Tere-
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sina, para voltar novamente, como desta vez, a fazer 
justiça ao ato de S. Exa., a louvá-lo. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Brasílio Celestino. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO (*): – Sr. 
Presidente, embora no término da sessão, já a Casa 
quase vazia, desejo registrar nos Anais do Senado a 
passagem hoje de mais um aniversário da Queda da 
Bastilha. 

Essa data, Sr. Presidente, é cara a tôda a 
Humanidade pelo seu grande simbolismo. Não foi o 
14 de julho de 1789, na França, um movimento 
improvisado, mas o remate de uma série de lutas 
reivindicatórias, do movimento libertário do Povo 
contra o absolutismo da realeza e os privilégios da 
nobreza, e o Brasil, cuja cultura se inspirou na 
cultura clássica francesa, se rejubila pela passagem 
de data tão cara à França e à Humanidade. 

Registrando nos Anais do Senado o transcurso 
de mais um dia 14 de julho, símbolo das reivindicações 
populares, símbolo das lutas do Povo contra os abusos 
da realeza, do absolutismo, e dos privilégios da 
nobreza, o Brasil rende homenagem ao espírito imortal 
da França, inspirador de sua cultura. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, anunciando para a da próxima segunda-
feira, dia 17, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 7, de 1960 (de autoria do Sr. Senador Nel-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

son Maculan) que altera o art. 4º da Lei nº 3.643, 
de 14-9-59 (pagamento de débitos de 
cafeicultores), tendo Pareceres favoráveis, sob 
ns. 295, 296 e 297, de 1961, das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Economia e de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às dezessete horas e 

cinco minutos. 
 

TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SENHOR SENADOR CAIADO DE CASTRO, NA 
SESSÃO DE 7 DE JULHO CORRENTE, QUE SE 

REPRODUZ POR HAVER SAÍDO COM 
INCORREÇÕES 

 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradeço a V. 

Exa., e chegarei lá. Era, justamente, a parte que eu 
ia tocar. 

Iniciei meu discurso dizendo, Senhor 
Presidente, Senhores Senadores, que hoje, era um 
dia de grandes emoções para mim; citei as três 
primeiras. 

Não quis, de propósito, citar o discurso do 
meu nobre amigo e companheiro de Bancada, 
Senador Lima Teixeira, porque o discurso de Sua 
Excelência provocou muitos apartes e 
incompreensões, mas queria chegar a êsse ponto: 
li, no jornal, depois de ter ouvido no rádio, que Sua 
Excelência, o Senhor Presidente da República, em 
um ato que só pode merecer nosso respeito e 
nossa admiração, reconheceu haver errado, e o 
disse texualmente: 

"Verifico da leitura dêste documento que me 
foi enviado pelo Marechal Mascarenhas de Morais 
que o Govêrno errou ao vetar, também, o artigo 2º 
do projeto" 
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PRESIDÊNCIA DOS SENHORES MOURA ANDRADE GILBERTO MARINHO E ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO 

 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Sebastião Archer. 
Mendonça Clark. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Aloysio de Carvalho. 
Ary Vianna. 
Arlindo Rodrigues. 
Gilberto Marinho. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Lopes da Costa. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Mem de Sá. 
Guido Mondim. – (27). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Secretário procede à leitura da 

Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é 
sem debate aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 

PARECER 
Nº 349, DE 1961 

 
Da Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Florestas, Caça e Pesca, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 73, de 1961, (na Câmara, número 1.782-
B-60), que isenta da incidência do impôsto de 
consumo o sulfato cúprico. 

 
Relator: Sr. Ovídio Teixeira. 
Visa o projeto à isenção da incidência do 

impôsto de consumo sôbre o sulfato cúprico, cujo 
uso é de grande importância no combate às 
moléstias fúngicas de vegetais além de outras 
aplicações na Agricultura. 

O sulfato de cobre, sob o ponto de vista 
fitosanitário ou econômico, constitui a terapêutica 
mais recomendável ao combate às doenças 
fúngicas. 

A conveniência de assegurar-se maior 
rendimento e proteção à agricultura, tendo em 
vista a produção e a economia agrícola do País 
justifica plenamente a proteção, que atende, sem 
dúvida, à necessidade que tem o Estado de 
proteger a agricultura, pois visa tornar menos 
dispendioso aos nossos homens do campo 
aquêle elemento imprescindível à garantia de 
suas plantações e ao fruto de seu laborioso 
trabalho. 

E a matéria é de grande oportunidade, em 
vista das recentes notícias publicadas na 
imprensa de São Paulo sôbre o mal da 
Sigatoka que está destruindo os bananais do lito-
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ral paulista. A doença da Sigatoka é controlada e 
combatida por produtos à base de sulfato de cobre 
(Calda Bordalesa e Banacobre). Para tal fim o 
Instituto Biológico do Estado de S. Paulo, instalou em 
1953, em uma propriedade agrícola cujo teor de 
infecção ia de 65 a 100%, um campo experimental 
onde pelo sistema de pulverização feita com 
subprodutos de sulfato cúprico, alcançou, após um 
ano de tratamento, o resultado auspicioso de uma 
produção de 100% de cachos tipo exportação. 
Apesar de tão expressivo resultado, o mal continua a 
destruir os bananais e o mesmo Instituto aponta 
entre as causas impeditivas à solução do problema 
as dificuldades financeiras dos bananicultores para 
aquisição do material necessário ao combate da 
praga. 

O projeto vigorará sem prejuízo das isenções 
constantes da alínea 21, inciso 9, do art. 8º do 
Decreto nº 45.422, de 12 de fevereiro de 1959 
(Regulamento do Impôsto de Consumo). 

Esta Comissão apreciando devidamente a 
matéria que o projeto encerra, dá a êste o seu 
parecer favorável. 

Sala das Comissões, em 13 de julho de 1961. 
– Eugênio Barros, Presidente em exercício. – Ovídio 
Teixeira, Relator. – Lima Teixeira. – Alô Guimarães. 
– Lobão da Silveira. – Saulo Ramos. 

 
PARECER 

Nº 350, DE 1961 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 73, de 1961 (nº 1.782-B, de 1960, 
na Câmara), que isenta da incidência do impôsto de 
consumo o sulfato cúprico destinado à agricultura. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O presente projeto objetiva isentar 

da incidência do impôsto de

consumo o sulfato cúprico, substância química de 
largo emprêgo na agricultura, no combate de 
determinadas pragas. 

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Floresta, 
Caça e Pesca já se manifestou na espécie, aduzindo 
considerações que ressaltam a conveniência do projeto. 

Do ponto de vista financeiro, a matéria não 
apresenta maiores repercussões, considerando-se, 
ainda, que a isenção recomendada pelo projeto em 
última análise beneficiará a agricultura em nossos País. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 1961. 
– Daniel Krieger, Presidente. – Fausto Cabral, 
Relator. – Fernandes Távora. – Silvestre Péricles. – 
Joaquim Parente. – Saulo Ramos. – Lobão da 
Silveira. Barros Carvalho. – Gaspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, 

como Líder da Maioria. 
O SR. FILINTO MÜLLER (como líder da 

maioria) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho 
como norma na minha atuação parlamentar não 
discutir nem comentar decisões tomadas pela 
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal; 
recebo-as acato-as e as respeito como manifestação 
da soberania dos órgãos do Poder Legislativo a que 
com muita honra pertenço. 

O episódio, entretanto, da não aprovação 
do chamado horário corrido para funcionários públicos 
do Poder Executivo criou tal celeuma nos meios 
políticos, foi trazido a debate na Câmara dos 
Deputados, de forma tal, que me sinto no dever de, 
como Líder da Maioria, trazer alguns esclarecimentos,
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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ao meu ver oportunos sôbre o assunto. 

Cumpre-me dizer, inicialmente, que certos 
jornais, alguns órgãos da maior importância da 
Imprensa brasileira, afirmaram haver eu tecido 
críticas e feito acusações a colegas eminentes que 
merecem o meu respeito. 

Quero deixar bem claro que jamais critiquei a 
êsses colegas, aos quais me ligam não só laços de 
solidariedade político-partidária, mas velhos laços de 
amizade. Seria eu incapaz de cometer a indelicadeza 
de atirar sôbre êsses eminentes pares a 
responsabilidade de uma decisão em que estêve 
envolvida não só a bancada do meu Partido, como a 
da Maioria, sôbre a qual seria difícil estabelecer 
responsabilidades pessoais. A decisão foi tomada, 
de acôrdo com o Regimento por voto secreto, sendo 
impossível determinar-se o quorum dessa votação. 

Sr Presidente, o problema está sendo muito 
mal pôsto. Considera-se a decisão do Senado uma 
derrota das Bancadas que constituem a Maioria, e 
uma vitória do Sr. Presidente da República, como se 
a oposição ao examinar o projeto que fixa o horário 
de trabalho do funcionalismo público tivesse a 
preocupação de triunfar sôbre o Chefe do Poder 
Executivo. 

Não é êsse o aspecto fundamental do 
problema, nem o nobre Senador Gilberto Marinho – 
que tanto se bateu nesta Casa pela aprovação do 
projeto, tinha em mente infligir derrota ao Sr. 
Presidente da República. Não era êsse o objetivo de 
S. Exa., nem foi o meu quando apus minha 
assinatura ao requerimento de urgência que S. Exa. 
formulou. Não era tampouco dos demais Srs. 
Senadores que apoiaram êsse requerimento e que 
deram o seu voto de aprovação ao projeto da 
Câmara dos Deputados. 

Desejávamos, o nobre Senador Gilberto Marinho 
e Senadores que o acompanharam na votação, es-

tabelecer, para o funcionalismo público da União, 
sobretudo nas grandes cidades condições mais 
favoráveis de trabalho que não os sobrecarregassem 
tanto e que dessem maior rendimento ao próprio 
serviço público. 

Nenhum de nós teve, com essa atitude, 
qualquer preocupação política. Não se tratando de 
projeto de caráter político, mas de caráter 
administrativo, que interessava sobretudo ao 
funcionalismo, não era possível considerá-lo questão 
política fechada para decisão da Bancada. Aliás, 
devo dizer, neste passo, que exerci, durante três 
anos, a liderança da Maioria nesta Casa; tive ainda a 
imensa honra de ser Vice-Presidente do Senado e 
nunca assisti, no Govêrno anterior as Bancadas de 
Oposição transformarem um projeto de interêsse 
puramente administrativo em instrumento para infligir 
derrotas ao Govêrno da República. Ao contrário; 
jamais recusaram apoio às medidas de caráter 
coletivo, de interêsse nacional. Muitas vêzes 
interferiram na tramitação de tais proposições, 
apresentando emendas que a seu ver, as 
melhoravam; procuravam modificar-lhes a feitura, 
mas nunca negaram colaboração patriótica e valiosa 
à eleboração das mesmas. 

Esta, a maneira pela qual estamos procedendo 
no Senado da República. Não costumamos fazer 
oposição sistemàticamente, porque sejamos contra o 
Govêrno. Examinamos e votamos os projetos de acôrdo 
com o que nossas consciências definem como 
conveniência ou inconveniência das proposições. 

Foi o que ocorreu em relação ao projeto 
referente ao horário do funcionalismo público civil da 
União. Todo o Senado sabe a influência que exercem 
no espírito dos Srs. Senadores, os pareceres das 
Comissões Técnicas sobretudo quando o Senado 
é chamado a decidir em regime de urgência especial 
como foi o caso a que me refiro. Nessas cir-
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constâncias, os Senadores não dispõem de tempo 
para o exame profundo e acurado da matéria. Via de 
regra, seguem a orientação das Comissões, que, no 
caso, se manifestaram pela rejeição do projeto. 

Ocorre ainda que muitos dos Srs. Senadores 
entenderam que a delimitação do trabalho do 
funcionalismo público em horas corridas, seria uma 
intervenção indébita do Poder Legislativo no campo 
de ação do Poder Executivo. Êsse argumento usado 
nas Comissões, impressionou, como tive 
oportunidade de verificar. Como não se tratava de 
questão fechada do ponto de vista político – nem 
caberia fechar questão política em tôrno de projeto 
dessa natureza – muitos dos Senhores Senadores 
votaram pela rejeição. 

Tudo se resumiu nisso. Não houve, portanto, 
questão fechada da Liderança nem intervenção por 
parte dos Srs. Senadores membros da Maioria que o 
rejeitaram de dar apoio ao Sr. Presidente da 
República, como não houve, nem poderia haver por 
parte dos que se bateram pela aprovação do projeto 
o objetivo de inflingir derrota ao Sr. Presidente da 
República. 

Fica portanto, Sr. Presidente, através desta 
declaração, reduzida às devidas proporções a 
questão tão controvertida, sôbre a qual se levantou 
tanta celeuma. 

Tôda vez que no Senado ou na Câmara dos 
Deputados examinamos projeto em que alguns vêem 
interêsse político, vem à baila a argüição de que o 
Partido Social Democrático procura aproximar-se do 
Govêrno, por ter vocação governista. 

Valho-me do ensejo de me encontrar na 
tribuna, para fazer a êsse respeito, uma singela 
declaração. 

Nossa oposição – e repito o que tenho 
declarado inúmeras vêzes nas reuniões do meu 
Partido – nossa oposição, em face do atual Go-

vêrno da República, não foi escolhida por nós mas 
ditada pelo eleitorado em 3 de outubro. Nós nos 
encontramos como Oposição e a exercemos como 
nos parece acertado. No Senado ou na Câmara dos 
Deputados, nas Assembléias Legislativas, nas 
Câmaras Municipais ou nas praças públicas 
exercitamos o direito de fiscalizar o govêrno; mas 
não somos obrigados a fazer uma oposição 
sistemática, desbragada, desorientada, sómente 
porque perdemos a Presidência da República. Isto 
não seria patriótico, nem estaria de acôrdo com os 
sentimentos que informam a mentalidade dos 
homens que compõem o Partido Social Democrático. 
Somos da Oposição e não temos por que nos 
aproximar do Govêrno Federal. Não temos favores a 
pedir-lhe mas não negaremos apoio às medidas 
solicitadas pelo Poder Executivo, que nos pareçam 
condizentes com o interêsse nacional. 

Julgaremos se as medidas são realmente do 
interêsse da comunidade e se as entendermos 
merecedoras da nossa aprovação não lha 
recusaremos. De outro lado não daremos apoio às 
que nos pareçam contrárias aos anseios e aos 
interêsses do povo brasileiro. 

Assim procedendo, guardaremos aqui, pelo 
menos, a tradição do Senado. Repito: liderei a 
Bancada da Maioria desta Casa durante três anos e 
sempre encontrei, por parte de tôdas as Bancadas 
inclusive das da Oposição, um sentimento de 
elevado patriotismo na apreciação de proposições 
que atendessem às necessidades públicas. 

Nunca se criou embaraço ao Govêrno 
simplesmente por fazer oposição ao Govêrno. Êste 
comportamento corresponde à velha tradição do 
senado da República, e nós a manteremos, ainda 
que possamos desgostar espíritos menos serenos ,e 
desejosos de ver transformada a Câmara Alta numa 
liça de discussões estéreis, que nada constróem.
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Tomando esta atitude, em nome da Maioria, o 
meu desejo é colocar nos devidos têrmos o episódio 
de quinta-feira. Êle não teve a importância que se lhe 
quer dar nem as características políticas que lhe 
emprestam os seus comentadores. 

Sr. Presidente, fiz esta declaração à Imprensa 
e reafirmo-a desta tribuna: se a questão tivesse sido 
colocada em têrmos políticos, o resultado da votação 
teria sido outro que não a rejeição do projeto 
originário da Câmara dos Deputados. 

Alguns jornais noticiaram que, em 
conseqüência do que ocorreu na votação dësse 
projeto, eu me afastaria da Liderança da Maioria ou 
seria o Bloco da Maioria desfeito. 

Declaro à Casa que a minha permanência ou 
o meu afastamento da Liderança são questões da 
economia interna do Bloco da Maioria, assim como o 
é a manutenção dêsse Bloco. 

Em tôda a minha vida pública dei provas e 
sobejas demonstrações de que não tenho apêgo a 
cargos públicos ou a posições políticas. Nunca me 
acotovelei com ninguém para ocupar posições de 
destaque ou postos de maior relêvo. A Liderança do 
Bloco da Maioria esta, pois permanentemente à 
disposição dos eminentes colegas que constituem 
essa Bancada e também, à disposição do meu 
Partido. 

Com êstes esclarecimentos, Sr. Presidente, 
creio haver pôsto ponto final na celeuma em tôrno de 
um caso simples, em que o Senado manifestou 
livremente o seu ponto de vista, julgando um projeto 
e considerando-o inconveniente aos interêsses 
nacionais. 

Não nos cabe discutir nem comentar as razões 
que animaram o Senado, mas tão sòmente respeita-
las e prestigiá-las. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – As declarações que 
acabam de ser feitas pelo eminente Líder da Maioria en-

sejam à Presidência também um pronunciamento: é 
que o Senado se tem afirmado e dignificado no 
exercício da sua independência. 

Decisões do Senado houve, contrárias ao 
Presidente da República, que tiveram grande 
repercussão na Imprensa e na opinião política do 
País, como aquela de recusar-se nesta Casa um 
nome que lhe fôra submetido e que se sabia 
intimamente ligado ao Chefe do Poder Executivo. 

Hoje, uma decisão que coincide com o 
pensamento do Sr. Presidente da República é no 
mesmo sentido e com a mesma intensidade objeto 
de interpretações, geralmente, feitas à margem das 
leis e da Constituição. 

O Senado se afirma na resistência a essas 
críticas, na continuidade dêsses gestos de 
independência, que o dignificam. 

As Comissões Técnicas, no caso em espécie, 
conforme muito bem selientou o Senhor Líder da 
Maioria, opinaram contrariamente à aprovação do 
projeto. 

Entendeu o Senado que assunto da lei é a 
fixação do número de horas de trabalho, mas a 
fixação do horário é ato reservado à administração. 

Pareceu-lhe que proceder de maneira 
diferente seria interferir na esfera de outro Poder. 
Êsse entendimento, adotado numa decisão de que 
participaram, indistintamente, Senadores da situação 
e Senadores da oposição revela, quanto o Senado 
se preocupa com a sua autenticidade institucional. 

Disse o Sr. Senador Filinto Müller que a 
matéria foi tida, quanto à natureza administrativa, e 
que o Senado não quis transformá-la em matéria de 
decisão política. 

Assim sendo, louvo o Sr. Líder da Maioria pelas 
declarações que acaba de fazer, e concito os Srs. 
Senadores a que prossigam com a mesma energia a 
mesma serenidade no exercício independente, altivo e

 



– 474 – 
 
soberano das altas responsabilidades que a 
Constituição impõe e que a Nação espera que um 
órgão moderador cumpra sem paixões. (Palmas). 

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, creio que já 
tenho feito tudo quanto está nos limites de minhas 
fôrças para despertar o bom senso, a compreensão 
e o patriotismo dos nossos homens de govêrno, no 
sentido de um encaminhamento racional, dos 
problemas nordestinos. 

Não deveria mais ocupar a atenção de V. 
Exa., e dos meus eminentes colegas, para tratar, da 
matéria. Tôda vez que ocupara esta tribuna, 
argumentando, advertindo, apelando, protestando, 
fazia-o com o propósito íntimo de não mais voltar ao 
assunto. Mas, os deveres de consciência têm a fôrça 
do incontrolável. Não posso assistir a consumação 
dêsse êrro fatal, ou dêsse crime premeditado, com 
que a SUDENE planificou a recuperação econômica 
do Nordeste brasileiro. Sobretudo agora, Sr. 
Presidente, quando a Nação inteira vive a emoção 
do flagelo das sêcas e se apresta comovida e até 
generosa, oferecendo os recursos possíveis, no 
pensamento de pôr têrmo à desgraça que aflige 
20 milhões de brasileiros. Não chegou ainda a 
está Casa do Congresso o Plano Diretor da 
SUDENE. Mas, fui, ontem, informado por um 
parlamentar de minha região de que a Câmara o 
discute, em regime de urgência, homologando, com 
pequenas restrições, o trabalho de gabinete dos 
teóricos nocivos que lideram aquêle Super-
Ministério. E fiquei estarrecido, Sr. Presidente; e 
estarrecida vai ficar esta Casa, com a notícia 
alarmante de que não existe no Plano qualquer 
dotação orçamentária, por menor que seja, destinada 
a assegurar o trabalho específico de com-

bate aos efeitos das sêcas. Significa isso, Srs. 
Senadores, que os técnicos dêste país, a quem 
ficaram entregues os destinos do Nordeste, vão 
cuidar da recuperação econômica de uma região, 
iluminando cidades, pavimentando estradas, 
fomentando indústrias nos centros urbanos, mas, 
esquecendo a causa fundamental da miséria, da 
pobreza, da fome, da instabilidade social e 
econômica de suas populações. 

Já tenho afirmado, e nunca é demais repetir, que 
a economia de grande parte do Nordeste é 
condicionada à incidência das sêcas. Não fôssem as 
sêcas, Sr. Presidente, o Nordeste seria uma região 
próspera e fecunda. Não falta ali solo fértil para tôdas 
as culturas tropicais, e é indescritível a capacidade de 
luta e de trabalho das populações camponesas. A 
causa substancial da desordem econômica e da 
pobreza que têm emocionado êste País e as nações 
estrangeira, reside no fenômeno das longas estiagens. 

Para os homens de bom senso, é evidente 
que o plano de recuperação econômica de uma 
região assim, terá de estabelecer, como linha mestra 
de ação, o combate aos efeitos de flagelo climático. 
O problema, nêste ângulo tem a solução já 
esquematizada pela ciência e pela técnica dos 
nossos homens, com apoio seguro na realidade do 
meio em que mourejam os nordestinos. 

E se não bastasse, como tenho afirmado 
constantemente, aí está a experiência de tôdas as 
nações cultas do mundo que resolveram os 
problemas da falta, da inconstância e da 
irregularidade das chuvas construindo barragens, 
poços tubulares, captando água dos rios e 
umedecendo as terras, pelos processos da 
irrigação. A irrigação, Sr. Presidente, é a base de 
salvação econômica do Nordeste. Não citarei mais 
os exemplos do Egito, da Índia, da China, da Itália, 
da Espanha, da França, onde a riqueza dês-
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ses povos tem, na irrigação, um dos fatôres mais 
responsáveis. 

Vejam ao menos como se processou, nos 
últimos tempos, o desenvolvimento econômico de 
países do Oriente Médio. Estabeleceram ali os 
planos globais de organização econômica, mas 
foram seguros, precisos, na definição da prioridade 
de cada um dêles. No Irã, por exemplo, Sr. 
Presidente, a agricultura mereceu tratamento 
prioritário. Os investimentos foram imensos nas 
obras de contrôle da água e da irrigação. Igual fez o 
Israel irrigando as suas terras e melhorando o nível 
de vida do seu povo, através de uma sólida produção 
agrícola, A Jordânia fêz o mesmo, expandindo a sua 
área de cultura, pela irrigação dos campos. Em 
nosso País, Sr. Presidente, com a escassez das 
chuvas que se tem verificado, resultante de fatôres 
diversos, vai se tornando impossível manter uma 
economia normal e organizada, sem a irrigação de 
suas Lavouras. Quanto mais o Nordeste, Senhores 
Senadores, onde há o fenômeno das grandes sêcas. 
Onde a economia agrícola é tudo, porque é a 
condição da própria existência dos homens. Onde as 
sêcas são a causa da miséria e da fome. Eletrifiquem 
as cidades e a sêca continuará. Industrializem os 
centros urbanos e a sêca não arredará o pé. 
Pavimentem as rodovias e as sêcas continuarão 
afligindo vinte milhões de camponeses. Quem não 
vê, Sr. presidente; quem não compreende, quem não 
alcança, que o combate aos efeitos dêsse flagelo 
deve ser o cometimento prioritário de qualquer plano 
que vise o desenvolvimento econômico da região? 
De qualquer plano que vise a melhoria das 
condições de vida daquele povo. Que faça erradicar 
a fome, que nos humilha e envergonha a 
Nação. Pois bem. Srs. Senadores, a SUDENE, no 
Plano Diretor que enviou à Câmara não tem um

cruzeiro sequer destinado ao combate aos efeitos 
das sêcas. Não cometeu apenas o êrro deplorável de 
considerar secundário e marginal o fenômeno 
calamitoso das grandes estiagens; foi além – excluiu 
o problema das sêcas de qualquer consideração no 
setor da economia nordestina. Onde está o Sr. Jânio 
Quadros? Quem embaciou a visão arguta do nôvo 
presidente? Quem o desviou do exame pessoal 
daquele magno problema da vida nacional? Onde 
está a coragem do honrado chefe do Estado que não 
o anima a lançar fora dos nossos quadros 
administrativos aquêles loucos que vão dispor de 
bilhões de cruzeiros que a União lhes deu para 
organizar a economia do Nordeste? Responderão 
aos grupos econômicos que tudo vai bem, porque a 
SUDENE lhes assegura maiores recursos para 
criação de novas indústrias e fortalecimento das que 
existem. Dirão que não há reformar as populações 
ordeiras e cristãs de minha região no braseiro das 
grandes revoltas sociais. E por aí, virão outras 
medidas da SUDENE mais expressivas. Virá o plano 
já revelado pelos jornais de que pretendem desloca; 
para outros Estados, onde irão instalar Colônias 
Agrícolas, milhões de nordestinos. É mais um 
incentivo à revolução. O nordestino não esquece a 
terra onde nasceu. A sêca o leva às retiradas, Mas, 
ninguém o deterá na marcha da volta, quando os 
primeiros relâmpagos iluminam os céus da região. O 
plano de deslocamento populacional é inútil, por 
inatingível. Além de exprimir a incapacidade técnica 
dos nossos homens, para solução de um problema 
já resolvido pelos povos mais cultos do mundo. 
Falam os jornais na ajuda americana ao Nordeste, 
E até dizem que o Diretor da SUDENE teria 
despertado o comiseração dos estrangeiros. Os 
nordestinos iriam receber dos Estados Unidos, 
além de outros recursos, alimentos e rou-
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pas. Não conhecem o nordestino, Sr. Presidente, 
Nos dramas mais torturantes das sêcas quando êle 
perambula, faminto, pelas cidades, sente-se a 
vergonha marcando-lhes a face quando recebe 
esmolas dos próprios irmãos. Não é orgulho de um 
povo, mas, é o brio de uma raça. O Nordeste não 
quer esmolas de ninguém. Menos de estrangeiros. O 
que êle quer é o trabalho honrado. É que o ajudem a 
lutar contra os efeitos das calamidades. Que lhe 
dêem condições morais e materiais de uma vida com 
dignidade. 

Reveja o honrado presidente da República 
êsse plano, irracional e criminoso da 
SUDENE. 

No esquema do desenvolvimento econômico 
da região, mande assegurar prioridade ao plano de 
combate à calamidade das sêcas. Determine 
investimentos decisivos nas obras de construção das 
grandes, médias e pequenas barragens, intensifique, 
por todos os meios, a construção dos açudes em 
cooperação. 

Faça multiplicar o número de equipamentos 
técnicos, e mande perfurar amiúdamente, os 
poços tubulares, para a conquista da água, do 
subsolo. Atire-se com todo o vigor na execução 
das obras de irrigação. Racionalize os métodos de 
cultura, ajudando o camponês com instrumentos 
agrários eficientes. Dê a mais ampla assistência 
técnica e financeira. Assegure o preço mínimo aos 
produtos agrícolas. Essas e outras medidas 
complementares, Sr. Presidente, são as que 
podem transformar a fisionomia econômica do 
Nordeste e libertar as suas populações de miséria 
e de fome. 

E aqui ficarei, Sr., Presidente falando em 
nome de um povo que não sabe pedir. Em nome 
dos que trabalham a terra. Em nome dêsses 
proscritos do amparo governamental, Falarei a 
mim mesmo e a Deus, quando ninguém 
mais me queira ouvir. Sei o destino que me

aguarda na peleja. Mais tarde o pó da derrota... Terei 
o alento de minha própria consciência. A consciência 
dos que se batem pela justiça, pela verdade e pela 
Pátria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, por cessão do nobre Senador 
Lino de Mattos. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, minha finalidade na tribuna, hoje, é a de 
deixar consignada nos Anais desta alta Casa do 
Congresso uma palavra de júbilo e de homenagem 
àquela ridente e encantadora cidade de Bagé que, 
neste dia, vê transcorrer o sesquicentenário de sua 
fundação ou, pelo menos, de seu início. 

A fundação da que hoje é a cidade de Bagé bem 
comprova a verdade tão bem realçada por Oliveira 
Vianna, sobre a origem e o desenvolvimento da fronteira 
riograndense. O volume póstumo dêsse grande escritor 
sôbre as populações meriodionais do Brasil, é, sem 
dúvida, o livro de maior louvor e o mais alto panegírico 
que se poderia escrever sôbre a história de um povo. 
Creio mesmo, como tão acertadamente observou 
Moisés Vellinho, que se um riograndense tivesse escrito 
aquêle volume seria acoimado de jactancioso e suas 
palavras tomadas como fruto do excesso de amor e de 
entusiasmo por sua terra e sua gente. 

Oliveira Vianna, porém, além de não ser 
riograndense, nunca estêve no extremo sul de nossa 
Pátria. Por mais que o desejasse, por mais que 
programasse essa viagem e por mais insistentemente 
convidado, não teve a ventura de realizar o que 
declarou ser o sonho de sua vida 

– uma visita ao Rio Grande do 
– Sul. Morreu e só depois de morto 

foi dado a lume êsse trabalho im-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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perecível de sociologia histórica, que é o volume de 
"Populações Meridionais do Brasil" dedicado à 
formação do Rio Grande. 

Nesse livro Oliveira Vianna tomou e 
desenvolveu a tese de que o Rio Grande se formou 
nos acampamentos militares. Foi a velha luta 
peninsular entre Portugual e Espanha, transportada 
para êste outro lado do Atlântico que novamente se 
configurou e tomou corpo nas lides meridionais do 
Brasil. O Rio Grande foi o teatro dessa batalha, que 
se prolongou por mais de um século. Aquelas 
fronteiras, aquela estremadura sul foram 
conquistadas, como disse o nosso excelso tribuno, a 
pata de cavalo e a ponta de lança. 

Bagé talvez seja dessas cidades, a que 
oferece uma demonstração mais viva, completa e 
palpitante de sua origem. Vejam V. Exas., Senhores 
Senadores, que o Rio Grande só em 1807 apenas 15 
anos antes da proclamação da Independência do 
Brasil, foi declarado Capitania Geral. E só em 
outubro de 1809 recebeu seu primeiro Governador, 
D. Diogo de Souza. Parece fora de dúvida que ao 
mandar D. Diogo de Souza assumir a Capitania 
Geral do Rio Grande, D. João VI tinha em vista a 
Banda Oriental do Uruguai que atravessava no 
momento, uma de suas fases mais agitadas. 

Corria no sul do Continente o vento ardido da 
Independência dos povos de origem hispânica, 
Montevidéu, entretanto, sob o comando do General 
Elia, se manteve fiel a Côrte Castelhana e D. João 
VI, aproveitando o clima oriundo do enfraquecimento 
espanhol pela ação napoleônica, teve em mira 
expandir ainda mais o domínio brasileiro e lusitano 
até a rica região cisplatina. 

Por isso, D. Diogo de Souza, general de grande 
porte, para lá foi mandado em 1811, à frente de 
grande exército, se postou ao longo da fronteira do 
Uruguai pronto a invadi-lo e conquistá-lo. 

A fidelidade do General Elia à côrte espanhola 
fêz com que a. Argentina, já independente, decidisse 
cercar Montevidéu a fim de forçar a independência 
uruguaia. Então aquele general solicitou o apoio e o 
socorro da fôrça portuguêsa. 

D. Diogo de Souza foi o cumpridor dessa 
missão mas com alvo bem diferente do de proteção. 

Acampou à sombra dos Cerros de Ibagé – 
nome dado à região pelo cacique Xarrua que ali 
levantara a sua taba e, ao sair para a invasão do 
Uruguai, em 17 de julho de 1811, ali deixou o tenente 
Pedro Fagundes de Oliveira, com uma carta em que 
o nomeava chefe da fronteira daquela zona, com a 
missão de defender os hospitais, os 
estabelecimentos e os armazéns montados como 
retaguarda da coluna invasora. 

Essa a origem que os historiadores pátrios 
assinalam, da criação de Bagé. 

Afastou-se o exército, mas ali ficou a sua 
retaguarda: hospitais, armazéns e outros 
aparelhamentos, indispensáveis ao municiamento 
das fôrças invasoras. 

Êsse núcleo inicial, que Pedro Fagundes de 
Oliveira tratou de ampliar, se tornou, logo no ano 
seguinte capela curiada e, pouco depois, veio a ser 
constituído em Município. 

Bagé é portanto uma cidade de formação 
militar, cujas origens decorrem da luta do luso-
brasileiro contra o hispano americano. 

A nós, do Rio Grande, dói profundamente êsse 
terrível êrro que Capistrano de Abreu, com sua imensa 
autoridade, cometeu. Êrro de que muitos outros se 
aproveitaram, para nos ferir cruelmente, em nossos 
brios, atribuindo aos gaúchos influência espanhola. 

Se há província que pode reivindicar de 
lusitanidade, de brasilidade sem jaça é aquela! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Dá V. 
Exa. licença para um aparte? 
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O SR. MEM DE SÁ: – Com muita honra. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 

brasileiro, em geral, conhece pouco as histórias 
regionais. Mas não precisa acompanhar a sua 
evolução. Um bom compêndio, por mais elementar 
que seja, da história particular do Estado do Rio 
Grande do Sul, convencerá o leitor do alto sentido de 
brasilidade daquela província e daquele Estado, na 
significação guerreira da sua história, da herocidade 
e do sacrifício de que ela se reveste, num dos 
exemplos mais fulgurantes do valor do brasileiro 
conquistando e consolidando a sua terra, a sua 
Pátria. 

O.SR. MEM DE SÁ: – Fico extremamente 
desvanecido e honrado com o aparte que o eminente 
Senador baiano dá a êste modesto Senador 
riograndense. 

Estou sobremodo honrado, porque, a Bahia é, 
sem dúvida, o berço da nossa história. 

De nenhuma outra província nós poderíamos 
receber, com mais desvanecimento e agrado a 
proclamação que acaba de ser feita pela voz de um 
dos seus filhos mais ilustres, mais cultos e mais 
autorizados. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito 
grato a Vossa Excelência. 

O SR. GUIDO MONDIM: – O nobre orador 
permite um aparte?. 

O SR.MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. GUIDO MONDIM: – A referência que V. 

Exa. faz aos comentários de Capistrano de Abreu 
lamentàvelmente perduram. Com freqüência, fora do 
nosso Estado, ouvimos apreciações idênticas de 
patrícios nossos que nos perguntam inclusive se somos 
espanhóis. Mas, na verdade, essa é a maior afirmação 
que se possa fazer da brasilidade do gaúcho, porque 
vivendo durante longo tempo sob aquela in-

fluência, a ela absolutamente, não se sujeitou. 
Conservamos o espírito luso-brasileiro que se 
fortalece no tempo, e êsse é o nosso penacho, o 
nosso galardão, Quero, nobre Senador Mem de Sá, 
no ensejo em que V. Exa. se refere ao 
sesquicentenário da cidade de Bagé, solicitar a V. 
Exa. que fale em nome da Bancada do Rio Grande 
do Sul. Estamos jubilosos com essa efeméride. A 
rainha da Fronteira, Bagé, é uma das expressões 
mais vivas da capacidade de trabalho, da 
inteligência e da cultura do povo riograndense do 
sul. Por isso mesmo, volto a solicitar a V. Exa. que 
fale em nome de tôda a Bancada do Rio Grande do 
Sul. 

O SR. MEM DE SÁ: – Estava certo de que 
receberia de V. Exa. essa autorização, estava certo 
de que, pela Bancada do Rio Grande do Sul e por 
todos os riograndenses que têm assento nesta Casa, 
eu poderia falar. Refiro-me especialmente ao 
riograndense ilustre, que no momento, ocupa a 
presidência dos nossos trabalhos, o Senador 
Gilberto Marinho. Filho de uma cidade vizinha a 
Bagé, bem conhece S. Exa. o encontro daquela 
região e a estremece tanto quanto os que de lá não 
saíram. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação. 
O SR. JORGE MAYNARD: – Por duas vêzes, 

no exercício de minha profissão percorri o Estado de 
V. Exa. Conhêço-o bastante, por isso afirmo que o 
Rio Grande do Sul é tão brasileiro quanto o Nordeste 
ou qualquer outra região da nossa Pátria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que os eminentes 
Senadores, cultos e esclarecidos não incidem no ve-
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lho êrro a que o trágico engano de Capistrano de 
Abreu deu causa. Infelizmente porém, é comum 
êsse asserto, como é comum êrro mais grave 
ainda do ponto de vista sociológico: o da confusão, 
ou indiscriminação do caudilho platino cem o 
caudilho riograndense. A êsse respeito Moisés 
Vellinho, Carlos Dante de Moraes, Augusto Meyer 
e o mineiro Gilhermino Cesar, para citar apenas os 
vivos e modernos, têm produzido demonstração de 
tal forma esmagadora, que só a ignorância ou a 
má fé pode persistir neste trágico e indesculpável 
êrro. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com grande honra 
concedo o aparte a Vossa Excelência. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Exa., 
com grande oportunidade citou quatro ensaístas, aos 
quais devemos, incontestàvelmente, trabalhos sérios 
de pesquisa honesta, e perfeito esclarecimentos 
dessa questão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Citei apenas os vivos, 
porque entre os mortos deveria citar – e o faço 
agora, por uma questão de justiça – Otelo Rosa, 
outro grande e incansável investigador. Moisés 
Vellinho, Carlos Dante de Morais, Augusto Meyer e 
Guilhermino César estão escrevendo a prova 
completa desta profunda e orgânica diferença – 
porque há uma diferença orgânica entre a 
caudilhagem platina, que foi caudilhagem no sentido 
pejorativo que se conservou para êsse têrmo, de luta 
pela luta, de luta pelo saque, de luta pela violência e 
o que convencionamos chamar caudilho 
riograndense, que antes de ser caudilho era 
comandante militar. 

O Rio Grande foi durante quase dois séculos, 
um acampamento militar. Cada fazenda, cada esta-

belecimento pastorial do Rio Grande era, tinha que ser, 
um pequeno forte disposto a tôdas as lutas. E Oliveira 
Vianna mostra bem, no volume póstumo, "Populações 
Meridionais do Brasil", que o riograndense teve de ser 
um homem de guerra para se defender do constante 
fluxo e refluxo das invasões e das reações entre lusos e 
hispânicos, nesta banda do Atlântico. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita honra. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Creio que 

não só a Bahia pode dizer que foi a mãe da 
nacionalidade, pode testemunhar a glória, o prestígio 
ou a dignidade do soldado riograndense Minha terra 
pequenina, o Ceará, mandou, sucessivamente, quer 
no período colonial, no Reino e durante o 1º e 2º 
Impérios, grandes levas de combatentes, filhos da 
minha terra para lutarem, juntamente com os 
riograndenses, contra o caudilho das coxilhas da 
Argentina e do Uruguai. Êsses homens podem 
testemunhar a valentia, a dignidade e o heroismo do 
povo gaúcho na defesa da nacionalidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sou extremanente grato 
pelo confôrto das palavras do venerando 
representante do Ceará. 

Dizia eu, que no Rio Grande, não houve 
caudilhagem; houve comando militar impôsto pelas 
necessidades e pelo imperativo histórico. Êsses que 
passariam à História como grandes comandantes e, 
portanto, no sentido etimológico, os grandes 
caudilhos riograndenses, deixaram um legado de 
idealismo, de patriotismo, que não se encontra nos 
caudilhos platinos e sulamericanos. 

Bento Gonçalves, que se antecipou 
ao sonho da República, que construiu, com 
um mineiro, a primeira Constituição republicana 
do Brasil; Canabarro, que em plena
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luta, convidado a receber apoio argentino, declara que 
o primeiro argentino que transpusesse a fronteira 
forneceria o sangue com que os Riograndenses 
assinariam o pacto de paz com o Império. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É fato 
geralmente conhecido que muito honra o Rio Grande 
do Sul. 

O SR. MEM DE SÁ: – Êsses não são 
caudilhos, êsses são Comandantes Militares. 

Depois, em 1893, quando novamente surgiu 
uma plêiade de caudilhos militares, êsses eram 
movidos por um ideal, o ideal federalista, o ideal 
parlamentarista e inspirados por um homem que teve 
o seu berço nesta Cidade de Bagé que hoje 
comemora o sesquicentenário. – Gaspar da Silveira 
Martins. Fêz êle tudo o que era possível e o que era 
humanamente impossível para evitar a revolução. Do 
Uruguai escrevia, "Como chefe, aconselho; como 
brasileiro, peço: como riograndense imploro, guerra 
civil, não! Mas foi levado à guerra civil pela 
brutalidade da opressão da época". 

Em 1893, como dizia, os caudilhos que 
renasceram, como Saraiva, trouxeram novamente 
uma mensagem ideológica e se mantiveram dentro 
dessa mensagem, dentro dêsse ideal. 

Rafael Pinto Cabeda! Será possível chamar de 
caudilho a Rafael Pinto Cabeda, um dos construtores 
dessas fronteiras e dêste País? Todos os demais 
chefes militares riograndenses não podem ser 
chamados de caudilhos no sentido sulamericano e 
platino senão pelo desconhecimento mais completo 
da História e das noções de Sociologia. 

Srs. Senadores, eu me estou afastando 
demais da data que desejava registrar, para que os 
Anais do Senado recebessem esta homenagem que 
a Bancada do Rio Grande do Sul presta à cidade de 
Bagé, hoje comemorando o seu aniversário.

É uma das mais belas, das mais claras, 
luminosas, limpas e progressistas cidades do Sul; é 
um recanto, um rincão amorável de nossa terra. 
Lamento não poder levar todos os Senadores de 
outros Estados até lá, à sombra amorável do Cêrro 
de Bagé ou dos Cerros de Aceguá, às cabeceiras do 
Rio Negro que nasce naquele Município para 
fecundar e fazer a grandeza da República Oriental 
do Uruguai, levar àquelas Coxilhas, que têm nas 
suas curvas, a qualidade dos crepúsculos e a poesia 
das melhores inspirações. 

Desejava poder levá-los todos, para verem 
uma cidade acolhedora, cheia de vida, com três 
frigoríficos em funcionamento, com cooperativas de 
lã e de carne, com barracas poderosas, com uma 
indústria incipiente porém sólida; com filhos que 
honram êste País e que constituem um dos grupos 
sociais riograndenses mais típicos e mais 
admiráveis. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Posso 

atestar a verdade do que V. Exa. está dizendo 
porque já tive a ventura de conhecer Bagé. Lá 
Passei uns quatro dias e pude apreciar o civismo 
daquela gente e sobretudo o bom gôsto daquela 
população, que procura progredir dentro da ordem. 
É, realmente uma cidade bela. V. Exa. está dizendo 
a pura verdade. 

O SR. SAULO RAMOS: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. SAULO RAMOS: – Como 

representante do Estado de Santa catarina, 
lindeiro do Estado do Rio Grande do Sul, quero 
manifestar meu apoio, minha solidariedade ao
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brilhante discurso de V. Exa., consignando mais um 
centenário de fundação da cidade alegre e airosa da 
fronteira riograndense, a cidade de Bagé. O meu 
Estado está ligado ao de V. Exa., na mesma 
história e nos mesmos fatos épicos, principalmente 
na disputa entre Portugal e Espanha e nas 
lutas que se travaram na região cisplatina, em 
virtude do Tratado de Tordesilhas. O catarinense 
sempre estêve lado a lado, ombro a ombro 
com o riograndense naquelas lutas heróicas, 
de que resultou a integridade ou a manutenção 
daquelas fronteiras, conquistadas no tropel 
heróico da cavalaria riograndense que à pata 
e à ponta de lança demarcou as fronteiras 
sulinas da Pátria. Tal é a ligação ou identidade de 
civismo e feitos com heróicos catarinenses e 
riograndenses que lembro a V. Exa. que por ocasião 
da revolução Farroupilha quando os riograndenses 
proclamavam a República de Piratini, Santa Catarina 
secundando-os, proclamava a República Juliana. 
Quando os riograndenses, maltrapilhos, corriam as 
coxilhas gaúcha em busca de sua independência, 
também os maltrapilhos do matalhão catarinenses 
estavam ao lado dos riograndenses bem como 
nas guerras cisplatinas. Daí a antonomásia que 
glorificou o povo da minha terra, porque, enquanto os 
Farrapos usavam um cinturão de couro cru 
que lhe deu a antonomásia de farrapos os 
batalhões catarinenses usavam um cinturão 
verde que lhes deu a antonomásia – Barriga 
Verde – Há mais de dois séculos foi organizado 
na cidade de Desterro, hoje Florianópolis, 
capital do Estado, um batalhão de linha 
com brasileiros e portuguêses. Quando os espanhóis 
quiseram fazer valer o Tratado de Tordesilhas e 
tentaram conquistar as províncias de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul para a Espanha, o 
Vice-Rei do Rio da Prata, Calderon y Zebalos 
desembarcou na ilha de Santa Catarina com dez mil
 

homens. Apesar da inferioridade numérica dos 
combatentes, só os brasileiros resistiram no feito 
heróico e um alferes, diante da derrota enrolou na 
cintura a bandeira do batalhão para que não fôsse 
prêsa de guerra pelos espanhóis. Daí a antonomásia 
de barriga verde para o povo de minha terra. 
Congratulo-me com V. Exa. e me associo às 
homenagens que presta à cidade de Bagé, que é bem 
um símbolo de brasilidade e onde os seus filhos, no 
passado, souberam defender a integridade da pátria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Encerro, com os 
brilhantes apartes oferecidos à minha modesta 
oração, com chave de ouro, as considerações que 
vinha fazendo. Saliento a magnífica intervenção do 
meu emimente amigo, Senador Saulo Ramos, que 
se fazia necessária, porque o Rio Grande foi 
colonizado, inicialmente, não apenas por 
portuguêses mas por paulistas, por cariocas e por 
baianos, que partiam da cidade de Laguna, a 
primeira trincheira detrás da qual arremeteram os 
bravos que touxeram o Rio Grande do Sul para a 
comunhão nacional, a traçar as linhas meridionais do 
Brasil e a dar ao Brasil e a todos nós a cidade de 
Bagé. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa associa-se às 
homenagens ora prestadas pelo eminente Senador 
Mem de Sá, com os aplausos unânimes da Casa, à 
nobre, formosa e florescente cidade de Bagé, de 
grande significação histórica, política, cultural e 
econômica na vida do Rio Grande do Sul e da Nação 
Brasileira. 

Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, como Líder do Govêrno. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. 
Presidente, ouvi, como todo o Senado com a 
máxima atenção, a notável oração aqui proferi-
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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da pelo ilustre Líder da Maioria, Senador Filinto 
Müller, em referência a comentários surgidos na 
Imprensa do país e, mesmo, na tribuna da Câmara 
dos Deputados, relativos ao projeto de horário único 
para o funcionalismo nacional. 

Não posso deixar de manifestar meus 
aplausos à atitude do nobre Líder da Maioria, que tão 
bem colocou o assunto, tão bem comentou e definiu 
aquilo que aqui se verificara ao votarmos o referido 
projeto. 

Efetivamente, Sr. Presidente, o projeto foi 
examinado, discutido e votado pelo Senado Federal, 
como medida de ordem administrativa, sem qualquer 
interferência e côr político-partidário. 

Naquela oportunidade, o Senado como muito 
bem frisou S. Exa. deu apoio integral, por maioria, às 
opiniões exaradas nos pareceres das comissões 
técnicas que estudaram a matéria. Assim, procurou 
atender não a qualquer situação de ordem política ou 
partidária, não procurando agradar ou desagradar a 
qualquer autoridade pública, mas sim defendendo os 
interêsses nacionais. 

Compreendo que se êsse projeto fôsse 
aprovado no Senado da República, sua repercussão 
no Pais seria altamente prejudicial à administração 
pública de muitos Estados e Municípios. 

Se firmássemos aqui a competência do 
Legislativo para determinar o horário aos 
funcionários do Poder Executivo, êsse exemplo 
poderia ser seguido amanhã pelas Assembléias 
Legislativas dos Estados que se encontrassem em 
oposição, na sua maioria, aos Govêrnos estaduais; 
pelas Câmaras Municipais, onde o Prefeito não 
contasse com vantagem de número e que, por 
motivo de ordem político-partidário, lhe quisessem 
impedir, ou prejudicar, a administração. 

Andou, assim, o Senado, com 
alto critério apoiando a orientação tra-
 

çada pelas Comissões Técnicas que estudaram a 
matéria. 

Devo, neste momento, também salientar as 
palavras do nobre Presidente da sessão, e Vice-
Presidente da Casa, o eminente Senador Moura 
Andrade que tão altamente colocou a posição do 
Senado nessa incidente, como o fêz em tantas 
outras votações que têm sido colhidas neste 
Plenário. O Senado – conforme S. Exa. afirmou e 
defeniu – tem-se colocado em posição alta, na mais 
elevada das posições, deixando de se contaminar, 
não sentindo os efeitos das influências passionais da 
política, no momento em que tem de votar assuntos 
de interêsse nacional. 

Sr. Presidente, nesta hora, acentuo que o 
pensamento da Minoria está perfeitamente irmanado 
com o pensamento exposto pelo nobre Líder da 
Maioria e pelo ilustre Presidente desta Casa. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gilberto Marinho. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do orador, será 
publicado posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 7, de 1960 (de autoria do Sr. Senador 
Nelson Maculan) que altera o art. 4º da Lei nº 3.643, 
de 14-10-59 (pagamento de débito de cafeicultores), 
tendo Pareceres favoráveis, sob ns. 295 e 297, de 
1961, das Comissões de Constituição e Justiça; de 
Economia e de Finanças. (Pausa). 

 
Em discussão. 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 

uso da palavra, encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
O projeto deixa de ser submetido à imediata 

votação, por falta de quorum regimental. 
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 

matéria constante da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho. 
O SR. NOVAES FILHO (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente, uma Comissão 
composta de seis Deputados, da Assembléia de 
Pernambuco, estêve com o Presidente Jânio 
Quadros, pedindo uma solução para a economia 
açucareira do Nordeste. 

Com os preços atuais, trabalhadores 
canavieiros, agricultores e indústriais de açúcar, 
demonstraram a impossibilidade de se manterem, tal 
o desequilíbrio provocado pela alta de tôdas as 
utilidades. 

Ou se atualiza o preço do açúcar ou teremos o 
caos e a desordem econômica, em Pernambuco, 
agravando ainda mais certos aspectos sociais já tão 
debatidos. 

Pernambuco até bem pouco, era o 
maior produtor de açúcar do País. O preço 
sempre foi determinado na base FOB Recife, 
acrescido do frete e despesas outras para 
qualquer centro consumidor. Está claro que êsse 
sistema deu estímulo e beneficiou a produção em 
outros Estados. 

Fomos vítimas até, nós do Nordeste 
requeimado, de uma cota de sacrifício, para a cidade 
do Rio de Janeiro, a fim de que o preço do açúcar, ali 
se mantivesse em posição estável. 

O reajustamento de preços só se obtém com 
intervalos muito longos e quando chega já não mais 
atende às condições existentes. 

Sem o justo preço, ficamos 
impossibilitados de melhorar os pro-
 

cessos agrícolas, dar aos trabalhadores melhores 
condições de vir atender ao alto custo dos adubos da 
irrigação, sem lucros na indústria para os 
reinvestimentos, para o reequipamento de fábricas, v 
vendo-se da tenacidade e da fibra inquebrantável do 
nordestino. 

Já tenho dito e hoje reafirmo, despeito dêsse 
quadro de desajustamento, por falta de preço justo 
nossa indústria com sacrifícios, a os últimos quatro 
anos apresentava, na produção açucareira nacional, 
o maior rendimento industrial por tonelada de cana 
moída. 

Agora degenerou a cana plantada no Estado e a 
queda foi alarmante, fábricas que tiravam mais de 110 
quilos passaram a obter apenas noventa a noventa e 
cinco. É sem dúvida um problema grave com que nos 
deparamos, de vez que a substituição de sementes 
exige quatro anos, isto sem considerarmos a 
dificuldade de conseguir boa seleção visto que a nossa 
estação de experimentação não se encontra ainda 
eficientemente aparelhada. 

Hoje a posição de Pernambuco na produção 
açucareira é de debilidade, sobretudo pela falta do 
preço justo para o principal produto da sua 
economia; para reagir temo apenas, o espírito forte e 
a obstinação dos nordestinos. 

Ou vem um preço compensador ou 
Pernambuco, que tem no açúcar setenta por cento 
da sua energia econômica, será atirado a uma crise 
sem precedentes, com graves repercussões no País 
inteiro. 

Formulo desta tribuna veemente apêlo ao 
Presidente Jânio Quadros, para que dedique ao 
problema a sua patriótica atenção e dê como costuma 
fazer, destemerosamente, solução justa e certa para 
essa crise que sacode Pernambuco, despertando as 
preocupações e os anseios do heróico povo dos 
guararapes. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Silvestre Péricles. 
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O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr. 

Presidente, nobres Senadores, a minha presença 
nesta tribuna não vai ser longa. Vou apenas fazer 
duas retificações nos pareceres que o Diário do 
Congresso Nacional – Seção II – publicou. 

Uma é no Parecer ao Projeto de Emenda à 
Constituição nº 2. Assinei êsse parecer com restrições 
e declarei ainda que o meu voto era favorável a que 
Brasília tivesse Senadores e Deputados federais. 
Acrescentava que com relação à iniciativa das leis de 
Brasília, também qualquer Senador e qualquer 
Deputado devia ter essa iniciativa. 

Foi assim o meu voto. Mas, na Ata verifico que 
só está escrito desta maneira: "Silvestre Péricles – 
com restrições". 

O meu desejo é que se faça retificação. 
Não pertenci, Sr. Presidente, ao número dos 

que teciam loas, faziam canções sonoras ou 
trombeteavam a grandeza da mudança da Capital 
para Brasília. 

Quando cheguei ao Senado, já a coisa estava 
feita, era obra resolvida e eu me calei. Nunca me 
pronunciei, contra nem a favor da transferência para 
Brasília. Agora que constituímos a Capital nesta terra 
formosa, entendo que ela deve ter Senadores e 
Deputados federais, e também, nomeado pelo 
Presidente da República e aprovado pelo Senado, 
quem deve ter a iniciativa das leis. Não, Sr. 
Presidente, qualquer Deputado ou qualquer Senador 
deve ter a iniciativa das leis sôbre Brasília e em outra 
qualquer parte do Brasil. 

A segunda retificação é que não consta do 
Parecer nº 338, de 1961, da Comissão de 
Constituição e Justiça que eu me tivesse assinado 
como vencido. 

Senhor Presidente, essa maneira de vencido e 
vencedor é muito difícil de se compreender. Quando 
me assino vencido é pelo costume, mas nunca sou 
vencido, Senhor Presidente, porque vencido é 
aquêle que assim se julga e eu nunca me julgo
 

vencido. Pode ser uma presunção, mas essa 
presunção eu a tenho; e me assinei favorável, 
conscientemente, patriòticamente para o horário 
corrido dos funcionários, por uma razão 
muito simples: o Poder Legislativo – Senado e 
Câmara dos Deputados – foi instituído para 
elaborar as leis, quando a população ou parte 
dela é prejudicada. Então vem o Legislativo e 
altera a lei. 

Ora, Sr. Presidente o funcionário público, tanto 
civil como militar, é uma classe sacrificada. Todos 
sabemos que essa classe pertence, em regra, a 
outra classe chamada média. O Brasil, hoje, 
atravessa uma fase difícil, e, apesar das verdades 
que andam por aí, cambiais, orçamentárias, salários, 
eu, absolutamente não acredito nelas: são verdades 
de palavras. 

Como ia dizendo, Sr. Presidente, o 
funcionalismo é sacrificado. Quem conhece o 
Rio de Janeiro, São Paulo, e vê aquelas dificuldades 
de funcionários, de mulheres funcionárias, 
que vão correndo tomar um ônibus, às vêzes não 
podem tomar um ônibus e tomam o bonde 
para levar duas vêzes, em dois turnos, como quer 
agora o Poder Executivo, francamente, não 
podemos admitir isto, e, nestas condições, votei de 
acôrdo com o Sr. Relator vencido, Ruy Carneiro. De 
início, relutei, até um pouco ao assinar o Parecer, 
porque, de fato, não conhecia bem o processado; 
mas, diante do que vi no final do mesmo, que vou 
repetir, não pude vacilar e me coloquei ao lado do Sr. 
Ruy Carneiro. 

Diz o Parecer: 
"Finalmente a proposição exclui a de 

qualquer dêsses horários os servidores cujo 
regime de trabalho seja regulado por legislação 
específica". 

O que significa não é para todo o 
funcionalismo, está claro que não é para todos. 
Distingue, e acrescenta: 
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"O Projeto que consubstancia normas de 

várias proposições apresentadas na Câmara dos 
Deputados mereceu apurados estudos dos Órgãos 
Técnicos desta Casa do Congresso". 

Veja bem o Senado, a Câmara dos Deputados 
estudou com os seus órgãos técnicos a matéria, de 
maneira que não foi uma coisa feita, como se diz, na 
politicagem, para atacar o Poder Executivo. 

Está aqui "os Órgãos Técnicos", e acrescentou 
o Sr. Ruy Carneiro: 

"O nosso exame deve alcançar apenas o 
aspecto jurídico-constitucional contra o qual nada 
temos que opor". 

Afirma o Senador Ruy Carneiro que, sob o 
aspecto jurídico-constitucional, nada temos que opor.

Diante do que, na ocasião, me foi explicado 
pelos Senadores Ruy Carneiro, Lima Teixeira e 
Barros Carvalho, acompanhei essa corrente 
minoritária e não me arrependo de tê-la 
acompanhado. Sr. Presidente, o funcionário público, 
neste País, está sendo proletarizado, e não sòmente 
proletarizado: a tendência, desgraçadamente, é 
escravizá-lo; querem dêle fazer escravo. 

Mais adiante, exporei ao Senado certos fatos 
gravíssimos para comprovar o que estou afirmando, 
porque nada afirmo no ar. Vou devagar, porque dou 
batalha segura e o meu combate é frontal, porque o 
inimigo cuja moralidade é imoral, não pode enfrentar-
me. Sr. Presidente, eis as classes infelizes do Brasil: 
o trabalhador, principalmente o rural; o funcionário, 
principalmente os pequenos ou os que iniciam as 
sua carreiras; o estudante, a quem não querem 
ensinar a ciência moderna. – Estamos na era 
atômica e ainda ensinam a física clássica, e a 
matemática de ontem e outras coisas. 

O Brasil não quis ainda compreender, 
pelos seus homens responsá-
 

veis, que estamos na retaguarda da civilização. 
Precisamos reconhecer que a Rússia e os Estados 
Unidos estão muito além do Brasil. Precisamos 
reagir e os responsáveis são os dirigentes do nosso 
País. Quem são êles? Os governantes, nós, os 
legisladores e o judiciário. Se não abrirmos os olhos, 
nosso País terá um fim melancólico. 

Sr. Presidente, há outra classe ainda que eu 
considero não de boa sorte, é a classe militar. Sempre 
a sacrificada! Eu, vi no período heróico de 20 a 32 no 
Rio Grande do Sul, o que sofreram os militares, os 
mortos, os feridos. Agora, na guerra da Itália, temos 
ouvido constantemente o nobre Senador Caiado de 
Castro, o que vem afirmando sôbre o sacrifício de 
nossa tropa. E ainda se diz que a tropa não faz coisa 
alguma, quando exatamente a tropa é uma resultante 
do Govêrno. É o Govêrno quem faz a tropa progredir. 
Por que está ainda o Brasil com o Exército obsoleto? O 
Govêrno é o culpado únicamente, porque está 
pensando em outras matérias: dois turnos para 
funcionários pobres, sacrificando seus filhos, a sua 
alimentação. O Brasil está-se preocupando com essas 
coisas, rinhas de galo, corridas de cavalo... É com isso 
que o Govêrno se preocupa, em vez de respeitar a lei e 
fazer os outros respeitarem-na. Não! Violam a lei e eu, 
mais adiante, vou provar isso. Mas observei, na sessão 
de hoje... 

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

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou satisfeito com 
as declarações de V. Exa. porque verifico que terei um 
bom companheiro nos combates ao Govêrno do Sr. 
Jânio Quadros. Voltando à declaração que V. Exa. 
fazia à lei do horário corrido, informo que o projeto não 
caiu por inconstitucional. Dois Senadores da
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Comissão de Constituição e Justiça votaram pela 
inconstitucionalidade porém os demais se não me 
engano, dois julgaram-no antijurídico, outros 
inconveniente e nós quatro, V. Exa., eu, o Relator e o 
Senador Barros Carvalho votamos, conscientemente, 
pela constitucionalidade do projeto. V. Exa. fêz 
muito bem em abordar êste aspecto porque 
teremos certamente outro projeto que está sendo 
elaborado, na Câmara dos Deputados, pelas 
comissões técnicas. Êsse aspecto será analisado 
convenientemente. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Muito 
obrigado a V. Exa. Senador Lima Teixeira. Seu alto 
espírito e sentimento de justiça animam-me a 
prosseguir nesta grande batalha a favor do nosso 
País. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a V. 
Exa. É de meu dever entretanto, declarar que sinto 
feliz de ver um companheiro, como V. Exa., 
dedicado, combativo e desassombrado, bem 
indicado para apontar os erros do Govêrno Jânio 
Quadros, desta tribuna, como representante do 
Estado de Alagoas. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Muito grato, 
nobre Senador Lima Teixeira. 

Sr. Presidente, prosseguindo: 
Ligam-me ao nobre Líder da Maioria, Senador 

Filinto Müller, muitos laços de amizade, consideração 
e companheirismo. 

Também ao nobre Vice-Presidente desta 
Casa, Senador Moura Andrade, recente 
companheiro, homem ilustre culto e ótimo cidadão, 
ligam-me laços de amizade. 

Ao nosso amigo Senador João Villasbôas 
já o conhecia há muitos anos, desde a época 
em que eu era Presidente do Conselho 
Nacional do Trabalho e S. Exa.Conselheiro ilustre e 
preclaro. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito obrigado 
a V. Exa. pela referência. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Peço 
licença, porém, para discordar destas três grandes 
personalidades do Senado, pois, afinal de contas, 
entre nós não existe nada. 

Fiquei com a maioria da Câmara e com a 
minoria do Senado na questão do horário corrido. Os 
que venceram – se é que os houve – estão no seu 
papel, e nós, os vencidos – se é que fomos vencidos 
– estamos também no nosso papel. Mas, amanhã, 
quando o funcionalismo se irritar e se aborrecer, 
então, veremos quem tem razão. 

O Govêrno quer reduzi-lo à situação de 
cabresto, hoje; nós queremos melhorar a vida dessa 
gente. 

Sr. Presidente, no Tribunal de Contas sempre 
fui inclinado a fazer justiça boa ao funcionalismo 
público do Brasil, porque sempre vi nêle uma classe 
dedicada. 

Então, aqui no Senado da República e onde 
quer que esteja ficarei com essa classe, porque o 
Brasil precisa mudar de rota, precisa conhecer a 
ciência moderna para se enfileirar às duas grandes 
potências mundiais, Rússia e Estados Unidos. 

Não há razão para que o nosso país tão 
grande quanto os Estados Unidos ou a Rússia, com 
o seu povo misturado, vamos dizer assim – e êles 
também têm seus povos mesclados – continue na 
retaguarda, enquanto êles vão na vanguarda. Êles 
são bigs e nós somos bags. Não aceito esta situação 
e não poderei jamais aceitá-la. 

Qual será a razão? Será uma questão de raça, 
povo, terra tropical ou equatorial? Não, Sr. 
Presidente, a ciência corrigiu tudo isto e o nobre 
Senador Argemiro de Figueiredo o tem demonstrado, 
por a mais b, em seus discursos. 

O que falta ao Brasil é governantes. Temos 
tido ótimos cidadãos na direção do país sob o ponto 
de vista moral, educacional e outros. Mas aquêle que 
elevasse a nação à categoria que deve assumir, 
ainda não o tivemos. O único homem que se
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conhece, na República velha, e que poderia ter 
conduzido o Brasil ao perfeito ponto, era aquêle que 
todos respeitam: Ruy Barbosa. 

E contudo, o Brasil não pôde eleger Ruy 
Barbosa, para Presidente da República. 

De maneira que, Sr. Presidente, precisamos 
mudar de rota, para que o Brasil possa, também, 
melhorar o seu destino. Concluindo, sem nenhuma 
alegação contrária ao nosso distinto Líder, ao nosso 
distinto Presidente e ao nosso distinto Antilíder, 
quero terminar minhas palavras dizendo que, de 
futuro, vamos ver quem tem razão: se o 
Funcionalismo Público com o seu horário corrido, ou 
essa idéia de se dominar e escravizar essa grande 
Classe. (Muito bem! Palmas). 

Em meio ao discurso do Sr. Silvestre Péricles, 
o Sr. Argemiro de Figueiredo deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, e 
Srs. Senadores, considero acontecimento auspicioso 
– por isso mesmo trago-o ao conhecimento do 
Senado – as declarações da entrevista do Presidente 
John Kennedy, sôbre o Nordeste brasileiro. S. Exa. 
depois de receber em audiência o Sr. Celso 
Furtado, Presidente da SUDENE, manifestara à 
imprensa o propósito de enviar ao Brasil, quanto 
antes, técnicos e especialistas, que deveriam 
percorrer todo o Nordeste brasileiro, apresentando, 
em seguida um relatório pelo qual o Presidente 
americano pudesse aquilatar as necessidades da 
região e o montante dos recursos para um grande 
investimento ali. 

Mas, Sr. Presidente, se o fato é auspicioso, há 
entretanto, um comentário a fazer: o representante
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

do Presidente John Kennedy, Sr. Adlay Stevenson, 
em declaração à imprensa norte-americana, 
considerou a Bolívia e o Nordeste brasileiro como as 
duas regiões mais perigosas da América Latina para 
o desenvolvimento do Comunismo. 

Não quero, Sr. Presidente, neste instante, 
contraditar as palavras do Sr. Adlay Stevenson, mas 
tenho a impressão de que S. Exa. se excedeu nessa 
afirmação. Há, realmente pobreza e falta de 
assistência nessa região do Brasil mas o 
pressuposto de que ali se instalou o principal reduto 
do Comunismo na América do Sul não me faz 
comungar com as declarações de Sua Excelência. 

Não posso, também, aceitar a maneira como 
se observa, naquele País, o panorama do Nordeste 
brasileiro – de extrema miséria – a ponto de 
despertar, nos americanos o espírito de compaixão 
para o oferecimento de recursos a essa região do 
Brasil. 

Aliás, há um fato que desejo fixar, relativo às 
palavras do Presidente da Nação amiga: É quanto 
aos propósitos de S. Exa. de assistir quanto antes 
essa região, que precisa inegàvelmente, de todos 
recursos para que não persista a miséria e o 
desencanto daquelas populações. 

O Presidente John Kennedy diz o seguinte: 
(Lê). 

"Os Estados Unidos enviarão ao Brasil um grupo 
de economistas e técnicos para estudar as 
possibilidades de desenvolvimento do nordeste 
brasileiro. Após afirmar que o plano governamental 
brasileiro para a referida região pode ser considerado 
como realista e de acôrdo com os objetivos da "Aliança 
para o Progresso", o primeiro mandatário norte-
americano declarou, em comunicado à imprensa, que a 
visita do Sr. Celso Furtado contribuiu para aumentar a 
compreensão dos Estados Unidos relativamente aos 
problemas do Nordeste brasileiro. Frisou, igualmente, a 
importância de que se reveste uma ajuda urgen-
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te a essa região, acentuando que nenhuma zona do 
Hemisfério merece hoje em dia maior atenção. "Com 
sua pobreza, a falta de alimentação e o 
descontentamento que essa situação acarreta – 
disse o Chefe do Executivo norte-americano – o 
Nordeste brasileiro constitui atualmente o principal 
ponto dos problemas sociais e políticos relacionados 
com o desenvolvimento futuro do Brasil e com a 
segurança de todo o Hemisfério". 

 
FRUTO DA OPA 

 
Kennedy recordou, a seguir, que o Sr. Celso 

Furtado foi convidado a vir a esta capital para estudar 
as medidas de cooperação, destinadas a resolver os 
problemas do Nordeste brasileiro, e precisou que o 
plano de desenvolvimento elaborado pelo Govêrno de 
Brasília representará uma despesa total de 900 milhões 
de dólares, num período de cinco anos. Quinhentos 
milhões serão fornecidos para o Brasil. O plano 
estabelece, além disso, a remessa ao Brasil de 
produtos alimentícios num valor equivalente a quase 
metade do saldo, dessa soma. "A amplitude dêsse 
plano, que compreende grande número de pormenores 
técnicos, exige naturalmente estudos norte-
americanos". E mais: "Os objetivos dêsse plano são o 
resultado da concepção brasileira acêrca da Operação 
Pan-Americana, e por conseguinte, os Estados Unidos 
estão dispostos a cooperar com a SUDENE para lhe 
permitir realizar seus objetivos". 

Sr. Presidente, neste particular quero aqui dar 
conhecimento ao Presidente dos Estados Unidos da 
América do Norte, das origens da Operação Pan-
Americana, deixando bem claro que a despeito de se 
ter mudado a rotulagem – hoje é a Aliança para o 
Progresso – os objetivos continuam os mesmos, 
ou seja, os da iniciativa do Presidente Juscelino 
Kubitschek, quando procurou concretizar 
num brado que repercutiu por tôda a América Lati-
 

na, o propósito de assistência aos países 
subdesenvolvidos. 

Neste instante, o Presidente norte-americano 
reconhece que os objetivos são os mesmos da 
Operação Pan-Americana, e que a assistência que 
será prestada ao Brasil no Nordeste brasileiro tem 
como base os alicerces firmados pela O.P.A. 
resultantes da criação da SUDENE, que outra coisa 
não faz senão, numa amplitude maior, procurar 
conseguir meios para circunscrever ao Brasil as 
terras do Nordeste. 

A SUDENE é, inegàvelmente, aquêle 
centro mais objetivo e mais verdadeiro de 
defesa de uma parte do Brasil que vivia entregue a 
sua própria sorte, abandonada e sem assistência, a 
despeito de nessa parte do Brasil nessas regiões 
residirem cêrca de vinte e cinco milhões de 
brasileiros, que desejam certamente que o Brasil 
seja tratado igualmente, que a todos se dê 
assistência. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita honra. 
O SR. JORGE MAYNARD: – Como V. Exa. 

sabe, integrei a comitiva de Senadores que visitou 
recentemente os Estados Unidos, a convite do 
Departamento de Estado. Naquele país mantivemos 
contato com diversas autoridades, seja do 
Executivo, seja do Legislativo norte-americano, e, de 
parte de tôdas essas ilustres personalidades 
encontramos o maior interêsse pelo Brasil, 
especialmente pelo Nordeste. Todos se mostraram 
interessados em ajudar a resolver o problema do 
Nordeste, que é um problema brasileiro e 
continental. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado 
ao nobre Senador Jorge Maynard, S. Exa. 
regressa de visita aos Estados Unidos da 
América do Norte onde notou, per-
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cebeu e sentiu que entre as autoridades norte-
americanas responsáveis pelos destinos daquele 
país, há, realmente, o sentimento de ajuda ao 
Nordeste brasileiro. Sob êste pressuposto, Sr. 
Presidente, encerro estas ligeiras considerações 
aplaudindo o gesto do Presidente Kennedy que, 
numa hora em que é necessário tomar os mais 
sérios cuidados quanto à infiltração comunista não 
só nessa área do território brasileiro como também 
em tôda a América Latina, após ouvir o Presidente 
da SUDENE, tomou a deliberação de assistir o 
Nordeste brasileiro, de maneira a evitar que, 
amanhã, se torne mais difícil ao Govêrno Brasileiro 
debelar o que se começa a perceber – o avanço do 
Comunismo naquela Região. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Dá-me 
licença V. Exa. para um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Nobre 

Senador Lima Teixeira, para purgar meus pecados, 
um dia fui Governador de Alagoas, terra que se 
inclui, entre as regiões mais desprestigiadas pelo 
Govêrno da União, que é o Nordeste brasileiro. Mas, 
tive a felicidade de ter um amigo na Presidência da 
República enquanto era eu Governador – o eminente 
general Eurico Gaspar Dutra, homem de bem, 
honrado e patriota. S. Exa. em muito me auxiliou, e 
então, pude melhorar as condições do meu Estado. 
Os politiqueiros porém inventaram que eu era 
violento, profundamente bravio. Meu nome já era 
Silvestre; êles tornaram minha ação, em Alagoas, 
silvática. Seja como fôr, nobre Senador, tenho 
estado nas Alagoas em vários pleitos, e exatamente 
quem me apóia é o povo humilde e sofredor; é a 
poeira de ouro das Alagoas, que é minha 
correligionária. Noto que o brasileiro é 
essencialmente religioso. Seja católico, protestante, 
espírita ou macumbeiro, o brasileiro crê num ente
 

superior, num espírito divino. Como essa gente pode 
ser materialista? Ou ser comunista? Sr. Presidente, o 
brasileiro não pode ser comunista, mas arrastam-no 
pela miséria, a revoltar-se e até a aceitar doutrinas 
exóticas. É isso o que está acontecendo no Brasil. E 
certos espíritos malignos até açulam êsse 
descontentamento para se perpetuarem no Poder, e 
querem provocar uma revolução para ficarem donos 
do Brasil, com o poder pessoal. Sr. Presidente, diz-
se, e é verdade, que o melhor escravo quando chega 
a ter algum mando se torna tirânico, despótico. É o 
que acontece no Brasil. 

Devo falar pouco, porque se trata de simples 
aparte, mas estou de pleno acôrdo com o nobre e 
eminente Senador Lima Teixeira. Sua Excelência 
está certo: como é que até o estrangeiro olha para 
nós os brasileiros do Nordeste, e os nossos 
governos não têm vistas para isso? Será possível 
que o Brasil tenha chegado a essa condição? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – E veja bem V. Exa. 
Para ter essa ajuda, foi preciso que o Nordeste fôsse 
considerado zona dominada pelo Comunismo! 

Senhor Presidente, faço uma declaração em 
nome dos nordestinos, cuja crença em Deus é 
conhecida: ao bater os sinos que anunciam a Ave 
Maria, ao entardecer, num sentimento místico, 
ajoelham-se e pedem a Deus que lhes dê o pão de 
cada dia e lhes assista no sofrimento. Senhor 
Presidente, numa zona em que o sentimento 
religioso se afigura tão forte, não é possível a 
penetração comunista. Por isso, há dias, ao me 
referir ao Deputado Francisco Julião, disse que S. 
Exa. era o reflexo do desajuste social, e os que o 
seguem não podem ser considerados comunistas. 
Não, Senhor Presidente! Seus seguidores são 
conduzidos pelo sofrimento e, às vêzes, são 
levados pela observação, pela palavra, pela oratória 
do Deputado Francisco Julião; mas que
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esta gente desprotegida, tenha se constituído em 
incréus, não! Nunca o Nordeste brasileiro! 

Senhor Presidente, em nome dos nordestinos 
afirmo que o comunismo ateu não terá apoio, nem 
base, no Nordeste. Não, absolutamente; não 
acredito. 

Pode ser que estejamos vendo, através dessa 
notícia, despertar como sentimento coletivo o desejo 
de amparar-se o Nordeste; mas dizer-se que o 
comunismo lá possa se implantar, é o mesmo que 
afirmar incréus, os que vivem naquela região. Não 
acredito, Senhor Presidente, possam êles empunhar 
a bandeira do comunismo com a foice e o martelo. 

Reafirmo em nome dos nordestinos que êles 
jamais participarão de uma doutrina que tanto se 
afasta dos seus princípios: – a crença em Deus. O 
nordestino é aquêle que, ao entardecer – repito – ao 
soar os sinos da Igreja anunciando a Ave Maria, se 
ajoelha e pede a Deus para lhe dar fôrças e energias 
para combater a própria natureza, para lutar contra a 
natureza bravia, contra as intempèries, contra o 
clima árido, e que nunca lhe falte coragem para o 
trabalho. 

Senhor Presidente, sob essa invocação leio as 
declarações do Presidente John Kennedy que 
representa, como considerada foi, a Pátria da 
Democracia, porque enfrentou nas horas mais 
dificieis, nas campanhas mais tenazes e arrojadas, 
os inimigos da Liberdade; mas não chego nunca a 
acreditar que, a despeito da assistência que se 
queira dispensar ao Nordeste, se diga que aquela 
Região é propícia ao desenvolvimento do 
comunismo. Êsse conceito eu não endosso, Senhor 
Presidente. 

Deixo aqui, por conseguinte, os meus 
aplausos – já que é necessário venha uma nação 
amiga dar a sua ajuda para tirar do estado de 
pobreza em que vive, o Nordeste brasileiro – à 
decisão do Presidente Kennedy de assistir, nesta 
hora uma região abandonada, que
 

vivia relegada ao maior desprêzo, apesar de nela 
mourejar grande número de brasileiros, pela 
felicidade do Brasil. 

Estas, Senhor Presidente, as palavras que 
queria pronunciar neste fim de sessão. As 
declarações do Presidente norte-americano são de 
há dois dias. Portanto, para não perder a 
oportunidade, deixo consignados, nos Anais do 
Senado da República os meus aplausos por medida 
que só pode merecer o apoio de todo o Congresso 
Nacional. (Muito bem! Muito bem!). 

Enquanto discursava o Senhor Lima Teixeira o 
Senhor Gilberto Marinho deixa a presidência, 
assumindo-a o Senhor Argemiro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 74, de 1961 (nº 217, de 1959, na Casa de origem) 
que altera o salário mínimo dos médicos (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno em virtude de requerimento 
aprovado na sessão de 13 do mês em curso), 
depedente de Parecer da Comissão de Legislação 
Social. 

Votação, em primeira discussão do 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1960 (de autoria 
do Sr. Senador Nelson Maculan) que altera o 
art. 4º da Lei nº 3.643, de 14-10-59 (pagamento de 
débitos de cafeicultores), tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 295, 296 e 297, de 1961 das 
Comissões de Constituição e Justiça; de Economia e 
de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 

minutos. 
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