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tora essenciais de sucesso ou de fracassos. Surge
afinal uma terceira corrente afirmando que da
Comissão de Viação e Obras Públicas
lucros se localizam principalmente na distribuição
ou saia no comércio dos deriva dos de petróleo. A
razão poderá caber a qualquer destas correntes,
PARECER PARA ESTUDO
de pendendo da conjuntura em que o problema
fôr examinado, porque os lucros se deslocam
Da Comissão de Viação e Obras Públicas, periodicamente de Lei uma para outra fase, como
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n. 265, de resultado de fatores cíclicos naturais, da situação
1952, que dispõe sõbre a constituição de internacional, dos controles de preços e mesmo
Sociedade por ações Petróleo Brasileiro S. A.", da integração de tendências político-econômicas
nas diversas regiões do globo.
adotando ainda outras providências.
Para o caso brasileiro o Que importa de
estudar nossa situação especial, enquadrandoRelator: Sr, Alencastro Guimarães.
adentro do panorama geral.
O projeto de Lei n. 265, de 1952 vindo da
Os Iucros das refinarias são lucro Industriais
Câmara dos Deputados e originário de comuns cuja tendência, durante os últimos anos,
mensagem do Poder Esecutivo dispõe sôbre a tem sido para a baixa, diante do esforço
criação da sociedade por ações Petróleo Brasileiro desenvolvida por quase todas. As nações, quer
S. A. "Petrobrás", define atribuições do Conselho produtoras quer consumidoras, para construir
Nacional do Petróleo ,e da outras providências.
refinarias dentro de suas própias fronteiras. Disto
O assunto em estudo tem sido amplamente tem resultada foi maior procura para o
debatido na imprensa e em discussões públicas; e cru, cujo preço se tem elevado mais
na Câmara, foi discutido praticamente sob todos acentuadamente que o dos produtos derivados,
os seus aspectos. No Senado alguns diminuindo portanto a margem de lucre da
representantes já fizeram ouvir sua opinão a tal industrialização.
respeito e o numero ele legisladores inscritas para
O preço de transporte Marítima apresenta
falar em cerário atesta o interêsse por êle flutuações intensas e pouco previsíveis a longo
espertado.
prazo. Além disso observam-se variações
As Comissões de Constituição e Justiça de menores, estacionais, provocadas péla diminuição
Agricultura, indústria e Comercio e de Fôrças da tonelagem de "fuel oil" transportada durante o
Armadas já emitam seus pareceres. Embora verão, entre os portos dos países frios.
No Brasil os preços de venda e
várias emendas tenham sido apresentadas, em
principio o projeto mereceu aprovação das coseqüentemente o lucro decorrente de e
comissões mencionadas. Do estudo do projeto, distribuição são fixados pelo Conselho Nacional do
do exame, das criticas e das emendas Petróleo e se tal lucro se tornar excessivo cabe
depreende-se ter sido preocupação dominante limitá-lo em beneficio do consumidor.
Além disso, se estudarmos os lucros
nos esforços do Executivo e do Legislativo como
de muitos dos que se têm manifestado, a solução publicados, das companhias internacionais,
do problema do petróleo nacional em seu verificaremos que são mais elevados justamente
conjunto, visando principalmente aliviar as para as empresas e que se dedicam à produção.
No caso brasileiro, o essencial é que a as
condições difíceis de nossa balança de
pagamento e elevar o padrão de vida nacional providências a adotar visem economisar divisas
da maneira mais efetiva possível.
através melhoria dos índices de produção.
Para a refinação, esta economia se reduz a
Examinando os debates verifica-se e duas
cerca de (US$ 0.7 por barril, o que corresponde a
correntes adotaram ponto e vista filosoficamente
menos da 20$ do valor dos derivados importados,
opostos. A mais fraca que defende a livre emprêsa
devendo-se dai deduzir ainda a amortização do
e a competição entre companhias produtoras e
investimento em dólares na refinaria.
industrializadora; do petróleo como princípios
Para o transporte marítimo a economia de
indispensáveis ao desenvolvimento da indústria. A
divisas seria no momento elevada se
outra, mais forte, que tomar do em consideração a
dispuséssemos dos petróleris necessários. As
complexidade ao problema e as dificuldades que
osculações inerentes a este setor da indústria,
as emprêsas incipientes no ramo terão de vencer,
entretanto aconselham prudência pra uni
julgou mais acertado pro- ilegivel ilegivel por meio
planejamento de longa duração.
do monopólio estatal. Uma outra aduzem
A conclusão é, portanto que devemos lançar
argumentos respeitáveis, Se de um lado é forçoso
mais imensamente nossos esforços na sentido de
reconhecer que número elevado de companhias
deduzir petróleo Em pesquisa a programação dos
trabalhando em uma mesma área pesquisando e
acréscimos de intensidade de trabalho em área
perfurando segunda hipóteses Independentes de
determinada, exige que se possa prever
trabalho, viria provavelmente produzir resultados
aproximadamente, com grande antecedência, a
em prazo mais curto, de outro, e necessário
disponibilidade de numerário.
considerar que uma organização única poderá
As providências com ilegível no projeto,
planejar com mais perfeição e evitar superposição
visando liberar o programa de petróleo das
de trabalhos preliminares de pesquisa impedindo
flutuações próprias nas dotações ornamentárias
assim, em última análise e encarecimento unitário
anuais, e dar à organização a flexibilidade
do óleo produzido. Se pensarmos como aquêles
indispensável aos emprendimentos industriais. se
que ilegivel capitais privados brasileiros
nos afiguram necessárias e lnadiáveis.
decorrentes de sua imaturidade, por ilegivel dêste
Minha experiência cento Diretor da Central
gènero e se adotarmos o argumento de que as
do Brasil no ilegível da guerra passada é de
grandes companhias internacionais possuem
ilegível a fazer aconselhar esforços dramáticos no
jazidas amplas lá desenvolvidas, chegaremos
sentido de prover o pais sem fontes de movimento
forçosamente à conclusão de que confiar o
de combustíveis dentro de suas fronteiras.
problema a capitais privados será simplesmente
Os ilegível crescentes com a pagamento
ilegivel solução.
dos combustíveis líquidos indispensáveis ao
Do ponto de vista econômico obtevam-se nesse sistema de manes porte. que lá se
também divergências consideráveis Há aquêles elevaram a 266 milhões de dólares em 1952. se
que asseguram ser a refinação e o ilegível insuportáveis em futuro próximo, taco às
transporte o "funil" da indústria, residindo ai, por limitações ilegível.
conseqüências os lucros principal, Há
Se atentarmos para o fato de ilegível o
outros que asseguram ser a produção a nosso consumo per ilegível
de pouco
essência o da própria indústria, cortadora dos fa menos de 1 barril de petróleo por
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ano, contra 16 para os Estados Unidos,
anteveremos as dificuldades a vencer
caso não descubramos petróleo em
quantidades amplas. O mesmo fato atesta
que nossas possibilidades de aumento de
consumo, ou seja, de desenvolvimento
industrial, são praticamente ilimitadas.
Estas as considerações de ordem
geral que interessam mais de perto à
Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas.
Um dispositivo que diz respeito
diretamente a esta Comissão é o artigo 53
do projeto, referente à distribuição das
quotas resultantes do impôsto único sôbre
combustíveis líquidos e lubrificantes aos
Estados. Distrito Federal e Municípios, de
acôrdo com disposição constitucional. Em
relação a êste ponto o Senador Othon
Mader apresentou emenda brilhantemente
fundamentada que manda eliminar o
artigo deixando o ilegível para ser
considerado em lei especial. Afastam-se
assim
as
discussões
sôbre
constitucionalidade ou não da matéria, o
que tanto tem preocupado a alguns de
nossos pares, e evita-se o efeito
protelatório das discussões sôbre êste
problema particular, que é realmente
estranho à matéria do projeto.
Isto posto, passemos a apreciar as
emendas apresentadas, ilegível segundo
a disposição da matéria contida no
projeto.
Ao Artigo 2º:
EMENDA Nº 19, aditiva
Como consta da justificação, a
finalidade da emenda é permitir à
iniciativa privada a participação na
indústria do petróleo no Brasil.
A emenda viria até certo restabelecer
a situação de coexistência da Petrobrás
com
entidades
privadas,
como
implicitamente constava do projeto original
do Executivo. Como ressalta da Exposição
de Motivos que justifica o projeto o
Govêrno não prescindiu da iniciativa
privada nacional para a solução do
problema do petróleo. A emenda visa
justamente a possibilitar a cooperação
dessa iniciativa, nos têrmos da legislação
vigente.
Somos, portanto, por sua aceitação.
AO ARTIGO 13
Emenda nº 2 e subemendas da
Comissão de Justiça e da Comissão de
Agricultura: Emendas ns. 20 e 21; emenda
nº 3 e subemenda da Comissão de
Agricultura.
EMENDA Nº 2
Dá nova redação ao art 13 do
projeto, com e fim de a aplicação da parte
da receita do impôsto único destinada ao
programa do petróleo ser regulada pela lei
especial que provê recursos para êsse
programa e para o Fundo Rodoviário
Nacional.
A Lei nº ilegível, de 28 de novembro
de 1952, que reajustou o impôsto único,
não dispôs sôbre a matéria. Torna-se
necessário manter o artigo 13 do projeto,
para que a questão não fique em
suspenso.
Opinamos, portanto, pela rejeição da
emenda.
Sub-emenda à emenda nº 2 (da Comissão
de Constituição e Justiça)
Dá nova redação ao art. 13 do
projeto, visando deixar para lei especial a
regulamentação do emprêgo da parte da
ilegível
do
impôsto
único
sôbre
combustíveis
líquidos,
destinada
à
aplicação
em
empreendimentos
da
indústria do petróleo.
Não há, atualmente, lei ou projeto de
lei que regule ou venha a regular a
matéria. Torna-se necessário manter a
redação do artigo 13 para que a questão
não fique pendente de nova "lei especial".
Opinamos, portanto, pela rejeição da
sub emenda.

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
Sub-emenda à emenda nº 2 (da Comissão
de Agricultura)
Esta
sub-emenda
não
tem
o
inconveniente das emendas 2 e 3, acima
comentadas, que propõem a eliminação
pura e simples do parágrafo único do art.
13.
Entretanto,
embora
preferível
à
emenda 2, ainda mantém no corpo do art.
13 uma redação confusa, que remete ao
texto do art. 3º da Lei de Recursos 1.749,
de 28 de novembro de 1952, o qual por sua
vez já remetia para a lei especial ora em
discussão:
"Da receita resultante do impôto único
sôbre derivados de petróleo, 75% destinarse-ão ao Fundo Rodoviário Nacional e 25%
serão empregados nos empreendimentos
ligados à indústria do petróleo, nos têrmos
da lei especial".
Opinamos, assim, pela manutenção do
texto do projeto.
EMENDA Nº 20
Ao art. 13, item I – Substitutiva – Visa
corrigir ilegível do projeto na parte relativa
às aplicações da União.
O art. 13 é explícito quando diz que a
"parte da receita do impôsto sôbre
combustíveis líquidos, a ser empregada em
empreendimentos ligados à indústria do
petróleo terá a seguinte aplicação": Se
adorassemos a recação proposta ("25% dos
40%") teríamos como conseqüência que
sómente 10% da parcela pertencente à
União, destinada ao programa do petróleo,
seriam empregados em empreendimentos
constantes dêsse programa do petróleo,
seriam empregados em empreendimento
constantes dêsse programa permanecendo
os outros 30% sem aplicação definida em
lei.
Opinamos, por êsses motivos, no
sentido da rejeição da emenda.
EMENDA Nº 21
Ao art. 13, item II – Substitutiva – Visa
corrigir ilegível do projeto, na parte relativa
à aplicação dos Estados, Distrito Federal e
Municípios. – Evidentemente os 60%
referidos no item do projeto ilegível
sómente à parcela do impôsto único a ser
empregada em empreendimentos ligados à
indústria do petróleo. Dessa maneira não se
justifica a emenda, cuja conseqüência seria
que sómente 25% dêsses 60% viriam a ser
utilizados pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios na ilegível de ações e
obrigações da sociedade. Em outras
palavras: não existe no projeto o êrro ou
equivoco que a emenda visa corrigir.
Somos pela sua rejeição.
EMENDA Nº 3
Visa a suprimir o parágrafo único do
art. 13 do projeto que regula a aplicação da
quota do impôsto único dos Estados,
Distrito Federal e Municípios quando
destinada ao programa do petróleo.
– A supressão do dispositivo implicaria
em deixar a critério dos Estados, Municípios
e Distrito Federal a aplicação de tais
recursos. Isso seria um desastre para o
programa nacional. A matéria pode ser
regulada em lei federal, nos têrmos da
Constituição.
Opinamos pela rejeição da emeda.
Sub-emenda à emenda nº 3
(da Comissão de Agricultura)
Prejudicada em face da proposta de
rejeição da emenda nº 3. Aliás trata-se
apenas de alteração em relação ao texto
respectivo do projeto.
AO ARTIGO 15
EMENDA Nº 4
Visa a permitir transferência de ações
e obrigações para pessôas físicas ou
jurídicas que preencham as condições
legais.
Não há inconveniente na aceitação da
emenda.

EMENDA Nº 29
Aditiva – Destina-se a reduzir de 50% em
1954 e de 25% em 1955 as contribuições de
que trata a Tabela Anexa.
As contribuições dos proprietários dos
veículos automóveis propostas no projeto,
destinam-se a auxiliar a formação de um
capital mínimo para os empreendimentos
planejados.
Qualquer redução de recursos viria
prejudicar e talvez comprometer o programa
projetado.
Somos, portanto, pela rejeição da
emenda.
AO ARTIGO 18
Emendas ns. 5 e 13 e emenda número
30, do Relator.
EMENDA Nº 5
Tem como finalidade permitir o cónjunge
brasileiro casado com estrangeiro possuir
ações da Petrobrás.
Prejudicada pela proposição da emenda
nº 30, do Reator:
EMENDA Nº 13
Ao inciso 3 do art. 18 – Aumenta de cinco
para dez anos o período de carência para
brasileiros naturalizados adquirirem ações da
"Petrobrás" e limita em dez mil o número de
ações ordinárias que poderão ser adquiridas
pelos brasileiros naturalizados.
A emenda revela receios injustificáveis.
Somos pela sua rejeição.
EMENDA Nº 30
Substitua-se o Art. 18 do projeto pelo
seguinte:
Art. 18 – Os Estatutos da sociedade,
garantida a preferência às pessôas jurídicas de
direito público interno, poderão admitir como
acionistas, sómente:
I – As pessôas jurídicas de direito público
interno;
II – As pessôas físicas brasileiras, limitada
a aquisição de ações ordinárias a 20.000 (vinte
mil);
III – As pessôas jurídicas de direito privado,
organizadas com observância do disposto no art.
9º, ilegível b, do Decreto nº 4.071 de 12 de maio
de 1939, limitada a aquisição de ações ordinárias
a 100.000 (cem mil);
IV – As demais pessoas jurídicas de direito
privado, brasileiras, até o limite de 20.000 (vinte
mil) ações ordinárias.
Justificação
Confrontando o texto do projeto do
Executivo com o do projeto vindo da Câmara
verifica-se que o espírito das emendas
apresentadas é voltar ao texto primitivo.
Preferindo o texto mencionado, venho
submetê-lo ao exame desta douta Comissão.
AO ARTIGO Nº 20
EMENDA Nº 9
Substitutiva – Atenua inconvenientes,
referentes a honorários dos membros do
Conselho Fiscal, contidos no art. 20 do projeto e
reforça a posição da União neste mesmo
Conselho.
Opinamos pela aceitação da emenda.
AO ARTIGO 25

Março de1953
bens alienáveis. Por exemplo: sondas que
podem ser compradas a prazo, mediante
reserva de domínio ou outra garantia real.
Somos, portanto, pela rejeição da
emenda.
AO ARTIGO 27
Emendas nºs. 8, 22 e 23; emenda nº 31
do Relator.
EMENDA Nº 8
Substitutiva – A emenda melhoraria
consideravelmente o texto do artigo 27
evitando desfalque de recursos do sistema
Petrobrás, pelo pagamento em dinheiro do
royalty aos Estados (e municípios) Não
obstante parece preferível a supressão do
artigo conforme justificação da emenda nº
31, que apresentamos.
EMENDA Nº 22
Substitutiva – A emenda tem como
finalidade diminuir de 5 para 3% do valor do
petróleo,
xisto
betuminoso
ou
gás
produzidos, a quantia destinada pelo
projeto a título de indenização aos Estados
e Territórios.
Opinamos pela sua rejeição em face da
proposta da emenda supressiva do artigo.
EMENDA Nº 23
Ao art. 27 parágrafo 3º – Substitutiva –
Esta emenda manda distribuir legalmente
entre os Estados ou Municípios e o
proprietário do ilegível a quantia paga
como indenização pela extração de óleo, de
xisto betuminoso ou de gás. É possível que
esta emenda venha a ter efeitos de sentido
social pouco recomendável pois, haveria o
risco de concentração de riqueza em
Municípios ou em mãos de proprietários
sem desenvolvimento ou preparação
suficentes para bem aplicá-la. Além disso,
os proprietários do solo têm direito às
indenizações legais, por desapropriações,
lucros cessantes, danos causados etc.
Somos, portanto, pela rejeição da
emenda.
EMENDA Nº 31
Suprima-se o art. 27.
Justificação
Nos têrmos do Código de Minas (Art. 68
parágrafo 5º modificado pelo Decreto-lei nº
5.247 de 12 de fevereiro de 1943) a produção
mineral poderá ser gravada com impostos
estaduais e municipais de três e dois por cento
sôbre o valor do minério na boca da mina".
O pagamento de um "royalty" poderia
assim vir a somar-se a este gravame fiscal
sobrecarregando excessivamente a emprêsa.
Além da possibilidade de vantagens
resultantes dêste impôsto previsto pelo Código
de Minas o Estado ilegível proventos do
imposto de vendas e consignações. Há ainda o
fato de que o Estado será beneficiado através
distribuição de parte da receita do Impôsto
único correspondente à produção.
Isto para não falar das vantagens
resultantes das atividades econômicas que
acompanham a produção de petróleo e gases
naturais.
AO ARTIGO 32
Emendas ns. 6, 15 e 24

EMENDA Nº 14

EMENDA Nº 6

Aditiva – Proíbe vinculação do patrimônio
da Petrobrás a garantia de financiamentos
externos.
Se a companhia der garantia sem que
alguma parcela do seu patrimônio por ela
responda, tal garantia será inoperante e
inaceitável pelo financiador.
Além disso, em nenhuma hipótese a
execução da garantia pode conferir direitos de
exercer atividades que a lei proíbe. E ainda: a
garantia real é nula se incidir sôbre bens
inalienáveis. Mas convém que a lei não impeça
que sejam dados em garantia

Aditiva – Visa a submeter as subsidiárias
às mesmas exigências de fiscalização a que
está sujeita a companhia principal.
Somos pela aceitação da emenda.
EMENDA Nº 15
(emenda do Senador Landulfo Alves,
relator da C. de Agricultura, rejeitada por esta).
Ao art. 32 – Supressiva – Isenta a
sociedade de apresentação de contas ao
Tribunal de Contas.
Somos pela rejeição da emenda.
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EMENDA N.24

Substitutiva – Determina que as Rontas da
Petrobrás sejam encaminhadas ao Congresso
Nacional e á Câmara dos Deputados.
Somos pela aceitação da emenda.

AO ARTIGO 53

EMENDA N. 1

AO ARTIGO 33
EMENDA N. 7
Aditiva - Visa estender às subsidiárias as
mesmas obrigações de prestar ,informações a
que estaria sujeita a companhia principal.
Opinamos pela aceitação da emenda.
DEPOIS DO ARTIGO 38
EMENDA N. 28
Aditiva ao projeto – Visa subordinar o pessoal da Petrobrás á legislação do trabalho.
Apesar de julgarmos claro que o pessoal da
Petrobrás será regido pelos preceitos da
legislação do trabalho, nas suas relações com a
sociedade, não vemos inconveniente na
aceitação da emenda
Somos, assim, pela sua aprovação.
AO ARTIGO 43
EMENDA N. 12
Aditiva – Permite que o ilegível ,SantosSão Paulo continue provisòriamente e até que o
julgue conveniente.O Poder Executivo, a ser
explorado pela Estrada de Ferro Santos a
Jundiai, que o construiu.
Atendendo ao fato de que a receita do
oleoduto serviu de base a previsões do
planejamento da ampliação e meÍhoria a da
estrada, a adoção desta emenda atende aos
interesses do transporte regional.
Opinamos, portanto, por sua aceitação.
AO ARTIGO 44
EMENDA N. 16
Aditiva – Visa assegurar o direito de
exploração aos concessionários de instalação de
refinarias.
Nos titulos de concessão para instalação de
refinarias a sua exploração está vinculada à
instalação.
Assim talvez a emenda fôsse ilegivel;
entretanto, para evitar interpretações dúbias,
somos pela sua aceitação.
AO ARTIGO 45
(Emendas ns, 17 e 25)
EMENDA N. 17
Substitutiva – Destina-se a limitar a vigência
das concessões e a permitir
ampliação da capacidade das refinarias
concedidas até 30 de junho de 1952.
Não há inconveniente na ampliação das
refinarias de propriedade particular, uma vez
aprovada pelo C.N.P. Pelo contrário, os
investimentos particulares neste campo virão
diminuir As necessidades de numerário por par te
da Petrobrás.
Somos, por conseguinte, pela aprovação da
emenda,
EMENDA N. 25
Supressiva – Destina-se a eliminar a
proibição
de,
ampliarão
das
Refinarias
concedidas até 30 de junho de 1952.
Prejudicada pela aceitação da emenda n. 17.
AO ARTIGO 52
EMENDA N. 10
Substitutiva ao art. 52 – Amplia as
disposições do citado artigo, relativas á aplicação
de verbas do Conselho Nacional do Petróleo,
atendendo à.s conveniências do Problem
Somos pela sua aceitação

Comissão de Promoções

Emenda n. 1, subemenda da Comissão de
Agricultura. Emendas ns 18 e 26.

Destina-se a modificar o critério de
distribuição da quota do imposto único destinada
aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Consideramos a matéria prejudicada em
face da aceitação da emenda n. 26.
]Subemenda à emenda n. 1
(da Comissão de Agricultura)
Refere-se à distribuição da quota da receita
do impósto único e de consumo sôbre
combustíveis liquidos e lubrificantes aos Estados
e Distrito Federal,
26.

A Comissão de Promoções faz publicar, a seguir, a lista dos funcionários.rios do Senado
classificados segundo a antiguidade até 31.de dezembro de 1952, organizada pela Diretoria de
Contabilidade e Pessoal.
Quaisquer reclamações que os interessados julguem conveniente formular, com fundamento nessa
classificação poderão ser apresentadas à comissão no prazo de dez dias, a contar da publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1953. – Waideznar Pedrosa -Presidente.
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
Quadro dos Funcionários do Senado Federal, classificados por ordem de antiguidade na classe,
de acordo com o artigo n.º 55, parágrafo único do Regulamento da Secretaria do Senado. Federal, até
31 _de dezembro de 1952.
Alfredo da Silva Neves – Senador, substituído Pelo Redator de Anais e Documentos
Parlamentares – Auto de Sa.
Na

Prejudicada pela aceitação da emenda nNa
EMENDA N. 18

Aditiva ao projeto – Permite que os Estados
de grande área e escassa população utilisem
parte dos recursos do impôsto único em outros
fins que não os previstos tina presente lei".
E' evidente, pela justificação, o equivoco de
redação da emenda. Não se refere a presente lei,
mas á lei número 1.479 e particularmente á quota
do impôsto único detinada ao Fundo Rodoviário.
Como está, o texto da
contraditório em sua justificação.

emenda

Na

Na

é

Somos pela rejeição da emenda ou por sua
aceitação, com nova redação, que deixe bens
claro o objetivo do autor.

Na

EMENDA N. 26
Supressiva – Manda transferir para lei
especial a distribuição de receita do impósto
único e de consumo sobre combustíveis líquidos
e lubrificantes, aos Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Concordamos com a justificação
emenda opinamos por sua aprovação,

Na

Na

da

A TABELA ANEXA

Na

EMENDA N. 11
Modifica a Nota da 1ºda alínea A da Tabela
anexa ao projeto, referente aos abatimentos
concedidos segundo a idade e dos veículos E'
conveniente a aceitação da emenda porque torna
os abatimentos consecutivos periódicos múltiplos
do valor nominal das ações emitidas ou, em
outras palavras, as quantias pagas serão sempre
múltiplas das ações,
Somos pela
MATÉRIA NOVA

aceitação

da

Na

Na

EMENDA N.27

Apegar da justificação razoável da emenda
em
apréço,
convém
lembrar
que
é
inconvencente., em legislação de caráter geral,
descer a detalhes de previdências regionais.
Estas serão Forçosamente objeto das cogitações
e providências do Conselho Nacional do Petróleo
e da Petrobrás, a quem sempre utilisar os
recursos disponíveis onde houver maior interêsse
para a coletividade e para a companhia,

Na

Na

Na

Somos pela sua rejeição.
Nestas condições, a Comissão de Viação e
Obras Públicas opina pela aprovação do projeto,
na base das modificações introduzidas pelas
emendas que lograram a sua aceitação.
Sala das Comissões, em ... de
março de 1953. –
Presidente, – Relator

Flávio Amorim Goulart de Andrade de:
classe................................................................2.651 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
José Euvaldo Fontes Peixoto:
classe................................................................2.534 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Marcos José Lisbôa de Oliveira:
classe................................................................2.440 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Franklin Palmeira:
classe................................................................1.475 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Victor Midosi Chermont:
classe...................................................................887 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Evandro Mendes Viana;
classe...................................................................887 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Lauto Portella:
classe...................................................................268 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................

14.975 dias
1.262 dias
16.237 dias ou 44 aos e 177 dias
11.624 dias
–
11.624 dias ou 32 anos
13.880 dias
–
13.880 dias ou 38 anos e 10 dias
11.749 dias
–
11.749 dias ou 32 anos 69 dias
11.628 dias
530 dias
12.158 dias ou 33 anos 113 dias
8.036 dias
171 dias
8.207 dias ou 22 anos 170 dias:
6.455 dias
565 dias
7.020 dias ou 19 anos 85 dias
9.204 dias
171 dias
9.375 dias ou 25 anos 250 dias

OFICIAL LEGISLATIVO
Classe “O”

emenda.

Aditiva – Destina-se a tornar obrigatório o
investimento inicial de
Cr$ 100.000,00 do
Paraná.

classe................................................................................
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................

Na

Mário Justino Peixoto:
classe...................................................................888 dias
No Senado
No Serviço Publico............................................................
Julieta Gatathéa de Novaes:
classe...................................................................888 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Dulce Barbosa da Cruz:
classe...................................................................884 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Ninon Borges Seal:
classe...................................................................871 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Ary Karner Velga de Castro:
classe ..................................................................867 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Publico............................................................
Francisco Bevilacqua:
classe...................................................................858 dias
No Senado.........................................................................
No Serviço Público............................................................

13.880 dias
–
13.880 dias ou 38 anos 10 dias
9.495 dias
–
9.495 dias ou 26 anos 5 dias
6.079 dias
434 dias
6.513 dias ou 17 anos 309 dias
6.295 dias
–
6.295 dias ou 17 anos 90 dias
6.455 dias
2.961 dias
9.416 dias ou 25 anos 291 dias
11.599 dias
–
11.599 dias ou 31 anos 284 dias
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João Alfredo Ravasco de Andrade:

Aurora de Sousa costa:
Na Classe............................................................781 dias
No Senado .......................................................................
No Serviço Publico............................................................

9.368 dias
56 dias
9.424 dias

Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................
ou 25 anos 299 dias

2.532 dias
4.919 dias
7.451 dias

ou 20 anos 151 dias

2.376 dias
47 dias
2.423 dias

ou 6 anos 23 dias

2.361 dias
510 dias
2.871 dias

ou 7 anos e 316 dias

2.536 dias
2.077 dias
4.613 dias

ou 12 anos 233 dias

2.528 dias
1.554 dias
4.082 dias

ou 11 anos 67 dias

Elsa José Muniz de Mello

Antonio Corrêa da Silva:
Na Classe..............................................................74 dias
No Serviço Publico............................................................
No Senado........................................................................

10.159 dias
2.729 dias
12.888 dias

Na Classe...........................................................871 dias
No Senado.......................................................................
No Serviço Público...........................................................
ou 35 anos 113 dias

Francisco Soares Arruda:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

OFICIAL LEGISLATIVO
Classe "N"

Eurico Costa Macedo:
Amélia da Costa Côrtes:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Publico............................................................

8.559 dias
249 dias
9.808 dias

Na Classe............................................................867 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Publico...........................................................
ou 24 anos 48 dias

Clarice Sobral Ribeiro Gonçalves:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
NoServiço Publico.............................................................

6.294 dias
________
6.294 dias

Irene Macedo Ludolí:
Na Classe............................................................865 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

OFICIAL LEGISLATIVO

ou 17 anos 89 dias

Classe "L"

Maria Tavares Barreto Coelho
Nair Brown

Na Classe..........................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

6.205 dias
__–_____
6.205 dias

ou 17 anos

Julieta Ribeiro dos Santos

Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

2.537 dias
2.884 dias
5.421 dias

ou 14 anos 311 dias

2.537 dias
2.167 dias
4.704 dias

ou 12 anos 324 dias

2.537 dias
1.989 dias
4.526 dias

ou 12 anos 146 dias

2.537 dias
1.879 dias
4.416 dias

ou 12 anos 36 dias

2.537 dias
930 dias
3.467 dias

ou 3 anos 182 dias

2.537 dias
__–_____
2.537 dias

ou 6 anos 347 dias

2.408 dias
__–_____
2.408 dias

ou 6 anos 218 dias

2.537 dias
991 dias
3.528 dias

ou 9 anos 243 dias

2.336 dias
__–______
2.336 dias

ou 6 anos 146 dias

2.327 dias
1.063 dias
3.390 dias

ou 9 anos 105 dias

2.327 dias
1.063 dias
3.390 dias

ou 9 anos 105 dias

2.234 dias
2.856 dias
5.090 dias

ou 13 anos 346 dias

Dinoráh Côrrea de Sá:

Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

6.172 dias
2.271 dias
8.443 dias

ou 23 anos 48 dias

Aroldo Moreira:

Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................
Gilda Leal Costa:

Na Classe....................................... ...................871 dias
No Senado............................................ ..........................
No Serviço Público.............................. ...........................

5.898 dias
__–_____
5.898 dias

ou 16 anos 58 dias

Robens Pinto Duarte:

Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................
Arlete Brêtas do Nascimento:

Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

6.742 dias
__–_____
6.742 dias

ou 15 anos 287 dias

Na Classe...........................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................
Nair Cardoso:

Edith Balassini:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................
l

2.406 dias
__–_____
2.406 dias

Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................
ou 6 anos 216 dias
i

Paulo Lisboa Barbosa:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

2.395 dias
8.924 dias
10.319 dias

Maria do Carmo Rondon Ribeiro
Na Classe............................................................871 dias
No Senado.......................................................................
No Serviço Público...........................................................

ou 28 anos 99 dias
Romilda Duarte

Italina Cruz Alves:
Na Classe............................................................845 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

5.558 dias
1.242 dias
6.800 dias

Na Classe............................................................868 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................
ou 18 anos 230 dias

Marilia Pinto Amando:
Na Classe............................................................859 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

OFICIAL lEGISLATIVO
Classe "M"

Claudia Adda Passerini:
José Geraldo Cunha:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

6.457dias
1.247 dias
7.704 dias

Na Classe............................................................806 dias
No Senado.......................................................................
No Serviço Público............................................................
ou 21 anos 39 dias

Na Classe............................................................748 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

Adherbal Tavora de Alburquerque:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

6.441 dias
__–_____
6.441 dias

ou 17 anos 236 dias

2.537 dias
2.509 dias
6.046 dias

ou 13 anos 301 dias

Aurêa de Barros Rêgo:
Na Classe...........................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

2.537 dias
1.222 dias
3.759 dias

Elzila Luiza de Sousa Mendonça:
Na Classe............................................................670 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Publico............................................................

OFICIAL LEGISLATIVO
ou 10 anos 8 dias

Miécio dos Santos Andrade:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

Cirene Freitas Ferreira:
Na Classe............................................................748 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público............................................................

Arlette de Medeiros Alvim:
Na Classe............................................................871 dias
No Senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Cirene Freitas Ferreira:

Classe "K"
Leopoldina Ferreira Neves:

2.537 dias
1.075 dias
3.612 dias

ou 8 anos 327 dias

Na Classe...........................................................871 dias
No Senado.......................................................................
No Serviço Publico...........................................................

2.537 dias
1.934 dias
4.471 dias

ou 12 anos 91 dias
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Marieta Jacy de Oliveira:

Março de 1953
Armandina José Vargas:

Na Classe..................................871 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

2.537 dias
156 dias
2.693 dias

ou 7 anos 138 dias

Marion Austregesilo de Athayde:

Na Classe.............................1.910 dias
No Senado............................................
No Serviço Publico................................

2.524 dias
2.900 dias
5.424 dias

ou 14 anos 327 dias

Na classe..............................1.917 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

Amélia Figueiredo de Melo Viana:
2.396
__–_____
2.396 dias

ou 6 anos 206 dias

Stela Reis Mendonça:
Na Classe..................................869 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

2.537 dias
953 dias
3.490 dias

Na Classe..................................871 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

ou 9 anos 205 dias

2.090 dias
261 dias
2.351 dias

Na Classe..................................868 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

1.902 dias
1.091 dias
2993 dias

ou 9 anos 205 dias

ou 8 anos 73 dias

2.993 dias
__–_____
2.358 dias

ou 5 anos 91 dias

Na Classe..................................849 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

2.268 dias
__–_____
2.268 dias

ou 6 anos 168 dias

1.782 dias
1.190 dias
2.972 dias

ou 8 anos 52 dias

2.526 dias
890 dias
3.422 dias

Na classe..............................1.623 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

1.634 dias
__–_____
1.634 dias

ou 4 anos 174 dias

Na classe..............................1.566 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

1.569 dias
__–_____
1.569 dias

ou 4 anos 109 dias

Na classe..............................1.564 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

1.568 dias
539 dias
2.107 dias

ou 5 anos 232 dias

1.563 dias
1.783 dias
3.346 dias

ou 9 anos 51 dias

1.555 dias
__–_____
1.555 dias

ou 4 anos 95 dias

1.553 dias
__–_____
1.553 dias

ou 4 anos 93 dias

1.553 dias
__–_____
1.553 dias

ou 4 anos 93 dias

1.553 dias
__–_____
1.553 dias

ou 4 anos 93 dias

1.553 dias
1.906 dias
3.459 dias

ou 9 anos 174 dias

1.540 dias
__–_____
1.540 dias

ou 4 anos 80 dias

1.536 dias
__–_____
1.536 dias

ou 4 anos 76 dias

1.520 dias
1.688 dias
3.208 dias

ou 8 anos 288 dias

1.534 dias
__–_____
1.534 dias

ou 4 anos 74 dias

Cecília de Rezende Martins:
ou 6 anos 78 dias

Ismard Sarres:
Na Classe..................................843 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

Na classe..............................1.753 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

Diva Gallotti:

Benedita Pinto Arruda:

ou 9 anos 137 dias

Na classe..............................1.557 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................
Helena de Salvo Lagoeiro:
Na classe..............................1.555 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

Maria de Maracajá Daltro:
Na Classe..................................810 dias
No Senado.............................................
No Serviço Público.................................

2.457 dias
1.533 dias
3.990 dias

ou 10 anos 340 dias

2.329 dias
2.411 dias
4.470 dias

ou 12 anos 90 dias

1.940 dias
1.566 dias
3.515 dias

Georgeta Kuntz:
Na classe..............................1.548 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

Aldagisa de Vasconcelos Gonçalves Lima:
Na Classe..................................333 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

Alva Lírio Rodrigues:
Na classe..............................1.551 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

Almerinda Vianna Baker:
Na Classe..................................707 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

ou 9 anos 230 dias

Léa José da Silva Pinheiro:
Na classe..............................1.542 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

OFICIAL LEGISLATIVO
Classe "J"

Bibiana Ferreira de Paula:

Eulalá Chrockatt de Sá:
1.949 dias
__–_____
1.949 dias

ou 5 anos 124 dias

Na classe..............................1.540 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................
João Batista Castejon Branco:

Nathercia de Sá Leitão:
1.949
__–____
1.949 dias

ou 5 anos 124 dias

Na classe..............................1.530 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................
Ily Braga Rodrigues:

José Soares de Oliveira Filho:
1.949 dias
__–_____
1.949 dias

ou 5 anos 124 dias

Na classe..............................1.526 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................
Luzia Jeanne Maria Lisbôa Robichez:

Renato de Almeida Chermont:
1.949 dias
–
1.949 dias

ou 5 anos 124 dias

Na classe..............................1.520 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................
Eleosina Martines Silva:

Elsa Flôres da Silva:
Na classe...............................1.942 dias
No Senado..............................................
No Serviço Publico.................................

1.916 dias
__–_____
1.916 dias

Ercilia Cruz da Fonseca:

Ivan Ponte e Sousa Palmeira:
Na Classe..................................863 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

Na classe..............................1.896 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................

Rosa Batista Miranda:

Elza Gallotti Schoroeder:

Na Classe...............................1.946 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

ou 5 anos 124 dias

Cecília Braconni e Castro:

Luis do Nascimento Monteiro:

Na Classe...............................1.947 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

1.949 dias
__–_____
1.949 dias

Myriam da Costa Côrtes:

Na Classe..................................871 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

Na classe...............................1.948 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

ou 5 anos 124 dias

Lia Perdeneiras de Faria:

Na Classe..................................871 dias
No Senado..............................................
No Serviço Público.................................

Na Classe...............................1.949 dias
No Senado..............................................
No Serviço Publico.................................

1.949 dias
__–_____
1.949 dias

1.949 dias
1.020 dias
2.069 dias

ou 8 anos 49 dias

Na classe..............................1.504 dias
No Senado............................................
No serviço publico.................................
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Edson Ferreira Affonso:
Na classe...................................................
1.466 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

1.527 dias
1.527 dias

ou 4 anos 67 dias

Deolinda Maria Peixoto Braga:
1.459 dias
Na classe...................................................
No Senado............................................................................
No serviço público.................................................................

1.502 dias
1.502 dias

ou 4 anos 42 dias

1.463 dias
1.463 dias

ou 4 anos 3 dias

1.305 dias
7.505 dias
8.810 dias

ou 24 anos 50 dias

1.358 dias

ou 3 anos 263 dias

1.317 dias
1.317 dias

ou 3 anos 272 dias

Na classe....................................................
758 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................

1.322 dias
2.604 dias
3.926 dias

ou 10 anos 276 dias

1.199 dias
1.199 dias

ou 3 anos 101 dias

Na classe....................................................
597 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................

Na classe....................................................
455 dias
No Senado..............................................................................

Na classe....................................................
133 dias
No Senado..............................................................................

776 dias
776 dias

ou 2 anos 46 dias

ou 5 anos 107 dias

776 dias

ou 2 anos 46 dias

647 dias

ou 1 ano 282 dias

653 dias
2.262 dias
2.915 dias

ou 8 anos 95 dias

650 dias

ou 1 anos 285 dias

625 dias
1.965 dias
2.590

ou 7 anos 35 dias

462 dias

ou 1 anos 97 dias

1.542 dias

ou 4 anos 82 dias

13.515 dias

ou 37 anos

13.110 dias

ou 35 anos 335 dias

13.964 dias
600 dias
14.564 dias

778 dias

ou 39 anos 339 dias

9.495 dias
3.070 dias
12.565 dias

ou 2 anos 48 dias

ou 34 anos 135 dias

6.451 dias

ou 17 anos 246 dias

6.395 dias

ou 17 anos 190 dias

5.663 dias
1.060 dias
6.713 dias

ou 18 anos 143 dias

2.396 dias
5.219 dias
7.615 dias

ou 20 anos 315 dias

2.164 dias
565 dias
2.729 dias

ou 7 anos 174 dias

Clemente Watz:
Na classe....................................................
1.792 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................

772 dias
772 dias

Aleixo Alves de Sousa:
Na classe....................................................
2.219 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................

778 dias

ou 2 anos 42 dias

Lourival Câmara:
Na classe....................................................
871 dias
No Senado..............................................................................

774 dias
4.865 dias
5.640 dias

José Campos Brício:
ou 15 anos 165 dias

Na classe....................................................
861 dias
No Senado..............................................................................
TAQUIGRAFO “O”

772 dias
772 dias

Francisco Rodrigues Soares Pereira:
ou anos 42 dias

Na classe....................................................
882 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................
Alcinda Trivelino:

770 dias
4.414 dias
5.184 dias

ou 11 anos 74 dias

Lia Oscar da Cunha:
Na classe...................................................
766 dias
No Senado............................................................................
No serviço público.................................................................

ou 2 anos 190 dias

13.515 dias

6.246 dias
Na classe....................................................
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................

Na classe....................................................
5.106 dias
No Senado..............................................................................

776 dias

Mário Marques da Costa:
Na classe...................................................
767 dias
No Senado............................................................................
No serviço público.................................................................

758 dias
162 dias
920 dias

José Pereira de Carvalho:

Maria de Lourdes de Oliveira Rodrigues:
Na classe...................................................
760 dias
No Senado............................................................................
No serviço público.................................................................

ou 2 anos 43 dias

TAQUIGRAFO
Revisores PL-4
Braz Nicola Jordão

776 dias
1.156 dias
1.932 dias

Elsa Alves Tavares:
Na classe...................................................
771 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

773 dias

Maria Isabel Saldanha

Luís Carlos Vieira da Fonseca:
Na classe...................................................
772 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

773 dias

Célia Tereza Assumpção:

Carlos Gustavo Schmidt Nabuco:
Na classe...................................................
778 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

ou 2 anos 40 dias

Romildo Fernandes Gurgel:

Ivone Rêgo de Miranda:
Na classe...................................................
776 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

761 dias

Mary de Faria Albuquer:

Durval Sampaio Filho:
Na classe...................................................
776 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

761 dias

Maria Cherubina Costa:

Na classe....................................................
617 dias
No Senado..............................................................................

Neusa Rita Perâcio:
Na classe...................................................
776 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

Na classe....................................................
760 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................

Na classe....................................................
634 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................

Maria Rizza Batista:
Na classe...................................................
1.192 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

Na classe....................................................
761 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................

Na classe....................................................
642 dias
No Senado..............................................................................

1.358 dias

Leiláh de Góis Cardoso Tôrres:
Na classe...................................................
1.257 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

ou 2 anos 46 dias

Carmem Lúcia de Holanda Cavalcante:

Dyrno Jurandir Pires Ferreira:
298 dias
Na classe...................................................
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

776 dias

Jorge de Oliveira Nunes:

Lis Henriques Fernandes:
Na classe...................................................
1.279 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

776 dias

Francisco Assis Ribeiro:

Ana Augusta Dias da Cunha Amazonas:
Na Classe..................................................
1.291 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

Na classe....................................................
764 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................
Lêda Fialho da Silva:

Pedro de Carvalho Müller:
Na classe...................................................
1.370 dias
No Senado ...........................................................................
No serviço público.................................................................

Março de 1953

Adahy Borburema de Castro:

Na classe....................................................
882 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................
Elena Simas:

774 dias
774 dias

ou 2 anos 44 dias

Na classe....................................................
880 dias
No Senado..............................................................................
No serviço público...................................................................
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Luiza Berg Cabral:

Março de 1953
REDATORES DE ANAIS E DOCUMENTOS PARLAMENTARES CLASSE "O"

Na classe.............................................................................
873 dias
No Senado ..............................................................................................
No serviço público....................................................................................

Auto de Sá:
como diretor de Serviço:

6.308 dias
6.308 dias

ou 17 anos 103 dias

Laura Bandeira Accioly:
Na classe.............................................................................
869 dias
No Senado ..............................................................................................
No serviço público....................................................................................

1.947 dias
2.317 dias
4.264 dias

5.650 dias
788 dias
6.438 dias

12.052 dias
2.249 dias
14.301 dias

ou 39 anos 66 dias

2.527 dias
5.003 dias
7.530 dias

ou 20 anos 230 dias

2.502 dias
1.610 dias
4.112 dias

ou 11 anos 91 dias

2.477 dias
3.011 dias
5.833 dias

ou 15 anos 13 dias

Arthur da Rocha Ribeiro:
ou 11 anos 249 dias

Eth Vieira Kritz:
Na classe.............................................................................
778 dias
No Senado ..............................................................................................
No serviço público....................................................................................

2.417 dias

Na Classe........................................................................
12.052 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................

Na classe.........................................................................
2.527 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................
Glória Fernandina Quintella:

ou 17 anos 233 dias

Na classe.........................................................................
2.502 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................

TAQUIGRAFO “N”
Hércules de Mâcedo Rocha:
Martha dos Santos Crespo de Castro:
Na classe.............................................................................
796 dias
No Senado ..............................................................................................
No serviço público....................................................................................

1.553 dias
3.754 dias
5.307 dias

Na classe.........................................................................
2.468 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................
ou 14 anos 197 dias

Vera Moreira Ericson:
Na classe.............................................................................
780 dias
No Senado ..............................................................................................
No serviço público....................................................................................

Na classe.........................................................................
2.408 dias
No Senado..................................................................................................
1.919 dias
1.008 dias
2.927 dias

1.553 dias
1.093 dias
2.646 dias

ou 8 anos 7 dias

1.542 dias

ou 7 anos 91 dias

ou 4 anos 82 dias

Joaquim Correia de Oliveira Andrade:
Na classe.............................................................................
759 dias
No Senado ..............................................................................................
No serviço público....................................................................................

1.435 dias
1.158 dias
2.593 dias

1.536 dias
381 dias
1.917 dias

ou 7 anos 38 dias

ou 5 anos 92 dias

ou 5 anos

1.553 dias

ou 4 anos 93 dias

2.401 dias
3.733 dias
6.134 dias

ou 16 anos 294 dias

2.411 dias
92 dias
2.503

ou 6 anos 35 dias

7.942 dias
216 dias
8.158 dias

ou 22 ano 128 dias

José Eustáquio Luiz Alves:

Murilo Marroquim de Souza:
881 dias

ou 2 anos e 156 dias

Na classe.........................................................................
881 dias
No Senado..................................................................................................

881 dias

ou 2 anos e 156 dias

877 dias
3.756 dias
4.633 dias

ou 12 anos e 25 dias

882 dias

ou 2 anos e 157 dias

864 dias

ou 2 anos e 134 dias

884 dias
8.519 dias
9.403 dias

ou 25 anos 278 dias

884 dias
2.558 dias
3.442 dias

ou 9 anos e 157 dias

884 dias

ou 2 anos e 154 dias

884 dias

ou 2 anos e 154 dias

Fidelpho Seal:
Na classe.........................................................................
873 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................
Nerione Nunes Cardoso :
Na classe.........................................................................
873 dias
No Senado..................................................................................................

1.514 dias
1.155 dias
2.669 dias

ou 7 anos 114 dias

1.729 dias

ou 4 anos 269 dias

Maria Reis Josetti:
Na classe.........................................................................
700 dias
No Senado ...........................................................................................

ou 14 anos 246 dias

Murilo Marroquim de Souza
1.542 dias
283 dias
1.825 dias

Maria Thereza Fernandes de Andrade:
Na classe.........................................................................
701 dias
No Senado ...........................................................................................
No serviço público.................................................................................

2.422 dias
2.934 dias
5.356 dias

Antônio Carlos Bandeira:

Na classe.........................................................................
881 dias
No Senado..................................................................................................

Irene Stela Homem da Costa:
Na classe.........................................................................
703 dias
No Senado ...........................................................................................

Na classe.........................................................................
2.270 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................

Na classe.........................................................................
1.403 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................

TAQUIGRAFO “M”
Beatriz Brandão Brígido:
Na classe.........................................................................
864 dias
No Senado ...........................................................................................
No serviço público................................................................................

Na classe.........................................................................
2.389 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................

Na classe.........................................................................
2.152 dias
No Senado..................................................................................................
No Serviço Público......................................................................................

Antônio Guimarães Santos:
Na classe.............................................................................
756 dias
No Senado ..............................................................................................
No serviço público....................................................................................

ou 30 anos e 338 dias

Benvinda Maria Soares:

José Bonifácio Diniz de Andrada:
Na classe.............................................................................
768 dias
No Senado ..............................................................................................

11.288 dias

Vital Martins Ferreira

Therezinha de Mello Bobany:
Na classe.............................................................................
777 dias
No Senado ..............................................................................................
No serviço público....................................................................................

Raul Weguelin de Abreu:

José da Silva Lisboa:
Na classe.........................................................................
861 dias
No Senado..................................................................................................

Julieta Lovatini:

REDATORES - REVISORES "O"
Alcino Pereira de Abreu Filho :

Na Classe.........................................................................
699 dias
No Senado ...........................................................................................

1.553 dias

1.553 dias ou 4 anos 93 dias

2.060 dias

5 anos 235 dias

José Euvaldo Peixoto :
Na classe..........................................................................
646 dias
No Senado............................................................................................

AUXILIAR DE TAQUIGRAFO "K"

ou 1 ano 289 dias

Na classe.........................................................................
884 dias
No Senado......................................................................................................
No Serviço Público..........................................................................................

657 dias

ou 1 ano 292 dias

Na classe.........................................................................
884 dias
No Senado......................................................................................................

Octávio Santiago da Silva:

Elza Freitas Portal e Silva:
Na classe..........................................................................
642 dias
No Senado............................................................................................

Herculano Ruy Vaz Carneiro:
771 dias

ou 2 anos 41 dias

Acy Fanaia:
Na classe..........................................................................
640 dias
No Senado............................................................................................

1.550 dias

ou 4 anos 292 dias

637 dias

ou 1 ano 272 dias

1.910 dias

ou 5 anos 95 dias

884 dias
3.963 dias
4.847 dias

ou 13 anos 92 dias

Antônio Júlio Pires:
884 dias

ou 2 anos e 154 dias

Mauro Cunha Campos de Morais e Castro:
Na classe.........................................................................
876 dias
No Senado......................................................................................................
No Serviço Público..........................................................................................

Maria Aparecida Jordão da Silveira Reis:
Na classe..........................................................................
615 dias
No Senado............................................................................................

Na classe.........................................................................
878 dias
No Senado......................................................................................................
No Serviço Público..........................................................................................

Na classe.........................................................................
876 dias
No Senado......................................................................................................

Aurea Diniz Gonçalves:
Na classe..........................................................................
618 dias
No Senado............................................................................................

Na classe.........................................................................
884 dias
No Senado......................................................................................................
No Serviço Público..........................................................................................

654 dias

Dalva Ribeiro Vianna:
Na classe..........................................................................
650 dias
No Senado............................................................................................

Paulo Nunes Augusto de Figueiredo:

Caio Cezar de Menezes Pinheiro:

Celina Ferreira Franco:
Na classe..........................................................................
652 dias
No Senado............................................................................................

Na classe.........................................................................
884 dias
No Senado......................................................................................................
No Serviço Público..........................................................................................

882 dias
788 dias
1.670 dias

ou 4 anos 210 dias
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Março de 1953

José Benício Tavares da Cunha Mello:
Na Classe................................... 876 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

CHEFE DA PORTARIA PADRÃO "N"
880 dias
–
880 dias

Luiz Gomes de Carvalho:
ou 2 anos e 150 dias

ASSESSORES TÉCNICOS DO ORÇAMENTO PADRÃO "O"

Na Classe.................................... 684 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Publico........................................

José Vicente de Oliveira Martins :
Na Classe................................... 884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

Lino da Silva

884 dias
4.645 dias
5.529 dias

ou 15 anos e 54 dias

ou 14 anos e 13 dias

884 dias
3.837 dias
4.721 dias

ou 12 anos 341 dias

ou 2 anos e 151 dias

884 dias
622 dias
1.506 dias

ou 7 anos e 345 dias

Miguel Caselli:
16.656 dias

ou 45 anos e 231 dias

Na classe..................................... 884 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Publico.........................................

9.938 dias
–
9.938 dias

ou 30 anos e 338 dias
ou 27 anos e 83 dias

Arnaldo Batista de Paula:
ou 4 anos e 46 dias

ARQUIVISTA PADRÃO " K"

Na classe..................................... 884 dias
No Senado.....................................................
No serviço publico..........................................

Helena Collin Wadington:

9.908 dias
–
9.908 dias

ou 27 anos e 53 dias

9.633 dias
–
9.633 dias

ou 26 anos e 143 dias

9.632 dias
–
9.632 dias

ou 26 anos e 142 dias

9.603 dias
–
9.603 dias

ou 26 anos e 113 dias

8.408 dias
–
8.408 dias

ou 17 anos e 203 dias

Manoel Rabello :

829 dias
1.542 dias
2.371dias

ou 6 anos e 181 dias

ZELADOR DO ARQUIVO PADRÃO "N"
Jacy de Souza Lima :
Na Classe................................ 1.943 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

2.405 dias
425 dias
2.527 dias

José Soares de Oliveira

881 dias
–
881 dias

Adélia Leite Coelho :

Na Classe................................... 826 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

ou 28 anos e 221 dias

Herédio Del Gludice:
Na classe.................................. 888 dias
No Senado.....................................................
No serviço publico.........................................

Na classe..................................... 884 dias
No Senado.....................................................

Eleonora Duse Villasbôas Noronha Luz:

Na Classe................................... 871 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

10.441 dias
–
10.441 dias

AUXILIARES DE PORTARIA DE PADRÃO "K"

BLIBLIOTECARIO "M"

Na Classe................................... 873 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico

Na classe..................................... 450 dias
No Senado.....................................................
No serviço publico........................................

ELETRICISTA CHEFE PADRÃO " K"

884 dias
4.239 dias
5.123 dias

João Manoel da Rocha Mattos
Na Classe................................... 884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

ou 27 anos e 120 dias

AJUDANTE DE CHEFE DA PORTARIA PADRÃO "L"

Luciano de Figueiredo Mesquita :
Na Classe................................... 884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

8.875 dias
–
9.975 dias

Na classe..................................... 864 dias
No Senado.....................................................
No serviço publico..........................................

Albino dos Santos Lopes :
2.248 dias
4.097 dias
6.345 dias

ou 17 anos 140 dias

Na classe..................................... 884 dias
No Senado.....................................................
No serviço publico..........................................

ZELADOR DO PATRIMONIO PADRÃO "M"
Luiz Galvão.

Galdino José da Silva:
Na Classe................................ 2.405 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

10.648 dias
1.019 dias
12.619 dias

ou 33 anos 222 dias

ALMOXARIFE PADRÃO "K"

Djalma Pereira Madruga:

Wilson Tartucci:
Na Classe................................... 869 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

882 dias
847 dias
1.729 dias

Na classe..................................... 884 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público.........................................
ou 4 anos e 269 dias

AJUDANTE DE ALMOZARIFE PADRÃO "J "
Claudio Ideburque Carneiro Leal Neto:
Na Classe................................... 852 dias
No Senado....................................................

852 dias

ou 2 anos e 122 dias

AJUDANTE DE ZELADOR DO PATRIMONIO PADRÃO "J "
Joaquim Costa
Na Classe................................... 867 dias
No Senado....................................................
No Serviço Publico........................................

875 dias
6.098 dias
6.096 dias

870 dias

ou 2 anos e 140 dias

5.983 dias
6.787 dias
12.770 dias

ou 35 anos

2.537 dias
9.064 dias
11.801 dias

ou 31 anos e 286 dias

Manoel José da Silva:

ou 19 anos e 38 dias

rvador Biblioteca (Contratado)

ou 2 anos e 156 dias

João da Mata Flaviano de Souza:
Na classe..................................... 884 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Publico.........................................

Na classe..................................... 884 dias
No Senado.....................................................
No serviço publico..........................................

Paulo Wegueli Elpeador:
No Senado....................................................

Na classe..................................... 884 dias
No Senado.....................................................
No serviço publico..........................................

Simeão Antonio da Costa:
Na classe. ................................... 884 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público.........................................

2.537 dias
8.248 dias
10.785 dias

ou 2 anos e 157 dias
ou 29 anos e 200 dias

Manuel Veríssimo Ramos
Na classe..................................... 281 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público.........................................

2.537 dias
3.886 dias
6.423 dias

ou 17 anos e 218 dias
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João Carlos Cunha :
Na Classe.....................
880 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
Juventino Afonso da Silveira :
Na Classe.....................
876 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público.............................................
Ernesto Alves de Souza :
Na Classe.....................
873 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
Vicente Costa :
Na Classe.....................
824 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
Teotonio Francisco Dutra:
Na Classe.....................
82 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................

9.633 dias
–
9.633 dias
6.451 dias
–
6.451 dias
8.958 dias
34 dias
9.192 dias
8.539 dias
–
8.539 dias

5.997 dias
–
5.997 dias

ou 26 anos e 143 dias

Orlando Pinto de Souza :
Na Classe.....................
2.156 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
Newton Cleanto de Campos:
Na Classe.....................
2.152 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
Elpídio Vianna:
Na Classe.....................
2.145 dias
No Senado ........................................................
No Serviço Publico.............................................
Gonçalo Farias de Oliveira:
Na Classe.....................
2.147 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
João Ribeiro de Souza :
Na Classe.....................
1.846 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Público ............................................
José Inocêncio Cavalcanti:
Na Classe.....................
884 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
Cesário Manoel da Silva
Na Classe.....................
884 dias
No Senado ........................................................
Joaquim de Araujo Pinho:
Na Classe.....................
884 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
José Celestino Pessoa:
Na Classe.....................
884 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
Joaquim dos Santos:
Na Classe.....................
884 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................
João Urelino Filho:
Na Classe.....................
784 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................

2.537 dias
6.544 dias
9.081dias

2.537 dias
4.478 dias
7.015 dias

82 dias
.................................
.................................

ou 17 anos 236 dias

ou 25 anos 67 dias

ou 23 anos e
dias

Orlando de Sá Cavalcanti:
Na classe................................
884 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público......................................................

144
Francisco Lopes Aréas:
Na classe................................
884 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público ......................................................

ou 16 anos e 157
dias

ou 24 anos e 321
dias

ou 19 anos
dias

Octavio José de Anchieta:
Na classe................................
884 dias
No Senado...................................................................
No serviço publico........................................................

se 80

Alípio Ferreira Dias:
Na classe................................
884 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público.......................................................
Alcides de Oliveira:
Na classe................................
871 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público.......................................................
Djalma Magano :
Na classe................................
871 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público.......................................................
José de Freitas :
Na classe................................
843 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público.......................................................

2.401 dias
1.871 dias
4.272 dias

ou 11 anos e 257 dias

Carlos Braga:
Na classe................................
837 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público.......................................................

2.533 dias
4.357 dias
6.890 dias

ou 18 anos 320 dias

Murilo Edson Coelho de Souza:
Na classe................................
658 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público ......................................................

ou 11 anos e 230 dias

Antonio da Costa Bernardo:
Na classe................................
82 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público ......................................................

2.523 dias
1.732 dias
4.255 dias
2.537 dias
7.515 dias
10.052 dias
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2.537 dias
4.565 dias
7.102 dias

ou 19 anos e 167 dias

2.537 dias
4.673 dias
7.210 dias

ou 19 anos de 275 dias

2.537 dias
4.455 dias
6.992 dias

ou 19 anos 57 dias

2.537 dias
404 dias
2.941 dias

ou 8 anos e 21 dias

2.432 dias
6.493 dias
8.925 dias

ou 24 anos e 165 dias

2.562 dias
18 dias
3.144 dias

ou 8 anos e 224 dias

2.537 dias
6.167 dias
8.704 dias

ou 23 anos e 309 dias

2.527dias
426 dias
2.953 dias

ou 8 anos e 33 dias

2.507 dias
–
2.507 dias

ou 6 anos e 317 dias

2.401 dias
–
2.401 dias

ou 6 anos e 211 dias

CONTINUOS "I"

CONTÍNUO "J"
Joaquim Bastos :
Na Classe.....................
2.156 dias
No Senado .........................................................
No Serviço Publico.............................................

Cezar Marina:
Na Classe...............................
No Senado.............................
No Serviço Publico.................

Março de 1899

ou 27 anos e 197 dias

2.403 dias
–
2.403 dias

ou 2 anos e 156 dias
ou 6 anos e 213 dias

SERVENTES
Classe “H”

2.537 dias
8.014 dias
10.551 dias
2.537 dias
7.199 dias
9.736 dias
2.537 dias
5.670 dias
8.207 dias
2.537 dias
4.104 dias
6.641 dias

ou 28 anos 331 dias

ou 26 anos e 246 dias

ou 22 anos e 177 dias

ou 18 anos 71 dias

2.537 dias
1.420 dias
3.957 dias

ou 10 anos 307 dias

2.537 dias
1.303 dias
3.340 dias

ou 10 anos 190 dias

Pedro Rodrigues de Souza:
Na classe................................
884 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público.......................................................
Deusdedit de Araujo Silva:
Na classe................................
884 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público ......................................................
Cláudio Queiroz:
Na classe................................
8841 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público ......................................................
Roldão Pimentel Simas:
Na classe................................
884 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público ......................................................
João Luiz Rocha:
Na classe................................
884 dias
No Senado...................................................................
No Serviço Público ......................................................

2.567 dias
6.765 dias
9.302 dias

ou 25 anos e 177 dias

2.537 dias
6.095 dias
8.632 dias

ou 23 anos e 217 dias

2.537 dias
4.574dias
7.111 dias

ou 19 anos e 176 dias

2.537 dias
3.806 dias
5.343 dias

ou 17 anos e 138 dias

2.528 dias
–
2.528 dias

ou 6 anos e 338 dias
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Benedito Afonso de Araujo:

Geraldo Gomes :
Na classe.................................
884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.514 dias
–
2.514 dias

Na classe..................................
218 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................
ou 6 anos e 324 dias

Silvio Manoel de Moraes :
Na classe.................................
884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.498 dias
–
2.498 dias

ou 6 anos e 308 dias

2.481 dias
1.097 dias
3.578 dias

Altamiro Cruz :
Na classe.................................
884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.464 dias
–
2.464 dias

Paulo da Silva Carneiro:
Na classe.................................
884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.404 dias
10.098 dias
12.502 dias

José Manoel Gomes :
Na classe.................................
884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.404 dias
–
2.404 dias

Jose Salles de Oliveira :
Na classe.................................
884 dias
No senado.....................................................
No Serviço Público........................................
883 dias

2.012 dias
928 dias
2.940 dias

No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.492 dias
–
2.492 dias

ou 6 anos e 302 dias

Marciano Jose da Silva :
Na classe.................................
881 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.537 dias
1.736 dias
4.273 dias

Manoel José dos Santos :
Na classe.................................
870 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.530 dias
2.157 dias
4.487 dias

Paulo de Araujo Silva :
Na classe.................................
870 dias
No Servido....................................................
No Serviço Público........................................

2.498 dias
829 dias
3.327 dias

Orlando Ayres :
Na classe.................................
870 dias
No Servido....................................................
No Serviço Público........................................

1.553 dias
442 dias
1.995 dias

Josè Honorado dos Santos:
Na classe.................................
868 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.530 dias
2.067 dias
4.597 dias

Virgilio José da Silva :
Na classe.................................
863 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.532 dias
1.739 dias
4.271 dias

Marcilio de Souza :
Na classe.................................
823 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.298 dias
952 dias
3.250 dias

Antonio Machado Rosa :
Na classe.................................
770 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.057 dias
306 dias
2.363 dias

Felipe Baroud :
Na classe.................................
468 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.238 dias
–
2.238 dias

ou 5 anos e 67 dias

1.877 dias
344 dias
2.211 dias

ou 6 anos e 21 dias

1.834 dias
–
1.834 dias

ou 5 anos e 9 dias

1.720 dias
–
1.720 dias

ou 4 anos e 260 dias

1.677 dias
–
1.677 dias

ou 4 anos e 217 dias

1.659 dias
1.170 dias
2.829 dias

ou 7 anos e 274 dias

1.578 dias
–
1.578 dias

ou 4 anos e 118 dias

1.553 dias
–
1.533 dias

ou 4 anos e 23 dias

1.541 dias
–
1.541 dias

ou 4 anos e 81 dias

1.481 dias
–
1.481 dias

ou 4 anos e 21 dias

Vitor Lôbo :
Na classe...............................
1.479 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 6 anos e 48 dias

1.892 dias
–
1.892 dias

Francisco Olímpio Gomes :
Na classe...............................
1.537 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 6 anos e 173 dias

ou 23 anos e 320 dias

Manoel Ribeiro de Marins :
Na classe...............................
1.549 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 8 anos e 330 dias

1.951 dias
6.764 dias
8.715 dias

Pedro Leâo Gonela :
Na classe...............................
1.578 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 11 anos e 256 dias

ou 6 anos e 106 dias

Liberato Pereira Pinto :
Na classe...............................
1.659 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 12 anos e 217 dias

2.012 dias
284 dias
2.296 dias

Jorge Antunes :
Na classe...............................
1.677 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 5 anos e 170 dias

ou 6 anos e 325 dias

Alcebíades Ferreira :
Na classe...............................
1.718 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 9 anos e 42 dias

2.012 dias
503 dias
2.515 dias

Aristóteles Pereira Madruga :
Na classe...............................
1.834 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 12 anos e 307 dias

ou 5 anos e 248 dias

Joaquim Luiz da Rocha :
Na classe...............................
1.877 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 11 anos e 258 dias

2.073 dias
–
2.073 dias

Cláudio dos Santos :
Na classe...............................
1.887 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

Mario Mendes da Silva :

ou 21 anos e 222 dias

Deocleciane de Araujo Silva :
Na classe...............................
1.951 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 8 anos e 20 dias

2.122 dias
5.765 dias
7.887 dias

Sebastião Miguel da Silva :
Na classe...............................
2.012 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 6 anos e 214 dias

ou 8 anos e 282

Hermes Peçanha Gomes :
Na classe...............................
2.012 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 24 anos e 92 dias

2.086 dias
1.116 dias
3.202 dias

Antonio Luiz da Rocha:
Na classe...............................
2.073 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 6 anos e 274 dias

ou 6 anos e 214 dias

Oswaldo Sampalo:
Na classe...............................
2.121 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 9 anos e 293 dias

2.404 dias
–
2.404 dias

Arnaldo Gouvea Castelo Branco:
Na classe..................................
75 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

Marlo Martins Neto :
Na classe.................................
884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

Na classe.................................
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José Jurandir de Vasconcelos:
Na classe........................................ 1276 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público..............................................

1276 dias
268 dias
1.544 dias

ou 4 anos e 34 dias

1.247 dias
1.114 dias
2.361 dias

ou 6 anos e 171 dias

1.133 dias
3.062 dias
4.195 dias

ou 11 anos e 180 dias

1.071 dias
2.546 dias
3.617 dias

ou 9 anos e 332 dias

885 dias
8.332 dias
9.187 dias

ou 25 anos e 62 dias

840 dias
6.570 dias
7.410 dias

ou 20 anos e 110 dias

Ari Feliciano de Araújo
Na classe......................................
1.245 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público..............................................
Paulo Costa de Oliveira:
Na classe......................................
1.133 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público..............................................
Lazaro de Freitas:
Na classe......................................
1.071 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público..............................................
Arlindo Gomes da Silva:
Na Classe.
855 dias
No Senado................................................
No serviço Público......................................
Antonio Menezes do Nascimento:
Na classe...................................
840 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público......................................

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

CONTRATADOS
Jayme Corrêa de Sá:
No Senado.................................................................

2.122 dias

ou 5 anos e 297 dias

Durvalino Barbosa:
No Senado.................................................................
ATA DA 1ª SESSÃO EM 16 DE MARÇO DE
1953
PRESIDÊNCIA DOS SRS CAFE FILHO,
PRESIDENTE; WALDEMAR PEDROSA, 3º
SECRETÁRIO EM EXERCICIO DE 1 SECRETARIO
E ALFREDO NEVES, 1º SECRETARIO
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Vivaldo Lima
Waldemar Pedrosa
Anísio Jobim
Prisco aos Santos
Magalhães Barata
Antônio Bayma
Victorino Freire
Arêa Leão
Machias Olympio
Joaquim Pires
Ilegível Gomes
Plinio Pompeu
Olavo Oliveira
Ilegível Cavalcante
Georgino Avelino
Ferreira de Souza
Ruy Carneiro
Ilegível Borges
Assis chateaubriand
Apolonio Sales
Novaes Filho
Djair Ilegível
Ilegível da Rocha
Cicero de Vasconcelos
Ismar de Góes
Julio Leite
Durval Cruz
Walter Franco
Landuipho Alves
Aloysio de Carvalho
Pinto Aleixo
Carlos Lindemberg
Luiz Pinoco
Attilio Vivacqua
Sá Pinoco
Alfredo Neves
Pereira Pinto
Alencastro Guimarães
Hamilton Nogueira Mozart Lago
Bernardes Filho
Mello Vianna
Levindo Coelho
Euclydes Vieira
Domingos Velasco

803 dias

Março de 1953

Ofícios:
Do
Sr.
Ministro
da
Fazenda,
comunicando haver tomado providências no
sentido de serem ultimados os dados a que
se refere requerimento n.° 16-53, na autoria
do Sr. Senador Ferreira de Souza Para
imediato encaminhamento a esta Casa do
Congresso.
Ao Requerente.
Dois, da Câmara dos Deputados,
ilegível a rejeição das emendas do Projeto
de Lei da Câmara nº 98-52 e a aprovação
da de numero 2 e rejeição da de nº 1 ao
Projeto de Lei da Câmara nº 186 de
1951.
Senhor Secretário,
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência, a fim de que se digne submetelo à consideração do Senado Federal, o
Projeto de Lei número 2.557-B, de 1952,
que aprova o Acôrdo de Assistência Militar
assinado no Rio de Janeiro, em 15 de março
de 1952, entre a República dos Estados
Unidos do Brasil e os Estados Unidos da
América.
Aproveito o ensejo para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha
elevada estima e distinta consideração. –
Ruy Almeida, 1º Secretário.

ou 2 anos e 73 dias

Dario Cardoso
Costa Pereira
Vespasiano Martins
Ilegível Mäder
Gomes de Oliveira
Ivo d'Aquino
Francisco Gallotti
Alberto Pasqualini
Alfredo Shinch
Camilo Mercio
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Alvaro AdoIpho
Clodomir Cardoso
Cesar Vergueiro
Marcondes Filho
Silvio Curvo
João Villasboas
Flavio Guimarães
Roberto Glasser
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se
presente. 55 Srs. Senadores. Havendo número
legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder à
leitura da a ata.
O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º),
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. 3º Secretario (servindo de 1º), lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens:
Ds ns. 75 a 77-53, do Sr. Presidente da
República, acusando o recebimento de autógrafos de
Decretos Legislativos e devolvendo os dos projetos de
Leis da Câmara ns. 278-52 e 2-53, já
mencionados.
Nº 78-53
Senhores Membros do Congresso Nacional
De achado com o preceito constitucional,
submeto à Vossa aprovação, em cópia
devidamente autenticada, acompanhada de
Exposição de Motivos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do Acôrdo Básica para
Concessão de Assistência Técnica entre o Brasil e a
Organização das Nações Unidas, assinado em
Nova York a 11 de setembro último.
Rio de Janeiro, em 7 de março de 1953. –
GETULIO VARGAS.
Às Comissões de Constituição e Justiça e
de Relações Exteriores.

Nº 20-53
Aprova a Acôrdo de Assistência Militar
assinado no Rio de Janeiro, em 15 de março
de 1952 entre a República dos Estados
Unidos do Brasil a os Estado Unidos da
América.
Congresso Nacional decreta:
Art, 1º É aprovado o Acôrdo de
Assistência Militar assinado no Rio de
Janeiro, em 15 de março de 1952 entre a
República dos Estados Unidos do Brasil e
os Estados Unidos da América.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
As Comissões de Constituição e
Justiça, de Relações Exteriores, de Fôrças
Armadas e de Finanças.
O SR PRESIDENTE: – Na sessão de
25 de fevereiro do ocorrente ano foi lida a
mensagem nº 83 de 23 do mesmo mês,
contendo as razões do veto presidencial, ao
projeto de lei que altera os arts. 2º e 3º da
Lei nº 770, de 21 de julho de 1949, que
criou na cidade de Recife, o Instituto
Joaquim Nabuco.
Conforme, então foi explicado ao
Plenário, a Mesa deixou de convocar desde
logo o Congresso Nacional para apreciar
êsse veto, visto faltarem apenas dois dias
para o término da sessão legislativa
extraordinária em curso, não sendo, assim
possível observar-se a prazo mínimo
estipulado para êsse fim no art. 45 do
Regimento Comum.
Iniciada nova sessão legislativa, cabe
a Mesa nesta oportunidade fazer a
convocação.
A sessão conjunta das duas Casas
para conhecimento do veto em aprêço será
no dia 9 de abril próximo às 14,30 horas, no
Palácio Tiradentes.
A fim de participarem da Comissão
Mista que sôbre êle deve dar parecer,
designo os Srs. Senadores ApoIonio Salas.
Joaquim Pires. Vivaldo .Lima.
Não ha credores inscritos para a hora
do expediente: a palavra a facultada a quem
dela desejar usar. (Pausa).
Não havendo quem queira ocupar a
tribuna, vai-se proceder à eleição para VicePresidente do Senado.
Suspendo a sessão por dez minutos, a
fim de os Senhores Senadores se munirem
de cédulas.
A Sessão e suspensa às 14,40 e
reaberta Ls 1410 horas.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão.
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Vai-se realizar a eleição de Vice. Presidente
do Senado.
Respondem à chamadas os Senhores
Senadores:
Vivaldo Lima
Waldemar Pedrosa
Anísio Jobim
Prisco dos Santos
Magalhães Barata
Antonio Bayma
Victorino Freire
Arêa Leão
Joaquim Pires
Onofre Gomes
Plinio Pompeu
Olavo Oliveira
Kerginaldo Cavalcante
Georgino Avelino
Ferreira de Souza
Veloso Borges
Apolonio Sales
Novaes Filho
Etelvino Lins
Ezechias da Rocha
Cicero de Vasconcelos
Ismar de Goes
Júlio Leite
Durval Cruz
Walter ilegível
Landulpho Alves
Aloysio de Carvalho
Pinto Aleixo
Carlos Lindemberg
Luiz Fineco
Attlio Vivacqua
Sá Tinoco.
Alfredo Neves
Pereira Pinto
Alencastro Guimarães
Hamilton Nogueira
Bernardes Filho
Mello Vianna
Levindo Coelho
Euclydes Vieira
Domingos Velasco
Dario Cardoso
Costa Pereira
Othon Mäder
Gomes de Oliveira
Ivo d'Aquino Francisco Gallotti
Alberto Pasqualini
Alfredo Simch
Camillo Mercio
São recolhidas 50 cédulas que, apuradas,
dão o seguinte resultado:
Senado Marcondes Filho ........
Em branco .............

49 votos
1 vote

O SR. PRESIDENTE: – Está eleito VicePresidente do Senado O Sr. Senador Marcondes
Filho. (Pausa)
Salvo deliberação do plenário, a Mesa
procerá, em seguida, à eleição para 1.° e 2.°
Secretários.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela ordem): – S.
Presidente como o Senado sabe, de acôrdo com o
novo Regimento, a eleição de secretários da
Comissão Diretora se fará em duas cédulas, uma
para 1.° e 2.° secretários e outra para 3.° e 4.°.
O Partido Social Democrático, per deliberação
tomada em sua última reunião escolheu candidato para
o cargo do primeiro Secretário. Quanto ao terceiro não
houve deliberação definitiva. porque o candidato cujo
nome nosso partido deseja apoiar, conforme
comunicado que recebi – não aceitará o cargo.
Compete-me, assim, reunir o meu Partido a fim de
deliberarmos o caso: se êsse ilustre companheiro aceita
a candidatura, organizaremos a chapa com seu nome
se não a aceitar, teremos de escolher outro candidato.
Em relação dos demais partidos – a União
Democrática Nacional o Partido Trabalhista Brasileiro, o
Partido Social Progressista, o Partido Republicano, o
Partido Liberal e o Partido Socialista Brasileiro – não
acôrdo sôbre o preenchimento de cargo de quarto
Secretário. Como o Senado sabe há ainda divergências.
A votação deverá ser feita da forma que expliquei.
Penso de bom aviso fazermos a eleição dos
Secretários na sessão de amanhã, ou então, que se
suspenda a presente sessão por uma hora,
proporcionando se margem para a organização das
cédulas. (Muito bem)
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O SR. ISMAR DE GOES (pela ordem):
– Sr. Presidente, ouvimos a palavra do nobre
Senador Ivo d'Aquino, a respeito da
composição da Mesa do Senado.
Acontece porém, que o Regimento
determina a eleição para o dia de hoje. Se a
adiarmos para amanha estaremos, de começo
contrariando o dispositivo. regimental. Desta
forma. preferiria se suspendesse a sessão por
uma hora, prestando-se assim, obediência a
tetra do Regimento e, ao mesmo tempo,
atendendo-se as razões do ilustre Senador Ivo
d Aquino.
Era a proposta que desejava fazer.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O nobre
Senador Ivo d'Aquino apresenta duas
sugestões: o adiamento da eleição dos Srs.
Secretários para a sessão seguinte ou a
suspensão do processo de eleição pelo
prazo de uma hora, a fim de que se
Senhores Senadores para ela se
preparem.
A Mesa não encontra no Regimento
apoio para uma decisão quanto a primeira
sugestão, que teria de ser submetida ao
voto do plenário.
Quanto a segunda, se não houver
oposição do plenário, a Mesa que,
normalmente, para a preparação do escrutínio,
suspende os trabalhos por 10 minutos,
atendendo as ponderações do nobre líder do
Partido majoritário, a suspenderá por uma
hora, caso em que apenas aumentará, o
período de interrupção. (Pausa).
Não
havendo
oposição,
ficam
suspensos os trabalhos por uma hora, a
fim de se tomarem as providências
necessárias para a eleição dos primeiros e
segundo secretários.
e 20 minutos e reabre-se as 16 horas
Suspende-se a sessão, as 15 horas e 20
minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta
a sessão.
Vai-se realizar a eleição dos 1º e 2º
Secretários.
Respondem a chamada os Srs.
Senadores:
Vivaldo Lima.
Waldemar Pedrosa.
Anisio Jobim.
Prisco dos Santos.
Magalhães Barata.
Antonio, Bayma.
Victorino Freire.
Arêa Leão.
Mathias Olimpio.
Joaquim Pires.
Onofre Gomes.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Kerginaldo CavaIcante.
Georgino Avelino.
Ferreira de Sousa.
Ruy Carneiro.
Assis Chateaubriand.
Apolonio Sales.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Ezechias da Rocha.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Júlio Leite.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Landulpho Alves.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Carlos Lindenberg.
Luís Tinoco.
Attilio Vivaqua.
Sá Tinoco.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Alencastro Guimarães.
Hamilton Nogueira.
Mozart Lago.
Bernardes Filho.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Domingos Velasco.
Dario Cardoso.
Costa Pereira.
Othon Mader.
Gomes de Oliveira.
Ivo d'Aquino.
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Francisco Gallotti.
Alberto Pasqualini.
Alfredo Simch.
Camilo Mércio. (53).
São recolhidos 53 cédulas
apuradas, dão o seguinte resultado:

que,

Senador Alfredo Neves................. 52 votos
Senador Vespasiano Martins........ 51 votos
Senador Hamilton Nogueira..........
1 voto
Em branco..................................... 1 cédula
O SR. PRESIDENTE: – Proclamo
eleitos 1º e 2º Secretários, respectivamente,
os Srs. Senadores Alfredo Neves a
Vespasiano Martins. (Palmas).
Convido o nobre Senador Alfredo
Neves a ocupar o seu lugar na Mesa.
(Palmas).
Encontrando-me eventualmente na
Presidência, em virtude da função que vido o
Sr. Senador Alfredo Neves a até há poucos
momentos exercia, con-assumir a direção
dos trabalhos. (Palmas).
O Sr. Senador Alfredo Neves assume a
Presidência (Palmas).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Srs.
Senadores.
Ao assumir a Presidência, permitam-me
agradeça, desvanecido e emocionado, o
voto do Senado.
Suspendo a sessão, por 10 minutos a
fim de que selam preparadas as cédulas
para a eleição dos 3º e 4º Secretários.
Suspende-se a sessão as 16 horas e
45 minutos, sendo reaberta as 10 horas a 50
minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão.
Vai realizar-se a eleição para 3º e 4º
Secretários.
Respondem a chamada os Srs.
Senadores:
Vivaldo Lima.
Valdemar Pedroza.
Anisio Jobim.
Prisco dos Santos.
Magalhães Barata.
Antônio Bayma.
Victorino Freire.
Arêa Leão.
Mathias Olimpio.
Joaquim Pires.
Onofre Gomes,
Plinio Pompeu.
Olavo Oliveira,
Kerginaldo Cavalcanti.
Georgino Avelino.
Ferreira de Sousa.
Ruy Carneiro.
Assis Chateaubriand.
Apolonio Sales.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Ezechias da Rocha.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Júlio Leite.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Landulpho Alves.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Carlos Lindenberg.
Luís Tinoco.
Attilio Vivaqua.
Sá Tinoco.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Hamilton Nogueira.
Mozart Lago.
Bernardo Filho.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Domingos Velasco.
Costa Pereira.
Othon Mader.
Gomes de Oliveira.
Ivo d' Aquino.
Francisco Gallotti.
Alfredo Simch.
Camilo Mércio. (50)
São recolhidas 50 cédulas que,
apuradas, dão o seguinte resultado:
Senador Francisco Gallotti
Senador Ezechias da Rocha
Senador Hamilton Nogueira
Em branco

46 votos
27 votos
19 votos
4 cédulas
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O SR. PRESIDENTE: – Estão eleitos 3º e
4º Secretários os Senhores Senadores
Francisco Gallotti e Ezequias da Rocha.
(Palmas).
Convido os Senhores Senadores eleitos a
ocuparem seus lugares na Mesa Vai-se proceder
a eleição dos Suplentes.
Suspendo a sessão por 10 minutos para os
Senhores
Senadores
se
munirem
de
cédulas.
A sessão é suspensa as 17 horas e 10
minutos e reaberta as 17 horas e 20 minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Esta reaberta a
sessão.
Vai-se realizar a eleição dos 1º e 2º
Suplentes da Comissão Diretora.
Respondem
à
chamada
os
Srs.
Senadores:
Vivaldo Lima.
Waldemar Pedrosa.
Anisio Jobim.
Prisco dos Santos.
Antônio Bayma.
Onofre Gomes.
Plinio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Kerginaldo Cavalcante.
Georgina Avelino.
Ferreira de Sousa.
Ruy Carneiro.
Apolonio Sales.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Ezechias da Rocha.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Landulpho Alves.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Attilio Vivaqua.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Hamilton Nogueira.
Bernardes Filho.
Mello Vianna.
Euclydes Vieira.
Domingos Velasco.
Dario Cardoso.
Costa Pereira.
Othon Mader.
Gomes de Oliveira.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti. (37).
São recolhidas 37 cédulas que, apuradas
dão o seguinte resultado:
Senador Costa Pereira........
Senador Prisco dos Santos.
Em branco............................

votos
35
35
Cédulas
2

O SR. PRESIDENTE: – Proclamo eleitos,
respectivamente, primeiro e segundo suplentes,
os Srs. Senadores Costa Pereira e Prisco dos
Santos. (Palmas).
Terminada a composição da Mesa, a
Presidência julga oportuno lembrar que a tarefa a
realizar, em seguida, e a escolha das Comissões
Permanentes.
Embora o Regimento não o diga
expressamente, é da tradição não só do
Senado como da Câmara dos Deputados que
não seja dada para Ordem do Dia projeto
algum antes de ser concluída essa eleição,
pois só depois dela se considera completada a
organização da casa para os trabalhos da
sessão legislativa .
Assim, a Mesa não incluirá matéria alguma
na Ordem do Dia antes de escolhidos as
Comissões Permanentes.
Quanto a maneira de se processar essa
escolha, é oportuno lembrar o que diz o
Regimento atual:
"Art. 60 – No dia imediato ao que se
completar a eleição da Mesa, reunir-se-ão os
líderes
dos
partidos
representados
no
Senado
para
o
fim
de
fixarem,
na
forma
da
Constituição
Federal,
a
participação de cada bancada nas comissões
permanentes".
§ 1. Estabelecido, assim, o número
de componentes de cada comissão pelo
critério
das
bancadas,
os
respectivos
líderes entregarão a Mesa, até quarenta e
oito horas depois a indicação nominal
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dos seus representantes nas mesmas
comissões.
§ 2º – Em caso de não cumprimento
do disposto neste artigo, a eleição
se
fará
por
escrutínio
secreto,
mediante
cédulas,
contendo
tantos
nomes quantos os lugares a preencher,
sendo eleitos os mais votados e
assegurada, sempre, a representação
partidária proporcional na forma da
Constituição
e
do
disposto
neste
Regimento.
§ 3º – Concluída a organização
das comissões, por um ou outro
processo, a Mesa fará a proclamação do
resultado.
Nessas
condições,
torna-se
necessário que os líderes dos partidos
representados no Senado se reunam, para
estabelecer a participação de cada
bancada nas Comissões Permanentes; e
que, feito isso, entreguem a Mesa as listas
dos nomes que indicam para integrar êsses
órgãos técnicos, como representantes dos
respectivos partidos.
A Mesa pede que essas providências
sejam tomadas com urgência, a fim de
que se não retarde o início do
pronunciamento do plenário sabre a
matéria já em condições de figurar em
Ordem do Dia.
Assim sendo, encero a sessão e
designo para a próxima a seguinte Ordem
do Dia:
Escolha das Comissões.
Levanta-se a sessão as 17 horas ' 35
minutos.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ASSIS CHATEAUBRIAND
NA SESSÃO DE 5 DE MARCO DE 1953.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sr. Presidente, agradeço a gentileza da
permuta de hora ao nobre representante de
Goiás. Tem o senador Velasco várias idéias
com as quais sinceramente fraternizo,
desde o tempo em que o conheci coma
como colaborador brilhante dos "Diários
Associados".
O SR. DOMIGOS VELASCO: –
Obrigado a V. Exª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Tendo carência de partir para São Paulo,
dentro de trinta minutos, desejava antes
dizer duas palavras ao Senado. Quero
comunicar à Casa a satisfação que nos
domina a mim e a tantos outros
companheiros, pelo parecer que, unânime,
proferiu ontem sôbre a questão do petróleo
nacional a Comissão de Viação e Obras
Públicas do Senado.
Sr. Presidente, quando aqui focalizei o
assunto, pela primeira vez o ano passado,
em favor de uma solução racional de
petróleo brasileiro, tinha certeza de que o
potencial do Senado era o que havia de
melhor. Em suas energias latentes havia
lavras de primeira ordem para produzir um
desses terrenos vulcânicos, propícios a
germinação das sementes, ainda que não
sejam daquelas melhor selecionadas.
Bastava suscitar uma pequena erupção no
gênero
da
que
vem
ocorrer na
Comissão de Viação e Obras Públicas. O
facho rubro aceso, a lava entra
a correr sôbre a terra. Falo diante
de vários notáveis engenheiros: não há
solos mais ricos que aqueles de formação
eruptiva. Mendoza, ali na Argentina, é um
exemplo disto.
O SR. PRESIDENTE: – Um
eminente ensaista, que foi ornamento
desta Casa, o Sr. Gilberto Amado, dizianos ha dias, que o nacionalismo que
temos, hoje representa no Brasil o papel
daninho da febre amarela no passado.
Não conheço outros dois elementos
que
tenham
mais
tolhido
o
progresso
do
Brasil
quanto
a
Serra do Mar e a febre amarela.
É verdade que a Serra em dado
momento,
constitui
refugio
para
os que, temendo a febre, fugiram
do Rio de Janeiro e de Santos ou
fôsse do litoral, onde a estegomia
cantava o seu canto de desolação
e
de
morte.
Os
estrangeiros-
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
O Brasil tem mais de sessenta milhões de
habitantes caro colega. Poderíamos até
deixar de recebê-los.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Os Jacobinos, na fúria da exaltação
chegavam a chamar a febre amarela "a
patriota" porque matava de preferência os
estrangeiros sem excluir às vezes um
Eduardo Prado. Quando o Sr. Percival
ilegível
graças
a
seu
ilegíve
l
empreendimento
do
Brazil
ilegível
contratou Osvaldo Cruz para extinguir o
flagelo em Belém. Vitorioso ali como já o
fôra no Rio de Janeiro o grande ilegível
ilegível ilegível dispôs-se a fazer semear
outras capitais do Norte. De uma dessas
recebeu apêlo para que ilegível de
despachar para lá Osvaldo Cruz ilegível a
febre amarela só matava estrangeiros.
Nenhuma necessidade havia, portanto de
surgir em seu seio Osvaldo Cruz para
extinguir um mal que só exterminava os
forasteiros estando dela imunes os
nacionais. E era do poder de compra dos
mercados
estrangeiros
que
vivia
exclusivamente aquela cidade.
Sr. Presidente, não tenho palavras
para exprimir não só a minha gratidão,
como também a que deverá votar
cinqüenta milhões de brasileiros aos cinco
senadores que na comissão de Viação e
Obras Públicas abriram através das
cortinas espessas do nacinalismo essas
janelas verdes do Brasil.
O SR PLINIO POMPEU: – V. Ex.ª está
fazendo o papel de Osvaldo Cruz.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V.
Ex.ª não queira estragar a minha vaidade. O
nobre senador Pompeu falou sôbre o petróleo
muito antes de mim nesta Casa. Êle tem no
Senado o papel notável do precursor. Não
sou senão seu discípulo e muito aprendi com
o que o nobre colega ilegível disse com
ilegível patriotismo e um acêrvo de cultura
que impressiona a todos nós.
O SR. PLINIO POMPEU: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente – A inocência nacionalista
pretende levar-nos para a fase primária que
chamaríamos verde-amarela do petróleo
precisamente quando o colonialismo está
morto no mundo e os americanos que ela
vive massacrando dão independência às
Philipinas e promovem com os holandeses a
da Indonésia. A Índia passa à categorai de
Domínio e Serra Leoa também. Estamos
ilegível.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
E agora incorporam o Hawai Até na Ásia já
estão incorporando Estados.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
Hawaí dentro de poucos meses será um
Estado americano como o Texas e V. Ex.ª
verá que a população daquela ilha mesmo
hoje pretende tudo menos voltar ao jugo dos
chefes aborígines. A liberdade é uma
instituição cara mesmo a pretos e amarelos
de classes inferiores.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Pois dessa calamidade queremos estar livres
no Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Vemos nesta nova fase da humanidade que
sobrevive à segunda guerra mundial
consolidada e doutrina ilegível Wilson sôbre
a auto-determinação de várias comunidades
asiáticas e africanas. Encontra-se ilegível
ilegível africanos além da África do Sul
constituídos de negros ilegível em antigas
colônias de plantação foram ilegível
tranqüilamente ilegível pelos ingleses com
estatutos ilegível de primeira grandeza.
Êsses domínios membros da ilegível
podem falar à mãe pátria nos têrmos de
igualdade em que ilegível o Canadá,
Austrália e África do Sul. A liberdade anda
ilegível muito mais barata do que se ilegível
nos últimos tempos. Está claro que não falo
do ilegível e da sua ilegível que é Pakim.

DIÁRIO DO COGRESSO NACIONAL
Ao colonialismo que afugenta tanta
iniciativa útil deste país, nós lhe estamos
dando a importância de uma avantesma, que
é do passado. O resvenant está morto, pelo
menos depois das Nações Unidas, A Europa,
os Estados Unidos, a África e a Ásia têm que
sorrir dos temores de tantos brasileiros,
alarmados com o fossil, brandindo, para nos
inquietar, páginas e páginas sôbre o petróleo,
do tempo em que Bufalo Bill fazia "wild
cattle", nos Estados Unidos. O que se mostra
aqui dentro e fora do Senado a respeito das
aventuras do petróleo, são histórias de
quadrinhos. Tem do que andar estupefacto o
continente da nossa sensaboria e do nível
primeiro da nossa formação política.
O SR. PRESIDENTE: – O documento
assinado ontem por cinco brasileiros e em
unissono, abre para o Brasil, a nova era
pacifica, hoje no mundo da cooperação na
exploração do Petróleo, até porque não
passa pela cabeça de nenhum de nós a
"fanciulhce" de excluir seus patrícios dos
proventos da riqueza do óleo, uma vez êle
descoberto e industrializado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Naturalmente, como os estão auferindo os
venezuelanos, bolivianos e colombianos...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Queremos naturalmente, o trabalho de
cooperação, que os americanos aceitaram
em seus primórdios com a Europa, e os
ingleses também em seu Império colonial, e
que uma nação de quatro bilhões de dollars
de orçamento como o Canadá, soberana
como a que mais o fôr ciosa da sua
autonomia como qualquer outra, recebeu de
braços abertos.
Tal a solução que a Comissão de
Viação e Obras Públicas do Senado adotou
por unanimidade.
É grato imaginar que estavam presentes
à reunião, um general e um coronel do
Exército brasileiro. A êsse general podemos
chamá-lo o Naguib brasileiro, porque o
egípcio, o Naguib do Delta do Nilo durante
mais de oito meses lutou à procura de uma
solução exclusivista para o petróleo da sua
terra, e a que encontrou depois desse tempo,
foi a mesma que o general Onofre Gomes,
com os nobres senadores Gallotti, Othon
Mader e Alencastro Guimarães, êsse bravo
Napoleão brasileiro, bem como o insigne
paulista, meu nobre colega em atividades
rurais em São Paulo, senador Euclides Vieira,
adotaram para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE: – Começa-se a
levantar a cortina de ferro que tapava o Brasil
do mundo ocidental na órbita do petróleo.
Esperamos que, daqui por diante, outros
sinos toquem em nosso país, e outras vozes
imitando a dêsses cinco briosos tenores,
possam entoar e tocar a ópera nova do
petróleo, há também o canto lírico da
civilização brasileira. (Muito bem. Palmas) .
Dispomos de uma elite, no Senado a
qual pode ser o porta-estandarte dos novos
métodos da integração do Brasil no sistema
de produção de certas matérias primas que
devem
escapar
ao
controle
dos
nacionalismos enfáticos e de horizonte pouco
tangível. Ainda há pouco narrava a alguns
colegas que se encontra no Brasil o técnico
americano que levou o Peru à posição
privilegiada em que ele se encontra como
uma das nações de maior estabilidade
política, social, econômica e financeira do
hemisfério.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Trata-se daquele técnico que V. Excelência
disse ter ido ao Peru ensinar as coisas mais
triviais? Se é esse devemos mandá-lo de
volta por avião de escoltado pela febre
amarela.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Quanta cousa feia; Expulsão de um
estrangeiro
inteligente
pacífico
febre
amarela etc. Saiba o nobre colega que
esse
etc,
técnico
disse
a
dois
amigos brasileiros que encontrou no Rio
e
em São Paulo
uma
elite
de

idéias tão nítidas quanto ao modo de
promover o progresso e a estabilidade deste
continente sub-desenvolvido da América
Latina que ele nada tinha a fazer no Brasil.
Declarou mais que suas concepções de
administração e produção em larga escala já
se encontravam nos esquemas de trabalho
de muitos brasileiros com quem havia
conversado.
Resta agora,Sr. presidente o Senado
perfilar o ponto de vista da Comissão de
Viação e Obras Públicas e fazer o Brasil
marchar para a frente E' do que precisamos.
Não pode o Brasil viver com o teto baixo sob
o qual vive atualmente, com as reservas que
lhe dão o café o cacau e outros produtos
pouquíssimos como os minerais críticos que
vendemos para a América do Norte.
Cumpre
que
entrem
divisas
correspondentes ao standard de vida que já
nos criamos. A nossa sociedade não pode
suportar – como se diz hoje – o impacto de
uma atuação vizinha na miséria, sem o .... de
uma crise de instabilidade social que nos
pode levar a maiores surpresas. O processo
da desagregação só convem aos elementos
extremistas, que encontram na pobreza do
nosso organismo social.o caldo de cultura
necessário ao desenvolvimento da sua
ideologia.
Tenho já dito e repito-o agora ao
Senado.
Nenhum dos países que até hoje
sucumbiram ao comunismo foi levado a
capitulação dos seus ideais democráticos
senão pelo debilitamento das suas forças
econômicas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Foi pela estupidez das guerras reiteradas
meu nobre colega, das guerras de 1914 a
1918 e de 1939. Esses homens só viveram
de guerras.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Já
que me resta para isto, vamos ao diálogo nobre
colega: A guerra de 14 não foi o panslavismo
um dos maiores responsáveis por ela? Quem a
principiou? Não foi a Russia caminhando contra
a Servia? Qual o país que na hora em que as
nações do ocidente, procuravam colocar Hitler
diante da impossibilidade de fazer a guerra,
desertou do quadro democrático para se pôr ao
lado do ditador alemão? Stalin e mseus apetites
impeialistas não foi mais que um elo da cadeia
dos tzares. Os outros eram tzares brancos e ele,
vermelho, a única diferença que os separa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Meu nobre colega está equivocado. Não sou
defensor da Rússia nem de Stalin.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND – O
único fator de atribulação hoje do mundo é a
Rússia.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Quem o contesta? Mas não é só a Rússia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Se
desejamos acabar com a inquietação do Brasil e
do mundo basta tirar do nosso caminho a
Rússia, Inglaterra e Estados Unidos são
democracias de povos amantes da paz.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
A principal causa da inquietação do mundo é
o interesse armamentista desenfreado por ai
afora. Os grandes os altíssimos industriais os
donos da Ruhr e das indústrias, siderúrgicas
norte-americanas não podem e não querem
parar. A guerra é um negócio para eles,
embora seja uma desgraça para a
humanidade. O mesmo se dá com o
imperialismo russo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Estamos neste momento, discutindo no
Parlamento o acôrdo militar com os Estados
Unidos. Nesse acôrdo senhor presidente não
existe um vendedor de armamentos. Qual
quer de nós que sustenta a aprovação do
acôrdo pode falar de cabeça erguida.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Então quem vende os armamentos é o mo
govêrno americano?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Quem vende não: quem dá os armamentos é
o governo americano.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Exª já examinou o Acordo para saber por
que preço nos dão.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Pela única moeda pela qual vale a pena
comprá-lo a defesa do hemisfério. E' um
preço de "garapa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Para V. Exª é uma "garapa para mim não.
O SR. ALFREDO SIMCH: – E um
"vinagre.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Diz muito bem o nobre senador Alfredo
Simch: é "vinagre.
– Leu V. Ex.ª o Acôrdo? A condição
mais importante da doação é a de que o
Brasil não use essas armas para fazer guerra
sem consultar o estado doador delas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– V Ex.ª está sendo um anjo. Antes era
que o nobre colega quem me chamava de
anjo: mas acreditar nisso é ser arcanjo.
Julga V. Ex.ª que os Estados Unidos nos
dão esse armamento pelos de nossos
belos olhos?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não pelos nossos olhos: mas pela nossa
fidelidade à paz da América. Contra que país
poderíamos usar essas armas? Só contra o
mesmo que já fez um "putch armado no
Brasil – a Rússia. Poderia V. Ex.ª admitir ao
que pudessemos usar éssas armas, contra o
Paraguai, a Bolivia, o Peru ou seja 'qualquer
nação americana? Não somos nós os
campeões da paz continental?
O SR. CESAR VERGUEIRO: – Os
Estados Unidos nos dão armas para a defesa
da democracia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Acaba de falar pela boca de um anjo o ilustre
senador pelo Estado de São Paulo.
Felizmente essas armas são para a defesa
do hemisfério do mundo da democracia.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª me tem acusado de falar pela boca de
um anjo, entretanto, o nobre colega está
falando pela de um arcanjo, acreditando que
os Estados Unidos nos dão armas pelos
nossos olhos para a defesa da democracia .
Conversa. Êles nada dão aos outros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Pergunto ao nobre senador pelo Rio Grande
do Norte Com que moeda á deram desde o
fim da guerra os Estados Unidos trinta
bihões de dolares ao mundo?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Sou democrata sincero e não acredito
na democracia dos plutocratas dos
imperialistas dos que virem explorando o
povo dos que vivem da sua desgraça dos
que vivem da venda de armamentos. É
falsa e ilegível.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V.
Exª homem inteligente...
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Obrigado a V. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
... Está se servindo da eloqüência
incendiária de um anarquista espanhol
(Risos). A literatura corrosiva de V. Ex.ª
hoje é de um leader da generalidade de
Barcelona. Gostaria de ver o nobre colega
malicioso de outras vezes.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Devo ter sangue italiano, um pouco
de português e um pouquinho de
tupiniquim.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Estamos verificando que os antepassados de
V Ex.ª moraram nas fraudas do Vesuvio. Aí a
explicação do parlamentar vulcânico que é
hoje ao petrolizar-nos o nobre senador pelo
Rio Grande do Norte. (Risos).
Perguntaria ao nobre colega que outra
explicação encontra para o fato da América
do Norte dar às de-lars senão o intuito de
fortalecê-las mocracias trinta e cinco
bilhões de do- para garantir a própria
paz dos Estados individualmente e a
humanidade? A guerra fria como a guerra na
Coréia e na Indochina quem tem-
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interesse em alimentá-las é somente á
União Soviética.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI:
–
Eu
poderia
responder a V. Ex.ª mas levaria
muito tempo. Contesto tenha sido
para a defesa da democracia que
os americanos dão armas e
dinheiro as democracias como V.
Exª está pensando foi para a
defesa da plutocracia, isto sim;
Vemos as coisas com olha
diferentes V. Ex.ª põe óculos cor de
rosa quando olha os Estados
Unidos enquanto eu os coloco
escuros lembrando-me do ocorrido
com Nicaragua. Porto Rico e
Panamá recordando-me no final de
contas desse mesmo Porto Rico e
do Havaíi que eles acabam de
converter em Estado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Não é bem assim. Porto Rico ainda é
território; e quanto a Havaii transita
pelo congresso um projeto de lei
transformando o arquipélago n. 49 o
Estado da União A plutocracia
está
financeiramente
acaba
na
América do Norte. O ilustro colega
ignora o que é a vida do um plutocrata
americano.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Não posso saber
pois sou plebeu.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Vou esclarecê-lo a V. Ex.ª.
Tomava eu, um destes dia, um
daqueles almoços, não direi baianos,
mas de fino gosto frances, ao ministro
Simões Fudo. Em dado momento da
palestra, sobre cousas aos Estados
Unidos, perguntei a S. Ex.ª se estivera
alguma vez na casa ao Sr. Nelson
Rockilleer, em Nova Iorque. Declaroume o ministro da Educação que, como
amigo do magnata americano, foi
convidado para um "weck end" na sua
residência de campo. Ali chegando,
tivera remorso e vergonha da
residência que possui em Petropolis. O
seu sobrado petropolitano vale três
vezes a casa do campo de um
Rockifeiler.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Meu nobre colega,
existem tubarões tanto lá como aqui. E
eu, como nada receio, vou botando a
carapuça em todos êles, grandes e
pequenos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Perdão! V. Ex.ª não interpretou bem
as minhas palavras. O Sr. Simões
Filho se referia á modestia e a
sobriedade da casa de campo do Sr.
Nelson Rockfeller. Como muitos
outros plutocratas, para adotar a
linguagem de V. Ex.ª os Rockfeller
são assim modestos.
O
SR.
KERGINAlDO
CAVALCANTI: – E também essa uma
forma de snobismo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Os plutocratas americanos, os
homens mais ricos dos Estados
Unidos, levam um trem de vida
simples. Não ostentam4. Acabou-se
na América do Norte, até o
medalhão
poderoso,
dirigente
das
grandes
organizações
americanas.
Os
boards
de
direção
dos
maiores
organismos
financeiros,
são
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constituídos de antigos empregados. O
presidente da Standard On, por
exemplo, é um antigo caixeiro
da Companhia. Ele começou a vida
há a quarenta anos gahando meia
dúzia e de dólares por semana.
paganda a fabzer lá fora
O
SR.
KERGINAIDO
CAVALCANTI: – Isso não quer dize
nada.
Muito
estrangeiro
começou,
no
Brasil, dormindo na rua e hoje é dono
dos maiores arranha-céus que aqui
se erguem.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Mas esta não será a melhor
propaganda a fazer lá fora do nosso
país? Nos Estados Unidos isto
também é comum. Quem conhece o
meu caso aqui no Rio? Quando
emigrei de Pernambuco para o Rio,
almoçava ou jantava. Só comia uma
vez. Não ganhava nem cinco cruzeiros
por artigo. Fui redator-Chefe de um
grande jornal carioca, e só pude
alcançar 800 cruzeiros mensais, Hoje,
fico
espantado,
quando
aquela
geração nova (dirigindo-se à tribuna
dos jornaIistas) pretende abocanhar
dezessete mil cruzeiros por mês.
(Riso).
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – V. Ex.ª ganhou
pouco no princípio; e agora?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Não queira ter a experiência das
dificuldades que eu passei no Rio de
Janeiro, onde os êxitos literários que
alcancei não correspondiam aos
financeiros.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Hoje, porém, é
diferente... (Riso) A austeridade que V.
Ex.ª prega esta–se vendo que é mais
para os outros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Gostaria que V. Ex.ª pudesse
mostrar qualquer aspecto da minha
vida pessoal destoando que sustento
nesta tribuna. Coma dizia, hoje a vida
de plutocrata americano é muito
diferente do que se pensa aqui.
O SR. CESAR VERGUEIRO: –
Na Inglaterra também se vive
modestamente.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI:
–
Na
Inglaterra
segundo
li num dos jornais da cadeia dos
"Diários
Associados".
apenas
trezentos inglêses deduzidos os
impostos, tiveram rendimento anual
superior a trezentos mil cruzeiros. No
Rio de janeiro. contam-se às
centenas
os
"tubarões"
com
rendimentos superiores.
O S. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– A culpar será, reste caso do
executivo
e
do legislativo que não lhes tira
para o fisco o suficiente a fim de
que V. EX.ª não reclame através do
impôsto de renda. O nobre colega
desconhece o rigor do impôsto de
renda aos Estados Unidos. chega a
absorver até 95% dos rendimentos dos
contribuintes.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Por causa da corrida
aos armamentos.
O SR. ASSIS CHATEAURRIAND:
– Por Causa da guerra e suas con

sequências. A máquina do impôsto de
renda, no Ocidente, faz mais contra os
plutocratas, a que, V. Ex.ª adudiu, do
que trezentos ou quatrocentos Lenines
e Stalins.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – V. Ex.ª está
defendendo Stalin e a Rússia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Ao Contrário: estabeleço uma
comparação. O impôsto de renda
nivela as clases sociais. O plutocrata
trabalha. O fisco toma-lhe quase tôda
a renda, para distribuí-Ia com a nação,
financiando-lhe desde a defesa ate os
serviços sociais.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Não esqueça V. Ex.ª
os dez milhões de enxadas a que se
acurvam os camponeses para produzir
e ganhar aquilo que faz todo o fausto
dessa gente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Fausto em larga decadência. É um
traço, êsse, que dia à dia mais
desaparece do Velho Mundo. Todavia,
neste ponto V. Ex.ª tem muita razão.
Repetidas vezes tenho chamado a
atenção da burguezia mercantil e
industrial brasileira, para o contraste
de certos quadros da sua vida dom o
panorama de pobreza das classes
menos abastadas.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Realmente, V. Ex.ª o
tem feito.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– V. Ex.ª e eu procuramos acertar os
relógios quando falamos nos magnatas
brasileiros. Infelizmente, muitos deles
se acham desajustados aos níveis de
vida da rasil Urge trazê-Ios no quadro
da nossa realidade. Há de fato um
desnível entre os poucos, que têm
muito e a grande massa que têm um
standard of living muito baixo.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – V. Exª lhes tem
chamado a atenção mais de uma vez.
Faço–lhe essa justiça.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUSRIAND: – Precisamente
para poupar nossa sociedade às
convulsões que têm agitado tantas
outras. Os padrões de vida das
nossas classes dominantes são a
meu ver ajuda deveras elevados
Fôra mais prudentes que eles
adotassem os métodos inglêses,
americanos e holandeses. Há
poucos dias aportou em nosso país
um navio de turismo conduzindo
trezentos homens de negócios
ingleses. Sabe V. Ex.ª de quanto
dispunham para gastar no Rio?
Apenas vinte e cinco libras cada!
Almocei com lady Reaity em casa
de um agimo o Sr. Walter
Previman. Ela tinha um grupo em
sua companhia. Todos faziam
contas para o seu orçamento comum
de despesas na casa de 2.500
cruzeiros . Caro colega, acredite no
impôsto de renda. É um rolo
compressor russo a funcionar no
ocidente. Arrasa e nivela as
diferenças econômicas entre ricos e
pobres. Se for a América do Norte, o
caro colega voltará decepcionado.
Regressará com ilegível vazio. Verá
que os últimos homens ricos da
humanidade estão no Brasil.
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O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI – Não posso ir à
América,
meu
caro colega. Sou tão pobre que,
apesar de sentir-me doente, não
posso, sequer fazer uma estação
de águas em Araxá.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Convido V. Ex.ª para viajar
como
observador
dos
"Diários
Associados" aos Estados Unidos. Os
artigos de V. Ex.ª serão benvindos aos
nossos leitores.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI – Agradeço a V. Ex.ª.
Mas sou modesto provinciano do Rio
Grande do Norte.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Se fôsse, voltaria partidário do
modo por que o americano trata o
capital que é na América um
rei destronado. O americano só
acredita no homem que trabalha.
O ministro Simões Filho disse-me
que
imaginava
tudo
menos
que um Rockfeller morasse na
casa pequena, modesta, em que êle
foi ver o Sr. Nelson Rockfeller.
Tive ocasião de jantar em Nova
Iorque,
em
um
ambiente
inteiramente familiar, às sete horas
da noite, como qualquer matuto do
Vale do Ceará Mirim, com o Sr.
Nelson Rockfeller e tôda a família.
Aquele parecia um jantar em
Aaracatuba Tal a fôrça das Estado
Unidos: sua grandeza, o poder
invejável daquela democracia. Não há
república no mundo com mais antidão
para nivelar os homens, para colocar
os bens da vida e da civilização ao
alcance do maior número.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI – Então a culpa é
nicamente deles que nos mandam
fotografias
de
residências
principescas, que se vêm nos
cinemas e que valem centenas e
centenas de milhares de dólares.
Como é que eu pobre tabareu do Rio
Grande do Norte, posso gozar a vida
norte-americana? É impossível.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– V. Ex.ª não deve acreditar em
fotografias. Vá ver a realidade de
corpo presente.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Disso não há perigo,
meu nobre colega. Não tenho com
que.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
–
O
milionário
de
residência
principesca
na América é um personagem fora da
moda. A grande maioria dos ricos ali
vive em apartamentos modestos.
Durante os dias da semana as
próprias
donas
de
casa
vão
para a cozinha porque as criadas
foram para o ilegível estão a
passear.
O SR. PRESIDENTE: – Cinco
patriotas se reuniram ontem para
dizer que o Senado vai ter ilegível a
comunicar ao Brasil em matéria130
de petróleo. Que ilegível a
mensagem peruana, a mensagem
canadense, a mensagem fracesa, a
mensagem norte-americana, contanto
que seja qualquer coisa que marque o
fim do ilegível de petróleo. (Muito
bem, Muito bem).
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Atas das Comissões
Comissão de Redação

5 – Victorino Freire.

Relação das Comissões

Secretário – João Alfredo Ravasco de

Diretora

Andrade.

presidente – Marcondes Filho.
1º Secretário – Alfredo Neves.
2º Secretário – Vespasiano Martins.
3º Secretário – Francisco Gallotti.
4º Secretário – Ezechias da Rocha.
1º Suplente – Costa Pereira.
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor
Geral da Secretaria do Senado.

Comissão Especial para Estudo da
concessão dos Direitos Civis à Mulher
Brasileira

Alvaro Adolpho – Vice-Presidente
João Villasboas.
Gomes de Oliveira.
Attilio Vivacqua.

Comissões Especiais
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional
nº 2, de 1949
Aloysio de Carvalho – Presidente

Domingos Vellasco.
Victorino Freire.
Secretario – Ninon Borges.
Comissão

Dario Cardoso.

Especial

de

Investigação

sôbre as ilegível das instalações da Justiça

Francisco Gallotti.

do Distrito Federal e órgãos relacionados

Anisio Jobim.
Camillo Mercio.

Mello Vianna – Presidente.

Carlos Lindemberg.

Alencastro Guimarães – Relator.

Clodomir Cardoso.

Attilio Vivacqua.

Antônio Bayma.

Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado,
que altera o Código Eleitoral – Lei nº 1.164,
de 24-6-50

João Villasboas.

Marcondes Filho.

Secretário – Ivan Palmeira.

Domingos Velasco.

Auxiliar – Elza G. Schroeder.

Olavo Oliveira.
João Villasboas.
Secretário – Aurea de Barros Rêgo.
Comissão Especial para emitir parecer

Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
1 de 1952

sôbre o Projeto de Reforma Constitucional
Mello Vianna – Presidente.

nº 1, de 1951

Joaquim Pires – Vice-Presidente
Mello Vianna – Presidente

Attilio Vivacqua – Relator.

Olavo Oliveira – Relator.

Dario Cardoso

Dario Cardoso.

Aloysio de Carvalho.

Anisio Jobim.

Camilo Mércio.

Canuto Mercio.

Anisio Jobim.

Clodomir Cardoso.

Clodomir Cardoso.

Ivo d'Aquino.

Gomes de Oliveira.

Alfredo Neves.

João Villasboas (*).

Ferreira de Sousa.

Ivo d'Aquino.

Aloysio de Carvalho.

Carlos Saboya.

Joao Villasboas.

Alfredo Neves.

Joaquim Pires.

Mozart Lago.

Alberto Pasqualini.

Alencastro Guimarães.

Attilio Vivacqua.

(*) Substituído pelo Senador Hamilton

Antônio Bayma.

Nogueira.

Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade
Comissão Especial de Revisão do

1 – Alexandre Marcondes Filho –
–

Comissão

Parlamentar

de

sôbre o ilegível
Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice-Presidente.

Presidente
2

Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.

Código Comercial

Clodomir

Cardoso

–

Vice-

Presidente

Julio Leite.
Landulpho Alves.

3 – Ferreira de Sousa – Relator Geral

Mario Motta.

4 – Attilio Vivacqua

Secretário – Lauro Portella

Aos nove dias do mês de março de
mil novecentos e cinqüenta e três, às
dezessete horas, reune-se a Comissão de
Redação, na sala dos seus trabalhos
ordinários,
achando-se
presentes
os
Srs. Senadores João Villasbôas, VicePresidente, Costa Pereira, Antônio Bayma e
Velloso Borges, deixando de comparecer, por
motivo justificado, o Sr. Senador Clodomir
Cardoso.
E' lida e, sem alterações, aprovada a
ata da reunião anterior.
A
Comissão,
encerrando
os
trabalhos do período de convocação
extraordinária, aprova a redação final do
seguinte parecer:
– do Sr. Velloso Borges, ao Projeto de
Lei do Senado nº 23, de 1950, que atualiza a
contribuição mensal dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, para o montepio
civil e as pensões aos seus herdeiros, e dá
outras providências.
As dezessete horas e trinta minutos,
porque nada mais tem que tratar, a Comissão
encerra os seus trabalhos; e eu, Glória
Fernandina Quintela, Redator de Anais e
Documentos
Parlamentares,
Secretário,
lavrei a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.
PARECER PUBLICADO PARA ESTUDO

Camilo Mercio.

Bernardes Filho.

9ª REUNIÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1953
(Convocação Extraordinária)

Mozart Lago – Presidente.

2º Suplente – Prisco dos Santos.

Março de 1953

Inquérito

Relator: Sr. Olavo Oliveira.
1. O ilustre Senador João Villasbôas
ofereceu ao Senado Federal, em 6-6-52, um
projeto de lei, alterando o Código Eleitoral, o
qual tomou o número 19-52.
2. Por deliberação de 4 de julho de
1952, esta Comissão de Constituição e
Justiça resolveu "dirigir-se ao M Tribunal
Superior Eleitoral para dar-lhe conhecimento
do projeto em aprêço e solicitar-lhe digne-se
de ministrar-lhe a sua douta opinião sôbre o
seu texto, bem como indicar-lhe as demais
alterações de que, no seu intender, deve ser
objeto a lei eleitoral vigente.
3. Neste sentido a Comissão de
Constituição e Justiça dirigiu-se ao C.
Tribunal Superior Eleitoral, no oficio nº 17, de
julho de 1952.
4. Posteriormente, e tendo em mira
acelerar o andamento do Projeto, visto haver
ansiedade da Nação pela reforma da lei
eleitoral, a Comissão de Constituição e
Justiça, assentou a 14 de agôsto de 1942, no
parecer número 759, examinar o Aspecto
Constitucional da proposição, enquanto
chega às suas mãos o aguardado
pronunciamento
do
Tribunal
Superior
Eleitoral, concluindo "pela constitucionalidade
do Projeto nº 19-52, da lavra do eminente
Senador João Vìllasbôas".
5. Incluído na ordem do dia da sessão
de 27-8-52, e adiada a sua discussão para o
dia 9 de setembro, recebeu o mesmo duas
emendas,
dos
eminentes
Senadores
Professor Aloysio de Carvalho, e Walter
Franco.
6. Visam ambas os arts. 184 e 185 do
Projeto, que instituem uma nova modalidade
de perda do mandato, qual seja a da
renúncia tácita pela mudança de partido,
chega a vergonha do regime.
7. Para o Senador Professor Aloysio
de Carvalho os arts. 184 e 185 do Projeto
"São
Flagrantemente
inconstitucionais,
visto como a Carta Magna, enumera, no seu
art. 48 §§ 1º e 2º, os casos da perda do
mandato.
Já o Senador Walter Franco, admite
tal
perda
de
mandato
para
o
representante eleito pelo sistema propor-
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cional e repele-a para o representante
eleito pelo princípio majoritário.
8. Nos têrmos, em queestá,
colocado o problema, aflora uma questão
de direito constitucional para o Senado
Federal encarar. El-lo; o Estatuto político
do País regulou, no seu artigo 48, §§ 1º
e 2º, Todos os casos de perda do
mandato, ou pode lei ordinária aumentáIo?
9. Na primeira hipótese, a perda de
mandato
é
Matéria
Constitucional
insusceptível delei ordinária, o que não
ocorre na segunda.
10. Na nossa organização política, o
pronunciamento da constitucionalidade
das leis cabe ao poder judiciário.
11. E êste já decidiu, Em Concreto,
que lei ordinária é capaz de estabelecer
casos outros de perda de mandato, além
dos definidos no artigo 48 §§ 1º e 2º da
Constituição de 18 de setembro de 1946.
12. Para o aludido fim, a Lei número
211 de 7 de janeiro de 1948,
disciplinando a perda do mandato, criou
para a mesma casos não enfeixados no
art. 48 §§ 1º e 2º da Constituição
Federal, entre os quais figuram, a
cassação do registro do respectivo
partido, quando incidir, no § 13 do art.
141, e a perda dos direitos políticos.
13. Em virtude da Lei nº 211, de 7
de janeiro de 1948, foram declarados
extintos os mandatos dos delegados
eleitos, sob a legenda do Partido
Comunista do Brasil, aos nossos
diversos órgãos legislativos.
14. Pela Resolução nº 2.565, de 9
de janeiro de 1948, o Tribunal Superior
Eleitoral. Entendeu ser Constitucional a
Lei nº 211 e com base nela foram
tangidos das nossas casas legislativas
numerosos representantes comunistas,
por haver sido cassado o registro do seu
partido. Caso de Perda do Mandato, não
Regulado no artigo 48, §§ 1º e 2º da
Constituição Federal.
15. O Supremo Tribunal Federal
negou-se a declarar a invalidade do
referido julgamento, na decisão dos
mandatos de segurança contra o mesmo,
impetrados sôbre os nº 896, em favor de
Luís Carlos Prestes, e 900, em benefício
de Abílio Fernandes e outros.
16. Roma falou. O nosso poder
judiciário já resolveu e em processo
rumoroso e célebre, que a perda do
mandato legislativo é objeto de lei
ordinária.
17. A sua conclusão está, aliás, em
consonância com a lição de Ruy
Barbosa, para quem "os princípios
constitucionais nada têm que ver com a
durabilidade
atribuída
ao
mandato
legislativo (Revista do Supremo Tribunal
Federal, V. VIII).
18. E' que, como salienta o
Desembargador
Sabóia
Lima,
"a
durabilidade ou perda de mandato não é
Ato ou Princípio Constitucional; não
refoge, portanto, à alçada ordinária do
Legislativo". (Diário da Justiça, de 20 de
agôsto de 1949, pág. 7.673).
19.
Arrematando,
somos
pela
constitucionalidade dos arts. 184 e 185
do Projeto, que, neste tocante não
precisam ser escolmados por nenhuma
das duas emendas apresentadas, que
devem ser rejeitadas.
Sala Ruy Barbosa em 18 de março
de 1953. – Olavo Oliveira, Relator.
PARECER PUBLICADO PARA ESTUDO
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre Ofício nº S-1-53, da Câmara
Municipal de Jaboticabal, solicitando
revogação do Art. 12, do Decreto nº
9.777, de 6 de setembro de 1946
Relator: Sr. Anisio Jobim.
1. Em ofício nº 42 de 1952, a
Câmara Municipal de Jaboticabal solicita
revogação do art. 12, do Decreto nº
9.777, de 6 de setembro de 1946.
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Aquela entidade municipal, em sessão
realizada a 30 de abril do ano passado
deliberou aprovar por unanimidade de
votos o pedido do Legislativo Municipal de
Santo André Estado de São Paulo,
encarecendo a necessidade de ser
revogado o artigo 12 do citado Decreto nº
9.777, de 6 de setembro de 1946, porque
atentatório ao princípio de autonomia
municipal, permitindo que a Fundação da
Casa Popular viole dispositivos da Carta
Magna e desrespeite leis municipais
reguladoras das edificações a serem
levantadas nos municípios.
A Câmara de Jaboticabal por seu
Presidente o Dr. Francisco Iglésias, não
declina, no ofício aludido, o artigo de lei
violado da Constituição, nem as leis
municipais feridas pelo citado art. 12 do
Decreto em apreço.
Sustenta, apenas, que tal artigo
é inconstitucional, que atenta contra
o princípio de autonomia dos municípios
e se lança contra leis municipais que
regulam a edificação de prédios nos
municípios.
Temos, pois, que falar sôbre a
sugestão, objeto de pedido, e verificar que,
de acôrdo como nosso Pacto Político, o
artigo em apreço não se acomoda ao texto
constitucional e é antitético com as
disposições de leis do Município.
O princípio básico consagrado pela
Carta Magna é o da autonomia que ela se
comprometeu a manter na letra E, do art. 7
nº VII.
O art. 28 define as condições em que
a
autonomia
dos
municípios
sera
assegurada.
As características da autonomia são
exercidas a) pela eleição do Prefeito e
Vereadores; b) pela administração própria,
no que concerne ao seu peculiar interesse
e, especialmente;
1) a decretação e arrecadação dos
tributos de sua competência e a aplicação
das suas rendas;
2) a organização dos serviços públicos
locais.
Além da renda (art. 29) que lhe é
atribuída por força dos parágrafos 2º e 4º
do art. 13, e dos impostos que no todo ou
em parte, lhes foram transferidos pelo
Estado, pertencem aos Municípios os
impostos:
I – predial e territorial urbano;
II – de licença;
III – de indústria e profissões;
IV – sôbre diversões públicas;
V – sôbre atos de sua economia ou
assuntos de sua competência.
Convém relembrar o pensamento de
Ruy Barbosa: "A autonomia dos Municípios,
é a necessidade capital na educação
democrática do país. (Espínila – "A nova
Constituição do Brasil).
Êste autor diz que os Municípios tem
administração própria, organizou os seus
serviços, decretam e arrecadam os seus
impostos, respeitando os princípios da
Constituição Federal e dão aplicação
própria as suas rendas.
Por aí se vê que o mencionado artigo
12 do Decreto nº 9.777, de 6 de setembro
de
1946,
não
se
adapta
ao
texto constitucional não se ajusta no seu
salutar
princípio,
a
sua
finalidade
democrática.
Mas no caso sujeito a exame e
ilegível de Jaboticabal, não há a aleconstante do Ofício da Câmara Mugada
inconstitucionalidade, porque a Constituição
estabelecendo a competência da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal sôbre cobrança de impostos, taxas,
e outras matérias ali consignadas, diz em
relação aos municípios que lhes é vedado
"lançarem impostos sôbre:
"a) bens, rendas e serviços uns dos
outros, sem prejuízo da atribuição dos
serviços públicos concedidos, observado
disposto no parágrafo único deste artigo".
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O parágrafo único diz assim:
"Os serviços públicos concedidos não
gozam de isenção tributária, salvo quando
estabelecida pelo poder competente ou quando
a União a instituir, em lei especial, relativamente
aos próprios serviços, tendo em vista interesse
comum".
No caso em apreço há um Decreto do
Govêrno Federal que dispõe sôbre recursos
financeiros para a Fundação da Casa Popular,
altera a lei do sêlo e dá outras providências.
O Artigo 12 visa inquestionávelmente o
bom público beneficia a coletividade, facilitando a
moradia, o lar, problema angustiante que nos
assoberba.
Por consequência, justifica-se o dispositivo,
taxado de atentar contra a Constituição Federal.
Ele não é atentatório da nossa Carta Magna.
O parecer é portanto contra a sugestão da
revogação do mencionado artigo do citado
Decreto.
Sala Ruy Barbosa, em 18 de março de
1953. – Anisio Jobim, Relator.
ATA DA 3ª SESSÃO EM 18 DE MARÇO DE
1953
PRESIDENCIA DOS SENHORES ALFREDO
NEVES, 1º SECRETÁRIO E FRANCISCO
GALLOTTI, 3º SECRETARIO EM EXERCÍCIO
DE 2º SECRETARIO
As 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Vivaldo Lima.
Waldemar Pedrosa
Anisio Jobim.
Prisco dos Santos.
Magalhães Barata
Antônio Bayma.
Victorino Freire.
Aréa Leão.
Mathias Olimpio.
Joaquim Pires.
Onofre Gomes.
Plinio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Kerginaldo Cavalcante.
Georgino Avelino.
Ferreira de Sousa.
Ruy Carneiro.
Assis Chateaubriand.
Apolonio Salles.
Novaes Filho.
Djair Brindeiro.
Ezechias da Rocha.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Júlio Leite.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Landupho Alves.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Carlos Lindenberg.
Luís Tinoco.
Sá Tinoco.
Alfredo Neves.
Alencastro Guimarães.
Hamilton Nogueira.
Mozart Lago.
Bernardes Filho.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Domingos Velasco.
Dario Cardoso.
Costa Pereira.
Othon Mader.
Gomes de Oliveira.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Alberto Pasqualini.
Camilo Mércio. (49).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se
presentes 49 Srs. Senadores. Havendo número
legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder a
leitura da ata.
O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º)
procede a leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 3º Secretario (servindo de 1º) lê o
seguinte:
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EXPEDIENTE

PARECER

Mensagem nº 80-53, do Sr. Presidente
da República, devolvendo autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 13-53, já
sancionado.
Ofícios:
Do Sr. Secretário da Presidência da
República, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara número 144-52, em vista
de, sôbre os mesmos não se haver
pronunciado o Sr. Presidente da República.
A promulgação.
Do Sr. Ministro das Relações, acusando
o recebimento de comunicações.
São lidos e vão a imprimir os seguintes:

Nº 179, de 1953

PARECER
Nº 177 de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto da Câmara nº 371 de 1952
Relator: Sr. Apolonio Sales.
O projeto de lei nº 371, de 1952, vindo
da Câmara dos Deputados abre, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especial
de Cr$ 100.000.00 (cem mil cruzeiros) como
auxílio a primeira Exposição-Feira Regional
de Pecuária, sob o patrocínio da Prefeitura
Municipal de Soure, Estado da Pará.
Trata-se da primeira iniciativa destinada
a levar aos pecuaristas do Estado do Pará o
necessário estimulo para induzi-los ao
selecionamento e melhoria dos seus
rebanhos.
Nessa extensa região do sententrião
brasileiro, apenas dois ou três criadores já
sentiram que não é econo-especificas na
base dos metodos e mico prosseguir nas
suas
atividades
processos
empiricos
imemorialmente
ali
praticados.
Daí,
buscarem, no Sul do País, os elementos
necessários ao desenvolvimento de suas
fazendas expressos na aprendizagem dos
métodos mais modernos e na aquisição de
bons reprodutores.
Não há, como se deixar de emprestar a
essa iniciativa, conhecidas que são os seus
magnificos resultados, todo o apoio de que
carece.
Nestas condições, esta Comissão opina
pela aprovação do projeto.
Sala Joaquim Murtinho, 4 de março de
1953. – lsmar de Góes, Presidente, em
exercício. – Apolonio SaIles, Relator. – Pinto
Aleixo. – Cesar Vergueiro. – Durval Cruz. –
Plínio Pompeu. – Domingos Velasco. –
Cícero de Vasconcelos. – Victorino Freire.
PARECER
Nº 178, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça
– sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
90-52
Relator: Sr. Camilo Hércio.
Pelo projeto é mantida a decisão do
Tribunal de Contas que negou registro ao
têrmo do contrato celebrado entre o Serviço
Regional de Obras da 5ª Região Militar do
Exército e a firma Th. Marinho de Andrade,
Construtora Paraná S. A.
Determinaram a negativa, conforme
ressalta em seu oficio aquele órgão,
preliminarmente, a falta de publicação do
contrato, não terem sido apresentados os
documentos da contratante; não ter havido
concorrência, nem empenho da despesa,
decorrendo, além do mais, o prazo legal, sem
que houvesse pedido de reconsideração.
Considerando justa a decisão opino
pela aprovação do projeto, nada lhe tendo a
opor sob o aspecto constitucional.
Sala Ruy Barbosa, em 4 de dezembro
de 1952. – Dario Cardoso, Presidente. –
Camilo Mércio, Relator. – Joaquim Pires. –
Aloysio de Carvalho. – João ViIlasboas. –
Alvaro Oliveira. – Anisio Jobim.

Da Comissão de Finanças, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de
1952
Relator: Sr. Pinto Aleixo.
O Tribunal de Contas, em sessão de 31
de agôsto de 1951, negou registro ao
contrato celebrado entre o Serviço Regional
de Obras da 5ª Região Militar e a firma Th.
Marinho de Andrade, Construtora Paraná S.
A. porque:
a) não foi publicado;
b) não foram apresentados os
documentos da contratante;
c) não houve concorrência;
d) a despesa não foi empenhada.
Não tendo o Ministério da Guerra
pedido
reconsideração,
opinamos
favoràvelmente ao presente projeto, que
mantém o ato do Tribunal de Contas.
Sala Joaquim Murtinho, em 4 de março
de 1953. – Ismar de Góis, Presidente em
exercício. – Pinto Aleixo, Relator. – PIinio
Pompeu. – Alvaro Adolpho. – Victorino Freire.
– Cícero de Carvalho. - Alfredo Neves. –
Durval Cruz. – Domingos Velasco.
PARECER
Nº 180, de 1953
Da
Comissão
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1953
Relator: Sr. Othon Mâder.
A Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei nº 12-53, de iniciativa do
Deputado pelo Rio Grande do Norte,
Deoclécio Duarte, dando ao aeroporto da
cidade de Mossoró, a denominação de
"Aeroporto Dix-Sept Rosado".
Justificando o seu ato, o autor do
Projeto e o seu Relator na Comissão de
Transporte, Comunicações e Obras Públicas,
Deputado Mendonça Júnior, lembram que
Diz-Sept-Rosado, filho de Mossoró, foi
prefeito daquele município e mais tarde
Governador do Estado potiguar, posto em
que faleceu, em consequência de um sinistro
aviatório, na cidade de Aracajú. Além de
político destacado, membro de família
tradicional e altamente conceituada, foi
também um administrador honrado e
clarividente, cuja sensível para o Rio Grande
do Nor- morte tão prematura foi uma perda
te. Além desses atributos, o extinto
governador daquele estado nordestino
colaborou entusiasta e eficientemente pelo
desenvolvimento da aviação deixando por
isso
seu
nome
ligado
aos fastos
aeronáuticos. Daí a lembrança de dar o seu
nome ao citado aeroporto.
Essa a homenagem que se quer tributar
a quem, em vida foi um eminente filho do Rio
Grande do Norte.
Queremos advertir que êsse hábito de
se dar aos aeroportos nomes de pessoas,
ilustres embora, porém diferentes da
localidades em que se situam, traz,
necessàriamente, embaraços e dificuldades
as atividades aviatórias, concorrendo para
certa confusão, tanto para os passageiros e
emprêsas, como para os aeronautas e
pessoal terrestre, imcumbido da segurança
dos vóas como anda para as publicações e
registros de vôo nacionais e internacionais.
Talvez outra homenágem, tão alta ou
maior
ainda,
possam
prestar
os
riograndenses do norte, ao seu saudoso
governador, sem interferir num setor onde
deve haver clareza, simplicidade e precisão,
como é o das atividades aeroviárias, que
interessam, não só ao Rio Grande do Norte,
como a todo o Brasid e aos mais longínquos
países do globo.
Já em outra oportunidade dei meu
voto contrário a um projeto, que mu-
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dava o nome de outro aeroporto, para
homenagear um ilustre cidadão mineiro.
Continuo no mesmo ponto de vista, não
podendo, portanto, votar favoravelmente ao
projeto.
Sala das Comissões, em 4 de fevereiro
de 1953. – Euclydes Vieira, Presidente. –
Othon Mâder, Relator. – Onofre Gomes. –
Francisco Gallotti. – Alencastro Guimarães.
PARECER
Nº 181 de 1953
Da Comissão de Constituição e
Justiça – sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 40-52.
Relator: Sr. Joaquim Pires.
O ilustre deputado Aliomar Baleeiro,
com notável e patriótico descortinio, houve
por bem, útil e necessário retirar do pé do
arquivo da Câmara o projeto de lei de sua
autoria, que dormia esquecido desde 20 de
outubro de 1947, se bem que êste descaso
houvesse reclamado em 1949 e em 1950, só
tendo tido regular andamento em setembro
de 1951.
Sôbre o projeto disseram os Ministérios
da Fazenda e do Trabalho, respectivamente
pelo Conselho Superior das Caixas
Econômicas e o Departamento Nacional de
Previdência Social, os quais apresentaram
sugestões em parte adotadas pelas
Comissões da Câmara chamada a se
pronunciar sôbre o projeto em aprêço.
Em que pese a alto saber e
competência de tais órgãos, acho que
complicaram com minuciosas exigências de
matéria estranha ao objetivo do projeto e sua
finalidade.
De fato, o que pretendia o autor de tão
útil quão necessária iniciativa, era assegurar
aos Municípios, com menos de 15 milhões de
cruzeiros
de
arrecadação
anual
o
financiamento, a longo prazo, de serviços
públicos de extrema necessidade às suas
populações, nomeadamente; água, esgôto,
iluminação elétrica, mercados públicos,
pontos e hospitais, por serem serviços
visceralmente municipais.
O projeto, entretanto, subordina a
concessão dos empréstimos às normas
burocráticas que os retardam quando não os
anulam. Complica com a emissão de apólices
para serem caucionadas a fim de garantirem
o empréstimo almejado e, nesse sentido, cria
exigências sòmente solucionáveis com a
intervenção da política, o que vale dizer, do
prestígio governamental.
Propomos por isso que a Comissão
adote as seguintes emendas:
EMENDA Nº 1
– Eliminem-se as letras d, é, f e h do art.
1º letra d – "construção de edifícios
adequados
a
hotéis
hospedaria
e
cinemas".
O assunto que envolve a emenda
escapa ao âmbito das funções municipais
porque o Município ou irá construir tais
edifícios para explorar o comércio industrial a
que se destinam tais edifícios, o que não é
aconselhável, ou os irá arrendar para que a
exploração seja feita por particulares,
hipótese essa em que seria mais proveitoso e
menos arriscado dar uma concessão com
favores e isenções desde logo, ao indivíduo
conhecedor e inteirando no negócio a ser
explorado.
Letra e – "Caís de atracação de navios
ou embarcações e respectivos armazens".
Quem diz navios faz presumir
navegação; esta pode ser de longo curso ou
de cabotagem. Ambas escapam à ação
Municipal mesmo quando fluvial porque a
União
é
quem
superintende
e
supervisiona tais serviços mesmo quando
fluviais.
O art. 4º item XII da Constituição
dá à União a competência para explorar
tais serviços
e legislar sôbre na-

vegação de cabotagem. (Const. Artigo cit.
item XV letra I).
letra f – "Matadouros modêlo com
aproveitamento de subprodutos e balanças
automáticas de pezar gado".
A lei cogita de Municípios com renda
inferior a 15.000 cruzeiros anuais, bem
modesto, portanto, para serem aparelhados
com utensílios de tão alto custo, tanto mais
que para tais Municípios já cogita a lei de
"Mercados Públicos" onde o abate e a venda
de carnes se faz regularmente.
Nos Municípios de que cogita a lei as
rezes abtidas diariámente são em número
redusidíssimo no máximo cinco; para que
Matadouros
Modêlo
com
balanças
automáticas, etc?
letra h – "linhas intermunicipais de
transporte marítimos fluviais ou rodoviários
coletivos de passageiros e cargas.
Quanto a linhas itermunicipais de
transportes marítimos e fluviais as razões
para a recusa de aprovação são as mesmas
dadas para a eliminação da letra D; sendo
que as sôbre rodovias coletivas para
transporte de passageiros e cargas em linhas
intermunicipais, é da competência do Estado
e não do Município, superitendê-las.
EMENDA Nº 2
Suprimam-se os §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art.
1º que se relacionam com emissão da
apolices.
Os §§ acima citados, se relacionam com
a autorização para emissão de apólices
Municipais, além de serem dadas em
garantia de empréstimos, já garantidos pelo
Govêrno Federal, que é quem paga aos
Municípios as quotas que a Constituição lhes
outorgou como participantes do impôsto de
renda cobrado pela União (art. da Const.
Federal).
Não se justificam tais emissões que
vêm encarecer os empréstimos e quiça forçar
a responsabilidade de duplo pagamento de
juros.
EMENDA Nº 3
Suprima-se o § 1º letra "a" a "d" do art.
6º ando-se nova redação a êste artigo.
A supressão impõe-se bastando para
isso enunciar do mesmo que assim dispõe o
§ 1º: "Os empréstimos desta lei só se
concederão para os serviços quando
instaladas e explorados: a) diretamente pelo
Município ou Municípios associados".
O projeto assegura o financiamento por
empréstimo a longo prazo, para instalação ou
ampliação dos seguintes Serviços públicos:
a) Captação, canalização e tratamento
químico de agua potável: b) produção e
distribuição de energia elétrica: c) rêde de
esgôtos etc:
Entende-se que o Município precise do
empréstimo para os fins acima referidos; pelo
art. 6º, 1º e letra "a" a "d", os empréstimos só
serão concedidos para os serviços quando
instalados e explorados diretamente pelo
Município ou Municípios associados ou por
outras instituições que mencionarão.
Haverá nada mais inconsequente e
absurdo?
Nestes têrmos somos pela aprovação
do projeto nº 40, de 1952, quanto à sua
constitucionalidade, e com as emendas que
apresentamos.
Sala Ruy Barbosa, em 25 de Julho de
1952. – Aloysio de Carvalho, Presidente. –
Joaquim Pires, Relator. – Attilio Vivacqua,
com restrições quanto as emendas. – Ruy
Carneiro. – Clodomir Cardoso, – Ivo
d'Aquino.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
MOZART LAGO
A constituicionalidade do projeto,
como do substitutivo do nobre relator –
Senador
Joaquim
Pires,
também
a
mim
me
parece
indiscutível.
Não
obstante,
voto
pela
rejeição
in-
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tegral do profeta e do substitutivo, por
considerá-los inconvenientes e inadequados
ao objetivo que colimam. Sou dos que
entendem que a assistência social esboçada
em nossa pátria ainda é assás precária. É
público e notório, por exemplo, que os
institutos de aposentadoria e pensões, bem
como as caixas econômicas do país, ainda
não atenderam, nem ao menos, a um têrço
dos financiamentos que lhes são solicitados
só para aquisição ou construção de casas
próprias, de um teto pára moradia. Receio,
assim, que os órgãos incumbidos por nossas
leis de propiciar dita assistência, ou não
suportem o desvio de fundos que o projeto e
o substitutivo lhes prescrevem, ou, se forem
constrangidos a atender o novo encargo e
dos empréstimos a longo prazo aos
municípios, virão a cair na impossibilidade
quasi absoluta de satisfazer aos reclamos
que a aludida assistência social que lhes
incumbe incrementar, está de ano para ano a
exigir que se aperfeiçoe e amplie. Dos
pareceres emitidos pelo conselho Superior
das Caixas Econômicas e do Departamento
Nacional de Previdência Social, sôbre o
projeto da Câmara ressaltam, aliás evidentes
embora em têrmos outros, o mesmo receio,
acrescido do temor a operações de crédito
em que a impontualidade dos pagamentos
por parte dos devedores é regra geral. A idéa
do projeto, de autoria do notável deputado
Aliomar Baleeiro, sem favor nenhum,
ornamento dos mais brilhantes da Câmara
Federal, é excelente e merece todo apoio. As
providências indicadas para corporificar a
grande idéia é que são inconveniente e
impróprias. Vestem um santo, despindo
outro, para falar em linguagem que o povo
entenda. Sobram, no entanto, ao mesmo
eminente parlamentar, como ao nobre relator
do substitutivo, talento e cultura, e até
competência especializada para tornar
vitoriosa sua grande idéia, através de uma
emenda à Constituição Federal em que seja
revista a discriminação dos impostos e
rendas
em
vigor,
atribuindo-se
aos
municípios ou mais renda constitucional, ou,
ao menos maiores percentagens nas rendas
nas de que já participam e pertencem
à União como por exempla a do § 4º do
art. 15.
Sala Ruy Barbosa em 25 de Julho de
1952. – Mozart Lago.
PARECER
Nº 182 de 1953
Da Comissão de Finanças sôbre o
projeto de Lei da Câmara número 40, de
1953.
Relator: Sr. Alfredo Neves.
O projeto de lei da Câmara dos
Deputados nº 40, de 1952, assegura o
financiamento, a longo prazo, aos municípios
com
renda
própria
inferior
a
Cr$
15.000.000,00, para instalação ou ampliação
dos seguintes serviços públicos:
a) captação, canalização e tratamento
químico de água potável;
b) produção ou distribuição de energia
elétrica;
c) rêde de esgotos;
d) construção de edifícios adequados
para hotéis ou hospitais e cinemas;
e) cais de atracação de navios
ou
embarcações
e
respectivos
armazéns:
f)
matadouros-modêlo
com
aproveitamento de sub-produtos e balanças
automáticas de pesar gado;
g) mercados públicos;
h) linhas intermunicipais ou interdistritais
de transportes marítimos e fluviais ou
rodiviários coletivos de passageiros ou
cargas;
i)
linhas
telefônicas
urbanas
intermunicipais ou interdistritais;
j) pontes e estradas sob regime de
pedágio:
k) hospitais e casa de saúde.
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Os empréstimos serão feitos por prazos
não inferiores a 10 anos, nem superiores a
20 pelo sistema de amortizações mensais
iguais segundo a tabela Price, pelos
menores juros cobrados no momento
para financiamentos semelhantes pelas
Caixas
Economicas
e
Institutos
de
Previdência,
podendo
os
títulos
respectivos serem descontados pelo Banco
do Brasil.
Na Comissão de Constituição e Justiça
foram sujeridas três emendas que procuram
atenuar de certo modo, os efeitos do projeto
por isso que reduzem os itens do art. 1º
relativos aos serviços para a instalação ou
ampliação para os quais os municípios
poderão recorrer a empréstimos nas
Caixas Econômicas ou Institutos de
Previdência.
Nenhuma delas, porém procurou pelo
menos atenuar os graves inconvenientes que
a proposição acarretará não só as Caixas
Econômicas como aos diversos institutos de
previdência
Nenhuma delas, porém procurou pelo
menos atenuar os graves inconvenientes que
a proposição acarretará não só às Caixas
Econômicas como aos diversos institutos de
previdência com a obrigatoriedade da
concessão de empréstimos para ampliação
ou instalação de serviços públicos nos
municípios de renda inferior a Cr$
15.000.000,00 vale dizer a maioria dos
municípios brasileiros cuja receita em regra
se vê comprometida talvez em 75% com a
verba pessoal e as despesas resultantes do
seu Poder Legislativo inclusive com
vereadores remunerados.
Ademais a condição de prioridade que
se
prescreve
sôbre
qualquer
outro
empréstimo não é aconselhável de modo
geral, por contrariar a política inversionista
dos institutos e caixas que devem visar em
primeiro lugar o interesse direto da
coletividade
segurada
e
apenas
subsidiariamente o da coletividade nacional.
De modo que o atendimento da prioridade
absoluta reclama outro preceito que
resguarde de algum modo, os interesses
precínuos dos institutos.
Outra questão a examinar-se sem
dúvida, é a relativa aos juros do capital
emprestado juros que não podem ser menor
possvel mas devem ficar desde logo
expresso. E' sabido que o rendimento das
inversões dos institutos e caixas de pensões,
estruturadas no regime de capitulação, é uma
fonte de receita. Cobrá-los abaixo da taxa
atuarial pré-estabelecida será levar tais
instituições a consequências financeiras
danosas. O último empréstimo, realizado
para obras em município favoreceu á cidade
de Porto Alegre e a Caixa Econômica Federal
mão grado tôda at bôa vontade, só o poude
fazer aos juros de 8%.
Ademais o projeto tem objetivos amplos
por isso que permite empréstimos para uma
série de realizações que embora de utilidade
e
mesmo
necessárias
nadem
ser
colocadas no plano daquelas que a iniciativa
particular bem as pode tomar a seu
emprego, algumas das quais a emendas
pires Ferreira manda suprimir em hora
mantendo a letra k, quando não há
empreendimento tão característico da
iniciativa privada qual a construção de casas
de saúde. A vingar o projeto por isso
que em tese encerra o mesmo propósito dos
mais
louváveis
dever-se-ia
permitir
empréstimo apenas para três finalidades;
captação de água, produção de energia
elétrica e estabelecimento de rede de
esgôtos.
Esses
são,
se
ilegível
serviços
imprescindíveis
a
existência
normal de quantos vivem no nosso
"hinterland'
cujas
municipalidades
se
apresentam sob condições de penúria e
financeira quasi irremovíveis o que lhes
impede de atender aos mais rudimentares
melhoramentos de caráter coletivo, como
sejam aqueles ligados aos problemas de
higiene de saúde e de transporte.
Este último.
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entretanto, procuraram os constituintes de
1946 solucioná-lo praticamente quando se
mandou entregar às municipalidades 10% da
arrecadação do impôsto de renda para
melhoria ou construção de estradas
vicinais, dispositivo que vem sendo
regularmente cumprido. Essa importância
entretanto talvez por falta de fiscalização
não te mtido aplicação regular. Daí
ainda,
a
precaridade
das
rodovias
municipais, mal construídas e precáriamente
conservadas.
Esse, a nosso vêr, deveria ser a
finalidade precípua de uma providência
legislativa que tenha por escôpo facultar as
municipalidades a obtenção de recursos
materiais que lhes permita levar às
populações pelo menos das sedes e
distritos, as condições de higiene e de
conforme indispensáveis ao desenvolvimento
do clima de progresos de bem estar
e de tranqüilidade capazes de radicar o
homem ao seu torrão natal ou extrair a
quantos num meio mais socegado e
compatível com o próprio temperamento
procuram
atividades
que
lhes
proporcionem meios de manter sua própria
subsistência.
O projeto entretanto, providencia o
financiamento, com prioridade nos instituto e
caixas
de
aposentadorias
até
a
concorrência de 20% nas caixas Econômica
do Distrito Federal para todo o País até 15%
dos seus depósitos. Mas, é para ponderar-se
que tôdas essas instituições já se
acham sobrecarregadas com deveres
financeiros
decorrentes
das
suas
respectivas e precípuas finalidades não lhes
sendo
talvez
possível
assumir
compromissos de outra ordem e em caráter
obrigatório e mais de prioridade. De
modo que nos pareceu prudente antes
de emitir parecer sôbre o projeto que
envolve
entre
os
financiadores
as
caixas econômicas federais sôbre o
mesmo se ouvisse o Ministério da
Fazenda.
Atendendo a consulta desta Comissão o
titular daquela pasta fez ouvir o órgão técnico
competente o Conselho Superior das Caixas
Econômicas Federais cujas informações
anexas ao processo nos foram de grande
valia para um estudo mais acurado do
assunto.
Preliminar-mente, convém restringir o
financiamento
aos
serviços
públicos
diretamente afetos a esfera administrativa
municipal e que, ao mesmo tempo
sejam auto-financiáveis a fim de que os
orçamentos municipais não venham a
sofrer
encargos
além
de
suas
possibilidades com a manutenção dos
mesmos.
Por isto, somos de parecer favorável a
emenda n. 1 da Comissão de Constituição e
Justiça com subemenda suprimindo também
o item k do artigo 1º (hospitais e casas de
saúde)
Julgamos necessário alterar o parágrafo
1º do artigo 1º relativo aos prazos regime de
autorização e juros dos empréstimos. Não se
justifica a limitação do prazo mínimo
tanto que a maioria dos empréstimos
atualmente feitos pelas Caixas Econômicas
tem o prazo de 5 anos. Também a
experiência não aconselha o sistema de
amortizações mensais iguais tendo em
vista que, quando a garantia for a quota do
imposto
de
renda
há
conveniência
de se ajustare mas prestações as
datas de recebimento de tal quota pelo
Município.
Por outro lado, segundo informa o
Conselho
Superior
das
Caixas
Econômicas os juros mínimos cobrados alto
variáveis de Caixa para Caixa, e às
vezes em uma mesma Caixa de acôrdo com
a época da realização do empréstimo
uma vez que a taxa de juros deve
acompanhar forçosamente o custo do
dinheiro.
Por
isto
sugerimos
para
os
empréstimos
das
Caixas
os
juros
correspondentes ajuela taxa enquanto
para os Institutos e Caixas de Previdência
propomos que a correspondência dos
juros seja a da taxa atuarial fixada

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
para cada órgão, segundo o princípio de
capitalização de acôrdo co ma quad a taxa
liquida do rendimento das inversões deve
manter-se igual ou superior a taxa
teórica prevista na avaliação atuarial
da
instituição
sob
pena
de
série
prejuízos
com
sacrifício
para
as
contribuintes.
Julgamos necessário ainda permitir a
marge mde Lucro de 1% para ambos os
empréstimos.
As sugestões indicadas constam da
Emenda n. 4.
O
art.
2º
do
projeto
dispõe
que os empréstimos serão concedidos
com
prioridades
sôbre
quaisquer
outros:
"a)
pelas
Caixas
Econômicas
Federais
em
cada
Estado
aos
Municípios respectivos até a concorrência
de
30%
do
total
da
respectivos
depósitos.
Informa o Conselho Superior que os
depósitos das Caixas Econômicas Federais
ultrapassam atualmente de 12,5 bilhões de
cruzeiros enquanto os empréstimos montam
a cêrca de 10 bilhões de cruzeiros, o que
representa pouco menos de 80% de
aplicação De acôrdo co mo projeto
aquelas
instituições deveriam inverter
dentro de 3 anos 30% de seus
depósitos em funciamentos aos Municípios
(parágrafo 2º do artigo 2º). Provando-se que,
dentro de 3 anos os depósitos das C E. F.
atinjam
em
condições
normais
15
bilhões de cruzeiros conclui-se que naquele
prazo deveriam estadr empregados aos
Municípios 4,5 bilhões Para o cumprimento
dessa exigência seria necessário que durante
as próximos 3 anos todos os novos
empréstimos das Caixas Econômicas fossem
feitos aos Municípios e se utilizassem mais
de 1,5 bilhões de cruzeiros dos depósitos
autais.
O dispositivo assim viria ocasionar
sérios embaraços ás atividades normais
das Caixas quanto aos financiamentos
para aquisição de casa própria empréstimos
sob
vonsignação
em
fôlha
e
penhores.
Deste modo convem deixar claro no
projeto
que
os
empréstimos
serão
feitos pelas Caixas Econômicas ate a
concorrência de 30% do total das
respectivas
disponibilidades
em
cada
semestre.
E' o que propomos na Emenda nº 5.
Determina aluda o artigo 2º no seu item
c, igual prioridade a Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro (no projeto figura
como do Distrito Federal) para empréstimos,
nos Municípios de todo o país até 15% dos
seus depósitos.
Ora, não se justifica que tal instituição
que ameaça as economias do povo carioca
amplie o seu campo de operações além do
Distrito Federal. Deve portanto ser mantido o
princípio do artigo 12 do Decreto n. 24,427 de
1934 revigorado pelo Decreto-lei nº 8.455 de
1945 que veda as Caixas Econômicas
operarem fora de sua jurisdição.
Assim, propoms a supressão do item e
do artigo 2º (Emenda n. 6).
(Emenda n. 6).
O parágrafo 1º do artigo 2º determina
que
"O Banco do Brasil S. A. poderá
redescontar até 80% dos empréstimos
concedidos na forma deste dispositivo
pelas Caixas Econômicas Institutos e Caixas
de
Aposentadoria
que
empregarão
nos fins desta lei a totalidade dos títulos
descontados
se
não
encontrarem
tomadores"
Ora, proposta a supressão dos
parágrafos 4º, 5º 6º e 74º relativos à garantia
de apólices municipais pela Emenda
n. 2 à qual somos de parecer favorável o
dispositivo em apreço se tomaria inóquo
visto que os empréstimos sob garantia
da quota do imposto de renda e
outros não são suscetíveis de redesconto.
Propomos assim, a supressão do § 1º
art. 2º (Emenda nº 7).
Dispõe o art. 3º que
"A Prefeitura
Municipal receberá
no
ato
da
lavratura
do
con-

trato um têrço do empréstimo, sendo os
dois terços restantes depositados na agência
do Banco do Brasil que funciona
no respectivo Município ou na mais
próxima."
Convém observar que, sendo os
financiamentos
feitos
pelas
Caixas
Econômicas e Institutos e Caixas de
Previdência, não seria justo ficassem
os
depósitos
a
cargo
de
outro
estabelecimento até a satisfação das
exigências do parágrafo único do referido
artigo.
Há
conveniência,
portanto,
da
expressão do trecho final: "na agência
do Banco do Brasil que funciona
no respectivo Município ou na mais
próxima".
É o que sugerimos na Emenda número
8.
Em
conseqüência,
propomos
a
Emenda
nº
9,
que
torna
mais
objetiva a redação do parágrafo único do
artigo 3º.
O § 1º do artigo 6º exige, para a
concessão dos empréstimos, que os
serviços
sejam
instalados
e
explorados:
"a) diretamente pelo Município ou
Municípios associados;
b) por intermédio de autarquia
municipal;
c) por intermédio de sociedades
anônimas com economia mista, se maioria
das ações com voto pertencer aos
Municípios, aos Estados ou aos Municípios e
Estados conjuntamente;
d) por intermédio de emprêsas privadas
que venham explorando quaisquer dos
serviços enumerados no artigo 1º, sob o
regime de concessão, desde que o
produto de empréstimo se destine a
melhoramentos, ou à expansão dos
respectivos
serviços,
mediante
prévia
aquiescência da entidade pública a que
estejam subordinadas."
Parece-nos que as exigências citadas
são desnecessárias, em face das garantias
reias pelas previstas no projeto em
favor dos órgãos financiadores, inclusive a
retenção de dois terços dos empréstimos até
que o Município comprove a aplicação
da
primeira
quota
nos
serviços
constantes do contrato (parágrafo único do
artigo 3º). Além disto, o contrato já
está limitado pelo artigo 1º que restringe
os
empréstimos
à
instalação
ou
ampliação dos serviços públicos, que
enumera.
Somos, assim, de parecer favorável à
Emenda nº 3, da Comissão de Constituição e
Justiça.
O artigo 7º, e mseu parágrafo 1º e
enumera os documentos que devem instruir
as
propostas
de
empréstimos.
Há
conveniência de acrescentar a aprovação do
Tribunal de Contas quando exigida pela
Constituição
Estadual
visto
que
a
Constituição de Minas Gerais exige parecer
prévio e registro daquele órgão aos
empréstimos realizados pelo Município
(artigo 41, nº VIII).
É o que sugerimos, através da Emenda
nº 10.
O § 4º do art. 7º determina:
"Os órgãos dirigentes das Caixas
Econômicas, em cada Estado, terão
competência para conceder o financiamento,
independente da autorização do Conselho
Federal das mesmas, para o qual haverá
recursos das denegações, decidindo o
Presidente da
República em
última
instância"
Derrogando a lei orgânica das Caixas
Econômicas, segundo o qual os Conselhos
Administrativos e o Conselho Superior
são órgãos autônomos da respectiva
administração,
êsse
dispositivo,
ao
admitir recurso para o Presidente da
República, viria tirar das instituições o
seu
autêntico
regime
autárquico,
caracterizado
pela
indispensável
autonomia administrativa e auto-suficiência
financeira.
Convém lembrar que a tutela do Estado
sôbre as Caixas Econômicas só é exercida
através de:
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a) nomeação dos membros dos Conselhos
Administrativos e do Conselho Superior com
mandato por cinco anos;
b) cooperação e assistência do Ministro da
Fazenda;
c) fiscalização de técnicos contabilistas do
Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas.
Propomos por isto, a supressão do § 4º do
art. 7º (Emenda nº 11).
A vista do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto e das emendas da
Comissão de Constituição e Justiça, com a
subemenda e emendas abaixo formuladas.
SUBEMENDA À E ENDA Nº 1

1º.

Substitua-se pelo seguinte:
Suprimam-se as letras d, e, f, h e k do art.
EMENDA Nº 4

Ao art. 1º, substitua-se o § 1º pelo seguinte:
Os empréstimos serão feitos por prazos
não superiores a 20 anos aos juros
correspondentes à taxa de custo do dinheiro
para as Caixas Econômicas Federais e à taxa
atuarial que for fixada para os Institutos e Caixas
de Aposetadoria, acrescidas ambas da taxa de
1% no mínimo.
EMENDA 1º 1
Ao art. 2º, alínea a.
Onde se diz:
"...dos respectivos depósitos".
Diga-se:
...das respectivas disponibilidades, em
cada semestre.
EMENDA Nº 6
Ao art. 2º suprima-se o item o
EMENDA Nº 7
Ao art. 2º, suprima-se o § 1º.
EMENDA Nº 8
Ao art. 3º, suprima-se o trecho final: "...na
agência do Banco do Brasil que funcione no
respectivo Município ou na mais próxima."
EMENDA Nº 9
Ao art. 3º, parágrafo único, substitui-se pelo
seguinte:
Os dois têrços retantes só poderão ser
retirados depois de comprovada a aplicação da
primeira quota nos serviços previstos no contrato
mediante certidão do Departamento das
Municipalidades ou do fiscal nomeado pelo
próprio órgão financiador.
EMENDA Nº 10
Ao art. 7º, acrescente-se:
h) aprovação do Tribunal de contas,
quando exigida pela Constituição Estadual.
EMENDA Nº 11
Ao art. 7º suprima-se o § 4º.
Sala oJaquim Murtinho, em 14 de março
de 1953. – Ismar de Góes, Presidente em
exercício. – Alfredo Neves, Relator. – Alvaro
Adolpho – Pinto AIeixo. – Apolônio Sales. –
Cesar Vergueiro. – Domingos Velasco. – Alberto
Pasqualini. – Plínio Pompeu.
PARECER
Nº 183 – 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 352, de
1952.
Relator: Sr. Luís Tinoco.
1. O presente Projeto visa a conceder o
auxilio de Cr$ 250.000,00 (duzentos de
cinquenta mil cruzeiros) para a realização do VI
Congresso
Brasileiro
de
Contabilidade
que se terá reaizado em Pôrto Alegre, Rio
Grande do Sul, em fevereiro do ano em curso.
Para tanto, autoriza o Executivo a abrir, pelo Mi
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nistério da Educação, um crédito especial de
igual importância.
2. A Comissão de Finanças já se
manifestou pela concessão do auxílio. Do
ponto de vista constitucional, mada temos a
rpôs ao Projeto poo cuja aprovação,
portanto, nos manifestamos.
Sala Ruy Barbosa, em 9 de março de
1953. – Dario Cardoso, Presidente. – Luiz
Tinoco. Relator. – Anísio Jobim. – Attílio
Vlvacqua. – Joaquim Pires. – João
Villasboas.
PARECER
Nº 184 – 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de
1950.
Relator: Sr. Anísio Jobim.
Esta Comissão Já se manifestou sôbre
a ronstituuionalidade do Projeto de lei nº 98,
de 1950, da Câmara, onde tomou o nº 475-B,
de 1949, o atual estabelere uma subvenção
anual em favor da Escola Apostólica
ilegivel, em Minas, mas não com o
caráter que consta do texto. Ao relatar a
proposição, liberal nos seus propósito
sugerimos a sua modificação, por isso que se
trata de matéria orçamentária, a subvenção
em auxílio.
A douta Comissão de Finanças doutrina
que o assunto é tipicamente orçamentário:
Cabe na Verba de "Auxílios", ou mesmo
"Subvenções".
E rejeitou o Projeto.
Ao referido Projeto de Lei foram
apresentadas duas emendas: – A primeira nº
1 diz:
"Art. Igual auxílio é concedido à escola
de Filosofia Dom Bosco de Campo Grande,
Mato Grosso".
A segunda, nº 2, estende a mesma
quantia, como auxilio à Escola gráfica
do
Convento
dos
Capuchinhos
de
Alagoas.
Incidem as emendas na mesma
ponderação já feita a respeito do Projeto,
pelo que somos de parecer que, não
obstante a constitucionalidade, não deve o
auxílio ou subvenção ser dado senão no
Orçamento pela verba "Auxílios" ou pela
verba "subvenção."
Sala Ruy Barbosa, em 11 de fevereiro.
de 1952. – Dario Cardoso, Presidente. –
Anísio Jobim Relator. – Joaquim Pires. –
Clodomlr Cardoso – Aloysio de Carvalho. –
João Villasboas. – Ivo d'Aquino. – Camilo
Mércio.
PARECER
Nº 185, de 1953
Da Comissão de Educação e Cultura,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de
1950.
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos.
Ao projeto de lei nº 98, de 1951, que
institui uma subvenção anual de Cr$
350.000.00 em favor da Escola apostólica do
Colégio Caraça, em Minas Gerais, foram
apresentadas duas emendas que estendem o
mesmo beneficio em favor à escola de
Filosofia Dom Bosco, de Campo Grande.
Em Mato Grosso, e à Escola Seráfica no
Convento dos Capuchinhos de Alagoas.
Já
nos
tendo
manifestado
favoràvelmente ao projeto não temos
dificuldade em aceitar as emendas, pois as
instituições nelas contempladas ilegivel
incontestavelmente relevantes serviços à
formação intelectual da ilegivel além de que
as condições opostas no projeto para que se
efetue o pagamento da subvenção, isto é,
manutenção e a educação de pelo menos,
cento e cinqüenta alunos, com prestação
inteiramente gratuita de ensino, alimentação
e assistência médica dentária, salvaguarda a
justa aplicação do dinheiro público.
Sala das Comissões, em 5 de março
1952
–
Flavio
Guimarães
Presi-

dente. – Cícero Vasconcolos, Relator. – Luís
Tinoco – Sylvio Curvo – Arôa Leão.
PARECER
Nº 186, de 1953
Da Comissão de Finanças, sobre as
emendas de plenário ao Projeto de Lei da
Câmara número 98, de 1950.
Relator: Sr. Plínio Pompeu.
O presente projeto, que concede
subvenção anual de Cr$ 350.000,00 à Escola
Apostólica do Caraça, Minas Gerais, já foi
examinado por esta Comissão, que opinou
pela sua rejeição, tendo em vista que a
matéria é de natureza orçamentária (Parecer
número 1.309, de 1951).
Sob o mesmo fundamento, opinamos
contràriamente às emendas de plenário, que
estendem as vantagens do projeto à Escola
de Filosofia Dom Bosco de Campo Grande,
Mato Grosso, e à Escola Seráfica do
Convento dos Capuchinhos, de Alagoas.
Sala Joaquim Murtinho, em 4 de março
de 1953. – Ismar de Góes, Presidente em
exercício. Plínio Pompeu, Relator – Álvaro
Adolpho – Alerio Pasqualini – Cícero de
Vasconcelos – César Vergueiro – Victorino
Freire – Pinto Aleiro.
PARECER
Nº 187, de 1953
Da Comissão de Finanças sôbre o
Protelo de Lei da Câmara número 358, de
1952.
Relator: Sr. Plínio Pompeu.
Autoriza o presente projeto originário de
mensagem do Poder Executivo, a abertura,
pelo Ministério da Educação e Saúde de um
crédito especial de Cr$ 26 580,00 para
indenização de salários devidos a Afro
Bezerra, extranumerário-diarista do Serviço
Nacional da Malária.
Conforme consta da exposição de
motivos do Ministério da Educação o referido
servidor foi injustamente dispensado da
função de diarista, em 31-5-48, passando,
então a trabalhar para o Serviço Nacional de
Malária à conta da Verba 3 – Serviços e
Encargos (dotação global). Reconhecimento,
posteriormente, o seu direito, à estabilidade
do artigo 23 do Ato das Disposições
Transitórias, foi êle readmitido, fazendo jus,
então, aos salários de diarista que deixou de
perceber no valor do crédito proposto.
Como, porém, no mesmo período, o
interessado percebeu por verba imprópria,
determina o artigo 2º do projeto que da citada
importância e parcela de Cr$ 7.744,00 será
recolhida ao Tesouro como reposição que lhe
é devida pelo referido servidor.
Tratando-se de despesa perfeitamente
justificada, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala Joaquim Murtinho, em 4 de março
de 1953, – Ismar de Góes. Presidente em
exercício, – Plínio Pompeu, Relator. – Pinto
Aleixo – Victorino Freire – Alfredo Neves –
Cícero de Vasconcelos – Durval Cruz –
Álvaro Adolpho.
PARECER
Nº 188, de 1953
Da Comissão da Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 753.
Relator: Sr. Joaquim Pires.
O Diretor Geral do Departamento dos
Correios e Telégrafos firmou com o
representante legal da firma José Brito,
contrato, por escritura de 17 de dezembro
de 1957, para construção de um
pavilhão destinado ao Pôsto de Lubrificação
dos carros do dito DCT – a ser construído
no terreno da Estação Rádio Transmissora
de
Manguinros.
nesta
Capital.
E'
doloroso dizer que foram cumpridas
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tôdas as exigências legais, entretanto, as
informações ministradas são contrárias ao
registro porque não acredita o oficial letra M
que o contratante execute a obra em 180
dias (1) e como ninguém dá-se ao trabalho
de examinar o processo, a carneirada de
Panurgio seguiu a opinião do Diretor que diz
em seu lacônico despacho que o registro
deve ser negado pelos motivos alegados na
informação" do oficial letra M (o nome é
inlegível). E querem gratificações para
executarem tão danoso serviço. Procuro
prestigiar sempre em meus pareceres
parecere e com o meu voto as decisões dos
Tribunal de Contas pelo muito que me
merecem os seus ilustres membros e a
Constituição Federal; mas no caso é de
aplaudir o ato da Câmara que submeteu ao
Senado o projeto em aprêço que deve ser
aprovado.
Somos pela sua constitucionalidade.
Sala Ruy Barbosa, em 5 de fevereiro de
1953. – Alovsio de Carvalho, Presidente em
exercício. – Joaquim Pires, Relator. – Camilo
Mércio – Attilio Vivacqua – Luiz Tinoco –
Anísio Jobim.
PARECER
Nº 189, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 7-53.
Relator: Sr. Álvaro Adolfo.
1. O Tribunal de Contas negou registro
ao contrato celebrado entre a União, pelo
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
firma José de Brito para a construção de
um pôsto de abastecimento de gasolina,
para os carris do mesmo Departamento,
em terreno da Estação de Rádio
Transmissora de Manguinhos, por considerar
exígüo o tempo para a execução da obra no
exercício de 1951 e pela impossibilidade de
correr a despesa pela rubrica de "gastos a
Pagar".
O
Senado
tem
deliberado
invariavelmente em cas soidêntico de
despesa empenhada, em que o Tribunal de
Contas entende que esta não poderá ser
realizada no exercício a que se refere,
aprovar o contrato, tôda vez que êste tenha
obedecido às prescrições do Código de
contabilidade Pública, e haja conveniência
para o Serviço Público.
2. Somos, por isso, pela aprovação do
projeto.
Sala Joaquim Murtinho, 4 de março de
1953. – Ismar de Góes, Presidente em
exercício. – Alvaro Adolpho, Relator. –
Domingos Vellasco – César Vergueiro –
Apolônio Sales – Plínio Aleixo – Alfredo
Neves – Plínio Pompeu.
PARECER
Nº 190 de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 294, de
1952.
Relator: Sr. Plínio Pompeu.
Ao examinar o Projeto de Orçamento
para 1952, o Senado aprovou emenda
de autoria do nobre Senador Ferreira de
Souza, concedendo o auxilio de Cr$
3.000.000,00 à Pontifícia universidade
Católica
do
Rio
de
Janeiro.
Dita
emenda, encaminhada à Câmara dos
Deputados sob o número 126 mereceu,
também a aprovação daquela Casa,
conforme o "Diário do Congresso Nacional"
de 28 de novembro de 1951, página nº
12.012, 2ª coluna.
O referido auxílio, entretanto, deixou de
constar da lei orçamentária de último
exercício, por um lapso perfeitamente
justificável, dada a angustia de tempo para
sua ultimação.
O presente projeto, de iniciativa da
Comissão de Financias da Câmara objetiva
corrigir aquele engano.
Opinamos, assim, pela sua aprovação.
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Sala Joaqui mMurtinho, em 4 de
março de 1952. – Ismar de Goes,
Presidente
em
exercício.
–
Plinio
Pompeu, Relator. – Durval Cruz – Alfredo
Neves – Pinto Aleiro – Domingos
Vellasco – Cícero de Vasconcelos – Victorino
Freire.
PARECER
Nº 191, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 94,
de 1952.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
O projeto de Decreto Legislativo nº 94,
de 1952, aprova a renovação do
contrato celebrado, em 29 de junho de
1951, entre o Ministério da Educação e
Saúde e o Sr. Alfredo Zuberbuhler,
para desempenho da função de Técnico
em Desenhos da Maquinas na Diretoria
do
Ensino
Industrial,
do
mesmo
Ministério,
O Tribunal de Contas recusou
registro ao têrmo de renovação, por
fringir sua cláusula 5ª o artigo 77,
parágrafo 1ª da Constituição Federal.
Êsse preceito constitucional determina
que os contratos que por qualquer
modo, interessarem à receita ou á
despesa,
só
se
reputarão
perfeitos
depois de registrados pelo Tribunal. A
cláusula 5ª, em aprêço, estimula que o
contrato vigoraria por um ano, a
partir de trinta e um de janeiro de mil
novecentos e cinqüenta e um, não se
responsabilizando o contratante, isto é o
Ministério, por qualquer indenização, se o
Tribunal
de
Contas
denegasse
o
necessario registro, salvo quanto ao
salario correspondente aos efetivos dias de
trabalho prestado no período compreendido
entre aquela data e a em que o mesmo
registro fôsse recusado. O têrmo da
renovação de contrato, que assim dispõe
está lavrado em 29 de junho de 1951, daí
resultando, afinal, que sua vigôncia retroagia
a 31 de janeiro daquele ano, de quando
comecaria o pagamento ao segundo
contratante dos honorários fixados para
remuneração dos seus servicos. Foi
contra isso que se insurgiu o Tribunal de
Contas, por entender que o ajuste
prevalecia, em seus efeitos, antes de
registrado naquele Tribunal, infringindo-se
dest'arte, a regra do registro prévio
consagrada no citado artigo 77, parágrafo 1º
da Constituição. O Sr. Procurador junto ao
Tribunal de Contas opinou, entretanto, pelo
registro.
O Ministério da Educação solicitou
reconsideração do ato, alegando que
seguindo norma aceita até pelo mesmo
Tribunal, tem sido tomado para vigência de
reprovação de tais contratos o dia imediato
ao do término do contrato que se renova, e
que "as delongas de que padece o
processamento de uma renovação de
contrato fazem com que na maioria
dos
casos
os
respectivos
têrmos
sejam submetidos a registro", pelo Tribunal
"em data posterior à do inicio de sua
virência, circunstância que – continua o
Ministério – "redunda na prestação de que
houve
remetida
violação
do
têxto
constitucional".
Conhecendo da matéria a Comissão de
Tomoda de Contas da Câmara dos
Deputados conformou-se com as razões
apresentadas pelo Ministério, tanto mais que
o Tribunal, em idênticas circunstâncias já
registrada anteriormente mais de uma
renovação de contrato dessa natureza. Pela
mesma forma já o Senado se manifestou em
caso idêntico em fator do registro, sob
parecer desta Comissão de Constituição e
Justiça considerando-se e sobretudo tratar-se
de simplesmente renovação de contrato, pelo
prazo de um ano.
Assim, nada há a opor do ponto de vista
constitucional, à aprovação do presente
projeto de decrete legislativo.
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Sala Ruy Barbosa, em 20 de novembro
de 1952. – Dario Cardoso, Presidente. –
Aloysio de Carvalho, Relator. – Anísio Jobim
– Joaquim Pires – João Villasbôas – Gomes
de Oliveira – Camilo Mércio – Carlos Saboya.
PARECER
Nº 192, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 1952.
Relator: Sr. Plínio Pompeu.
Em 29 de junho de 1951, o Ministério da
Educação e Saúde celebrou um têrmo de
renovação de contrato com Alfredo
Zuzerhuler, para na Diretoria do Ensino
Industrial desempenhar a função de técnico
em "Desenhos de Máquinas", pelo período
de um ano, a começar de 31 de janeiro de
1951.
O Tribunal de Contas em sessão de 21
de agôsto último resolveu recusar o registro
ao referido contrato, porque a sua cláusula 5ª
infringe o artigo 77, parágrafo 1º da
Constituição, decisão que foi mantida pelo
seu fundamento, em sessão de 5 de outubro
seguinte.
Verifica-se, realmente que a citada
cláusula ao fixar vigência do contrato,
firmado em 22 de junho de 1951, a partir de
31 de janeiro anterior, admitia a sua
retroatividade quando de acôrdo com o artigo
77 parágrafo 1º da Constituição, o registro do
Tribunal de Contas é condição sine qua non
para
a
validade
dos
contratos
e
conseqüentemente para o início de sua
vigência.
Por outro lado convém esclarecer que,
estando o presente contrato sem execução
ilegivel a data da ilegível do registro de
acôrdo com o artigo 77 parágrafo 1º ilegivel
da
Constituição,
seria
inoperante
a
aprovação do mesmo, a esta altura, visto
que, segundo a cláusula 5ª sua vigência
terminaria em 31 de janeiro de 1952.
Nestas condições opinamos pela
rejeição do projeto de Decreto Legislativo nº
94 de 1952.
Sala Joaquim Murtinho, em 4 de março
de 1952 – Ismar de Góes, Presidente em
exercício. – Plínio Pompeu, Relator. –
Domingos Vellasco – César Vergueiro –
Apolônio Sales – Pinto Aleixo – Alfredo
Neves – Durval Cruz.
PARECER
Nº 193 de 1953
Da comissão de Constituição e Justiça,
– sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
56, de 1952.
Relator: Sr. Carlos Saboya.
O tribunal de Contas do Distrito Federal
recusou, em sua sessão de 16 de fevereiro
de 1951, registro ao contrato celebrado entre
a Diretoria de Recrutamento do Exército e a
Sra.
Aerozita
Wood
Bravo,
para
desempenhar a funçã de operadora dos
serviços mecanográficos, na Divisão de
Cadastro
e
Estatística
Mecânizada
fundamentando sua decisão:
a) no fato de ter sido pactuada a
prorrogação sem referência ao prévio registro
pelo Tribunal;
b) a data da vigência do contrato não
coincidir com o que foi indicada na
publicação;
c) estar a despesa imputada à conta de
crédito impróprio.
Atendendo a que a negação do registro
iria impedir o funcionamento de um serviço –
no seu quinto ano de funcionamento –
indispensável à mobilização militar, o Diretor
do Recrutamento do Exército solicitou
reconsideração do despacho apresentando
cópia de novo contrato, aprovado pelo Sr.
Ministro da Guerra, no qual já não se fazia
referencia à prororgação automática do
contrato, ao mesmo tempo que se satisfazia
a exigência resultante da alínea b.
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O Tribunal de Contas manteve,
entretanto, a decisão anterior, denegatória do
registro por não ter sido satisfeita a exigência
constante da alínea c, isto é, estar a
despesa imputada à conta de dotação
imprópria.
Com esta decisão não se conformou
ainda o Diretor do Recrutamento do Exército,
pelo que solicitou fôsse o assunto
submetido novamente à consideração do
Colendo Tribunal. Êste, porém em sua
sessão de 16 de maio de 1951, manteve,
mais uma vez, sua recusa, por atender
subsistir a impropriedade de classificação de
despesa.
Submetida a recusa à apreciação do
Congresso (Constituição, artigo nº 77, III, §
1º), a Comissão de Tomada de Contas da
Câmara houve por bem apresentar o Projeto
número 56-52 concebido nos seguintes
têrmos:
"Art. 1º – O Tribunal de Contas
registrará o contrato celebrado entre a
Diretoria de Recrutamento do Exército e
Aerozita Wood Bravo em 26 de janeiro de
1951, para desempenhar a função de
operadora de serviços mecanográficos na
Divisão
de
Cadastro
e
Estatística
Mecanizada.
Art. 2º – "Revogam-se as disposições
em contrário"
Opinamos favoravelmente à aprovação
do Projeto tal como está redigido de vez que,
no nosso entendimento, a despesa não foi
imputada à conta de dotação imprópria. Com
efeito – e o próprio Procurador Geral do
Tribunal de Contas subscreve tal opinião – a
expressão orçamentária é geral e declara
"Serviços contratuais", sem quaisquer
restrições.
Ora no caso em tela, a dotação é
destinada precisamente ao pagamento de
despesas contratuais.
O Egrégio Tribunal de Contas do
Distrito Federal entende que as despesas
decorrentes
de
contratos
celebrados
com pessoas físicas devam correr por
conta da dotação destinada a pessoal
Sômente as decorrentes de pactos
firmados com pessoas jurídicas é que
se
enquadram
na
verba
"Serviços
Contratuais"
O Diretor do Recrutamento do Exército
explica todavia que o servido a ser prestado
pela contratada é uma continuação do que
vinha sendo anteriormente executado por
pessoa jurídica (Serviços Hollerith S A) e que
essa pessoa jurídica com pessoal de sua
confiança não poderia como ficou resolvido
pelo Departamento da Administração do
Exército continuar a desincumbir-se de
matéria sigilosa que afeta a própria
segurança nacional.
Já se declarou ademais, que o serviço a
ser
desempenhado
pela
Senhora
Aerozita Wood Bravo é indispensável à
mobilização militar. E' um motivo de
ordem superior que por si só justificaria a
aprovação
do
projeto
perfeitamente
constitucional.
E' o nosso parecer.
Sala Ruy Barbosa em 9 de outubro de
1952 – Aloysio de Carvalho, Presidente
em exercício. – Carlos Saboya Relator. –
Joaquim Pires. – João Villasbôas. –
André Jobim. – Ruy Carneiro. – Attilio
Vivacqua.
PARECER
Nº 194, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de
1952.
Relator: Sr. Pinto Aleixo.
Em sessão de 16 de fevereiro de 1951,
o Tribunal de Contas resolveu negar registro
ao contrato celebrado entre a Diretoria de
Recrutamento do Exército e Aerozita Wood
Bravo, para desempenhar a função de
operadora
de
serviços
mecanizados,
sob o funcionamento de que, além da des-
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pesa estar imputada à conta de crédito
impróprio, foi estabelecida sua vigência e
autorizada
sua
prorrogação
com
inobservância dos preceitos legais que regem
a matéria.
Submetido o contrato a novos
julgamentos em atenção a pedidos de
reconsideração do Ministério da Guerra,
aquele Tribunal resolveu manter sua decisão
denegatória, em sessões de 10 de abril e 8
de maio de 1951, por subsistir a
impropriedade de classificação da despesa.
O presente projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados autoriza o registro do
referido contrato.
O Senado, entretanto, de acôrdo com o
parecer desta Comissão, ao examinar casos
idênticos de contratos celebrados pela
Diretoria de Recrutamento do Exército e que
por impropriedade de classificação, não
merecem registro tem rejeitado os projetos
que contrariam a decisão do Tribunal de
Contas (Projetos de Decreto Legislativo ns.
61, 66, 67 e 112, de 1951 e 27 de 1952).
Assim opinamos pela rejeição do
presente projeto.
Sala Joaquim Murtinho, em 4 de março
de 1953. – Ismar de Góes, Presidente em
exercício. – Pinto Aleixo, Relator. – Cícero de
Vasconcelos. – Alberto Pasqualine. –
Domingos Vellasco. – Victorino Freire. –
Alfredo Neves. – Alvaro Adolpho.

ter as locomotivas, havia as de poderem
desenvolver a velocidade máxima de 48
quilômetros por hora e rebocar até 350
toneladas, o contrato de fornecimento não
cogitou dessa exigência.
2. Entendemos que, assim a decisão
denegatória do Tribunal de Contas está
devidamente fundada, sem embargo de
considerarmos que a exigência do item c)
não tem procedência, uma vez que a
despesa fôra empenhada em tempo e a
execução do contrato, isto é, pela entrega
dos equipamentos, bem se podia dar fôra do
exercício.
3. Somos, também, pela manutenção do
ato do Tribunal de Contas e aprovação do
Projeto.
Sala Joaquim Murtinho, 4 de março de
1953. – Ismar de Góes, Presidente em
exercício. – Alvaro Adolfo, Relator. –
Domingos Vellasco. – Cesar Vergueiro. –
Apolonio Sales. – Pinto Aleixo. –
Alfredo Neves. – Plinio Rompeu. – Durval
Cruz.

PARECER

Relator: Sr. Anísio Jobim.
1. A consideração do Senado Federal e
sua Comissão de Constituição e Justiça
acha-se o Projeto de Lei, nº 3, de 1953, da
Câmara, que aprovou e mandou registrar o
contrato celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Byington &
Cia., para construção da segunda etapa da
Linha Tronco Sul entre as capitais dos
Estados de São Paulo e Paraná.
A decisão da Câmara dos Deputados, a
que foi afeto o assunto, é no sentido da
aprovação do contrato e seu registro no
Tribunal de Contas que, em reunião de 25 de
dezembro do ano passado, denegou essa
formalidade, baseado em que: a exiguidade
do tempo não permite a sua execução no
exercício de 1951, e na impossibilidade de
correr a respectiva despesa como "Restos a
Pagar".
2. Tendo aquêle Egrégio Tribunal
recebido o processo relativo ao referido
contrato, para o efeito supra mencionado – o
registro, deixou de atender a solicitação pelos
motivos já declarados.
Aquele Departamento dos Correios e
Telégrafos pediu a restituição do processo da
respectiva concorrência, para que fôssem
tomadas novas providências a respeito, em
ofício de 17 de janeiro passado, resolveu o
Tribunal de Contas, em sessão de 29 de
janeiro,
submeter
o
contrato
ao
pronunciamento do Congresso Nacional, nos
têrmos do art. 77, § 1º da Constituição
Federal.
Na Câmara foi mandado à Comissão de
Tomada de Contas, que apresentou o
parecer a 26 de novembro do ano próximo
findo, constante do Avulso que acompanha o
processo.
O parecer aprovado pela Comissão
combate a decisão do Tribunal de Contas,
que diz não ter fundamento jurídico.
"O montante do contrato, declara num
dos seus fundamentos, atinge a importância
de Cr$ 17 912.827,00, importância essa que
foi integralmente empenhada no citado
exercício. O contrato obedeceu às normas
legais e sua impugnação assentou, apenas,
nos pontos acima citados.
Em relação ao pagamento como
"Restos a Pagar" nenhuma razão assiste ao
Tribunal de Contas, quando prescreve que
êsse pagamento não pode ser feito dessa
forma.
Pelo contrário, a lei é clara e
insofismável. O pagamento correrá por
conta de "Restos a Pagar". O parecer
reporta-se ao dispositivo do art. 4 da
Lei nº 869, de 16 de outubro de 1949
que
autoriza
o
pagamento
por

Nº 195 de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto Decreto Legislativo nº 11552.
Relator: Sr. Camilo Mércio
Pelo projeto é aprovado o ato do
Tribunal de Contas denegatório do registro
de contrato celebrado entre o Departamento
Nacional de Portos, Rios e Canais e a firma
Sociedade Brasileira de Máquinas e Motores
Limitada.
Nada lhe tendo a opôr sob o aspecto
constitucional e de inteiro acôrdo com os
fundamentos invocados por aquele órgão,
opino pela aprovação do projeto.
Sala Ruy Barbosa, 3 de fevereiro de
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente em
exercício. – Camilo Mércio, Relator. –
Joaquim Pires. – Anísio Jobim. – Luiz Tinoco.
– Attílio Vivacqua.
PARECER
Nº 196, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de
1952
Relator: Sr. Alvaro Adolfo
1. O Tribunal de Contas, negou registro
ao contrato celebrado entre a União Federal,
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, e
a firma Sociedade Brasileira de Máquinas e
Motores Ltda, para fornecimento de duas
locomotivas de manobra, destinadas ao
portos de Natal e Corumbá, sob o
fundamento de a) falta de prova de poderes
do mandatário dos fornecedores, na
assinatura do termo de ajuste; b) não ter
êsse termo guardado as especificações do
edital de concorrência e c) ter sido a despesa
empenhada na sua totalidade à conta do
exercício de 1951, quando o prazo o excedia.
O Ministério da Viação pediu reconsideração
da primeira decisão do Tribunal de Contas,
fazendo exibir a prova do mandato, que
assim ficou ratificado. Ficaram, entretanto, de
pé as razões da recusa do registro
concernentes aos dois outros itens.
A douta Comissão de Tomada de
Contas da Câmara dos Deputados entendeu
que a falta de conformidade do contrato com
exigências
do
edital,
justificavam
perfeitamente a denegação do registro. Até
mesmo porque, enquanto o edital estabelecia
entre as características que deviam

PARECER
Nº 197, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 3,
de 1953.
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essa forma, bem como ao art. 3º dessa Lei, a
que se refere o art. 4º.
Quando a exiguidade do tempo para
sua execução no exercício de 1951, também
não tem razão o Tribunal.
E'
permitido
pelo
Código
de
Contabilidade a prorrogação automática dos
contratos de obras pelas autoridades
administrativas.
A decisão, pois, não tem base legal, não
pode prevalecer.
3. A douta Comissão de Tomada de
Contas submeteu à apreciação da Câmara o
Projeto de Lei, constante ao autógrafo.
4. Em verdade, não vemos como
pode ser impugnado o parecer daqueIa
Comissão firmado unânimemente, por isso
que está vasado em têrmos claros e lançado
em lei.
Somos pela constitucionalidade.
Sala Ruy Barbosa, 5 de fevereiro de
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente em
exercício. – Anísio Jobim, Relator. – Luiz
Tinoco. – Attílio Vivacqua. – Joaquim Pires. –
Camilo Mércio.
PARECER
Nº 198, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 1953
Relator: Sr. Alvaro Adolfo.
1. O Tribunal de Contas recusou
registro ao contrato celebrado entre a União
pelo
Departamento
dos
Correios
e
Telégrafos, e a firma Byingtos & Cia., para
construção da segunda etapa da Linha
Tronco Sul entre as capitais dos Estados de
São Paulo e Paraná, sob o fundamento da
exiguidade de tempo para a conclusão da
obra no exercício de 1951 e impossibilidade
de correr a despesa pela rúbrica de "Restos a
Pagar".
Repetidamente
tem
o
Senado
deliberado aprovar contratos cujo registro
tem recusado o Tribunal de Contas, pelas
mesmas razões. O Código de Contabilidade
permite que as despesas devidamente
empenhadas, dependentes ou não de
registro prévio daquele Tribunal, sejam
escrituradas como Restos a Pagar e
determina que, uma vez registradas e não
pagas
dentro
do
exercício,
sejam
consideradas como Dívida Flutuante, a
serem pagas em qualquer tempo ao credor.
Não se justifica, portanto, a aprovação
feita ao registro do contrato em exame, por
êsses fundamentos, e outros não foram
invocados em apoio da decisão denegatória.
2. Somos, por isso, pela aprovação do
projeto.
Sala Joaquim Murinho, 4 de março de
1953. – Ismar de Góes, Presidente em
execício – Alvaro Adolfo, Relator. –
Domingos Vellasco. – Cesar Vergueiro. –
Pinto Aleixo. – Alfredo Neves. – Durval Cruz.
– Apolonio Salles.
PARECER
Nº 199, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 73, de
1952
Relator: Sr. Clodomir Cardoso.
Dispõe
o
projeto
de
origem
governamental nº 73, de 1952, (1.259-B de
1951, da Câmara):
1º – que os médicos, farmacêuticos e
dentistas, a partir da presente data, prestarão
o serviço militar, a que estiverem obrigados
por lei, exclusivamente nos Serviços de
Saúde das Forças Armadas.
2º – Que os estudantes de medicina,
farmácia
e
odontologia,
ao
serem
convocados para o serviço militar, prestá-loão na forma estabelecida pelo título I desta
Lei.
Por virtude do título I:
a) São criados os Cursos de Saúde nos
Centros e Núcleos de Preparação de Oficiais
da Reserva (O. P. O. R. N. P. O. R.),
destinados especificamente à formação dos
Oficiais Médicos, Farmacêuticos e Dentistas da

Reserva, cabendo à Diretoria de Saúde
do Exército a supervisão da fase técnìca
dêsses
cursos
e,
conseqüentemente,
a
responsabilidade
pela
difusão
da
doutrina médico-militar em vigor, através
dos Cursos de Saúde dos C. P. O. R. e dos
N. P. O. R.
b) serão matriculados obrigatoriamente
nos Cursos de Saúde dos O. P. O. R. e dos
N. P. O. R. os alunos das Escolas de
Medicina, Farmácia e Odontologia, quando
convocados para o serviço militar julgados
aptos em inspeção de saúde.
O projeto é longo e baseia-se em lei
do Serviço Militar e na disposição do art. 181
da Constituição, segundo o qual "todos
os brasileiros são obrigados ao serviço
militar ou a outros encargos necessários
a defesa da Pátria, nos têrmos e sob as
penas da lei".
Nada há que argüir contra o projeto do
ponto de vista constitucional.
Sala Ruy Barbosa, em 23 de outubro de
1952. – Dario Cardoso, Presidenle. –
Clodomir Cardoso, Relator. – Gomes de
Oliveira. – Carlos Saboya. – João Villasbôas.
– Ottílio Vivacqua. – Anisio Jobim. – Aloysio
de Carvalho. – Ivo d'Aquino.

E' resultado de longo e meticuloso
estudo procedido pelo Estado Maior do
Exército, em colaboração com a Diretoria
Geral de Saúde, visando solucionar a
gravíssima situação deficitária em que
se encontra o quadro de médicos e
provendo, em melhores condições, a
organização dos quadros de reserva dêsse
importante serviço.
Nesta Casa do Congresso, a Comissão
de Constituição e Justiça, nada arguiu contra
sua constitucionalidade; a de Segurança
Nacional, atendendo a que o projeto
soluciona de maneira favorável questões que
se prendem à eficiência e à formação
nacional de reserva do seu serviço de sua
aprovação.
Praticamente
nenhuma
despesa
decorrerá na aprovação do projeto.
Entendemos, pois que o mesmo está
em condições de ser aprovado pelo Senado
Federal.
Sala Joaquim Murtinho, em 4 de março
de 1953. – lsmar de Góes, Presidente em
exercício – Pinto Aleixo, Relator. – Alfredo
Neves. – Aloysio Sales. – Cesar Vergueiro. –
Plinio Pompeu. – Domingos Vellasco. –
Alvaro Adolpho.

PARECER

PARECER

Nº 200, de 1953

Nº 202, de 1953

Da Comissão de Segurança Nacional,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 73, de
1952.
Relator: Sr. Onofre Gomes.
1. O presente Projeto é originário da
Câmara sob o nº ilegível , em conseqüência
da Mensagem Presidencial nº 281, de 3 de
setembro de 1951.
2. Visa resolver, dando-lhe boa solução,
o delicado problema de recrutamento para
ilegível do Exército Ativo e da Organização
da Reserva de Oficiais e Praças do Serviço
de Saúde do ramos terrestres nas Forças
Armadas. Responde assim a imperativos
que se não pode mais adiar, em vista da
grande crise que está ameaçando de
paralização este Serviço que é essencial
colaboração da organização da Segurança
Nacional, no que diz respeito à alimentação
de Exército Ativo e da inclusão na Reserva
de cidadãos sadios, levando na devida
conta quanto possivel, suas tendências
naturais no aproveitamento de suas
atividades, na previsão de engajamento em
defesa da Ordem interna ou do território
Nacional, em caso de conflito de aspecto
Internacional.
3. Com pareceres favoráveis de suas
Comissões Técnicas, foi aprovado pelo
Plenário da Câmara.
4. No Senado a Comissão de
Constituição e Justiça já opinou pela sua
Constitucionalidade.
5. Conjugado ao projeto número 8 de
1952, também de iniciativa do Executivo
soluciona, de maneira de favorável duas
questões básicas, por fundamentais, de
eficiência do Exército e da formação Nacional
da reserva correspondente a seu Serviço de
Saúde.
6. Por tais relevantes motivos, a
Comissão de Segurança Nacional e pela
aprovação do projeto.
Sala das Sessões, em 22 de janeiro de
1953. – Pinto Aleixo, Presidente. – Onofre
Gomes, Relator. – Joaquim Pires. –
Magalhães Barata. – Sylvio Curvo. – Ismar
de Góes.

Da Comissão de Leis.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 111, de 1952.
Relator: Sr. Costa Pereira.
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 111, de
1952, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação, em 6 de
março de 1953. – João Villasbôas,
Presidente em exercício. – Costa Pereira,
Relator. – Antônio Bayma.
ANEXO AO PARECER Nº 202-53
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 111, de 1952, que mantém a
decisão por que o Tribunal de Contas
denegou registro ao têrmos de contrato
celebrado a 21 de agôsto de 1951, entre a
União Federal e a Empresa de Engenharia
Ceip Limitada.
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta nos termos do art. 77, § 1º, da
Constituição, e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ..., de 1953
Art. 1º E' mantida a decisão por
que o Tribunal de Contas, em sessão
realizada a 11 de dezembro de 1951,
denegou registro ao têrmos de contrato
celebrado, em 21 de agôsto do mesmo ano,
entre a União Federal e a Emprêsa de
Engenharia Ceip Limitada, para execução
ao levantamento topográfico e elaboração
da planta cadastral da orla marítima da
Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara,
Distrito Federal.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PARECER

PARECER

Nº 203, de 1953

Nº 201, de 1953

Da Comissão de Redação de Leis.

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 73, de
1952

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 23, de 1950.

Relator: Sr. Pinto Aleixo.
Este projeto, originário de Mensagem do
Poder Executivo, dirigido a Câmara dos
Deputados, "dispõe e fixa normas para
prestação do serviço militar pelos médicos,
farmacêuticos e dentistas e pelos estudantes
de medicina, farmácia e odontologia.

Relator: Sr. Venoso Borges.
A Comissão apresenta a redação finaI
do Projeto de Lei nº 23, de 1950, de iniciativa
do Senado Federal.
Sala da Comissão de Redação, em 9 de
março de 1953. – João Villasbôas,
Presidente. – Velloso Borges, Relator. –
Costa Pereira. – Antônio Bayma.
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ANEXO AO PARECER Nº 203-53
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 23, de 1950
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A contribuição mensal dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal para
o montepio civil federal correspondera, a
contar de 1º de janeiro de 1947, à
quadragésima quinta parte dos seus
vencimentos ou proventos, e a pensão
mensal devida aos herdeiros será igual a
quinze vezes a referida contribuição.
Parágrafo único. Os Ministros em
inatividade poderão descontar mensalmente
quota igual à dos que estejam em atividade,
desde que o requeiram, por escrito, ate seis
meses depois da data em que entrar em
vigor a presente lei, à Diretoria da Despesa
Pública do Tesouro Nacional, ficando
assegurada aos seus herdeiros a pensão
mensal correspondente a contribuição.
Art.
2º
E'
extensiva
aos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, bem como aos Ministros do
Tribunal de Contas, e aos do Tribunal
Federal
de
Recursos,
ainda
que
aposentados, uns e outros, e ao Procurador
Geral do Tribunal de Contas a faculdade de
se inscreverem no mencionado montepio,
nos têrmos do art. 1º do Decreto nº 5.137, de
5 de janeiro de 1927, observados quanto à
contribuição e à pensão mensal dos
herdeiros, o dispôsto no art. 1º e, quanto ao
processo da inscrição, a legislação especial
em vigor.
Art. 3º As pensões de qualquer espécie
concedidas aos herdeiros dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, já falecidos,
estivessem em atividade ou inatividade, na
ocasião da morte, serão calculadas na base
das contribuições fixadas no art. 1º tendo-se
em vista a tabela II, relativa aos vencimentos
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
anexa, à Lei número 409, de 28 de novembro
de 1948, retificando-se ou apostilando-se os
titulos já expedidos e fazendo-se o desconto
em doze prestações mensais da diferença
das contribuições.
Art. 4º Com a maioridade ou morte dos
filhos, a parte da pensão que lhes fôr
correspondente, reverterà em beneficio da
viúva.
Art. 5º Para a determinação dos
proventos
de
aposentadoria
dos
Seventuários Titulares de Ofício de Justiça
não remuneradas pelos cofres públicos, e da
sua contribuição para os benefícios de família
no Instituto de Previdência e Assistencia dos
Servidores do Estado (IPASE), observar-seão as seguintes bases:
a) quanto aos Tabeliães de Notas,
Ofícios de Registros, Escrivães de Varas de
Órfãos e Sucessões e de Varas da Fazenda
Pública, Avaliadores, Depositários Judiciais,
Inventariantes
Judiciais
e
Tutor
e
Testamenteiro Judicial, os vencimentos e
vantagens atribuídos ao Diretor Geral da
Secretária do Supremo Tribunal Federal (PJ1);
b) quanto aos Escrivães das Varas
Civeis, das Varas de Família e da Vara de
Registros Públicos, Contadores, Partidores e
Liquidante Judicial, os vencimentos e
vantagens atribuídos ao Sub-Secretário do
Supremo Tribunal Federal (PJ-2).
Art. 6º A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa
um requerimento, que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido e sem debate aprovado o
seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 61, de 1953
Nos têrmos do art. 126, letra e, do
Regimento Interno, requeremos a nomeação
de uma Comissão, composta de 5 membros,
para visitar, em nome do Senado o Dr. Odilon
Braga, que ontem sofreu lamentável
acidente.
Sala das Sessões, em 18 de março
de 1952. – Ivo d'Aquino. – Walde-
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mar Pedrosa. – Aloysio da Carvalho. –
Gomes de Oliveira. – Olavo de Oliveira. –
Onofre Gomes. – Bernardes Filho. – Walter
Franco. – Esechias da Rocha.
Vem à Mesa, é lido e deferido pelo Sr.
Presidente o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 62 –1553
Requeiro, com fundamento na letra "c"
do artigo 121 do Regimento Interno, sejam
solicitadas ao Senhor Prefeito do Distrito
Federal, pelo alto intermédio do Senhor
Presidente da República, as seguintes
informações:
1 – Se a Prefeitura do Distrito Federal
prevalecendo-se
do
acórdão
administrativamente
irrecorrível
do
Conselho de Terras da União, proferido em
13 de novembro de 1947, sôbre o
requerimento que lhe dirigiu a Companhia
Rural e Urbana do Distrito Federal – já
entrou na posse das terras que constituem
o imóvel denominado "Fazenda dos
Coqueiros", situado na estação de
Santíssimo nesta Capital, e na hipótese
afirmativa, qual o destino que deu ou
pretende dar a ditas terras.
2 – Se é exato e certo que a
mencionada Companhia Rural não recorreu
da decisão do Conselho de Terras da União
para o poder judiciário e assim incidiu na
prescrição do seu direito a tal recurso.
3 – As associações ou sindicatos
rurais desta Capital, ou os lavradores
cariocas individual ou coletivamente,
entraram em entendimento com a
Prefeitura ou lhe apresentaram alguma
reclamação ou queixa relativos à aquisição
ou ao arrendamento das terras da rfeerida
"Fazenda dos Coqueiros"
Justificação
O Decreto-Lei nº 693, de 26 de
novembro de 1938 qu eregulamentou o
aproveitamento da Fazenda Nacional de
Santa Cruz e da Baixada Fluminense com
o propósito de proteger o pequeno
agricultor e fomentar o abastecimento do
Distrito Federal, dispôs que os ocupantes,
possuidores foreiros, arrendatários e
quantos se julgassem com direito a
qualquer porção de terras da mesma
Fazenda ficavam obrigados a exibir seus
títulos e documentos a uma das Comissões
nomeadas pelo
Govêrno
que
os
examinariam, reconhecendo o direito ou
não dos mesmos. Os títulos dos poceiros,
em dias seriam respeitados, e os outros
ocupantes sem título legitimo de
propriedade, desde que possuíssem
benfeitorias – cultura e construções –
seriam beneficiados com a aquisição do
domínio pleno do imóvel.
Foi então criada a Primeira Comissão
Especial Revisora de Títulos de Terras. ( P.
C. E. R. T. T ), que funcionou de 1939 até
setembro de 1946, junto à Divisão de
Terras e Colonização do Ministério da
Agricultura e da qual foram membros os drs
Plínio de Freitas Travassos, atual
Procurador Geral da República, Luciano
Pereira de Silva, ex–consultor Geral da
República e Henrique Dietrich, ilustre
engenheiro do Ministério da Agricultura.
Posteriormente em 1942, foi baixado o
Decreto nº 110, este estendeu a outros
imóveis da União as obrigações e
determinações do Decreto-Lei nº 893, de
1938. Por fôrça do Decreto nº S.110 os
ocupantes posseiros de terras da Fazenda
dos Coqueiros, situada na Estação de
Santíssimo, apresentaram-se em grande
número à Primeira Comissão Especial
Revisora de Títulos em Terras. Mas
sómente em 1947, quando já criado o
Conselho de Terras da União do Ministério
da Fazenda, pelo Decreto-Lei número
9.760, de 5 de setembro de 1946. a
pretensão dos ocupantes da Fazenda dos
Coqueiros poude ser examinada e o
assunto definitivamente esclarecido e
resolvido.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Resolveu, então o Conselho de
Terras em diversos acórdãos num dos
quais foi relator o próprio Dr. Plínio de
Freitas Travassos, atual Procurador Geral
da República, que a Fazenda dos
Coqueiros não era mais bem imóvel
pertencente ao patrimônio nacional, e, por
isso, não mais sujeito as disposições do
Decreto-lei nº 893, de 1938. E' que a
Fazenda dos Coqueiros passara ao
domínio da União por fôrça de
disposições do Decreto-Lei número 1.907,
de 1939, que dispõe sôbre a herança
jacente e alterou a ordem da vocação
hereditária estabelecida no art. 1.603, do
Código
Civil
Brasileiro.
Mas,
expressamente revogado o Decreto-Lei nº
1.907 pelo de nº 8.207, de 22 de
novembro de 1945 (Govêrno Linhares),
em virtude do qual passaram as heranças
jacentes para os Estados ou para o
Distrito Federal.
Assim, localizada em Santíssimo, –
Distrito Federal, pertence a Fazenda dos
Coqueiros ao patrimônio municipal por
fôrça do Decreto-lei nº 8.207, de 22 de
novembro de 1945, e de acôrdo com o
julgamento proferido pelo Conselho de
Terras da União, órgão criado para dirimir,
em única instância administrativa (Decretolei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946),
questões concernentes à posses se e
propriedade de imóveis entre a União e
terceiros.
Estamos informados na entanto,
de que a Companhia Rural e Urbana
do Distrito Federal, a quem foi negado
qualquer direito sôbre as terras da Fazenda
dos
Coqueiros,
diz-se
proprietária
das mesmas terras, e estão dividindo-as
em
lotes,
e
expulsando
os
pequenos lavradores cariocas de seu trato
e cultivo.
Ora, o acórdão citado, do Conselho de
Terras da União é clarissimo.
Ei-lo na íntegra:
ACÓRDÃO – (Cópia) – Conselho de
Terras da União – Processo MF. nº
146.700-47 e 625-47-C.T.U. – Interessada:
Companhia Rural e Urbana do Distrito
Federal: – Relator: Sr. Conselheiro Dr.
Plínio de Freitas Travassos, – ACÓRDÃO –
As terras que constituem o imóvel
denominado "Fazenda dos Coqueiros",
situado na Estação de Santíssimo, nesta
Capital, não estão compreendidas nas
disposicões do Decreto-Lei nº 893, de 26
de novembro de 1938. – Vistos etc. e –
atendendo a que a solução final do
presente processo, em que é interessada a
Companhia Rural e Urbana do Distrito
Federal,
relativamente
ao
imóvel
denominado "Fazenda dos Coqueiros",
situado na Estação de Santíssimo, no
Distrito Federal, ficou dependendo do
cumprimento da exigência feita pela extinta
P. C. E. R, T, T. no despacho proferido em
20 de junho de 1940, ou seja da prova, de
que a propriedade das terras dadas por
João Antunes de Campos Suzano aos
escravos libertos e seus filhos passou do
domínio dêstes para o de outros
particulares, por títulos hábeis, antes da
vigência do Decreto-Lei nº 1.907, de 26 de
dezembro de 1939, que dispõe sôbre a
herança jacente e altera a ordem da
votação hereditária estabelecida no artigo ..
1.605 do Código Civil Brasileiro; –
Atendendo a que a requerente não fêz
tal prova; Atendendo, porém, a que o
referido Decreto-Lei número 1.907, de
1939, foi expressamente revogado pelo
Decreto-Lei número 8.207, de 22 de
novembro de 1945, em face do qual as
heranças vacantes não mais passarão para
a União Federal, mas sim para os Estados
ou para o Distrito Federal, se num
ou noutro tiver sido domiciliado o de
cujos; Atendendo a que, em seu
parecer de fls. o Dr. Representante da
Fazenda assim se manifestou "Pelo
que se vê do processo, o interêsse que
a União podia ter nas terras da Fazenda
dos Coqueiros diz respeito unicamente
às partes legadas a ex-escravos,
dos antigos donos de mesma fa-

zenda escravos que faleceram sem deixar
herdeiros. – A hipótese seria de herança
jacente, que, mau-grado nosso parecer de
fôlhas 20 do processo número 3.046-1941,
se achou devia ser declarada vacante e
finalmente devolvida à União. Como tal
devolução não mais eserá possível, uma
vez que hoje a sucessão nas heranças
jacentes não contempla a União Federal
senão quando ela, a sucessão, se abre em
territórios federais – somos porque se
julgue não interessar à União as terras
daquela
Fazenda
dos
Coqueiros";
Atendendo a que, à vista do que vem ser
exposto a União Federal não tem mais
interesse neste processo, eis que as terras
de imóvel denominada "Fazenda dos
Conqueiros"
integrava
a
sesmaria
concedida a Manoel Antunes Suzano, pelo
Governador o Capitão General da
Capitanias do Rio de Janeiro, Avres de
Saldanha de Albuquerque pela carta de 8
de outubro de 1722, conforme certidão do
respectivo texto, bem como do seu registro,
expedida pelo Arquivo Nacional, constante
deste processo por apresentação da
requerente, como documento sob número
1, conforme foi salientado no relatório de
13 de junho de 1940, aprovado pela
aludida Comissão em sessão de 20 de
junho de 1940 e publicado no "Diário
Oficial" de 26 de junho de 1940, Seção I: –
ACORDA o Conselho de Terras da União,
por unanimidade, em reconhecer que as
terras de que trata êste processo não estão
compreendidas nas disposições do
Decreto-lei numero 893 de 26 de novembro
de 1938. – Sala das Sessões, em 13 de
novembro de 1947. (aa) – Francisco
Bahrensdorf. Presidente – Plinio de Freitas
Travassos. relator; – Fernando Martins
Pereira e Souza – Jair Tovar – Adhemar
Barbosa de Almeida Portugal. – Fui
presente. Agripino Veado, representante da
Fazenda", – Sala das Sessões, em 18 de
março de 1953. –Mozart Laao.
O SR.PRESIDENTE: – Continua o
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Ivo
d'Aquino primeiroo rador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr.
Presidente, inscrevi-me para falar sôbre o
problema do pinho brasileiro.
Conforme é do conhecimento do
Senado, estamos às vésperas de assinar
acôrdo comercial com a República
Argentina, no qual um dos assuntos
primordiais a ser considerado, é,
exatamente, o referente à exportação do
pinho.
Antes, entretanto, de tocar no ponto
culminante do meu discurso, desejo
historiar o que tem sido, de rinta anos para
cá, o comércio e a indústria madeireira do
Sul do Brasil. Como todos sabem, os
principais produtores de pinho são os
Estados do Panará, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
Durante muito tempo as atividades
comerciais exportadores dêsses Estados,
principalmente do Paraná e Santa Catarina,
dirigiam-se, internamente, aos mercados
de São Paulo e do Rio de Janeiro e,
externamente, ao argentino. Grandes
vicissitudes passaram os produtores
catarinenses e paranaenses, porque a
indústria do pinho, ainda não disciplinada,
achava-se inteiramente à mercê dos
mercados consumidores.
Nos anos de 1922 a 1926, assisti
em Santa Catarin à dramática situação
dos exportadores catarinenses, A par da
baixa do produto, ficaram na contingência
de entregá-lo aos mercados consumidores,
não só pelo preço estabelecido pelos
compradores,
como,
e
sobretudo,
obedecida a classificarão da madeira
por êstes feita. Quer nas praças de São
Paulo e do Rio de Janeiro, quer
nas argentinas, por vêzes, senão
quase sempre, a classificação do
exportador não correspondia à do mercado
consumidor.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro
havia trustes organizados para a
compra da madeira; e quando ela chega-
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va, sobretudo em transportes ferroviários,
às zonas consumidores, comumentes os
empradores alegavam não corresponder
o produto à classificação; e colocavam-na
à disposição dos produtores.
Sr.
Presidente,
achando-se
a
mercadoria sôbre vagões, com prazo
determinado para descarregá-la, e não
possuindo o exportador armazena onde
as depositar, nem quem a adquirisse, a
não ser pelo preço impôsto, via-se
forçado a aceitar a oferta.
Em 1931, criou-se, em boa Hora, o
Instituto Nacional do Pinho. O Presidente
da República, na época o Dr. Getúlio
Vargas,
atendeu
ao
apêlo
dos
madeireiros dos Estados do Sul, e ainda o
órgão orientador da indústria do comércio
madereiro do sul do Brasil.
Um dos méritos do Instituto Nacional
do Pinho, foi instituir a classificação oficial
do produto, a qual tranquilisou o mercado
interno madereiro. Também os produtores
e exportadores sentiram proteção maior
na colocação da mercadoria no mercado
argentino.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: - O
regime de cotas, sem dúvida, regularlzou
o comércio do produto.
O SR. IVO D'AQUINO: – Diz muito
bem V. Ex..ª
Disciplinada a indústria e o comércio
do pinho, regulou-se o mercado. Outro
objetivo do Instituto Nacional do Pinho foi
o reflosrecimento do sul do país.
Sr. Presidente, Infelizmente, em
1946, o Sr. Ministro da Fazenda, baixou
Portaria – aliás, uma das insensatas
resoluções – proibindo a exportação de
madeiras de couros e de peles.
Acabavamos de sair do ambiente da
guerra universal; possuíamos abertos,
diante de nós, não só os mercados
europeus e argentinos como os da Africa
do Sul e dos Estados Unidos; e a
proibição de se exportar madeiras de
couros e peles, bem como tecidos, foi ato
incompreensível. O argumento era
ridículo: como era o Banco do Brasil
quem adquiria as cambiais, a exportação
dêsses produtos exigia emissão de papel
moeda
para
pagamentos
aos
exportadores. Com êste argumento,
jamais exportaríamos produto algum...
Datam desta época as dificuldades
menor que está passando o mercado
madeireiro do sul do país. Maugrado
todos os esforços despendidos pelo
Instituto Nacional do Pinho tem êle
sempre diante de si a incógnita da
colocação do produto. O mercado
argentino
funciona
com
grande
capacidade
de
absorcão,
quando
necessita da madeira. Passado êsse
período, seu dasinterêsse, real ou
aparente. logo se manifesta: e determina
não só a baixa do preço como a retensão
do produto em nossos mercados.
E'
bem
verdade
haver
sido
estabelecido o preço oficial de exportação;
mas a mercadoria não consegue ser
exportada. A situação precária da
República Argentina, com falta de divisas
para absorção de certos produtos pagos
em moeda mais forte, contribui para
aumentar a crise da madeira.
Ato feliz foi a promulgação pelo
Govêrno da República do Decreto nº
30.325, de 21 de dezembro de 1951,
regulador do sistema de classificação do
pinho brasileiro. Resultou de estudos
acurados, em vários anos, não ,só do
Instituto do Pinho como do Ministério da
Agricultura.
Surge agora, Sr. Presidente, à
notícia da renovação do acôrdo comercial
entre o Brasil e a República Argentina, do
qual resultará, principalmente, a troca do
pinho brasileiro pelo trigo argentino. A
notícia, sob certo ponto de vista, é
uspiciosa para nós: e deve sê-lo, também,
para a República Argentina. Esta
circunstância porém, não nos exime de
opôr as reservas a respeito da realização
do acôrdo, desde que neste os interesses
brasileiros não seja cuidadosa.
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mente
estudados
e,
sobretudo,
resguardados.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTE:
–
V. Ex.ª tem
tôda a razão. Assim
devemos proceder no Senado, quando
examinarmos o acôrdo Militar Brasil –
Estados Unidos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Obrigado a V.
Ex.ª.
Entendi-me, há quatro ou cinco dias,
com o Sr. Ministro João Alberto nosso
delegado e emissário perante a República
Argentina, para, em nome do Brasil acertar e
assinar o Convênio entre os dois países; e a
minha primeira observação foi no sentido de,
nesse Acôrdo ficar estabelecido a aceitação,
por parte da República Argentina, da
classificação da madeira através de normas
preestabelecidas.
No
meu
entender,
não basta apenas acertar o preço do
produto; mas também o seu sistema de
classificação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTE:
– Muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – A resposta do
meu ilustre amigo Sr. Ministro João Alberto
foi a de que esta matéria deveria ficar para
ser regulada nos contratos particuaires a
serem celebrados entre o exportador
brasileiro e o comprador argentino.
O SR BERRARDES FILHO: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo é
prazer.
O SR. BERNARDES FILHO: – Em
matéria de preços há, realmente, o ágio ou
over price sôbre o prêço do mercado interno,
como foi noticiado e parece existir no tocanto
ao trigo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Dentro em
pouco tocarei no assunto referendo por V.
Ex.ª, no aparte com que se honrou.
Sr. Presidente, não me satisfez a
resposta do Sr. Ministro João Alberto.
Entendo ser básico para o interêsse dos
exportadores brasileiros ficar ILEGíVEL
regulado o sistema de das classificação
madeira a ser exportada para a Argentina.
Há cêrca de um ano fui a Buenos Aires;
e tive ocasião de ouvir exportadores de
madeira dos três Estados do Sul do Brasil.
Vários dêles se queixaram de a classificação
feita em nosso país, pelo Instituto Nacional
do Pinho, não ser aceita na República
Argentina.
Desejo esclarecer um ponto: existe
órgão oficial na República Argentina,
"Direccilon Nacional de Indústrias de Estado",
conhecida pelo nome de DINIE", destinada,
apenas, a compra do pinho brasileiro.
A
República
Argentina
adquire
madeirada da Finlândia, da Rumánia, da
Suécia e até da Rússia, mas essas nações
têm ali o seu comércio livremente o Brasil
está controlado por um órgão estatal,
sujeitando-se, assim, a uma poderosa
organização, fora na qual não lhe é possível
colocar o produto.
Sr. Presidente, antes de entrar nêste
assunto, tomei as necessárias cautelas Dirigime ao Presidente do Instituto Nacional do
Pinho, Sr. Pedro Salles, a quem solicitei
Informações e esclarecimentos tendo dêle
recebido a seguinte carta, que passo a ir ao
Senado:
"Rio de Janeiro, 17 de março de 1953. –
Meu caro Senador Ivo d'Aquino – Em
atenção ao seu
pedido, pelo telefone,
apresso-me
em
trazer-lhe
os
esclarecimentos, que me parecem de
utilidade, a respeito das especificações em
vigor para a classificação da madeira serrada
de pinho brasileiro.
O Decreto nº 30.325, de 21 de
dezembro de 1951, decorreu de exaustivos
estudos procedidos pelo Serviço de
Economia Rural do Ministério da Agricultura,
ao qual compete privativamente a tarefa da
padronização dos produtos agrícolas e
vegetais, com a audiência do Instituto
Nacional do Pinho, que recolheu os alvitres
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da classe madeireira, através dos
Sindicatos, numa ampla consulta bem
assim com a assessoria da a Associação
Brasileira de Normas Técnica.
As
especificações
em
vigor
favorecem a economia nacional, por isso
que o excessivo rigor teórico das antigas
beneficiava os importadores estrangeiros
da nossa madeira.
Em a Nota Adicional ao Acôrdo
Comercial entre o Brasil e a Argentina,
fornecida ao Itamarati, pelo Instituto, além
de tôdas as possíveis reivindicações, em
favor da indústria madeireira, figura a
seguinte cláusula: "As altas partes
contratantes resolvem aceitar como
válida,
para todos os efeitos,
a
classificação e medição da pinho serrado
constante do Decreto nº 30.325, baixado
pelo Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, em 21 de setembro de
1951".
A entidade compradora de madeiras
na República Argentina, a "Direccion
Nacional de Indústrias de Estado" procura,
agora, gerar confusão em tôrno do
assunto, querendo fazer prevalecer as
praxes do mercado de Buenos Aires na
classificação da madeira brasileira ali
chegada. Trata-se de uma exigência
intolerável que contraria o interêsse
nacional e desrespeitosa, porque significa
a intromissão indébita de entidades
estrangeiras" nos negócios internos do
nosso país.
O
Convênio
a
ser
assinado,
pròximamente, entre os dois paises,
obriga a República Argentina a aceitar os
preços mínimos vigentes e absorver os
contingentes de madeira constantes
daquele iratado.
Não há, pois, nenhuma razão de ser,
nem constitui problema a veleidade da
"Direccion
Nacional de Indústrias de
Estado em escusar-se a aceitar a
classificação decretada soberanamente
pelo Govêrno Brasileiro, tanto mais que o
decreto regula assunto de ordem interna
para
perfeito
contrôle
da
nossa
exportação, no que toca à qualidade do
produto.
Com o meu cordial abraço, creia-se
seu atento admirador. – Pedro Sales dos
Santos".
Sr. Presidente, a verdade é que a
"Dieccion" – órgão encarregado da
compra do pinho brasileiro – não aceita,
absolutamente, a classificação Pinho.
Quando estive em Buenos Aires, e fui
procurado pelo madeireiros brasileiros,
aconselhei-os a pleitear daquele órgão a
vinda de um delegado dêste ao Brasil, em
caráter permanente, para, junto ao nosso
Instituto Nacional do Pinho, classificar a
madeira, antes de embarcada.
Nada haveria de mais em aceitarmos
êsse delegado. O que não compreende é
que a madeira, embarcada com a
classificação do Instituto Nacional de
Pinho, sofra, no país vizinho, arbitrária
desclassificação.
Disto
resulta,
evidentemente, intranquilidade para as
duas partes contratantes.
Pode
acontecer
que
alguns
exportadores brasileiros não cumpram as
determinações do Decreto a que me referi,
A verdade, porém, é que a classificação
do pinho brasileiro mercê de um órgão
estatal argentino que, amanhã, poderá
aceitar ou não a madeira exportada.
Pergunto, Sr. Presidente: se a nossa
classificação não fôr aceita, que farão os
exportadores brasileiros, do produto
enviado para aquele país? São produtos
que, evidentemente, não suportam retôrno
e não podem ser vendidos a outra
entidade, senão à oficial, que os adquiriu,
inicialmente.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –
Permita-me V. Ex.ª, um aparte. Tanto
mais grave a situação quanto a classi -

fiçação é feita, aqui, por órgão oficial. Não é
classificação particular.
O SR IVO D'AQUINO: – Como acentua
V. Ex.ª, a classificação é de órgão oficial.
Aceitável é que o órgão estatal argentino faça
a classificação em entendimento com o órgão
oficial brasileiro. O que não é aceitar é haver
aqui uma classificação e lá outra, apenas
lesiva ao exportador brasileiro. A criação ou
aceitação de uma entidade, ou comissão,
para dirimir os dissídios não rescIve o
interêsse do exportador brasileiro, que, pela
demora da resolução, acabará entregando o
produto pela classificação do órgão
argentino.
O SR. OTHON MÃDER: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) –
Disso se aproveitam os importadores
argentinos
para
exigir
dos
nossos
exportadores rebaixa de prêço.
O SR, IVO D'AQUINO: – V. Ex ª diz
muito bem. Já ia apreciar esse aspecto.
O Decreto n. 30.325 estabeleceu o
sistema de classificação da madeira e a
Junta Deliberativa do Instituto Nacional do
Pinho, na resolução número 166, de 26 de
dezembro de 1952, determinou, por sua vez,
o prêço do pinho serrado, exportado para a
Argentina, conforme os tipos e lugares de
embarque.
Eis, porém, o que está acontecendo.
Temos, à margem do rio Uruguai, que, como
todos sabem, corre entre os Estados do
Paraná e de Santa Catarina, 130 mil dúzias
de pinho embalsado, madeira essa ali
estacionada há cêrca de dois anos.
A resolução do Instituto Nacional do
Pinho estabelece para essa madeireira o
prêço FOB, por mil pés, em cem dólares,
entregue em Federación 95 em Barra do
Guaragím, 92 em Uruguaiana, 90 em São
Borja.
A madeira embalsada exige constante
assistência durante todo o tempo de
estacionamento.
As balsas pesam centenas ou talvez
mais de mil toneladas. Sôbre elas, desde que
abandonadas, criase até vegetação silvestre.
Há,
portanto,
necessidade
de
uma
assistência continua para essas balsas. E, no
entanto, permanecem alí à margem do rio
Uruguai, há cêrca de dois anos!
Além do pinho serrado. há também, à
margem daquele rio, cêrca de quinze mil
metros cúbicos de roliços de cedro parte dos
quais foi vendida em a novembro de 51 à
República Argentina, através de contratos
firmados com prazo de noventa dias para que
fôsse entregue de acôrdo com a DINIE.
Até agora, todavia, este órgão não deu
a menor solução ao assunto.
Os telegramas vindos de Santa
Catarina, rezam que se pretende forpar a
baixa de 10 dólares por mil pés quadrados,
para issa madeira, aproventando-se das
dificuldades financeiras por que passam os
exportadores de Santa Catarina, à margem
do Rio Uruguai.
O preço da madeira exportada para a
Argentina é estabelecido pela resolução a
que me referi da Junta Deliberativa do
Instituto Nacional do Pinho.
E' necessário que o Senado medite que
a respeito de madeiras o órgão estatal
argentino só funciona em relação às nossas,
tendo as demais nações o mercado livre para
venda desses produtos naquela vizinha
República.
Dir-se-á, entretanto: o mercado entre o
rBasil Argentina trás uma grande vantagem
Brasil, porque a Argentina nos fornecerá o trigo.
Analisemos o assunto. A Argentina
dispõe, atualmente, de dois milhões
e
oitocentos mil toneladas de trigo excedente.
Dssas, têm colocação no mercado europeu
um milhão e duzentas mil. Restam um milhão
e seiscentas mil, que a República Argentina
só de poderá vender ao Brasil.
Por sua vez, o consumo argentino
eleva-se
a 800.000 metros cúbicas
de pinho, sendo 500.000ms3 adquiridos no
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Brasil. O preço do trigo argentino é de 30%
acima do mercado internacional.
A baixa que conseguimos nesse
convênio, a fim de que o trigo argentino nos
seja vendido a 112 dólares a tonelada, é na
realidade, a baixa verificada no mercado
internacional. Não foi, portanto, essa redução
especialmente feita em beneficio do Brasil.
O SR. BERNARDES FILHO: – Desejo
uma explicação de V. Ex.ª relativamente ao
ágio de 30%: êsse ágio incide apenas no trigo
vendido ao exportado para outras nações?
O SR. IVO D'AQUINO: – Não. O
do caso é o seguinte: o preço do trigo
argentino assim como o de vários
produtos brasileiros está, no mercado
interno, acima do valor no mercado
internacional.
Acontece
portanto,
que
adquiriremos o trigo argentino por preço
superior ao que nos oferece-la, por exemplo,
a América do Norte o Canadá e, talvez, a
Austrália.
E' bem verdade – convém expicar –
que, adquirindo o trigo argentino, poupamos
as nossas divisas. Quero entretanto,
acentuar, que a redução de preço concedida
ao Brasil. na realidade, corresponde à baixa
verificada no mercado internacional.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –
Praticamente não houve relação alguma;
continuou a diferença de 30% sôbre o preço
no mercado Internacional.
O SR. BERNARDES FILHO: – Então,
cabe, agora, minha outra pergunta; em
relação à madeira, que ocorre?
O SR. IVO D'AQUINO: – Vou
exatamente falar da madeira.
Noso pinho tem, no mercado interno,
seu preço também majorado de 30% sôbre o
do mercado internacional.
Convém, entretanto, ponderar que êsse
preço já vigora há muito tempo; não
dependeu de uma oscilação visando o
convênio com a Argentina. Além disso,
precisamos considerar que o pinho brasileiro
tem aplicação muito mais ampla que o
europeu; quase podemos dizer que nosso
pinho serve para tôdas as utilizações do
pinho a europeu, ao passo que a recíproca
não se verifica: êste dificilmente poderá
acompanhar o pinho brasileiro, que quase
não sofre, no mercado itnernacional a
concorrência do pinho europeu.
O SR. BERNARDES FILHO: – O
mesmo não acontece com o trigo argentino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não podemos
deixar deencarar essa circunstância. Mais
ainda: a maior parte do pinho brasileiro é
exportado para a Argentina, em navios
daquele país, que recupera o frete em
dólares. Há portanto, grande benefício para
os armadores argentinos com a nossa
exportação dessa madeira para aquela
República.
Não é minha Intenção opor embaraços
ao convênio nem achar que nela não haja
reciprocidade. Considere-a necessária à boa
amizade. às boas relações que temos com a
Argentina que, sem dúvida alguma, é um dos
países mais amigos do Brasil. Devemos,
porém ter em vista que nos acordos
comerciais, é melhor prevenir do que
remediar.
Reputo o caso da classificação de
madeira de real importância para evitarmos
dissídios, questões, pleitos que, fatalmente
advirão sem esta providência preliminar.
Ainda vive em nossa memória a acôrdo
feito com a Alemanha. Sua desastrada
execução fêz com que êsse país nos
vendesse tudo quanto entendeu sem nós
conseguíssemos vender-lhes coisa alguma
pode-se dizer.
O SR. BERNARDES FILHO: – Permite
V. Ex.ª um aparte esclarecedor? (Assentimento
do orador) – Mesmo em relação aos convênios
do trigo recordo-me de um submetido
ao Congresso ao tempo da Constituinte,
em que se declarava que o preço pelo
qual a República Argentina venderia a
produto ao Brasil, seria o do mercado
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internacional, o que, nesta simplicidade de
linguagem é perfeitamente aceitável. A
verdade porém, é que o mundo saia de
uma guerra; os países grandes drodutores
de trigo estavam com os excessos de suas
colheitas comprometidos no reerguimento
de naçães famintas. Assim, a única nação
que dispunha de trigo para vender
no mercado itnernacional e, por
conseguinte, fazer-Ihe o preço, era a
República Argentina. Ao aceitarmos essa
cláusula escrita com tanta simplicidade
estávamos, nada mais nada menos, que
aceitando o preço pelo qual ela nos
quisesse vender.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª
explicou muito bem. Talvez nos aconteça o
proluto agora o mesmo através de outra
técnica.
Desejo concluir o pensamento que
havia iniciado. O acôrdo co ma Alemanha,
pela sua infeliz execução, fêz com que
pràticamente, nada vendendo àquele país,
dêle ficássemos devedores, ou por outra,
que a nossa balança de pagamentos
apresentasse um deficit que até hoje
perdura contra nós.
Nós que estávamos em posição
excelente para colocação dos nossos
produtos, acabamos convertendo-nos em
caloteiros internacionais, quando, na
realidade, havíamos feito o acôrdo com a
itnenção de, dentro da equanimidade,
beneficiarem-se reciprocamente os dois
países.
O SR. APOLONIO SALES: – Permite
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do
orador) – No caso do acôrdo comercial
entre o Brasil e a Inglaterra está
acontecendo coisa pa Eadcerquan.1
acontecendo coisa parecida. Enquanto os
brasileiros adquirem aquilo a que se
omprometeram, a Inglaterra não o faz
porque tem sua política econômica dirigida
para outras partes do mundo. A balança
comercial acusa movimento desfavorável
para o Brasil e não podemos pagar porque
a Inglaterra não nos compra o que devia
adquirir.
O SR. BERNARDES FILHO: – Em
relação ao caso da Alemanha, a meu ver
não se pode dizer que o Brasil tenha
atrasados comerciais, porque o regime é
do convênio. Alega-se que somos grandes
devedores. Mas o passivo só se verificará
no final e a Alemanha terá, forçosamente,
dentro do prazo de vigência do convênio,
que adquirir de nós o montante pelo menos
para equilibrar nossa balança comercial.
Faço esta observação a V. Ex.ª apenas
para que não se setabeleça confusão
entre o que sejam atrasados comerciais
realmente exigíveis, e atrasados comerciais
por fôrça de convênio. Na verdade,
antecipamos muito nossas compras à
Alemanha e ela se atrasou nas suas ao
nosso país. No final, porém, essas
transações terão de ser liquidadas por uma
espécie de compensação de compras
recíprocas.
O SR. IVO D.AQUINO: – V. Ex.ª
tocou num ponto importante do caso, que
é, exatamente, a nossa antecipação, sem
cautela, nessas compras.
A situação atual é a seguinte: a
Alemanha exige o pagamento dos nossos
atrasados comerciais. Com ou sem razão,
ficamos na situação de devedores quando,
como V. Ex.ª explicou, não o somos.
A propósito do aparte de V. Ex.ª,
quero também ressaltar um ponto do
acôrdo que vamos fazer com a Argentina.
Os
jornais
publicaram
notícia
aparentemente auspiciosa, de que em
breve teremos abundância de trigo
argentino. Já é uma forma da antecipação
a que V. Ex.ª se refere Vamos adquirir trigo
argentino exatamente na época da nossa
safra de trigo, a maior que já se viu a Brasil.
Depois que a República Argentina nos
vender o excedente, que só poderá colocar
no mercado brasileira seu interesse pela
compra da madeira brasileira começará a
decrescer.
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Quer dizer, reproduziremos e que já se deu
no acôrdo com a Alemanha. Ficaremos
com o direito de vender, mas acabaremos
não vendendo.
O SR. BERNARDES FILHO: – Muito
bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Depois,
quando os nossos exportadores de
madeira, com seu produto à beira das
linhas das estradas de ferro, nos portos, e
em redor das serrarias, não puderem
embarcá-lo, êles mesmos pressionarão
para que o Instituto Nacional do Pinho
transija com o preço mais baixo oferecido
pelo Mercado Argentino.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Podemos cair num novo "caso do algodão";
o Banco do Brasil terá de ficar com tudo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr.
Presidente, o meu intuito é, exatamente,
alertar os que têm a responsabilidade de
assinar êsse acôrdo, que na verdade é de
grande interesse tanto para o meu Estado,
como para o Rio Grande do Sul e o
Paraná.
Não quero que amanhã venha para o
Congresso êste Acôrdo, pedindo-se ao
Senado e à Câmara que o aprovem
pressurosamente, sob o fundamento de
que já está funcionando.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª
acredita que êsse acôrdo venha ao
Congresso? Duvido.
O SR. IVO DQA’UINO: – Não estou
habilitado a responder a essa pergunta de
V. Ex.ª.
O SR. BERNARDES FILHO: – A
razão da minha pergunta é a seguinte: já
foi
por
nós
aqui
levantada
a
freqüentemente discutida essa preliminar.
Muitas vezes, quando nos mandam os
acordos comerciais, êles já produziram
efeitos in totum; somos chamados apenas
a chancelar o convênio.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Será como aqueles contratos que
chegam aqui com a aprovação prévia do
Tribunal de Contas.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Comunico ao nobre
orador que faltam dois Minutos para o
término da hora do expediente.
O SR. BERNARDES FILHO (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V.
Ex.ª consulte a Casa sôbre se consente na
prorrogação regimental da hora do
expediente a fim de que o nobre Senador
Ivo d'Aquino conclua seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores
Senadores acabam de ouvir requerimento
do nobre Senador Bernardes Filho.
Os Senhores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa)
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre
Senador Ivo d'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço ao
nobre Senador Bernardes Filho o seu
requerimento e ao Senado por havê-lo
deferido.
Sr. Presidente, minha intenção era
porém, terminar estas considerações.
Desejo principalmente pedir a atenção
dos nobres colegas para, em matéria
econômica ou financeira, não fazermos a
política de Ezaú, quer dizer, a política do
prato de lentilhas, que nos satisfará em
determinada momento, mas, na realidade,
importará troca de vantagens e direitos
que, futuramente, nos hão de fazer falta.
Nem sempre temos sido previdentes
no resguardar a economia nacional; várias
vezes, numa política apressada a fim de
atender a anseios e solicitações imediatas,
tomamos resoluções que, passados alguns
anos, verificamos serem prejudicais ao
interêsse coletivo.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V.
Ex.ª permite um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Pois não.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V.
Ex.ª tem tôda a razão ao falar
dêsse acôrdo. Aliás, há alguns anos, desde
o govêrno do General Dutra, o

Congresso não é ouvido em matéria de
tratados
e
acordos
comerciais.
Inicialmente, afirmava-se que não eram
realizados pelos governos, mas pelos
bancos centrais, como se o Banco do Brasil
não
fôsse
Banco
do
Govêrno.
Respondendo
a
requerimento
que
apresentei há cêrca de dois meses, sôbre o
acôrdo com a Tchecoslováquia, afirma o
Sr. Ministro das Relações que i Itamarati
era também de opinião que aquele ajuste
de pagamento não estava incluso no artigo
da Constituição que determina a audiência
do Congresso, pois o mesmo estava sendo
feito consoante a Lei da Licença Prévia.
Examinando a lei, verifiquei nada constar
que autorizasse o Govêrno a entabolar
qualquer acôrdo sem ouvir o Parlamento.
O SR. BERNARDES FILHO: – Peço
licença, também para outro aparte.
(Assentimento do orador). O Senador
Hamilton Nogueira está com a razão. É fora
de dúvida que êsses convênios devem ser
submetidos ao Congresso. A mim me
parece que o expediente adotado para
evitar-se a apreciação do Congresso,
consiste em realizar os acordos de banco
para banco, do Banco do Brasil com os de
outras
Nações.
É
imprescindível
verificarmos em que qualidade o Banco do
Brasil os assinasse no seu próprio nome,
correndo êle o ilegível do bom ou mau
negócio; se como mandatá do Govêrno.
Neste último caso, não há por onde fugir: a
matéria tem de ser apreciada pelo
Congresso.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: –
Efetivamente.
O SR. BERNARDES FILHO: – O
Banco, todavia, é livre para firmar qualquer
convênio em seu próprio nome, como
sociedade anônima, correndo o risco da
operação; mas, se houver prejuízo, não o
debite na conta do Govêrno.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: –
Muito bem!
O SR. IVO D'AQUINO: – Os apartes de
V. Ex.ª, sob os pontos de vista constitucional
e legal, têm inteira procedência.
Desejo, Sr. Presidente, que no acôrdo
a celebrar-se com a República Argentina,
resguardemos o interesse do pinho
brasileiro, sem dúvida um dos produtos
altamente beneficiadores da nossa balança
de pagamentos.
A indústria do pinho, – excetuando a
criação do Instituto do Pinho e as medidas
contidas no decreto a que me referi há
pouco – não tem sido bem compreendida
pelos homens públicos do Brasil, que
voltam de preferência as atenções para
outros produtos. Estes podem ser mais
importantes para a economia e as finanças
nacionais, mas daí não se exclua a
magnitude da indústria brasileira de
madeiras, decisiva não só para a economia
dos três Estados do Sul, como para a
própria economia nacional. (Muito bem!
Muito bem! Palmas).
Deixam de comparecer os Srs.
Senadores:
Alvaro Adolpho
Clodomir Cardoso
Velloso Borges
Attilio Vivacqua
Pereira Pinto
Mello Vianna
Cesar Vergueiro
Marcondes Filho
Silvio Curvo
João Villasbôas
Vespasiano Martins
Flávio Guimarães
Roberto Glasser
Alfredo Simch.
O SR. PRESIDENTE: – Finda a
prorrogação da hora do expediente, passo à
ORDEM DO DIA
Escolha das Comissões Permanentes
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa
continua aguardando que os lideres
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dos Partidos lhe enviem as listas
necessárias e lembra que o prazo de sua
apresentação terminará amanhã.
Não há oradores inscritos para depois
da Ordem do Dia.
O SR. LEVINDO COELHO: – Senhor
Presidente, trago ao conhecimento do
Senado noticia auspiciosa, que está
enchendo de satisfação o povo brasileiro e
da qual talvez os Srs. Senadores já se
tenham inteirado pelos jornais.
Sirvo-me da palavra que V. Ex.ª
acaba de me conceder para salientar e
ressaaltar a importância e a grandeza de
um acontecimento que dentro de dois anos
se verificará nessa Capital que terá
confirmado o seu título de "maravilhosa”,
quando o Brasil será alvo dos olhares de
todos as povos que terão a atenção voltada
para a Terra de Santa Cruz. Será, na
verdade, um acontecimento de amplitude
mundial.
Quero referir-me à excelsa resolução
do Santo Padre Pio XII, escolhendo a
cidade do Rio de Janeiro para a sede do
XXXVI
Congresso
Eucarístico
Internacional, a realizar-se de 17 a 24 de
junho de 1955. O mundo católico, mundo
cristão, já se movimenta na preparação e
organização dêsse grandioso Congresso.
O nosso eminente Cardeal, Dom Jaime de
Barros Câmara com todo o clero nacional
já lançou mãos à essa grandiosa obra de
Religião e de patriotismo.
Para dar inicio aos trabalhos
preparatórios do Congresso esteve entre
nós o eminente Prelado Dom Alexandre
Vanchou. innsigne Arcebispo de Ottawa e
Presidente do Comitê Permanente dos
Congressos Eucarísticos Internacionais,
que veio ao Brasil pela terceira vez com o
fim especial de instalar os trabalhos
preparatórios do 36º Congresso Eucarístico
Internacional, na qualidade de Presidente
da Comissão Permanente dos conclaves
dêsse gênero.
Data de 1881 a instituição dêsses
Congressos, tendo sido realizado o
primeiro em LiIIe, na França e outros, com
exceção do de Jerusalém em 1893, se
circunscreveram a países da Europa em
virtude das poucas facilidades de
publicidade e também de transportes.
Assim, os da Bélgica, Londres, Madrid,
Dublin. Pelas dificuldades apontadas não
podiam
ter
grande
amplitude
e
ressonância.
Após a grande guerra de 1914-1918,
êsses Congressos foram efetuados
sucessivamente em diversos continentes.
quando, então o esplendor dêsses
Congressos Internacionais veio a aumentar
sem cessar até nossos dias. Já o mundo
cristão, o Novo Mundo da América,
presenciora o Congresso Internacional de
Ottawa, no Canadá em 1910. Os Estados
Unidos da América do Norte tiveram o seu
Congresso Eucarístico Internacional em
1926, em Chicago. Foi um grande sucesso
que chamou a atenção dos católicos de
todo o país e de Protestantes de diversas
Confissões e, se não me falha a memória,
foi o primeiro Congresso que teve seus
atos filmados com a majestosa Procissão
Eucarística ali realizadas, naquela cidade,
das maiores da América do Norte.
Só em 1934 coube à América do Sul a
realização de um dêsses Congressos, em
Buenos Aires com grande repercussão
mundial, tais os meios de propaganda e
transportes utilizados, lá na época da
aviação e do Rádio. A nota alta foi a
presença do atual Pontífice o Papa Pio XlI,
então, Cardeal Eugênio Pacelli, como
delegado a latere do Pontífice Pio XI.
Nessa ocasião teve o Brasil a insigne
honra de recepcionar, acolher e hospedar o
eminentíssimo Cardeal Pacelli aquele que
seria o sucessor do grande Pio XI, sendo
sua augusta palavra ouvida pelos
brasileiros, do Alto do Corcovado na sua
passagem pelo Rio de Janeiro, quando foi
hospedado oficialmente pelo nosso
Govêrno.
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A grande guerra ou guerra mundial de
1939-1945 fêz com que durante 14 anos
não se realizassem os Congressos
Eucarísticos Internacionais.
Permita-me o Senado fazer a leitura
de uma parte da entrevista à imprensa
carioca que o ilustre ilegível canadense
concedeu, falando ao Congresso a realizarse nesta metrópole exaltando o Brasil:
"Quando tive a felicidade de vir ao Rio
de Janeiro, em novembro de 1951, para
tomar parte na grande cerimônia interamericana de ação de graças, pensei que
vossa cidade tão admirávelmente situada
em quadro incomparável, deveria ser o
plano ideaI para um para um Congresso
ilegível Mundial. A imensa estátua do
Cristo no Corcovado parece com seus
braços abertos chamar a êste ilegível tôdos
os povos da terra.
Nosso distinto Cardeal também tinha
tal ilegível e falamos sôbre o assunto.
Logo depois do Congresso ilegível de
Barcelona, apresentei em nome do Comitê
permanente ao Santo Padre, tal pedido e
Sua Santidade aquiesceu, com alegria
evidente. Desde então pus-me em
comunicação
com
vosso
Cardeal
Arcebispo. Aqui cheguei para entrar em
contacto com todos os Comitês do
Congresso. Estou encantado com a bôa
vontade e com o desejo de colaborar, o que
pude verificar em tôda parte.
Um
Congresso
Eucarístico
Internacional exige uma preparação muito
longa, muito cuidadosa. O Soberano
Pontífice por isso mesmo não quer mais
que
os
Congressos
Eucarísticos
Internacionais se realizem como antes da
guerra, de dos em dois anos é ilegível de 3
a 4 anos para tal preparação.
Aqui chegado e tendo revista vossa
cidade feiticeira, convenci-me de que o
Congresso do Rio de Janeiro em julho de
1955, vai ultrapassar, em esplendor, tudo
que até agora se tem feito.
O Brasil não é suficientemente
conhecido e eu não tenho dúvida de que
vossa grande A. B T. cujo presidente geral
tive a honra de ilegível e apreciar por
ocasião de minha última viagem e ilegível
vossa ilegível Associação Brasileira de
Rádio contribuirão para que tenha o
Congresso do Rio o esplendor que dêle se
espera.
E' preciso não esquecer que tais
Congressos Eucarísticos Internacionais
atraem as localidades onde se realizam
milhões de pessoa (calcula-se que em
Barcelona, no encerramento do Congresso,
havia mais de 2 milhões de pessoas) e
contribuem não sòmente para estimular a
piedade eucarística e a devoção ao ilegível
Sacramento,
mas,
permitindo
os
representantes de tôdas as nações da terra
são os melhores congressos de paz.
Vosso país tem belezas sem igual.
Com recursos incomensuráveis tem uma
história interessante ilegível obras de arte
e uma cultura própria. Tudo isto será mais
conhecido se for possível trazer até aqui um
grande número de peregrinos e ilegível. O
Congresso de 1955 será para ilegível uma
ocasião única pois todos os bispos do
mundo – e êles são ilegível ilegível
propaganda de vosso país. Vosso eminente
Cardeal Arcebíspo ilegível ilegível mesmo
lhes enviamos cartas e comunicações.
Partindo daqui, irei a Sydney, na
austrália, onde haverá, no mês próximo um
Congresso
Eucarístico
Nacional
em
comemoração ao Congresso internacional
de 1938, irei, em seguida a Roma onde
comunicarei a ilegível. O Papa Pio XII
minhas impressões e como está sendo
preparado o Congresso do Rio de Janeiro
de 1955. Posso garantir-vos que são
exceletes. O SS Padre demonstrou a
satisfação e o consôlo que vosso país lhe
propor ilegível ao nomear vosso terceiro
Cardeal.
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Eu já comecei a estudar português e
tenho intenção de intensificar meus estudos a
fim de poder dirigir-me a vós, em vossa
própria Iingua, durante o Congresso de 1955.
Com que alegria hei de relembrar esta
terra! E que encantamento aguarda os
numerosos peregrinos que virão para o
Congresso! A contemplação do panorama
incomparável que se desdobra ante nossos
olhos o mar e o areal prateado, as
montanhas cobertas de vegetação luxuriante
a Luminação dos edifícios, dos navios no
porto e, sobretudo, a estátua monumental do
Cristo no Corcovado, tudo isto deixa em
nosso espírito, uma imagem da beleza
inefável, mas a bondade, a honestidade
grandiosa e o magnetismo da população
farão brotar nos corações uma ilegível
alegria que jamais se há de apagar''
Anuncie-se que o futuro Congresso
Eucarístico Internacional a realizar-se no Rio
de Janeiro terá extraordinário e estupendo
consequência dêle participando povos de
todos os continentes, ilegível ou peregrinos
ilegível massa, de mais de um milhão de
pessoas estando presentes dez Cardiais da
Santa Igreja mais de quinhentos arcebispos e
Bispos, ao lado de luminares das ciências e
eminentes intelectuais católicos que tomarão
ilegível ilegível grandioso certame de fé e
doação.
Estou certo de que serão tratados
problemas transcendentais e ainda os que se
referem à crise social ilegível que se debate
o mundo, demonstrando que são êstes os
verdadeiros Congressos de Paz.
As
finalidades
dêsses
grandes
movimentos
internacionais
fazem
empreender a missão de defesa daqueles
valores
espirituais
que
no
passado
constituiram a base das nações cristãs e no
presente devem ilegível e sustentar na
autêntica fé cristã, os fundamentos da
civilização e da cultura, para a defesa da
personalidade humana, da liberdade e da
justiça contra a tenebrosa ideologia que
pretende
escravizar
e
aniquilar
a
humanidade.
Estes
são.
Sr.
Presidente,
os
verdadeiros congressos de paz. (Muito bem!
Muito
bem!
Palmas.
O
orador
é
cumprimentado!
O SR. OTTON MADER: – Sr
Presidente, ao projeto que institui a Petrobrás
e regula a exploração do petróleo no Brasil
foi apresentada emenda, que recebeu
parecer favorável do eminente Senador
Coronel Alencastro Guimarães relator na
Comissão de Viação e Obras Públicas...
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Muito obrigado a V. Ex.ª.
O
SR.
OTHON
MÄDER:
–
...unânimemente aprovado.
Esse órgão técnico, que conta entre
seus membros com o illustre General Onofre
Gomes e os engenheiros Euclydes Vieira e
Francisco Gallotti, houve por bem anotar a
iniciativa por mim subscrita contida na
emenda 1º, permitindo possa o nosso óleo
ser pesquisado e explorado não ilegível pelo
Conselho Nacional do Petróleo e pela
Petrobrás, como também por emprêsas
particulares desde que seja votada lei
reguladora da matéria. Como tal medida só
poderá ser originária do Congresso Nacional
as providências contidas na minha emenda
só entrarão em vigor após aprovação do
Parlamento e do Poder Executivo. A emenda
exige ainda que as companhias se organizem
de acôrdo com a legislação brasileira com
sede no país.
Com tais garantias, a concessão a uma
emprêsa particular para pesquisar e explorar
o petróleo brasileiro não viria, de forma
alguma, afetar a segurança de nossa pátria
nem tampouco perturbar a atuação do
Conselho Nacional e da Petrobrás.
Sr.
Presidente,
a
emenda
nº
19, que recebeu o luminoso parecer
por mim aludido, tem suscitado vivos
debates em todo o país. A respeito de

sua aprovação tenho recebido inúmeros
telegramas de apôio e de congratulações.
E
é
justamente
para
dar
conhecimento
ao
Senado
dêsses
despachos que vim à tribuna, a fim de lêlos um por um. Ei-los:
''– FORTALEZA – A Associação
Comercial do Ceará, traduzindo o
pronunciamento das classes produtoras,
confratula-se com V. Ex.ª pelas justas e
oportunas emendas da sua autoria,
aprovadas na Comissão de Viação e
relativas ao projeto da Petrobrás,
possibilitando
tornar
realidade
a
exploração do nosso petróleo através a
cooperação da iniciativa nacional e
alienigena Esperamos que o plenário
aprove
as
referidas
emendas
em
definitivo. Atenciosas saudações.
(AS.) Julio Rodrigues, Presidente".
– CUIABA' – A Associação Comercial
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, tendo
conhecimento da aprovação, na Comissão
de Viação, das oportunas e patrioticas
emendas de V. Exª ao projeto da
Petrobrás, possibilitando tornar realidade
exploração do nosso petróleo com a
indispensável colaboração da iniciativa
privada, vem apresentar a V. Exª efusiva
congratulações
por
êsse
serviço
profundamente patriótico que visava
maior
grandeza
da
economia
brasileira.
Saudações,
aa)
Manoel
Miraelia. Presidente; João Corbelino.
Secretário".
–
FORTALEZA
–
Tomando
conhecimento de que a Comissão de
Viação do Senado acaba de aprovar
emendas apresentadas por V. Ex.ª ao
projeto da Petrobrás em nome da
Federação do Comércio do Estado do
Ceará tenho prazer de me congratular
com V. Ex.ª pela orientação adotada, que
possibilitará tornar efetiva a exploração do
nosso petróleo com a colaboração da
iniciativa privada nacional e alienigena.
Cordiais saudações. (a) Clovis Arrais
Maia. Presidente".
– PORTO ALEGRE – Pedimos venia
paar apresentar ao eminente Senador
nossas congratulações pelo decidido
apôio ao projeto da Petrobrás, tornando
realidade a exploração do petróleo a
nosso ver sòmente viável com concurso
da iniciativa privada nacional e alienígena.
Apreciamos devidamente o devotamento à
causa pública e a dedicação de V. Ex.ª na
defesa
dos
lídimos
interêsses
da
economia na nossa pátria.
Atenciosas saudações (a) Rubens
Soares.
Presidente
da
Federação
do Comércio Varejista do Rio Grande do
Sul."
O SR. ISMAR DE GOES: – Permite V
Ex.ª um aparte?
O SR. OTHON MADER: – Com todo
o prazer.
O SR. ISMAR DE GOES: – V. Ex.ª
poderia acrescentar a essa série de
telegramas, também o da Associação
Comercial de Maceió, que se manifesto
uno mesmo sentido.
O SR. OTHON MADER: – Muito
obrigado a V. Ex.ª pelo aparte.
Prossigo, Sr. Presidente na leitura
dos telegramas a mim endereçados:
" – NITERÓI – A Federação do
Comércio Varejista do Estado do Rio de
Janeiro cumprimenta V. Ex.ª pela
patriótica orientação adotada no seu
importante trabalho em tôrno do projeto da
Petrobrás vizando tornar realidade a
exploração do nosso petróleo com a
indispensável colaboração da iniciativa
privada nacional. Cordiais saudações. (a).
Eduardo Luiz Gomes, Presidente.
– SÃO PAULO – A Associação
Comercial
de
São
Paulo
tem
a
honra
de
apresentar
a
V.
Ex.ª
efusivas
congratulações
por
motivo
da
aprovação
pela
Comissão
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de Viação do Senado, das emendas da
autoria de V. Ex.ª ao projeto de criação
da Petrobrás. A entidade signatária
acolheu com o maior interêsse e
otimismo
a
aprovação
daquelas
emendas, que possibilitam solução
definitiva ao problema da exploração do
petróleo brasileiro através a participação
da
iniciativa
privada
nacional
e
estrangeira. Rendendo justa homenagem
ao alto espírito público e patriótico que
V. Ex.ª demonstrou com a sugestão de
medidas que permitem antever fase
invulgar de prosperidade para o nosso
povo, a entidade signatária renova a V.
Ex.ª protestos de alta consideração. (a).
Décio Ferraz Novaes, Presidente em
exercício da Associação Comercial de
São Paulo.
– JARAGUAMIRIM – ALAGOAS – A
Associação
Comercial
de
Maceió
congratula-se com V. Ex.ª pela patriótica
atitude
da
Comissão
de
Viação,
aprovando parecer referente ao projeto
da Petrobrás no sentido de possibilitar a
colaboração da iniciativa privada e
alienígena, contribuindo para a efetiva
exploração
do
nosso
petróleo.
Atenciosas saudações. (2) Homero
Galvão, Presidente".
Naturalmente, é êste o telegrama de
Alagoas a que fêz referência o nobre
Senador Ismar de Góes.
O SR. ISMAR DE GÓES: –
Exatamente. Recebi telegrama idêntico
ao que acaba de ser lido por V. Ex.ª.
O SR. OTHON MADER: – Muito
agradeço o aparte do nobre colega.
Recebi, ainda os seguintes telegramas:
" – MANAUS – A Associação
Comercial do Amazonas congratula se
com V. Ex.ª pela aprovação na Comissão
de Viação, do parecer proferido pelo
nobre Senador Alencastro Guimarães
relativo a emendas de sua autoria ao
projeto da Petrobrás, possibilitando a
colaboração efetiva na iniciativa privada
e alienígena na exploração do petróleo
nacional. E' inegável que as emendas de
V.
Ex.ª,
aprovadas
em
plenário,
significarão o caminho definitivo, de
acôrdo com a realidade da nossa
economia
para
a
solução
do
abastecimento do país com petróleo
extraído de suas reservas naturais, (as.)
Jacob Sabbah, Presidente em exercício;
Milton Diniz, Vice-Presidente.
– SÃO PAULO – A Federação do
Comércio do Estado de São Paulo,
cumprimenta V. Ex.ª por motivo das
emendas apresentadas e já aprovadas
na Comissão de Viação do Senado, que
possibilitam a efetiva exploração do
petróleo brasileiro com a colaboração de
capitais
nacionais
e
alienígenas
porquanto estas medidas se enquadram
no ponto de vista sempre defendido por
esta entidade. Atenciosas saudações. (a)
Luiz RobertoVidigal, Presidente.
– BELÉM – a Federação do
Comércio do Estado do Pará apresenta a
V. Ex.ª congratulações pela orientação
adotada na ilustre comissão de Viação,
quanto
ao
parecer
do
Senador
Alencastro
Guimarães
relatando
favoràvelmente emendas da autoria de
V. Ex.ª ao projeto da Petrobrás,
possibilitando a efetiva exploração do
petróleo nacional com a colaboração
da
iniciativa
privada
brasileira
e
alienígena.
A Federação paraense toma a
liberdade de solicita ra continuidade de
apôio
de
V.
Ex.ª indispensável ao êxito da ilegível
iniciativa do Senado Brasileiro. Cordiais
saudações. (a) Pedro Castro Alves
Presidente.
– DISTRITO FEDERAL – Em
nome
da
Federação
dos
Agentes Autônomos deo Rio de Ja-
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neiro, e no meu próprio, congratulome com V. Ex.ª pela orientação
adotada, relativamente ao projeto da
Petrobrás,
possibilitando
tornar
realidade a efetiva exploração do
nosso
petróleo.
Tal
orientação
patenteia
o
alto
espírito
de
compreensão de V Ex.ª dos magnos
problemas da economia nacional
revelando,
de
outra
parte,
o
patriotismo
característico
dos
verdadeiros
homens
públicos.
Atenciosamente, (a). Milton Freitas de
Souza, Presidente.
"Terezina – Possuídos do mais
vivo sentimento de patriotismo, temos
a honra de enviar a V. Ex.ª nossas
calorosas
congratulações
pela
aprovação, na Comissão de Viação do
Senado, das emendas apresentadas
por V. Ex.ª ao projeto de Petrobrás
que
abriram
possibilidades
à
exploração do nosso petróleo por
organização
privada
em
que
colaborem elementos alienígenas e
nacionais. A referida solução, fundada
no mais alto espírito de compreensão
e patriotismo de V. Ex.ª, merece os
aplausos de todos os brasileiros que
amam esta grande Pátria e querem
vê-la cada vez maior e mais próspera,
e nosso petróleo explirado nos
moldes das mencionadas emendes,
dar-lhe-á maior grandeza e maior
prosperidade. Cordiais saudações. –
Ocílio
Lago,
Presidente
da
Associação Comercial Piauiense.
– Recife – No momento em que a
Comissão de Viação do Senado
aprovou emendas de V. Ex.ª ao
projeto
da
Petrobrás,
que
possibilitarão
inegàvelmente
a
exploração
do
nosso
petróleo,
constituindo o início de marcha no
sentido da redenção econômica do
nosso Brasil, queira aceitar nossas
congratulações.
– Oscar Amorim, Presidente da
Associação
Comercial
de
Pernambuco.
– Curitiba – Queira receber, em
meu nome e do Sindicati da Indústria
de
Madeiras
Laminadas
e
Compensadas,
nossas
vivas
felicitações
pela
aceitação
na
Comissão
de
Viação
e
Obras
Públicas, das emendas ao projeto da
Petrobrás, com que V. Ex.ª tornou
possível a efetivação exploração do
petróleo brasileiro, relegando ao
montouro as objeções criminosas e
estupidas dos comunistas e de raros
brasileiros inocentes ou lacáios do
Kremlin. Parabéns, pois. – João
iVana Seiler, Presidente.
– Pôrto Alegre – A Federação do
Comércio atacadista do Rio Grande di
Sul congratula-se com V. Ex.I, pela
aprovação, na Comissão de Viação de
suas oportunas emendas ao projeto
da Petrobrás, possibilitando tornar
realidade a efetiva exploração do
nosso petróleo, que só será viável
com a colaboração da iniciativa
privada nacional e alienígena. –
Saudações atenciosas. – Alvaro
Coelho
Borges,
Presidente
em
exercício.
– Aracaju – A Associação
Comercial de Sergipe congratula-se
com V. Ex.ª por motivo da aprovação,
na Comissão de Viação, de suas
emendas ao projeto da Petrobrás, que
possibilitarão, em futuro próximo, a
exploração do nossa petróleo com a
colaboração patriatica da iniciativa
privada. Atenciosas saudações. – Mak
José Ribeiro, Presidente.
– Aracaju – Em nome da
Federação
do
Comércio
de
Sergipe venho congratular-me com
V. Ex.ª pela decidida orientação
adotada quanto ao projeto da
Petrobrás,
possibilitando
tor
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nar realidade a efetiva exploração do
nosso
petróleo.
Respeitosas
saudações. – José Ramos Morais,
Presidente.
Além dêsses telegramas, há outros
que passo a ler.
De Curitiba:
"Senador Othon Mader – Enviamos
efusivos cumprimentos pelas patrióticas
emendas apresentadas ao Projeto da
"Petrobrás", as quais possibilitarão a
exploração do nosso petrólei e a
proclamação
da
independência
econômica do nosso querido Brasil.
Respeitosas saudações. – Arézio Xavier
de Miranda, Atnônio Cavalcanti, Jacy
Campos e Eudoro de Freitas."
Ainda de Curitiba:
"Senadi Othon Mader – Receba o
emiente Senador sinceras congratulações
pelas suas brilhantes emendas ao Projeto
da "Petrobrás". Cordial abraço, – Djalma
Rocha Alchueyr."
O SR. PINTO ALEIXO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O
SR.
OTHON
MADER: –
Perfeitamente.
O SR. PINTO AIEIXO: – Com
surpresa minha, V. Ex.ª não leu o
telegrama procedente da Associação
Comercial da Bahia.
O
SR.
OTHON
MADER: –
Possivelmente ainda se encontra no
telegrafo.
O SR. PINTO ALEIXO: – Recebi
telegrama do Sr. Arthur Fraga, Presidente
da Associação Comercial da Bahia, em
que me pede apoie as emendas de V.
Ex.ª ao projeto da "Petrobrás".
O SR. OTHON MADER: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
Sr. Presidente, as Associações
Comerciais, assim como as Federações
do Comércio do Brasil, são entidades que
representam o pensamento das classes
produtoras e conservadoras do Pais; são
sempre
constituídas
de
homens
eminentes, operosos e bons brasileiros, e
devem ser ouvidas nesse assunto.
Porisso, os telegramas de congratulações
e de apoio que li para o Senado, devem
ser levados na mais alta consideração,
quando as emendas forem discutidas e
votadas.
Desejaria que a Associaçãou...........
Desejaria que a Comissão de
Finanças, a primeira a pronunciar-se a
respeito do Projeto n.o 265, tomasse no
melhor apreço êsses telegramas, a fim de
que o seu pronunciamento se fizesse
consoante os desejos das classes
pridutoras e conservadoras do País, os
esteios econômicos do país e graças a
elas é que ainda o Brasil se mantém de
pé.
O SR. LANDULPHO ALVES: – Dá
V. Ex.ª lecença para um aparte? (Assentimento do orador) – Nessa série de
telegramas ecomendados – dos quais V.
Ex.ª acaba de dar conta ao Senado,
lendo-os – certo se destaca, de logo, uma
circunstancia: me nenhum dêles se
observa o conhecimento exato do
problema. Basta atentar V. Ex.ª para o
fato de que ainda se está cuidando da
exploração do petróleo nacional; e a
"Petrobrás" trata do problema brasileiro
do petróleo, coisa muito diferente. A
exploração do petróleo nacional é
nascente, está em início. E nada poderá
trazer solução imediata para as aperturas
nacionais. O Projeto de Lei visa a solução
nacional do problema pela importação do
óleo crú e pela distilação em nosso País.
Vê, assim, V. Ex.ª que tôdas essas
Associações estão "pegando a graça no
ar", sem se aprofundarem na grandeza do
problema,
sem
medirem
a
responsabilidade do comércio na situação
econômica, ao examinarem problema de
tal relevância. Dão, assim, a idéia de que
houve aviso prévio, para manifestação
coletiva.
A
manifestação
coletiva,
com êsse caráter, ao meu ver,

anula,
por
completo,
a
validade
econômica; industrial e política da
manifestação. Revela desconhecimento
da impirtãncia política do problema
tratando apenas do aspecto imediatista
da exploração da gasolina, que nada tem
que ver com a grandeza do problema
nacional do petróleo.
O SR. OTHON MADER: – Não vim à
tribuna para discutir o problema do
petróleo e, muito menos, o projeto da
"Petrobrás". Apenas li ao Senado os
telegramas que recebi.
Não posso, porém, deixar de
protestar contra a injúria de V, Ex.ª às
Classes Produtoras, às Associações
Comerciais e às Federações de Comércio
do Brasil, quando afirma tratar-se de
telegramas encomendados. Contra essa
injúria as nobres entidades econômicas
brasileiras oponho meu formal protesto.
O SR. LANDULPHO ALVES: –
Rejeito i protesto de V. Ex.ª.
O SR OTHON MADER: – Nenhuma
delas seria capaz de passar telegramas
encomendados. São associações dignas
e respeitáveis e não aceitariam qualquer
sugestão em desacôrdo com o seu
pensamento.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Apoiado.
O signatário da Associação Comercial do
Piauí é homem digno.
O SR. OTHON MÄDER: – Tôdas
essas associações são presididas por
homens dignos, e patriotas; e não se
sujeitariam
a
passar
telegramas
encomendados.
O SR. LANDULPHO ALVES: –
Rejeito o protes de V. Ex.ª. Como
Senador da República devo esperar outro
pronunciamento do meio econômico
nacional.
O SR. OTHON MÄDER: – Lanço o
meu protesto, porque tôdas essas
assoicações de classe merecem nosso
apreço e nosso respeito e não podem ser
injuriadas como se fossem capazes de se
sujeitarem a imposições ou incinuações
mesnos dignas.
O SR. LANDULPHO ALVES: – Não
devemos titibear. Estamos em face de
grave problema nacional, num momento
internacional de excepcional valor.
O SR. OTHON MADER: – Os
signatários dos telegramas lidos, são
brasileiros dignos preocupados com os
interesses
nacionais,
estudam
e
acompanham a ação do govêrno e do
Congresso Nacional. Não presidem as
Associações para servir a interesses
pessoais,
a
interesses
escusos,
subalternos São instituições idôneas, cujo
pronunciamento devemos acatar.
O SR. LANDULPHO ALVES: –
Assim não se manifestou a Associação
Comercial de Belo Horizonte, a qual, com
tôda a sensatez se aprofundou no
assunto: examinou-o nas suas minuncias
e emitiu a opinião lida por mim nesta
Casa.
O SR. OTHON MADER: – Era o que
tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem;
muito bem).
Durante o discurso do Sr. Othon
Mader, o Sr, Alfredo Neves passa a
presidência ao Sr. Francisco Gallotti,
reassumindo-a posteriormente.
O SR. ISMAR DE GOES: – Sr.
Presidente, não conheço bem o
Regimento da Câmara dos Deputados,
mas, pela leitura do Diário do Congresso
tenho verificado usarem os Deputados da
palavra, antes da hora do expediente,
para ligeiras comunicações. A providência
é acertada, razoável porque há sempre
necessidade de transmitirmos as duas
Casas
do
Congresso
notícias
consubstanciando, muitas vezes, pedidos,
apelos. Embora necessários não devem
contudo tomar o tempo dos oradores
sôbre matéria mais complexa.
Aproveito por isso, a oportunidade
para
fazer
ao
Senado
diversas
comunicações.
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A primeira da Câmara Municipal de
Santa Ipanema, no meu Estado.
Diz o ofício:
"Os habitantes de Santana do
Ipanema, por Intermédio desta Casa
Legislativa, dirigem o seu veemente apelo
as Bancadas federais de todos os
partidos, a fim de que, congregados os
seus componentes, combatam a sugestão
contrária a grande obra da construção da
ponte sôbre o Rio Ipanema, constante do
traçado da estrada que liga esta cidade a
de Pão de Açucar, já aprovado pelo
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagens".
Sr. Presidente, não leio todo o
ilegível porque esta primeira proposição
versa tôda a matéria. Trata-se da ponte
sôbre o Rio Ipanema, integrante do Plano
Geral da Estrada de Rodagem.
Não sei por que se procura, agora,
modificar esse Plano, amadurecido Pelos
estudos técnicos. Isso só acontece no
Brasil.
Sr. Presidente, associo-me ao apêlo
dos habitantes da cidade de Santana do
Ipanema
dirigido
as
autoridades
responsáveis.
Outra comunicação refere-se a um
Ofício do primeiro Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de
Alagoas, nos seguintes têrmos:
"Atendendo a um requerimento do
Sr. Deputado Francisco Arlindo Gomes
Ferreira, aprovado em sessão de 23 de
fevereiro pp. esta Assembléia Legislativa
faz
sentir
a
V.
Ex.ª
o
seu
descontentamento pelo intervencionismo
que vem fazendo em todo o País a
COFAP e seus sub órgãos nos Estados".
Infelizmente, não constam do Ofício
os argumentos em virtude dos quais foi
aprovado
o
aludido
requerimento.
Acredito,
todavia,
tenham
sido
bastante fortes e razoáveis. Espero
maiores explicações da Assembléia,
as quais pedirei oportunamente, para
então ajuizar da justeza de sua
deliberação.
Por último, Sr. Presidente, dois
telegramas dos Prefeitos das cidades da
Mata Grande e Batalha, no Estado de
Alagoas, municípios situados na zona do
sertão. Fazem ambos idênticos apelos no
sentido de que lhes sejam ilegível ao
menos as cotas federais a que tem direito
referentemente ao último duodécimo do
ano passado, a fim de possibilitarem
empreendimentos tendentes a minorar,
com trabalho a calamidade do sertão
alagoano.
Há poucos dias tive oportunidade de
ler, na imprensa, uma declaração do Sr.
Presidente da República: determinava ao
Sr. Ministro da Fazenda o pagamento das
cotas federais por adiantamento, aos
Municipios atingidos pelo flagelo das
sêcas.
Recebi, portanto, com surpreza
êsses telegramas: e por êles verifiquei
que até a cota do ano de 1952 se
encontra em atrazo. Vou lé-los ao
Senado:
"Batalha – Rogo ao prezado amigo e
distinto representante de Alagoas fazer
apêlo ao Senado, dirigindo-se ao Sr.
Presidente da República, no sentido de
mandar pagar urgentemente quatro
duodécimos restantes do ano próximo
passado às municipalidades e referentes
à cota federal, pelo menos àquelas que
estão sauisadt nas regiões assoladas
atualmente, a fim de possibilitarem
ao Prefeito empreendimentos tendentes
a minorar, com trabalhos, outros
recursos e meios capazes de atender
à
referida
situação.
Saudações
cordiais. – Pedro Dória Filho – Prefeito de
Batalha".
"Mata Grande – Diante da tremenda
crise por que atravessa este município,
faço
veemente
apêlo
ao
ilustre
patrício a fim de solicitar aos poderes
competentes o pagamento das restau-
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tes cotas federais do ano
passado.
A
sêca
inclemente
continua
martirizando
o
nosso
povo, a maioria sofrendo
agruras, fome e falta de
trabalho.
Até
o
funcionalismo
está
passando dificuldade em
virtude do atrazo do
pagamento do ordenado.
Confio na valiosa ação de
V.
Ex.ª
aguardando
resultados
satisfatórios.
Saudações atenciosas. –
Luiz Malta Gaia, Prefeito".
Por êste e outros
fatos, verificamos que as
medidas governamentais
destinadas a atender às
necessidades do sertão
nordestino,
inúmeras
vezes louvadas, tanto no
Senado
como
na
Câmara, ainda não foram
tomadas.
As notícias relativas à
calamidade
nordestina
permanecem as mesmas.
O discurso proferido pelo
Sr.
Presidente
da
República, em 7 de março
nada
resolveu.
O
problema continua em
tôda a sua dolorosa
realidade.
Parece que têm sido
em vão as manifestações
dos
Deputados
e
Senadores de todos os
Estados
do
Brasil,
revelando
a
situação
verdadeiramente
catastrófica em que se
encontra o Polígono das
Sêcas.
A
culpa
entretanto, é nossa: basta
que o Sr. Presidente da
República ou qualquer
autoridade declare que
tomou
tal
ou
qual
providência, para que os
Srs.

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
Congressistas, da tribuna
afirmem que o problema
está resolvido.
Sr. Presidente, nada
ainda se conseguiu: tudo
que existe é palavrório. As
medidas
não
se
concretizam por falta de
orientação e organização.
As noticias vindas do
nordeste nos dão conta de
que há, na realidade
verdadeira indústria da
sêca,
que
está
denegerando em caso de
política do interior. Só
beneficiam das vantagens
os amigos dos prefeitos ou
os
apaniguados
da
administração local. A par
da politicagem, há os
intermediários
inescrupulosos,
que
recebem pelo menos miea
duzia dêles – mais do que
milhares de flagelados
juntos!...
Sr. Presidente, lendo o
"Diário do Congresso" de
ontem,
deparou-se-me
sugestão que me parece de
todo cabimento. Alvitrou-se
que o Exército Nacional
também concorresse com
seu
trabalho
e
seu
patriotismo para a solução
do problema da sêca.
O trabalho se simplificaria
desde que se dessem
órdens aos Comandantes
de
Regiões
para,
na medida do possível,
colocarem certo número
de oficiais a disposição
das autoridades estaduais,
a fim de que – por que
não dizer? – mantivessem,
com
o
seu
espírito
de honestidade, o clima
de justiça, tão necessário
a
que
os
socorros
enviados aos flagelados
não
sejam
des-

viados
segundo
as
tendências políticas dos
governantes,
nem
passem para os bolsos
de
meia
dúzia
de
sabidões.
Era o que tinha a
dizer. (Muito bem).
O SR. ALOYSIO DE
CARVALHO (Não foi
revisto pelo orador): –
Sr. P sidente, o Senado,
em princípios dêste mês,
designou
os
três
Senadores pela Bahia
para,
com
seus
delegados, participarem
das festas que se iam
realizar naquêle Estado,
por ocasião da recepção
a Sua Eminência o
Cardeal da Silva.
O
nobre
Senador
Pinto Aleixo não pôde
viajar, por motivo de
saúde. O nobre Senador
Landulpho Alves e eu
estivemos presentes a
tôdas as solenidades,
que tiveram muito brilho
e
foram
excelente
oportunidade para que a
Bahia reafirmasse seus
sentimentos cristãos e
confirmasse
as
homenagens
do
seu
aprêço
ao
Eminente
Cardeal. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE:
– A Mesa fica inteirada.
O SR. VICTORINO
FREIRE (Não foi revisto
pelo orador): – Sr
Presidente,
não
me
encontrava ontem nesta
Casa quando meu nobre
colega
Senador
Domingos Velasco leu,
para que fosse transcrita
nos "Anais do Senado", a
carta dirigida pelo ilustre
Dr. João Mangabeira
ao
meu
presado
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amigo
Dr.
Augusto
Frederico Schmidt.
Se eu aqui estivesse,
não deixaria de exaltar a
fidelidade do nobre colega,
Senador
Domingos
Velasco, ao seu grande
amigo,
Dr.
João
Mangabeira, como também
S. Ex.ª teria que respeitar
meu ponto de vista, pois
que entraria no debate ao
lado do nobre Senador
Hamilton Nogueira, na
defesa do Dr. Augusto
Frederico Schmidt...
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA: – Agradecido
a V. Ex.ª.
O SR. VICTORINO
FREIRE: – ...meu amigo,
brasileiro ilustre, e em
quem
reconheço
um
somem de grande espírito
público, estudioso dos
problemas nacionais e
merecedor, por todos os
títulos, da minha amizade,
do meu apreço, da minha
consideração e do meu
respeito. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: –
Em virtude de deliberação
do Senado, nomeio os
Senhores Senadores Ivo
d'Aquino,
Ferreira
de
Souza, Gomes de Oliveira,
Durval Cruz e Mozart Lago
para,
em
Comissão,
visitarem o eminente Sr.
Odilon Braga.
Não
havendo
mais
quem queira usar da
palavra, vou encerrar a
sessão, designando para a
de amanhã a seguinte
Ordem do Dia.
ESCOLHA DAS
COMISSÕES
Levanta-se a sessão às
16 horas e 30 minutos.
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Relação das Comissões

ATA DA 4ª SESSÃO EM 19 DE MARÇO
DE 1953

5 – Victorino Freire.

Diretora
Presidente – Marcondes Filho.
1º Secretário – Alfredo Neves.
2º Secretário – Vespasiano Martins.

Secretário – João Alfredo Ravasco
de Andrade.

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ FILHO,
PRESIDENTE E ALFREDO NEVES, 1º
SECRETÁRIO

Comissão Especial para Estudo da
concessão dos Direitos Civis à Mulher
Brasileira.

Às 14,30 horas comparecem os
Senhores Senadores:
Vivaldo Lima
Anísio Jobim.
Prisco dos Santos
Magalhães Barata.
Antonio Bayma.
Arêa Leão.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Onofre Gomes.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Kerginaldo Cavalcanti.
Georgino Avelino.
Ferreira Souza.
Ruy Carneiro.
Velloso Borges.
Assis Chateaubriand.
Apolonio Sales.
Novaes Filho.
Djair Brindeiro.
Ezechias da Rocha.
Cícero de Vasconcelos.

3º Secretário – Francisco Gallotti.
4º Secretário – Ezechias da Rocha.

Mozart Lago – Presidente.

1º Suplente – Costa Pereira.

Alvaro Adolpho – Vice-Presidente.

2º Suplente – Prisco dos Santos.

João Villasboas.

Secretário – Júlio Barbosa, Diretor
Geral da Secretaria do Senado.

Gomes de Oliveira.

Comissões Especiais

Domingos Vellasco.

Comissão Especial para emitir
parecer sôbre o Projeto de Reforma
Constitucional nº 2 de 1949.
Aloysio de Carvalho – Presidente.
Dário Cardoso.
Francisco Gallotti.

Attilio Vivacqua.
Victorino Freire.
Secretário – Ninon Borges.
Comissão Especial de Investigação
sôbre as condições materiais das
instalações da Justiça do Distrito Federal
e órgãos relacionados.

Anísio Jobim.

Mello Vianna – Presidente.

Camilio Mercio.

Alencastro Guimarães – Relator.

Carlos Lindemberg.

Attilio Vivacqua.

Clodomir Cardoso.

Camilo Mercio.

Antônio Bayma.

João Villasbôas.

Bernardes Filho.

Secretário – Ivan Palmeira.

Marcondes Filho.

Auxiliar – Elza G. Schroeder.

Domingos Velasco.
Olavo Oliveira.
João Villasboas.
Secretário
Rêgo.

–

Aurea

de

Barros

Comissão Especial para emitir
parecer sôbre o projeto de Reforma
Constitucional nº 1, de 1951.
Mello Vianna – Presidente.
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Comissão Especial para emitir
parecer sôbre o Projeto de Reforma
Constitucional nº 1 de 1952.

Ismar de Góes.
Julio Leite.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Landulpho Alves.
Pinto Aleixo.
Carlos Lindemberg
Luíz Tinoco.
Attilio Vivacqua.
Sá Tinoco.

Mello Vianna – Presidente.
Joaquim Pires – Vice-Presidente.
Attilio Vivacqua – Relator.

Alfredo Neves.
Alencastro Guimarães.
Hamilton Nogueira.

Dario Cardoso.

Mozart Lago.

Olavo Oliveira – Relator.

Aloysio de Carvalho.

Bernardes Filho.

Dario Cardoso.

Camilo Mércio.

Levindo Coelho.

Anísio Jobim.

Anisio Jobim.

Camilo Mercio.

Clodomir Cardoso.

Clodomir Cardoso.

Gomes de Oliveira.

Vespasiano Martins.
Othon Mader.

Ivo d'Aquino.

João Villasboas (*).

Gomes de Oliveira.

Alfredo Neves.

Ivo d'Aquino.

Ivo d'Aquino.

Ferreira de Sousa.

Carlos Saboya.

Francisco Gallotti.

Aloysio de Carvalho.

Alfredo Neves.

João Villasboas.

Mozart Lago.

Joaquim Pires.

Alencastro Guimarães.

Alberto Pasqualini.
Attilio Vivacqua.
Antônio Bayma.
Secretário – João Alfredo Ravasco
de Andrade.
Comissão Especial de Revisão do
Código Comercial.
1. – Alexandre Marcondes Filho –
Presidente.

(*)
Substituído
Hamilton Nogueira.

Costa Pereira.

Alberto Pasqualini.

pelo

Senador

Secretário – Luiz Carlo Vieira da
Fonseca.
Comissão Parlamentar de Inquérito
sôbre o cimento.
Francisco Galloti – Presidente.
Mozart Lago – Vice-Presidente.

2. – Clodomir Cardoso – VicePresidente.

Julio Leite.

3. – Ferreira de Sousa – Relator
Geral.

Mario Motta.

4. – Attilio Vivacqua

Dario Cardoso.

Landulpho Alves.
Secretário – Lauro Portella.

Camilo Mércio. (47)
O SENHOR PRESIDENTE: –
Acham-se presentes 47 Srs. Senadores.
Havendo número legal, está aberta
a sessão. Vai-se proceder à leitura da
ata.
O Sr. Terceiro Secretário (servindo
de 2º), procede à leitura da ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
Da câmara dos Deputados:
Senhor Secretário,
Tenho
a
honra
de
enviar
a Vossa Excelência, a fim de
que
se
digne
submetê-lo
à
consideração
do
Senado
Federal,
o Projeto de Lei nº 2.479-B,

2015

de 1952, da Câmara dos Deputados que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial Cr$ 450.000,00 para erigir na cidade
de Salvador um monumento comemorativo do
primeiro centenário da morte de Maria Quitéria
de Jesus.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de minha elevada
estima e distinta consideração. – Ruy Almeida,
1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 1953
Autoriza o Poder Executivo, a abrir, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 450.000,00, para erigir na
cidade de Salvador um monumento
comemorativo do primeiro centenário da morte
de Maria Quitéria de Jesus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 450.000,00
(quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros), para
o levantamento, na cidade do Salvador,
Estado da Bahia de um monumento
comemorativo do primeiro centenário da morte
da heroína brasileira Maria Quitéria de Jesus.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças.
Senhor Secretário,
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência, a fim de que se digne submetê-lo
à consideração do Senado Federal, o Projeto
de Lei nº 2.439-B, de 1952, da Câmara dos
Deputados, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial de Cr$
2.000.000,00, destinado a auxiliar o término da
construção e equipamentos do novo edifício
do Abrigo Francisco de Paula.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os protestos de minha elevada
estima e distinta consideração. – Ruy Almeida,
1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 43, DE 1953
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00,
destinado a auxiliar o término da construção e
equipamentos do novo edifício do Abrigo
Francisco de Paula.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial de 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros), para serem
entregues à Associação Espírita Francisco de
Paula, com sede à rua Senador Nabuco nº 34,
Distrito Federal, a título de auxílio para o
término da construção e equipamentos do
novo edifício do Abrigo Francisco de Paula –
lar-escola para meninas pobres –, que está
sendo construído à rua Correia de Oliveira ns.
21 a 31, e é mantido pela mesma entidade.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças.
Senhor Secretário,
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência, a fim de que se digne submetê-lo
à consideração do Senado Federal, o Projete
de
Lei
nº
2.808-A
de 1953, da Câmara dos Deputados
que aprova o contrato celebrado en-
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tre o Ministério da Agricultura e a Comércio e
Indústria Barbosa & Marques S. A.
Aproveito o ensejo para renovar Vossa
Excelência
os
protestos
de
minha
elevada
estima
e
distinta
consideração. – Ruy Almeida, 1º Secretário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, de 1953
Aprova o contrato celebrado entre o
Ministério da Agricultura e a Comércio e
Indústria Barbosa & Marques S. A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados o contrato
e
o
têrmo
aditivo
celebrados,
respectivamente, em 26 de outubro
de 1951, e 8 de janeiro de 1952,
entre o Ministério da Agricultura e
a Comércio e Indústria Barbosa & Marques
S.
A.
para
exploração,
mediante
arrendamento,
da
usina
de preparo de café construída e instalada
pelo mesmo Ministério, no Município
de
Carangola,
Estado
de
Minas
Gerais.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças.
Senhor Secretário,
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência, a fim de que se digne submetê-lo
à consideração do Senado Federal, o Projeto
de Lei nº 2.809-A, de 1953, da Câmara dos
Deputados, que mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao registro
do têrmo de contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e
José Rodrigues Pereira.
Aproveito o ensejo para renovar
a Vossa Excelência os protestos de minha
elevada estima e distinta consideração. –
Ruy Almeida, 1º Secretário.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 27, DE 1953
Mantém a decisão do Tribunal de
Contas denegatória ao registro do têrmode
contrato celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e José Rodrigues
Pereira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantida a decisão do Tribunal
de Contas, de 11 de dezembro de 1951, que
negou registro no têrmo de contrato
celebrado, em 5 de novembro de 1951, entre
o Departamento dos Correios e Telégrafos e
José Rodrigues Pereira, para o cercamento e
levantamento topográfico do terreno da Ponta
de Ismael, doado ao Govêrno Federal pela
Lei Estadual nº 54, sito em Manaus, Estado
do Amazonas, e destinado à instalação de
uma Estação Rádio-receptora daquele
Departamento.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Veio à mesa
um projeto que vai ser lido.
E' lido, apoiado e enviado à Comissão
de Constituição e Justiça, o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 6, de 1953
Autoriza
a
atualização
e
o
revigoramento de leis e decretos que
prescrevem a instalação de "zonas francas"
no país.
Art. 1º E' o Govêrno autorizado, ilegível
que
julgue
ilegível
e
distribuição
de
mercadorias,
visando
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a baixa do custo da vida, a rever e a atualizar
o Decreto nº 15.766, de 30 de outubro de
1922, que aprovou o Regulamento relativo à
instalação de uma "zona franca" na ilha do
Governador, e mais leis referentes à execução
do citado Decreto, a fim de poder utilizar-se do
mencionado instrumento de progresso e
expansão comercial, extendendo a utilização
do mesmo, si conveniente, aos portos de
Belém, Recife, Santos e Rio Grande, além de
outros a seu juízo apropriados à iniciativa.
Art. 2º Para a execução da presente lei
ficarão revigorados todos os decretos-leis e
regulamentos necessários e que não
careçam de revisão.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões do Senado Federal –
Rio de Janeiro, 19 de março de 1953. –
Mozart Lago.
Justificação
O aumento incontrolado e alarmante do
custo da vida deixa-me insone. Por tôda
parte as mesmas queixas e reclamações
justíssimas e procedentes. Mas como
remediar a situação? Que resta fazer?
Impõe-se ao legislador estudar, aprofundarse na meditação das causas do mal-estar
geral. Sugerir, alvitrar, prescrever. Eis porqu
ocorreu ao autor do requerimento, rever os
decretos, as leis, os regulamentos que há
cêrca de trinta anos preconizaram o
estabelecimento das zonas francas no país,
tendo em mira "o objetivo superior de
opulentar nossas energias mediante a
própria opulência da nossa produção e
riquezas naturais", e em conseqüência agir
com eficiência no sentido do barateamento
da vida e na melhor atinência do bem-estar
social. E' um prazer examinar projetos e
pareceres proferidos no Senado Federal e
na Câmara dos Deputados, à época em que
o assunto foi ventilado. Quanta sabedoria,
quanto
patriotismo,
quanto
trabalho
magistral! Cincinato Braga, Alaor Prata,
Prado Lopes, Sampaio Corrêa, Otavio
Mangabeira, Veiga Miranda, Antonio Carlos
e tantos outros, como se esforçaram e como
brilharam? E o saudoso Ministro da Fazenda
do Presidente Epitácio Pessoa, o glorioso e
inesquecível gaúcho Homero Baptista, como
se agigantou no trato do assunto, com a
exposição de motivos em que convidou o
Govêrno a solucioná-la? Dificilmente, nos
anais do Parlamento Brasileiro, será
possível encontrar documentação mais
vasta e erudita que a existente sôbre o
exame de delicado problema econômico do
estabelecimento das zonas francas em
nossa pátria. Eis por que preferi, à
apresentação do projeto original, propor ao
Senado o re-exame do problema, através do
revigoramento dos decretos, das leis e dos
regulamentos então aprovados. Estou
convicto de que, revista e atualizada dita
legislação,
complementaremos
explendidamente a série de leis de caráter
econômico
que
temos
votado
no
atendimento das necessidades da produção
nacional e do contrôle dos prêços das
mercadorias, visando o barateamento da
vida. As zonas francas, parece-me, poderão
concorrer eficazmente, para a solução
pronta de inúmeras dificuldades do nosso
comércio de exportação, e melhor ainda,
para maior regularidade de nosso mercado
interno, ante as constantes faltas de gêneros
de primeira necessidade para a alimentação
como para a habitação das classes menos
favorecidas da fortuna. – Mozart Lago.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 15.766 DE 30 DE OUTUBRO
DE 1922
Aprova o regulamento relativo ao
estabelecimento de uma zona franca na ilha
do Governador, no pôrto do Rio de Janeiro.
O Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, no uso da

faculdade que lhe confere o art. 48, nº 1,
da Constituição,
e na forma da
autorização contida no art. 96, número
XVI, da lei nº 4.242, de 5 de janeiro de
1921, revigorado pelo art. 152, da lei nº
4.555, de 10 de agôsto do corrente ano,
resolve aprovar o regulamento que a êste
acompanha, assinado pelo Ministro de
Estado dos Negócios da Fazenda e
relativo ao estabelecimento de uma zona
franca na ilha do Governador, no pôrto do
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de
1922, 101º da Independência e 34º da
República.
EPITÁCIO PESSÔA.
Homero Baptista.
REGULAMENTO DA ZONA FRANCA
A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 15.766,
DE 30 DE OUTUBRO DE 1922.
Art. 1º A zona franca, estabelecida
na ilha do Governador, no pôrto do Rio de
Janeiro, creada na forma da autorização
da lei nº 4.242, de 5 de janeiro de 1921,
art. 96, XVI, gosa em relação ao fisco, de
extra-territorialidade
e
destina-se
a
receber
mercadorias
estrangeiras,
nacionais ou nacionalizadas, quer se
destinem a simples armazenamento, quer
à importação para consumo do país, quer
à importação para consumo do país,
quer
a
re-embarque,
trânsito,
reexportação ou exportação.
Art. 2º As mercadorias nacionais ou
estrangeidas que entrarem na zona franca,
e enquanto aí permanecerem, ficam isentas
de quaisquer impostos federais, estaduais ou
municipais e apenas sujeitas às taxas
estabelecidas por serviços que alí lhe forem
prestados.
Art. 3º As mercadorias nacionais
ou ancionalizadas, que entrarem na zona
franca perdem, para os efeitos fiscais a sua
nacionalidade, e, assim, entre elas as
estrangeiras nenhuma distinção se fará, para
aqueles efeitos.
Art.
4º
Quaisques
mercadorias,
estrangeiras, nacionais ou nacionalizadas,
que,
da
zona
franca,
se destinarem ao consumo no país,
pagarão na Alfândega do pôrto do
destino, os impostos aduaneiros, como si
fossem
diretamente
importadas
do
estrangeiro.
Art. 5º Serão admitidas na zona franca
todas
as
mercadorias
estrangeiras
mercadorias estrangeiras que atualmente
podem ser recebidas nos armazens
das Alfândegas e as nacionais que se
destinem ou a ser alí operadas ou à
exportação.
Art. 6º São proibidos de entrada
no recinto da zona franca, salvo concessões
especiais, com as devidas prescrições:
1º – os explosivos ou inflamáveis;
2º – os artigos de uso pessoal,
como vestuário, jóias, guardas-chuva e
outros;
3º – as armas de guerra;
4º – artigos de jogos proibidos;
5º – quaisquer mercadorias que, por
seu mal estado de conservação, representem
risco para a perfeita conservação de outras
para segurança dos edifícios;
6º – quaisquer mercadorias que exhale
mmal cheiro ou outras cujo depósito fôr
julgado inconveniente;
Art. 7º A entrada das mercadorias, a
que se refere o artigo anterior, será
considerada contrabando, e punido o punido
o depositante com as penas dêsse crime.
Art. 8º São permitidas na zona
franca quaisquer operações industriais
com as mercadorias, nela depositadas,
desde que tais operações não sejam
proibidas por disposição de lei. O
ministro
da
Fazenda
proibirá
designadamente, as que possam dar
lugar a qualquer
risco para os
interêsses do fisco ou outro de ordem,
segurança ou saúde públicas.

Art. 9º As mercadorias poderão
permanecer
na
zona
franca
por
tempo indeterminado, a menos que,
por seu mal estado de conservação, devam
ser retiradas, a juízo do superintendente.
Parágrafo único. Nesta hipótese darse-á
aviso
ao
interessado,
para
que faça retirar a mercadoria, dentro
do prazo que lhe fôr assinado, e,
si transcorrido êste, não tiver sido atendido
e,
si
transcorrido
êste,
não tiver sido atendido o aviso, procederse-á
à
venda
em
hasta
pública ou à inutilização, com as
formalidades previstas na Constituição das
Leis
das
Alfândegas,
para
casos
semelhantes.
Art. 10. A zona franca é considerada,
para os efeitos fiscais fora da zona
alfandegária; nela vigorarão, entretanto
todas as leis, regulamentos e tratados
sôbre propriedade industrial, marcas de
fábricas, patentes de invenção e todas as
demais disposições de leis, decretos e
regulamentos do país, até onde não
contrariem o que neste regulamento fica
especialmente estabelecido.
Art. 11. A zona franca será constituída
por um recinto fechado, circundado pod
uma faixa de 20 metros de largura mínima
gradeada de ambas as margens e
inteiramente desembaraçada de qualquer
construção ou terreno particular, de modo a
permitir perfeita fiscalização.
Art. 12. Haverá nesse recinto,
para
depósito
de
mercadorias,
armazens
pertencentes
ao
Govêrno
ou
a
particulares,
por
concessão
temporária.
§ 1º Os depósitos pertencentes
ao Govêrno estarão a cargo direto do
superintendente,
que
observa
as
respectivas
tabelas
de
taxas
de
serviço, aprovadas pelo ministro da
Fazenda e tomará a seu cargo o custeio e
conservação das respectivas instalações.
§ 2º Os depósitos ou instalações
particulares serão dados em concessão
pelo Ministério da Fazenda, mediante
prévia audiência do superintendente, que
fromulará as cláusulassc de ordem
técnica e fiscal a que se devem elas
subordinar. Êsses depósitos ou instalações,
como as concesões, ficam subordinados à
Superintendência, quanto à fiscalização de
seu funcionamento, de acôrdo com o
presente regulamento e com o regimento
interno.
Art. 130. Além dos armazéns de
depósitos e instalações especiais de
beneficiamento, o Ministro da Fazenda fará
concessão para depósitos de carvão, óleo,
combustível, estaleiros de construção naval
e outros, que interessem ao funcionamento
e desenvolvimento da zona franca, dentro
de seu objetivo e fins.
Art. 140. A guarda e o movimento das
mercadorias nos depósitos da zona franca
não
estão
sujeitos
a
formalidades
alfandegárias.
Art. 15. Em instruções especiais, será
definida
a
responsabilidade
dos
concesionários de depósitos, quer perante
a administração, quer perante os donos ou
consignatários das mercadorias.
Art. 16. Tôdas as dúvidas que se
suscitarem enrte os depositantes e
concesionários dos depósitos serão
resolvidos pelo superintendente, com
recurso voluntário para o Ministro da
Fazenda.
Art
17.
A
zona franca
será
administrada por um superintendente,
imediatamente subordinado ao Ministro da
Fazenda e incumbido da direção e
execução de tôdas as funções fiscais,
administrativas e policiais dentro de recinto
livre.
Entrada e saída de mercadorias
Art. 18. Os navios de longo
curso
que
conduzirem
mercadorias
para a zona franca quer entrem diretamente
para aquela zona, quer ilegível de
importação,
ficarão,
desde
o
mo-
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mento da visita da Alfândega, sujeitos à
permanente vigilância fiscal.
Art. 19. As mercadorias estrangeiras
destinadas à zona franca constarão de
manifesto distinto do que arrola os volumes
de introdução imediata no País.
Parágrafo único. Êsses manifestos terão
todos os característicos e solenidades do
relativo à carga de importação e as
divergências e faltas que forem verificadas
sujeitas
às
mesmas
penalidades
estabelecidas na Consolidação das Leis das
Alfândegas.
Art. 20. Nos casos de contrabando ou
tentativa de contrabando na zona franca e
nos quais fique apurada, por processo
regular, a participação do pesoal do navio
que o conduziu, poderá o superintendente,
além das demais penas fiscais, impor ao
comandante do navio a pena de proibição de,
por determinado prazo, comandar qualquer
embarcação que demande à zona franca.
Art. 21. Feita e conferida a descarga, no
cáis, para embaraço fiscal do navio que
conduziu as mercadorias para a zona franca,
serão
aquelas
entregues
a
seus
consignatários, sem outras formalidades,
além da prova de propriedade e do
pagamento das taxas de serviço do cáis.
Art. 22. As mercadorias nacionais ou
nacionalizadas terão ingresso na zona franca
mediante guias, que serão conferidas nos
postos aduaneiros do cáis ou de terra,
conforme se der a entrada por via marítima
ou terrestres.
Art.
22.
Os
depositantes
são
responsáveis pelos danos e prejuízos
decorrentes
de
falsas,
errôneas
ou
incompletas
declarações
sôbre
as
mercadorias que lhes pertencerem.
Art. 23. Nos casos de suspeita sôbre a
exatidão das declarações, quer sôbre
quantidades, quer sôbre qualificação, o
depositante será convidado a assistir a
respectiva conferência e responsabilizado por
qualquer fraude ou irregularidade que se
descobrir.
Parágrafo único. Si o depositante não
atender o convite a que se refere êste artigo,
será feita a conferência à sua revelia e do
que ocorer lavrado têrmo circunstanciado.
Art. 25. No caso de fraude, fica o
depositante, pesosalmente ou por sua
firma sujeito à pena pecuniária, e proibido,
por determinado prazo, de entrar na
Zona Franca e de ter aí mercadorias
depositadas em seu nome individual ou no de
sua firma.
Art. 26. Na faixa que circunda a ozna
franca serão instalados três postos de
conferência aduaneira e de entradas e saídas
de mercadorias; o pôsto marítimo, o
feroviário e o terrestre.
§ 1º O pôsto marítimo, para as
mercadorias que tenham de entrar ou sair
por via marítima será constituído pelo cáis
com os seus armazéns e instalações, nos
quais serão observadas as mesmas
disposições de serviço e funcionamento dos
existentes nos demais portos nacionais
organizados.
§ 2º O pôsto feroviário, para as
mercadorias que tenham de entrar ou sair por
via férrea, será constituído por uma estação
central de tôdas as estradas de ferro, que
tenham ligação com a zona franca e no qual
cada uma dessas estradas terá a sua
instalação de linhas e armazéns, adequadas
à conferência aduaneira das mercadorias
transportadas em seus vagões mediante
regulamentação especial, que fôr expedida
pelo superintendente, com aprovação do
ministro da Fazenda.
§ 3º O pôsto terrestre, para as
mercadorias que tenham de entrar ou sair
por via urbana, não compreendidas nos
parágrafos anteriores, será substituído por
um ou mais postos alfandegários, nos quais
serão
conferidas
e,
nelas
próprios
desembaraçadas, as mercadorias que por ali
transitarem.
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Art. 27. O serviço de transporte
feroviário dentro da zona franca será
subordinado à superintendência, que terá à
sua conta e cargo o transporte dos vagões
entre as instalações do cáis e as do porto
feroviário, nas quais aquela superintendência
fará entrega ou recebimento dos mesmos
vagões para os serviços que cabe a cada uma
delas eftuar, dentro das respectivas
instalações.
§ 1º Para o desempenho dêsse serviço,
a superintendência estabelecerá taxas de
trânsito de vagões e de mercadorias, que
bastem para o seu custeio e conservação.
§ 2º Êsse tranporte poderá ser feito com
vagões de qualquer das estradas de ferro ou
do
pôrto
mediante
acôrdo
com
a
superintendência sôbre pagamento pela
utilização do material e garantias de sua
guarda e conservação.
Da Polícia
Art. 28. A polícia interna da zona franca
compete à superintendência por pessoal às
suas ordens e a polícia externa ao inspetor da
Alfândega, nas mesmas condições, sendo
ambas comuns na faixa que circunda a zona
franca para os efeitos de fiscalização
aduaneira.
§ 1º A vigilância será constante e sem
interrupção: pelo lado do mar por guardas, nos
navios acostados e por lanchas e outras
embracações em cruzeiro permanente e por
terra, em postos suficientemente próximos
para que a vigilância cuba tôda a linha de
contôrno.
Art. 29. Durante a noite a linha de
contôrno será iluminada asism como as ruas
do recinto da zona franca e a vigilância far-seá, quer por mar, quer por terra, interna e
externamente.
Art. 30. E' terminantemente proibida a
moradia no recinto da zona franca.
Art. 31. Durante as horas do
funcionamento da zona franca as quais serão
fixadas pela Superintendência só ali terão
ingresso o pessoal serviço, o pesosal dos
armazéns,
os
depositantes
os
seus
representantes e as pesoas que forem tratar
de assuntos comerciais.
Art.
32.
Durante
a
noite,
só
permanecerão na zona franca os guardas ou
vigias aduaneiros e dos armazéns.
Art. 33. A Superintendência, de
acôrdo com o inspetor da Alfândega
providenciará
para
que
só
fiquem
abretas as portas ou portões estritamente
necessários à saída ou entrada das
mercadorias.
Art. 34. As pessoas que saírem da
zona franca não poderão trazer consigo
volumes ou embrulhos salvo permissão
escrita da Superintendência em que
se declare a quantidade e a qualidade
dos objetos o na falta dessa declaração,
mediante
documento
que
prove
o
pagamento dos direitos a que estiverem
sujeitos.
Art. 35. Os volumes ou embrulhos,
embora nas condições acima, mas cujos
condutores
procurarem
ocultá-los
na
passagem pelo pôsto alfandegário, serão
apreendidos como contrabando, e seus
condutores, sujeitos às penas daquele
crime, podendo ainda o superintendente,
em casa de reincidência, proibir-lhes
ingresso na zona franca por prazo
determinado.
Art. 36. A Superintendência poderá
vedar a entrada na zona franca a quem
julgar suspeito ao fisco, e assim lhe é
facultado notificar a qualquer concessionário,
que empregados dêles não mais permaneçam
no recinto da zona franca, nem nele
ingressem.
Art. 37. Os armazéns de depósito
ou de beneficiamento e demais instalações
serão fechados, findo o expete iluminados:
neles ninguém permanecerá durante a
noite.
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Art. 38. A Superintendência se
comporá de um superintendente com um
ajudante técnico e um ajudante fiscal e o
pessoal subalterno que constar da tabela
aprovada pelo Ministro da Fazenda.
Art. 39. O Superintendente, será de livre
escolha do Govêrno, nomeado em comissão,
por decreto, escolhido e, de preferência entre
os funcionários da Fazenda.
Art. 40. Os ajudantes técnicos e fiscal
serão de nomeação do Ministro da Fazenda,
em comissão, e mediante proposta do
superintendente.
Art. 41. O pessoal subalterno será de
nomeação do superintendente e gosará das
vantagens, regalias e prerrogativas dos
funcionários públicos e civis da União.
Art. 42. O pesosal será o indicado em
tabela que fôr oportunamente organizada.
Disposições Gerais
Art. 43. A Superintendência poderá
permitir o estabelecimento de restaurantes
sob especiais cautelas e de modo que os
gêneros consumidos já tenham satisfeito os
direitos aduaneiros e impostos outros.
Art. 44. Serão permitidos na zona
franca os armazéns para varrantagem das
mrecadorias.
Art. 45. E' coluntário e livre, o seguro
das mercadorias contra riscos de incêndio,
inundação e outros.
Art. 46. As mrecadorias em depósito
respondem sempre pelas despseas com
elas feitas na zona franca e, em caso de
abandono,
por
quem
figurar
como
proprietário, ou falta de pagamento procederse-á à venda em hasta pública consignado o
excesso do produto da venda, si houver, em
depósito, a quem de direito.
Art. 47. Os depositantes quando
devedores respondem, não só com as
mercadorias ligadas à dívida, mas com
qualquer outra de sua propriedade que
estiver
nos
depósitos,
além
de
responsabilidade pessoal ilimitada.
Art. 48. Mediante prévia licença do
superintendente poderão ser retiradas
amostras de mrecadorias em depósito,
contanto que, por sua quantidade e estado,
não possam elas, por forma alguma, ser
objeto de comércio no país.
Disposições transitórias
Art. 49. Só será permitido o depósito
de mercadorias, com as regalias da zona
franca, quando estiverem instalados os
postos alfandegários necessários ao seu
funcionamento e mediante aviso público
expedido pelo Govêrno com dois meses de
antecedentes para os devidos fins.
Art. 50. Os terrenos, intsalações e
benfeitorias atualmente existentes dentro da
área da zona franca serão desapropriadas à
proporção das necessidades, podendo
essas desapropriações ser feitas por acôrdo
com os atuais proprietários, de modo que
estes aí premaneçam no caráter de
concessionários pela forma estabelecida no
presente regulamento.
Art. 51. Fica autorizada a abertura dos
créditos necessários a ocorrer à despesas
com os vencimentos de pessoal e instalação
da zona franca da autorização contida no
artigo 152, da lei nº 4.555, de 10 de agôsto
do corrente ano, e enquanto não houver
dotação orçamentária própria.
Art. 52. O superintendente organizará o
regimento interno da zona franca e o
sespeciais de serviços, bem como as tabelas
de pessoal, tudo sujeito a exame e aprovação
do Ministro da Fazenda.
Art. 83. O superintendente e os
seus dois ajudantes serão nomeados
desde logo para tomarem a seu cargo
as providências a que se referem as
presentes disposições transitórias que
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são destinadas à instalação das zonas
francas.
Art. 54. Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1922.
– Homero Baptista – Mozart Lago.
O SR. PRESIDENTE: – Continua o
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gomes
de Oliveira, primeiro orador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela ordem):
– Sr. Presidente, pedi a palavra para
comunicar à Mesa e à Casa que a Comissão
nomeada pelo Senado para viistar o Dr.
Odilon Braga dando cumprimento a sua
missão, esteve no Hospital dos Servidores do
Estado, ao qual Sua Excelência se acha
recolhido.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, acabo de
receber do Sr. Coriolano de Góes, a seguinte
carta:
Rio de Janeiro, 14 de março de 1953.
Ilustre Senador Gomes de Oliveira.
Li
com
especial
atenção
seu
substancioso discurso de 2 de março.
Quanto
ao
tópico
referente
à
Companhia Indústria e Comércio de Rádio
Invictus, quero esclarecer que a citada
emprêsa
obtivera,
em
administrações
anteriores a fixação de uma quota mensal de
U$$ 100.000,00 para aquisição de peças de
televisão.
No início da minha administração,
autorizei
a
emissão
de
licenças
correspondentes à quota de um mês, mas,
posteriormente,
verificando
a
grande
demanda cambial que resultaria do
licenciamento do material em aprêço paar
todos os solicitantes que apresentassem
idênticas condições, suspendi todos os
licenciamentos, para decisão equânime e em
conjunto.
Não desconheço a gravidade das
conseqüências desta medida, que está
sendo objeto de cuidadoso exame, face à
impossibilidade material de atender as
pretenções dos montadores de rádio e
televisão.
Por oportuno, esclareço que só pelo
discurso de Vossa Excelência tomei
conhecimento
de
modificações
na
composição da firma em causa.
Com os meus protestos de aprêço
e consideração sou, de Vossa Excelência,
patrício e admirador. (a) Coriolano de
Góes.
Sr. Presidente, na elegante redação
do Sr. Diretor da Carteira de Exportação
e Importação do Banco do Banco do Brasil,
eu
teria
que
assinalar
o
adjetivo
substancioso, usado para qualificar meu
discurso.
Evidentemente, não falei com a
profundidade
que
aquela
expressão
indica, empregada não sei se com
sinceridade ou se com ironia. Teci
considerações a respeito da atuação
da CEXIM. Se o assunto tomou maior
extensão, foi devido aos apartes que
me deram: se teve mais repercussão foi,
talvez, pela maneira por que o comentou a
imprensa em geral. A impressão da
substância estaria no fato de terem sido
minhas palavras publicadas no "Jornal do
Commercio".
Sr. Presidente, não vim queixar-me
de órgãos governamentais, como disseram
os jornais, fixando-se, de preferência,
nas considerações preliminares de minha
oração. Com relação a êle, a nossa
conduta tem que ser de fiscalização,
de vigilância, em bem dos interêsses
públicos.
Se queixas pudéssemos trazer aqui,
seria quanto ao modo por que às vezes nos
interpreta esa nossa grande colaboradora,
cuja ação é indispensá__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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vel à atividade parlamentar e à vida
pública, em geral – a imprensa – pois
somos da mesma tarimba e temos
preocupação constante dos interêsses
públicos. À reclamação seria, no caso,
de irmão para irmão, de igual para igual,
porque reputo a imprensa merecedora de
posição igual à do Parlamento. Queixar-nosíamos, por exemplo, do "Jornal do
Commercio", essa grande emprêsa que
é uma instituição dentro daquela outra,
pela idade e respeitabilidade. Quando se
pronunciam, aqui discursos substanciosos,
aprofundando assuntos de interêsse geral
e, até, transcendentais, temos o pesar de
não vê-los publicados no "Jornal do
Commercio". Noutras ocasiões, um ligeiro
improviso, um necrológio oum u discurso
como êsse que fiz, sem maiores pretensões
tem a honra de ser transcrito na íntegra
nesse jornal. Daí a impressão de que a
minha oração tivera algo de substancioso.
Não teve, Sr. Presidente. A transcendência
está emtudo quanto se relacione com
a CEXIM a qual detém o contrôle de
quase tôda a economia do País. Suas
deficiências, seus erros, serão explicáveis;
as acusações que tem sofrido não poderão,
àsvezes, ter origem no velho espírito de
maledicência com que os atos públicos
são muitas vezes examinados e comentados.
Há fatos, porém, que merecem ser
esclarecidos como o procuramos fazer
aqui. Mas Sr. Presidente, a verdade é que
as atividades ilegível à CEXIM, são tão
complexas e de tamanha amplitude que
mister se faz a planificação geral da
nossa economia, para se saber, por
exemplo, se tal ou qual mercadoria é mais
ou tão necessária quanto outra para esta
ou aquela indústria. Só o estudo aprofundado
das exigências e dos reclamos da indústria e
da lavoura permitiria à CEXIM sair com o
acêrto devido.
Sou partidário do contrôle que
exerce na importação e na exportação.
Levado por minhas idéias políticas,
entendo mesmo indispensável a intervenção
do Poder Público na economia do País,
não só para estimulá-la como para
planificá-la, orientá-la e controlá-la. Se
assim penso, não seria eu quem a
condenaria pela sua função no que toca a
nossa
importação.
Reputo-a,
mesmo,
indispensável.
Tivemos
o
exemplo
em
1946,
quando da suspensão do contrôleo de
importação, que se mantinha havia alguns
anos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
desastre foi total, o BrasiI se desfez,
inclusive, de parte considerável de suas
reservas monetárias, que pasaram às mãos
privadas sem o menor benefício para a
economia do País. Ao contrário, a medida foi
contraproducente ao saneamento do meio
circulante nacional.
V. Exa. tem, portanto, tôda a razão.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Em
fevereiro de 1946, logo após fato histórico
que não vem ao caso rememorar, foi
suspenso o contrôle da importação. E
presenciamos, como bem acentua o nobre
Senador Assis Chateaubriand, o desastre
que a medida representou para a nossa
economia, com o desvario do comércio a
querer importar bens não essenciais,
quinquilharias, consumindo cerca de oito
milhões de cruzeiros de divisas acumuladas
no estrangeiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Trezentos milhões de dólares consumidos em
um ano e pouco.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Em
1947, nossa balança de importação acusava
o deficit de um bilhão e seiscentos milhões de
cruzeiros. Nessa época, o Congresso
retomou, em boa hora, o pulso da situação e,
em 1946, restabeleceu, através de lei o
contrôle da importação e as prioridades
exigidas pela economia nacional.
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E vimos vindo nêste rítimo dentro
dessa orientação, procurando suprir a
indústria, o comércio e a lavoura de artigos
essenciais,
estabelecendo
prioridades,
tentando, de maneira que eu chamaria
empírica, planificar a economia brasileira
através do critério inverso – de cima para
baixo – da essencialidade dos produtos,
quando deviamos tê-lo feito de baixo para
cima
planificando
preliminarmente
a
economia e fixando os rumos a seguir para
provê-lo.
Posteriormente
então
determinariamos
as
matérias
que
satisfizessem as exigências da planificação.
Não o temos feito; daí, talvez, as
dificuldades, os embaraços da Cexien e as
críticas acerbas que tem sofrido.
Não tenho dúvida em acreditar na
honestidade de seu diretor. Não o conheço
pessoalmente, mas as referências a SS. são
abonadoras.
O SR. MOZART LAGO: – Quanto à
honestidade do Sr. Coriolano de Góes, não
tenha V. Exa. a menor dúvida. S.S. é o
prototipo do homem probo.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –
Como, primem, o assunto é demasiado
complexo e SS. tem de trabalhar com
grande massa de auxiliares, nem sempre
suas decisões são acertadas e justas.
Haveremos, assim, de estar aqui em posição
vigilante sôbre a ação dos órgãos públicos,
sobretudo num setor da maior importância,
onde interêsses individuais são realmente
grandes. Haveremos, pois, de continuar
desta tribuna, fazendo crítica não destrutiva
mas de colaboração, leal ainda que
acerba, de colaboração digamos com o
Govêrno, que está emprenhado em
orientar as importações no sentido dos
verdadeiros interêsses do país. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora
do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti, segundo orador
inscrito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Sr. Presidente, uma hora antes, achava-me
num verdadeiro conflito de consciência. E'
que supús não comparecesse, hoje ao
Senado meu velho companheiro de debates,
o preclaro rpresentante da Paraíba, Senador
Assis Chateaubriand, a quem rendo
homenagem.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Obrigado a V. Exa. Companheiro de debates
e irmão de sangue indígena.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Entretanto, alegrou-se-me o coração
ao ver S. Exa. penetrar nesta Casa e
dirigir-se à Mesa para indagar das
possibilidades de produzir uma daquelas
magníficas orações em que é mestre
excepcional.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Agradecido. Sou apenas aprendiz de V.
Exa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Exa, me honra como mestre.
Tive, então, o ensejo de dizer a S. Exa.
que ocuparia a tribuna e feriria, mais uma vez
o tema do nacionalismo de que sou partidário
confesso.
Interessante, Sr. Presidente: desta vez,
sinto que o eminente Senador Assis
Chateaubriand, pela voz de "O Jornal", como
que caminha em minha direção, isto é, em
direção ao nacionalismo, através de um
artigo hoje publicado sob o epígrafe:
"Palavras francas e leais".
Ledor, que sou, desse grande órgão
de publicidade, experimentei – declaro-o
ao Senado – grande regosijo pelas palavras
que ali se me depararam e que interpretei
como uma espécie de aproximação, aos
ideais pelos quais tanto me tenho batido
com outrol seasgoc é ilegível – dados no
nacionalismo, no bom sentido da palavra, ao
nacionalismo construtivo, a favor do Brasil e
pelo Brasil.

Com efeito, em meus discursos, por
vêzes no entusiasmo da oração, tenho
fustigado as classes conservadoras e, com
o aculeo da palavra, azorragado os
"tubarões" da Indústria e do comércio; tenhome
declarado
contra
o
capitalismo
internacional tôdas as formas de exploração
do homem pelo homem. Não quero, porém,
que se conclua das minhas palavras não
possua eu simpatia pelos homens que
trabalham na alta indústria e no alto comécio,
empregando o fruto do seu labor no
engrande.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
cimento da nossa pátria. – Permite V. Exa.
um aparte? (Assentimento do orador) –
Compreendemos perfeitamente a linha de
conduta de V. Exa., contra o capitalismo e
não contra o capitalista.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
É evidente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
V. Exa. faz a discriminação do capitalista
não privatista e coloca seus bens a serviço
da coletividade. Rendo essa justiça a
V. Exa. Em círculos conservadores
tenho defendido o nobre colega afirmando
que V. Exa. é contra a instituição mas faz
restrições e exceções a grande parte dos
seus membros, pelo menos aos que
conhece.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Sr. Presidente, parece que o nobre Senador
Assis Chateaubriand e eu estamos em maré
de auxílio mutuo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Somos um sistema de auxílios mutuo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
S. Exa. retirou-me as palavras que eu ia
pronunciar logo após, em referência à
maneira pela qual encaro o capitalismo em
função do progresso brasileiro. Não me sinto
pesaroso por isso, devo confessá-lo. Pelo
contrário, quero manifestar-lhe o meu crdal
agradecimento.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Muito obrigado a V. Exa. por me fazer
intérprete de alguns de seus pontos de vista,
com os quais estou de açodo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Sr. Presidente, vou demonstrar que nosso
ponto de vista está no co- ao Senado e
aos que nos combatem, ração da grande
maioria do povo brasileiro. Haja vista um
capitão da indústria, o Presidente da
Federação das indústrias do Brasil, Deputado
Euvaldo Lodi, atualmente nos Estados
Unidos. Segundo leio em extenso telegrama
publicado por "O Jornal" almoço, em Nova
York, a que com S. Exa. foi homenageado
com um pareceram mais de duzentas
personalidades do comércio, da indústria, etc.
Nessa ocasião proferiu palavras de crítica tão
severas e justas que eu, na chamada linha
nacionalista, talvez não me tenha ainda
arrojado a proferi-las, nesta Casa, de
mneirs.. tão expressiva. De qualquer sorte,
confesso que a apreciação feita por "O
Jornal", aos termos dêsse discurso encheu
por parte as minhas medidas, porque situou o
problema
perfeitamente,
com
grande
sobriedade, para não dizer com grande
elegância.
Vejamos o que se lê no "O Jornal",
quanto aos problemas que interessam ao
Brasil, nas suas relações para com os
Estados Unidos e vice-versa.
"Esses
problemas
resultam,
em
grande parte, de certas incompreensões que
a linguagem leal e esclarecedora de um
técnico co- co o Sr Euvaldo Lodi, que foi
sempre
partidário
do
mais
íntimo
entendimento entre os dois países, contribui
para desfazer.
Dizia êle, por exemplo:
"A política de boa vizinhança está
em perigo e embora consideremos que
tenha generalizado ao Brasil certos
sentimentos mais peculiares a outros
pontos da América e haja mesmo
tomado como expressão das massas brasi-
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Ieiras e que não passa de uma simples
urdidura dos comunistas, é justo reconhecer
que arrefeceu muito, desde o fim da guerra, o
entusiasmo que o Presidente Roosevelt
gerou entre as repúblicas continentais pela
obra de solidariedade e mutua ajuda em que
se empenhou o grando estadista".
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª é sempre ouvido com muita simpatia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
Dr. Euvaldo Lódi está redondamente
equivocado quando declara que a política de
boa vizinhança, ou seja, a política entre os
Estados Unidos e o Brasil, se encontra em
perigo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Quero interromper V. Ex.ª para lembrar-lhe
que já me declarou, em aparte, que é
solidário com tudo aquilo que o seu jornal
publica.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Perfeitamente. O que V. Ex.ª está lendo é
uma resenha do discurso do Dr. Euvaldo
Lodi?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
É um editorial sôbre o discurso dêsse
cavaleiro.
Pelo
menos,
tenho
essa
impressão.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Poderá V. Ex.ª mostrar-me o jornal?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Pois não. Ei-lo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sinto dizer ao nobre colega que não me
encontrava no Rio quando êsse artigo foi
publicado, e desde já declaro estar em
completo desacordo com o editorial em
aprêço.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Sr. Presidente, confesso que não poderia
adivinhar que o nobre Senador Assis
Chateaubriand se encontrava ausente na
ocasião.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Estava em São Paulo, e não li êsse artigo.
Vou dizer a V. Ex.ª porque não estou de
acôrdo com o mesmo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Como sempre, terei muita honra em escutálo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Meu desacordo está no fato de ter, em dois
anos, os Estados Unidos, através da rêde
bancária
internacional,
precisamente
destinada a fomentar a política da boa
vizinhança e a incrementar as fontes de
riqueza dos países sub-desenvolvidos,
acertado com o Brasil, as seguintes
operações: empréstimo de trezentos milhões
de dólares, com o Governo Federal, para
equipamento de portos, estradas de ferro
como a Central do Brasil e a Êste Brasileiro,
e o nosso sistema hidro-elétrico, como a
"América Traction Power" e a "Brasil
Traction" que são as diferentes Lights;
quatrocentos milhões de dólares que acabam
de ser atribuídos ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, para expansão
de outras fontes de riqueza do país e,
finalmente, trezentos milhões de dólares para
pagar atrazados comerciais.
Meu caro colega, quando uma nação,
através do seu sistema bancário, empresta a
outra um bilhão de dólares, não se poderá
dizer que a política de boa vizinhança entre
ambas está em perigo. Quem fizer tal
afirmativa, estará animado da mais profunda
má fé, e o Dr. Euvaldo Lodi, de quem sou
amigo, não poderia jamais fazer essa
assertiva.
O SR. ONOFRE GOMES: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª é meu grande amigo e um dos nobres
espíritos desta Casa, a quem sempre ouço
com o maior respeito e acatamento.
O SR. ONOFRE GOMES: – A
contradição, profunda e marcada, que V. Ex.ª
acaba
de
assinalar,
entre
a
opi-

49
Sexta-feira 20
nião do Diretor dos Diários associados...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Que não tem tempo para controlar tudo
quanto se escreve nos jornais que dirige.
O SR. ONOFRE GOMES: – ... e o
editorial que acaba de ler, demonstra
claramente a grande elasticidade do espírito
democrático de Assis Chateaubriand, que
permite seus jornais...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não, meu caro colega, não permito. – Se
tivesse visto, não deixaria de maneira
alguma...
O SR. ONOFRE GOMES: – ...
publiquem pontos de vista antagônicos,
contrários à sua opinião.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Considero o editorial muito infeliz e
totalmente errado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Sòmente invoquei êste artigo porque a minha
memória me ajudou, diante de aparte do
nobre Senador Assis Chateaubriand. Invoco
o testemunho honrado de S. Ex.ª porque, em
certo momento, discutindo comigo sôbre
determinada publicação, feita num dos
órgãos dos "Diários Associados", declarou,
em resposta, assumir a responsabilidade e
estar inteiramente de acôrdo com tudo
quanto ali se contém.
Sr. Presidente, entretanto, vamos
colocar em frente à palavra do nobre Senador
Assis Chateaubriand...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A
dêsse medíocre editorialista.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
... do ponto de vista estatístico, a palavra do
Sr. Euvaldo Lodi, que é, ao que suponho,
também técnico em economia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Perdão. Felizmente S. Ex.ª é meu amigo
pessoal, mas um homem profundamente
saturado nos últimos tempos de incrível,
inexplicável e injustificável má vontade para
com os Estados Unidos. Cada ato que os
americanos praticam em relação ao Brasil,
para o Dr. Euvaldo Lodi está inteiramente
errado.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Si ao Deputado
Euvaldo Lodi, que hostiliza os Estados
Unidos, em ali chegando, oferecem um
banquete de 200 talheres. imagine só
que banquete eu não receberia se lá
fôsse, hostil como sou, à política
imperialista e capitalística dos Estados
Unidos?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
V. Ex.a não conhece aquêle país: ainda
não foi aos Estados Unidos, não tem
convivência com os americanos, como
não tem tido oportunidade de conhecer a
Inglaterra. A América do Norte, a
Inglaterra
e sobretudo os países
nórdicos gostam das críticas que lhes
são feitas. Os Estados Unidos têm
tolerâncias precisamente para com os
estrangeiros que não os conhecem de
perto. Êles procuram criar tôda sorte de
facilidades para quantos os visitam e,
assim, possam retificar certos pontos de
vista desacertados no tocante à maneira
porque os Estados Unidos conduzem a
política panamericana. E o Dr. Euvaldo
Lodi – estou certo – voltará dêsse país
inteiramente convertido a respeito das
doutrinas e dos pontos de vista
absolutamente falsos que tem pregado
em relação ao grande povo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Uma vez que V. Ex.ª desautoriza a maneira
pela qual se expressou "O Jornal" – e o faz
em público, perante o Senado – não insistirei
nos comentários referentemente à publicação
incerta no brilhante órgão de publicidade, de
que sou constante leitor e admirador ...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Publicação deplorável.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – ... deixo à margem, Sr.
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Presidente, o assunto, para entrar na
apreciação em derredor do discurso do ilustre
Deputado Euvaldo Lodi.
Em referência ao aparte do nobre
Senador Assis Chateaubriand, meu velho
contendor e uma das figuras mais
dinâmicas desta Casa, que empresta à
tribuna a vivacidade do seu talento, devo
dizer que a declaração do Deputado
Euvaldo Lodi mereceria contestação, o
que até agora não foi feito. Diz S. Ex.ª
que existe, não só na América Latina
como no Brasil, uma corrente de opinião
que não se sente tranqüila nem satisfeita
com o modo pelo qual os Estados Unidos
conduzem sua política, sobretudo a
econômica, particularizando o nosso
País.
O SR. ONOFRE GOMES: – V. Ex.ª dá
licença para outro aparte?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
A honra é tôda minha.
O SR. ONOFRE GOMES: – A opinião
externada pelo ilustre Deputado Euvaldo
Lodi, que V. Ex.ª comenta, tem sido emitida
por altas individualidades das finanças da
economia, e, mesmo, da política dos Estados
Unidos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – É
exato.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não vejo como negar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – É
uma opinião errada, meus nobres colegas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Desejo mostrar que eu, nacionalista, homem
apontado como crítico, talvez exagerado, da
política norte-americana, não precisarei estar
aqui em pessoa, para lançar objur- gatórias
contra a maneira de se conduzir da grande
Nação no que respeita a nós, porque quem
fala é um dos mais altos representantes das
classes conservadoras, o Deputado Euvaldo
Lodi, Presidente da Federação das
Indústrias.
Sr. Presidente, farei ligeiro parêntesis
para uma explicação.
Nenhum de nós nacionalista – nenhum
de nós, é preciso que repita – tem qualquer
animosidade contra a grande República do
setentrião americano.
O SR. NOVAES FILHO: – Apoiado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Sou admirador dêsse grande povo. Já disse
que se algum dia fôr designado para qualquer
comissão, o Senado me mande à América do
Norte, pela grande admiração que nutro por
sua gente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Os
"Diários Associados" já deram uma bôlsa a V.
Ex.ª e É só usá-la.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Muito obrigado a V. Ex.ª. Sou caboclo e como
tal
muito
desconfiado.
Acredito
na
sinceridade dos "Diários Associados"...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não é uma bôlsa rica – é de estudante.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Si o Senado quiser mandar-me até lá – o que
não acredito – irei com muito prazer. De outro
modo, embora admire multo a bondade de V.
Ex.ª. declino do honroso convite.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V.
Ex.ª está enganado a respeito dos Estados
Unidos. Indo lá, voltará inteiramente
convertido, principalmente quanto à conduta
das elites americanas em relação ao Brasil.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Se eu fôsse inimigo dos Estados Unidos, V.
Ex.ª poderia dizer-me que eu voltaria
convencido de meu êrro: mas não sou. Não
existe um só nacionalista, pelo menos nesta
Casa, que não tenha um grande e profunda
simpatia pelo povo norte-americano. Essa
amizade, essa simpatia, entretanto, não
implica em perdermos a capacidade de
crítica, de exercer nossa função precípua,
qual a de analisar os convênios que
estabelecemos com a América do Norte,
rejeitando imposições que lemos nas

suas entrelinhas, como defesa integral
vantagens e direitos que nos assistem.
Assim procedendo, rendemos grande
homenagem a êsse país amigo: – a da
sinceridade.
O norte-americano é um nobre povo
que trata lealmente os outros povos.
O dever do brasileiro, quando trata de
povo para povo, de govêrno para govêrno, é
esmiuçar a matéria, apreciá-la pelo prisma
positivo, falar linguagem que se compreenda
da qual não resultem quaisquer evasivas
prejudiciais ao nosso critério e às nossas
tradições de gente digna.
Com o ponto de vista que, nós, os
nacionalistas adotamos, nenhum de nós
recusa entender-se com os Estados Unidos.
Seria estupidez atribuir-nos tal coisa.
Mas não podemos deixar de censurar
amargamente a política econômica dos
Estados Unidos e, até mesmo, sua política
continental.
Disse muito bem o Deputado Euvaldo
Lodi. Que fizeram por nós os Estados Unidos,
depois da guerra ? Que mãos estenderam
para o Brasil? Mãos mirradas, mãos de
onzeneiro, mãos de má vontade. Não
aquelas "mãos dadivosas" a que se refere o
Senador
Assis
Chateaubriand.
Outro
tratamento esperávamos por termos trinta
navios torpedeados pelos nazistas e
fascistas, por todos quantos afrontaram a
soberania nacional. Que nos resultou de tudo
isso, Sr, Presidente?
Os
Estados
Unidos
nos
vêm
concedendo créditos a conta-gotas de bico
estreito (Riso). Esta, a grande, a dolorosa
realidade que é preciso meditar e proclamar.
E porque o fazemos somos inimigos dos
Estados Unidos? Não! Apenas reivindicamos
para nossa gente tratamento melhor.
Começamos já a amadurecer no
cenário político dos povos; se assim é, se
assim ocorre, se ninguém mais pode negar o
fato, então os Estados Unidos devem cuidar
que suas relações para conosco sejam mais
cordiais, mais justas, desde que não possam
ser, como deviam, mais afetivas.
O Brasil deve entrar numa senda mais
larga na sua política, sobretudo na sua
política em relação às outras nações Vamos
ser francos e dizer as coisas como elas são.
Vamos procurar manter atitude como muitas
que registramos ao tempo do Império e
mesmo no começo da República.
De
vinte anos a
esta parte,
desgraçadamente para o Brasil, nossa
posição. no cenário internacional, é quase a
de um caudatário apagado.
O Brasil necessita de impor-se !
A Argentina – forçoso é confessá-lo –
de duas decadas para cá tem mantido
situação
incontestavelmente
de
independência, de notável valor moral,
situação essa que poderá levá-la à liderança
do Continente. E por que? Por qual razão nos
atrelamos dessa maneira ao carro do
Estados Unidos? Quais vantagens têm
advindo dessa quase subserviência política
em que vegeta o Brasil obscuramente?
Sr. Presidente, o Sr, Euvaldo Lodi se êle
diz a verdade que a verdade seja com êle,
declara – e isso é realmente impressionante
– o que aqui está e que extraio do telegrama
publicado no "O Jornal":
"Nos anos recentes – disse Lodi – a
posição do capital privado e público..."
é uma resposta ao Senador Assis
Chateaubriand
"...no desenvolvimento da America
Latina foi negativo. No Brasil, por exemplo,
disse que entre 1948 e 1951..."
peço a atenção do Senado para esta
declaração, de suma importância
"... a repatriação total de capitais
estrangeiros atingira a duzentos milhões de
dólares".
E não se quer que êste Pais se
encontre na situação em que está.
Grita-se que o Brasil importou trezen
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tos milhões de dólares de quinquilharia, mas não
se distingue com isenção de ânimo, entre o
utilizável e o dispensável. Eis aí precisamente
uma sangria tremenda na bolsa do povo! E' o
que está acabando com as nossas energias e
levará talvez o País ao desespero. E depois,
então, corverjantes e sinistros, os abutres
grasmarão que a Pátria está em perigo, que o
Brasil está ameaçado, que tudo vai acabar de
um momento para outro.
Continuo, Sr. Presidente:
"Assim, diz êle, durante êsse período,
ocorreu ao contrário do que esperavamos, ou
seja, observamos um fenômeno de
descapitalização. Sôbre o capital público,
declarou que o pagamento de cheques e
amortizações superou o total do capital
Importado no determinado período. A
repatriação total do capital publico foi de
noventa e cinco milhões de dólares".
Sr. Presidente, se fôsse eu quem
estivesse dizendo isso, um dos meus nobres
colegas da imprensa, alguma alma generosa,
poderia já estar dizendo: "O Senador
Kerginaldo está fazendo demagogia". O meu
nobre e sempre muito bem informado colega
senador Assis Chateaubrinad viria com
aquelas estatísticas impressionantes em que
e mestre, esmagar os meus parcos
conhecimentos; mas como está em causa um
homem de espírito conservador, tanto que se
tornou líder das classes conservadoras,
detentor das responsabilidades da função,
com o encargo pesado de falar sopesando as
próprias palavras, que poderei dizer senão –
eé de estarrecer a opinião pública – que o Sr.
Euvaldo Lodi, ainda há pouco transferido
para a América do Norte num passeio de
interêsses declarou essas verdades rudes e
esperas que acabo de ler.
Tenho ouvido, Sr. Presidente, muitas
vêzes. a opinião – e é uma das virtudes da
democracia – daqueles que examinam as
nossas atitudes e nos fulmimam com os
adjetivos da pior qualidade. Chamam-nos de
cretinos, de cabotinos, de demagogos ou de
quejandas parvoiçadas; mas em verdade,
quando assumimos o papel que nos impunha
a consciência, de defesa dos interêsses da
coletividade brasileira, sabiamos, iriamos ser
as vitimas imbeles desse ódio desaçaina-do
que não nos impressiona. O combate que
estamos travando é limpo; e combate de
amor pela terra e dedicação ilegível
interêsses do Brasil; como não seriamos,
certamente, se fizessemos da nossa palavra
a clava ouvaminheira da grande nação que e
os Estados Unido da America do Norte. Nem
poderia ser esta a nossa atitude, se nos
prosternassemos diante do Moloch Insaciável
da Wall Street; como não seria nossa atitude
se viessemos proclamar os beneficios de
uma política que nos concede pequeno
auxilio, como o empréstimo há pouco
recebido, que lá ficou, nos Estados Unidos,
para embolsar os próprios credores
americanos, em beneficio dêles. a juros
pesados, sôbre os cofres nacionais, sôbre o
povo brasileiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Perdão! o empréstimo foi feito a 3%. Se V.
Ex.ª considera o juro pesado, faça um
discurso contra o Banco do Brasil que
empresta a 10 e 12%.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Ouvi dizer, meu nobre colega, que os juros
eram de 3,5%. Admitamos, porém, sejam de
3. Em matéria de empréstimo dêsse vulto,
temos que convir não ser longanimidade do
...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
"Export and Import Bank".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
... até nisso sou nacionalista, (Riso).
O SR. ASSIS CHATEAUBRINAD: –
Banco de Exportação e Importação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não é tanto assim. Não defendo o
capitalista nacional, V. Excelência sabe
que
sou
até
muito
descarido-
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samente mal visto, em conseqüência dessa
atitude. De qualquer forma, creio que os juros
pedidos pelo Banco de Exportação e Importação...
Êsses juros, ao meu ver, são mais pesados
que os de 9 e 10%. cobrados no Brasil. Não vou
tratar dessa tese; deixo-a para o meu nobre colega
Senador Assis Chateaubrinad. Defendo o que me
parece represetar os interêsses do Brasil e para
tanto não me vali dos meus argumentos nem dos
nobres Senadores Landulpho AIves. Domingos
Velasco, nem dos do eminete Senador Hamilton
Nogueira e outros nobres colegas. Vali-me da
argumentação ponderosa do eminente membro do
alto capitalismo nacional, de grande indústria
brasileira.
O SR. ASSIS CHATEAUBRINAD: – O
emboaba Euvoldo Lodi.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
A classificação vai aproximando o Sr.
Euvaldo Lodi não de nós, como emboaba,
mas de outros.
Sr. Presidente, esi que quando versamoa
êsses assuntos, assas delicados, há interêsse
profundo do plenário, sobretudo se presente o
nobre Senador Assis Chateaubrinad.
Não obstante as discussões que temos
travados nesta Casa, vez por outra, vindo em meu
socôrro a memória, recordo-me de passagens de
suas brilhantes orações, e aqui me dou ao
desfastio – não sei se errôneo – de colocar o
Senador Assis Chateaubriand em frente do próprio
Senador Assis Chateaubrinad. Há ocasiões em
que S. Ex.ª com sua personalidade poliforme,
talvez devido à sua inteligência multicolorida, se
apresenta ao meu espírito acanhado...
O SR. ASSIS CHATEAUBRINAD: –
Não apoiado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
...sob prisma de tal natureza que não me permite
defini-lo no momento. Rendo, porém, a S.
Excelência a homenagem de que seja, de fato.
muito bem intencionado no que se refere os
problemas do Brasil. Assim sendo, acredito que o
nobre colega, talvez pelo arroubo da discussão,
não tenha sido no início deste lixeiro debate e até
mesmo em discurso de certa forma dialético,
equânime com o Sr: Evaldo Lodi.
Creio mesmo que se refletir um pouco
chegará à conclusão de que aquele preclaro
brasileiro, como diz aliás em seu jornal, usou
de palavras francas. Pelo exame que fiz do
discurso não cheguei à conclusão outra que
não seja a mais louvável e do maior
interêsse. Se eu desejasse aceitar a bolsa de
estudos oferecida pelo nobre Senador Assis
Chateaubriand e se porventura com outra
roupa eu me pudesse apresentar na
residência dos milionários norte-americanos
...
O SR. MOZART LAGO: – Que iria
Vossa Ex.ª estudar?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Como observador, iria olhar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Vossa Ex.ª não seria mandado à casa dos
milionários; e sim aos centros universitários
americanos. Nossa bolsa se destinaria a
possibilitar V. Ex.ª a ouvir os economistas, os
psicólogos, os homens especializados em
relações de trabalho público com os povos
autoctones de todo o Universo. Essa a
categoria de homens que gostaria Vossa Ex.ª
ouvisse falar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª tem razão, em parte; mas devo
completar meu pensamento. Quando o nobre
colega me ofereceu a bolsa de estudos,
declarou que eu teria oportunidade de visitar
a
residência
dos
milionários
norteamericanos, para ver quão modestos são em
sua casa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRINAD: – Visitar?
A bolsa é para estudar os Estados Unidos; e os
Estados Unidos não podem ser estudados
unilateralmente, na casa de um milionário.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Veja quanto V. Ex.ª é sutil, Eu, cabloco do Rio
Grande do Norte, ia-me enganando na conversa.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que
falta apenas de um minuto para o término da
hora do expediente
O SR. MOZART LAGO (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte ao
Senado sôbre se consente na prorrogação
da hora do expediente, a fim de que o nobre
Senado Kerginaldo Cavalcanti possa concluir
sua oração.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado
acaba de ouvir o requerimento formulado
pelo nobre Senador Mozart Lago.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre
Senador Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Sr. Presidente, agradeço aos meus nobres
colegas e ao meu velho amigo, Senador
Mozart Lago, a concessão de mais alguns
instantes
para
que
termine
minhas
desvaliosas considerações.
Como dizia, entendi, se me não falha a
inteligência, que a bolsa de estudos também
tinha, como em de seus objetivos, minha
visita às residências dos multi-milionários
estadunidenses. Declarava meu nobre
ilegível – e neste sentido peço-lhe que venha
em meu auxílio – que eu teria oportunidade
de ver quanto são, de fato, modestos,
Não sei a que residências pretenderia
S. Ex.ª se referir se às residências citadinas
dos milionários americanos, ou se ás suas
casas de campo, que geralmente possuem e
chamam de "ranch". Nessas, o americano
pode dar-se a uma espécie ilegível,
mobiliando-as em estilo rústico mexicano e,
dêsse modo, eu, o tabaréu do Rio Grande do
Norte, alí chegando, depararia residências
que poderiam lembrar algumas das fazendas
abastadas de minha terra natal.
No que toca às residências de ilegível,
nelas eu entraria como um turco, de pé no
chão, ou desajeitado, como numa mesquita.
Estou convencido de que minha impressão
seria diferente e o resultado também: eu
voltaria ainda mais caboclo do que fôra; isto
é, mais intransigentemente contrário ao
capitalismo
internacional
e
mais
intransigentemente partidário de uma maior e
melhor distribuição das riquezas. Regressaria
mais favorável a uma compreensão melhor
entre os povos e mais intransigentemente
decidido a amar a paz, sobretudo à paz entre
as nações; viria mais convencido de que a
função das nações poderosas se exerce não
em razão de um interêsse egocêntrico, mas
em vista de prepiciar nos povos subdesenvolvidos aquela posição à que todo ser
humano almeja: o bem estar social.
Não compreendo que um país como o
Brasil, de sessenta milhões de habitantes:
que vae a caminho de sua independência
siderurgica; que dispõe de minério de ferro
em grande quantidade; que tem – se bem
que não sejam do melhor teôr – as jazidas de
hulha que se encontram em Santa Catarina e
no Rio Grande do Sul; que dispõe de um
potencial hidro-elétrico impressionante; não
posso compreender que se deixe essa
nação, que tem sido solidária com os
Estados Unidos da América nos momentos
mais dolorosos e difíceis, numa situação de
inferioridade, no que tange a auxílios
monetários.
Ora, o que diz o Dr. Euvaldo Lodi
nesse discurso não é mais do que aquilo
que tenho proclamado
desta tribuna,
por mais de
uma
vez:
que
o
Plano Marshall se faz para auxiliar
a Europa mas também para que
as colônia européias se tornassem
nossos produtos de primeira água,
talves, em produtos gravosos. Enquanto
isso se fazia, incompreensivelmente

nós, no Brasil, viviamos a correr atrás do
tílburi norte-americano: a endeusar as
atitudes norte-americanas; viviamos, na
O.N.U., a proclamar a excelência da
orientação internacional dos Estados Unidos;
viviamos, enfim, sem essa independência
que é a caracteristica dos povos fortes, a
única possível às nações verdadeiramente
independentes.
Esta é a atitude dos nacionalistas, êste
o nosso objetivo: reivindicar para o Brasil
uma
posição
da
qual
fugimos
inexplicávelmente e que nos está reservada,
com os Estados Unidos, – assim o
esperamos, – ou apesar dos Estados Unidos,
se êles o não quiserem.
A atoarda de que somos inimigos do alto
capitalismo, da alta indústria, do alto comércio,
esborôa-se, e esborotando-se
ddesaparece. O
de que somas inimigos é do capitalismo que
não constróe, que se isola, que se insula
alarvemente, que não produz, enfim, que não
contribue para as grandeza da nação. Somos
inimigos, sim, do latifundio, que permanece
sem trazer contribuição alguma a uma nação
subnutrida como a nossa; somos inimigos, e
aguerridos inimigos – assim o proclamamos
com satisfação, – daquelas fôrças que, em vez
de levarem o Brasil para diante procuram fazer
retroceder nosso progresso, empecer os
nossos movimentos, evitar que, o quanto
antes, venhamos a ocupar o lugar que nos está
reservado.
Daí por que, Sr. Presidente, temos
manifestado – e continuaremos a fazê-lo – o
intuito em que nos encantramos de
propugnar insistentemente pela nossa
independência
política
e
econômica,
resguardando não só os interesses de hoje
como, e ilegível os de amanhã.
Creio, assim, ter apresentado, à luz das
discussões, o discurso pronunciado pelo Sr.
Euvaldo Lodi. Quero congratular-me com
êsse eminente brasileiro pelas palavras que
proferiu em New York, palavras que o Brasil
deseja ouvir pronunciadas diante daquêle
nobre e grande povo, que é o dos Estados
Unidos da América do Norte.
Assim deveria falar a nossa diplomacia.
O papel do diplomata não é somente, Sr.
Presidente, bebericar uisque nas rodas
elegantes de Washington e New York; é
propugnar pelos interêsses da nação,
proclamar bem alto a nossa maturidade em
qualquer dos campos de atividade políticosocial. Esta, a atribuição da daquêles que
nos representam.
E' passada a hora da subserviência
incontrolável; entramos pela estrada da
autonomia e desta ninguém nos afastará;
baldados serão os esforços e entraves que
se nos antolhem nessa senda iluminada,
porque todos êles ruirão ante a fôrça de
vontade, dessa indômita vontade do povo
brasileiro. Estejamos certos de uma coisa,
vez por tôdas: o Brasil está escrevendo,
neste instante, nas páginas da sua História, –
se não nas da história internacional, – um
dos capítulos mais seguros da sua vida; e
essa segurança se afirmará pelo voz dos
nacionalistas
brasileiros
esclarecidos,
amantes do seu país.
Não, Sr. Presidente, dessa xenofolia
estreita e intolerante, mas de um patriotismo
salutar e compreensivo que forma o substrato
da alma brasileira.
Compreendamos, portanto, todos nós,
que é mister, de agora por diante, falar de
igual para igual com os Estados Unidos da
América do Norte. Quaisquer tratados que nos
venham seja de lá, seja da Inglaterra, da
França, da Alemanha, da Itália ou outro país, o
nosso dever é esmiuçá-los, esmerilha-los,
enfim, examiná-los palavra por palavra e dizer
"não" quando tal se ímpuser e aplaudí-los
quando esse aplauso se fizer necessário.
Asseguremos, assim, o respeito dêsses outros
povos; a confiança na palavra que empe-
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nharmos, dando-nos grande autoridade
que de muito nos servirá no dia de
amanhã,
quando
estabelecermos
contatos de ordem internacional, êsses
contatos que constituem, realmente, a
base em que as nações, entre sí, fundam
sua confiança integral. (Muito bem; muito
bem. Palmas).
(Durante o discurso do Senhor
Kerginaldo Cavalcanti, o Sr, Café Filho deixa
a presidência, que é ocupada pelo Sr. Alfredo
Neves).
O SR. PRESIDENTE: – Sobre a Mesa
um requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido, apoiado e sem debate aprovado
o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 63, de 1953
De conformidade com o art. 126,
letra e, do Regimento, requeremos seja
designada uma Comissão de três
membros para visitar o Deputado Alcides
Carneiro, que sofreu acidente nos
últimos dias da semana passada.
Sala das Sessões, 19 de março de
1953.
–
Apolonio
Sales.
–
Assis
Chateaubriand. – Ruy Carneiro.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em
cumprimento à deliberação do Senado,
designo o Srs. Apolonio Salles, Vivaldo
Lima e Othon Mader para constituírem
a Comissão encarregada de visitar o
deputado Alcides Carneiro.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Alvaro Adolpho.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Cesar Vergueiro.
Marcondes Filho.
EucIydes Vieira.
Domingos Velasco.
Silvio Curvo.
João Villasboas.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Alfredo Simch.(16).
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
hora do expediente.
A Ordem do Dia consta da escolha dos
Comissões.
A Mesa aguarda apenas a relação dos
representantes da União Democrática
Nacional, que deverá ser apresentado até o
final da sessão.
O SR. MOZART LAGO: – Peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Mozart Lago.
O SR. MOZART LAGO (*): – Senhor
Presidente, agradeço a V. Ex.ª o ter-me
concedido a palavra. O assunto é urgente e
interessa não só à população carioca – que
aqui represento – como a todo o povo
brasileiro.
Trata-se do seguinte: mais uma vez em
menos de um ano, as uarbearias resolveram
aumentar os preços do corte do cabelo e da
feitura da barba, elevando-os para vinte e
dez cruzeiros, respectivamente.
E' um absurdo!
Quando
do
ultimo
aumento
verificado nesta Capital, tive ocasião de
declarar, de tribuna, que os barbehcs
não percebiam o salário mínimo fixado
em Lei, e no entanto, as barbearias,
a pretexto de pagar-lhes tal sa__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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ilegível, haviam elevado, como efetivamente
o fizeram o custo da barba e do corte de
cabelo para as bases que ilegível pretendem
novament meajorar.
Dsejo apelar, da tribuna, para a
fiscalização do Ministério do Trabalho,
ilegível cuja existência começo a duvidar,
porque o que afirmo agora em plenário
declarei-o ao Sr. Segadas Viana, indicando
diversos estabelecimentos ilegível poderia,
por intermédio dos fiscais, verificar a
procedência da reclamação.
Por outro lado, o meu antigo colega de
imprensa, Sr. Benjamim ilegível hoje à testa
da COFAP, prometeu-ilegível também
intrevir na questão naquele momento.
Nada adiantou a atitude por mim
assumida: nem o salário mínimo foi pago
aos barbeiros. Nem a Comissão ilegível de
Prebos agiu, e as barbearias mantiveram o
aumento descabido.
Eis por que apelo novamente para
ilegível Sr. Benjamim Cabello.
Sr. Presidente, nzo podemos ilegível
com novas majorações. O povo ilegível
desesperado. Estamos na perspectiva de
um aumento de dez cruzeiros no quilo de
café em pó. Nzo ilegível onde iremos parar!
As autoridades precisam prestar mais
atenção ao ilegível, a fim de que o
desespero do povo não se torne efetivo e
qualquer ilegível destas despertemos em
nossos ilegível ante o clamor da população,
nas ilegível, num quebra-quebra infernal!
Sou insuspeito para formular o ilegível
amêlo às autoridades. Ainda no ilegível
passado, prevendo deu os cabeleireiros e
os barbeiros, mais dia menos dia,
pretenderiam, como todo o ilegível, ganhar
um pouco mais, ilegível projeto de lei que o
Senado ilegível ele sugeria, entretanto, a
única providência possível ilegível ilegível
de a subida ilegível do ilegível dos ilegível
indispensáveis que barbeiros ilegível
cabelereiros predigalizam a sociedade.
Propunha uma espécie de ilegível dos
salões de barbeiros, organizando-os ilegível
de cooperativa em que ilegível o capitalista.
Êste ilegível ilegível ilegível próprios
empregados, ilegível ilegível Instituto dos
Comerciários forneceria recursos para
ilegível do estabelecimento em que ilegível
suas atividades, do qual seriam coproprietários. Ainda ilegível à utilidade
verdadeiramente ilegível que representa,
gozaria a cooperativa de isenção de direitos
para ilegível as mercadorias necessárias.
Acredito, Sr. Presidente, ser êste meio
de o Estado auxiliar êsses ilegível úteis e
trabalhadores a viver indignamente, sem
necessidade de ilegível momento pretendem
melhor remuneração.
O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Ex.ª
ilegível licença para um aparte? (Assentido
do orador) – V. Ex.ª ainda ilegível pouco,
falou em quebra-quebra. ilegível mensagem
ao Congresso, o Senhor Presidente da
República declara ilegível a vida está muito
boa e, se não ilegível melhor, é por culpa do
Parlamento e dos Partidos Políticos. Ilegível
que não compreendo.
O SR. MOZART LAGO: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª e subscrevo-o que também
não compreendi as declarações do Chefe da
Nação, a ilegível apoio com tôdas as veras
da ilegível sinceridade.
Acredito no entanto, que o Sr.
Presidente da República não tenha
conhecimento de fatos como o que estou
ilegível; nas audiências orçamentais tenho
verificado desconhecer ilegível coisas de
que a população ilegível tem ciência. Isto
nos faz crer ilegível os auxiliares do Govêrno
não têm ilegível ou não têm querido informar
honrado chefe da Nação das ilegível do
povo, no momento ilegível que o mundo
atravessa.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O povo
brasileiro.
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O SR. MOZART LAGO: – Diz muito
bem V. Ex.ª o povo brasileiro.
Sr. Presidente, há determinado número
de atividades humanas, como a dos
barbeiros e cabalereiros, cujos profissionais
não percebem remuneração suficiente para
propiciar-lhes a existência digna que a
Constituição Federal assegura a todos os
brasileiros.
Parece-me, portanto, que o Estado tem
por obrigação olhar pelo exercício dessas
atividades, criando-lhes condições novas na
feição do mundo moderno. Não me refiro à
socialização das riquezas para a qual o
mundo,
inevitàvelmente,
marcha.
No
particular, porém, o Brasil, conservador por
índole, nada tem evoluído. E' tempo de
nossas autoridades pensarem um pouco no
assunto e resolvê-lo em definitivo.
Sr. Presidente, tenho a certeza de que o
projeto por mim apresentado no ano passado
e que o Senado não julgou por bem aprovar,
pôsto
em
execução,
solucionaria
satisfatoriamente o problema. O preço do
cabelo e da barba seriam mínimos, e os
barbeiros poderiam ganhar dignamente vinte
vezes mais do que atualmente. (Muito bem;
Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Assis Chateaubriand.
O Sr. Assis Chateaubriand, pronuncia
discurso queserá publicado depois.
(Durante o discurso do Sr. Assis
Chateaubriand, o Sr. Alfredo Neves deixa a
presidência que é ocupada pelo Sr. Café
Filho).
O SR. PRESIDENTE: – Os ilegível de
Partido acordaram na constituição das
Comissões permanente da ilegível.
Nos têrmos do Regimento vem fazer a
proclamação dos respectivos membros.
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Dário Cardoso.
Ilegível Jobim.
Ilegível Mércio.
Clodomir Cardoso.
Waldemar Pedrosa.
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Levindo Coelho.

(PSD – 2).

(PSD – 3).

Prisco dos Santos.

Arêa Leão.

(UDN – 1).

(PTB – 1).

Durval Cruz.

Hamilton Nogueira.

(PR – 1).

(UDN – 1).

Vivaldo Lima.
FINANÇAS

Ivo d'Aquino.
Alvaro Adolfo.

Onofre Gomes.

Apolônio Sales.

Magalhães Barata.

Carlos Lindemberg.

Ismar de Gois.

Pínio Aleixo.
Vitorino Freire.
(PSD – 7).
Walter Franco.
Matias Olímpio.
Plínio Pompeu.
(UDN – 3).
Cesar Vergueiro.
(PSP – 1).
Alberto Pasqualini.
(PTB – 1).
Durval Cruz.
(PR – 1).
Domingos Velasco.
(PSB – 1).
Veloso Borges.
(PL – 1).

Roberto Glasser.

Luiz Tinoco.
Rui Carneiro.
Cícero de Vasconcelos.
(PSP – 3).
Hamilton Nogueira.
Othon Mader.
(UDN – 2).
Gomes de Oliveira.
(PTB – 1).
Kerginaldo Cavalcanti.

Aloísio de Carvalho.

(PSP – 1).
REDAÇÃO

Ferreira de Souza.
Joaquim Pires.
(UDN – 2).

Clodomir Cardoso.

Gomes de Oliveira.
(PTB – 1).
(Olavo Oliveira.
(PSP – 1).
Atílio Vivacqua.
(PR – 1).

Costa Pereira.
(PSD – 2).
Joaquim Pires.
Veloso Borges.
(PL – 1).
Aloisío de Carvalho.

ECONOMIA
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Assis Chateaubriand.
(PSD – 3).
LanduIfo Alves.
(PTB – 1).
Plínio Pompeu.
(UDN – 1).
Júlio Leite.
(PR – 1).
Euclides Vieira.
(PSP – 1).
EDUCAÇÃO E CULTURA

SEGURANÇA NACIONAL
Pinto Aleixo.

(PSD – 5).
(Sem Legenda – 1).

(PTB – 1).

Ismar de Gois.

LEGISLAÇÃO SOCIAL

(Sem legenda).
RELAÇÕES EXTERIORES
Melo Viana.
Djair Brindeiro.
Georgino Avelino.
(PSD – 3).
Ferreira de Souza.
Matias Olímpio.
(UDN – 2).
Novais Filho.
(PL – 1).
Bernardes Filho.
(PR – 1).
SAÚDE PÚBLICA

Flávio Guimarães.

Levindo Coelho.

Cícero de Vasconcelos.

Alfredo Simch.
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(PSD – 5).
Walter Franco.
Sílvio Curvo.
(UDN – 2).
SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
Luiz Tinoco.
Costa Pereira.
(PSD – 2).
Prisco dos Santos.
(UDN – 1).
Mozart Lago.
(PSP – 1).
Vivaldo Lima.
(PTB – 1).
TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E
OBRAS PÚBLICAS
Onofre Gomes.
Antônio Bayma.
(PSD – 2).
Euclides Vieira.
(PSP – 1).
Alencastro Guimarães.
(PTB – 1).
Othon Mader.
(UDN – 1).
O SR. PRESIDENTE: – Estão, assim,
constituídas as Comissões Permanentes que,
no prazo regimental deverão reunir-se para
eleição de seus dirigentes.
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados nº 344, de 1952, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 5.000.000,00, para auxiliar o
município de Aracaju, nas comemorações do
1º centenário da cidade de Aracaju, Capital
do Estado de Sergipe, e dá outras
providências. Parecer favoráveI sob nº 148,
da Comissão de Finanças.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados nº 1, de 1953, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especial
de quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 500.000,00)
para auxiliar a Exposição de Trigo a realizarse na cidade de Joacaba, Estado de Santa
Catarina. Parecer favorável sob nº 151, da
Comissão de Finanças.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados nº 3, de 1953, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especial
de cento e doze mil quinhentos cruzeiros e
oitenta centavos (Cr$ 112.500,80), para
pagamento de gratificação adicional a
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funcionários
do
mesmo
Ministério. Parecer favorável
sob nº 143, da Comissão de
Finanças.
Discussão única do
veto nº 4, de 1953 (parcial)
do Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei
Municipal nº 1.125 de
1953, que reestrutura a
carreira de enfermeiros.
Parecer número 152, da
Comissão de Constituição e
Justiça, pela aprovaço do veto.
Discussão única do
Parecer nº 21, de 1953, da
Comissão de Redação de
Leis, oferecendo redação
final ás emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados nº 324,

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
de 1952, que dispõe sôbre
a
denominação
dos
aeroportos e aeródromos
nacionais.
Discussão única do
Parecer nº 122, de 1953,
da Comissão de Redação
de
Leis,
oferecendo
redação final ao Projeto de
Lei
da
Câmara
dos
Deputados nº 138 de 1952,
que concede licença á
Associação Nacional de
Odontologia
para
que
se
filie
à
Federação
Dentária
Internacional
e
à
Associação
Dentária
Americana.
Levanta-se a sessão às
17 horas e 10 minutos.

SENADO FEDERAL
ATOS DO SR. DIRETOR
GERAL
O Sr. Diretor Geral,
no
uso
de
suas
atribuições,
resolveu:
Pela Portaria nº 12
de
17
de
Março
corrente,
designar
o
Vice
Diretor
Administrativo,
Dr.
Luís
Nabuco,
o
Redator de Anais e
Documentos
Parlamentares,
Dr. Artur da Rocha
Ribeiro e
o
Oficial
Legislativo, classe K,
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Marieta Jaci de Oliveira, a
fim de constituirem a
Comissão para sindicar as
causas determinantes do
acidente
ocorrido
com o ascensor dos
Senadores
e
de
que foi vitima o Dr. Odilon
Braga.
Pela Portaria nº 13 de
18 de Março corrente,
desligar da Comissão de
Finanças, o Bibliotecário,
padrão
M.
Eleonora
Duse Vilasbôas Noronha
Luz, visto não serem
mais necessários ali os
serviços
da
sua
especialidade, voltando à
Diretoria da Biblioteca
onde
está
lotado,
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SENADO FEDERAL
Relação das Comissões
Diretora

4 – AttilioVivacqua.
5 – Victorino Freire.

Presidente – Marcondes Filho.
1º Secretário – Alfredo Neves.
2º Secretário – Vespasiano Martins.
3º Secretário – Francisco Gallotti.
4º Secretário – Ezechias da Rocha.
1º Suplente – Costa Pereira.
2º Suplente – Prisco dos Santos.
Secretario – Júlio Barbosa, Diretor Geral
da Secretaria do Senado.
1 – Ivo d’Aquino – Presidente.
Comissões Permanentes

Comissão Especial para Estudo da
concessão dos Direitos Civis à Mulher
Brasileira
Mozart Lago – Presidente.
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente.
João Villasboas.

1º – Ivo d'Aquino – Presidente.
2 – Ismar de Gois – Vice-Presidente.
3 – Alberto Pasqualini.
4 – Alvaro Adolfo.
5 – Apolônio Sales.
6 – Carlos Lindenberg.
7 – Cesar Vergueiro.
8 – Domingos Velasco.
9 – Durval Cruz.
10 – Mathias Olympio.
11 – Pinto Aleixo.
12 – Plínio Pompeu.
13 – Veloso Borges.
14 – Vitorino Freire.
15 – Walter Franco.
Secretário – Evandro Vianna, Diretor de
Orçamento.
Reuniões às quartas e sextas-feiras, às
16 horas.

Gomes de Oliveira.
Attilio Vivacqua.
Domingos Vellasco.
Victorino Freire.
Secretário – Ninon Borges.
Comissão Especial de investigação
sôbre as condições materiais das
instalações da Justiça do Distrito Federal e
órgãos relacionados
Mello Vianna – Presidente
Alencastro Guimarães – Relator.
Attilio Vivacqua.
Camilo Mercio.

Comissões Especiais
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
2, de 1949.
Aloysio de Carvalho ilegível Presidente
Dario Cardoso.
Francisco Gallotti.
Anísio Jobim.
Camillo Mércio.
Carlos Lindemberg.
Clodomir Cardoso.
Antônio Bayma.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Domingos Velasco.
Olavo Oliveira.
João Villasboas.
Secretario – Aurea de Barros Rêgo.
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional, nº
1, de 1951
Mello Vianna – Presidente.
Olavo Oliveira – Relator.
Dario Cardoso.
Anisio Jobim.
Canuto Mercio.
Clodomir Cardoso.
Ivo d'Aquino.
Alfredo Neves.
Perreira de Sousa.
Aloysio de Carvalho.

João Vilasbôas.
Secretario – Ivan Palmeira.
Auxiliar – Elza G. Schroeder.
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
3 de 1952
Mello Vianna – presidente.
Joaquim Pires – Vice Presidente.
Attilio Vivacqua – Relator.
Dario Cardoso.
Aloysio de Carvalho.
Camilo Mercio.
Anisio Jobim.

Mozart Lago.
Alencastro Guimarães.
(*) Substituido pelo Senador Hamilton
Nogueira.
Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.

Antônio Bavma.
Secretário
ilegível
Ravasco de Andrade.

João

Alfredo

Comissão Especial de Revisão do Código
Comercial
1 – Alexandre Marcondes Filho –
Presidente.
Cardoso

–

Vice-

3 – Ferreira de Sousa – Relator Geral.

Vivaldo Lima.
Waldemar Pedrosa.
Anísio Jobim.
Prisco dos Santos.
Antônio Bayma.
Victorino Freire.
Arêa Leão.
Onofre Gomes.
Plinio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Kerginaldo Cavalcanti.
Apolônio Sales.
Djair Brindeiro.
Ezechias da Rocha.
Júlio Leite.
Walter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Luiz Tinoco.
Sá Tinoco.
Alfredo Neves.
Hamilton Nogueira.
Mozart Lago.
Bernardes Filho.
Levindo Coelho.
Dario Cardoso.
Costa Pereira.
Vespasiano Martins.
Othon Mader.
Gomes de Oliveira.
Ivo d'Aquino.
Camilo Mercio – (31).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
31 Senhores Senadores. Havendo número legal,
está aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º), procede à
leitura da ata da sessão anterior, que, postas em
discussão é sem debate aprovada.
O Sr.1º Secretario – lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
Da Prefeitura Municipal de ilegivel, Estado de
São Paulo, em resposta ao ofício desta Casa de 29
de agôsto de 1952, prestando informações sôbre o
projeto de Lei da Câmara número 122-52 que
concede isenção de tributos para materiais
importados pela Sociedade Brasileira de Eletricidade
Siemens Schuckert.
A Comissão de Finanças.
Do Sr. Ministro da Viação, ilegível ilegível
seguintes:

Em 19 de março de 1953.
Senhor Secretário:
Agradecendo o atendimento pelo Senado
Federal, que me foi comunicada em ofício dessa
procedência número 79, de 26 de fevereiro último,
relativamente à dilatação do prazo para prestação
das informações sôbre a encampação ou
desapropriação da E. F. Itabapoana, desejadas pelo
senhor Senador Atílio Vivacqua, tenho a honra de
passar às mãos de Vossa Excelência ditas
informações constantes de cópias dos documentos
seguintes:
cópia da Portaria nº 531 de 1º de junho de
1951 que designou uma comissão para proceder ao
arrolamento e avaliação dos bens da ferrovia em
aprêço e seu prolongamento, bem como indicar as
medidas necessárias ao restabelecimento do tráfego
da mesma;
cópia da informação do DNEP relativa ao
citado Relatório;
cópia do Relatório apresentado pela citada
comissão o qual não encontramos no presente
processo e que, segundo informação daquela
Comissão constou ilegível ilegível separada;
cópia do ofício da comissão de que se trata;
cópia do despacho exarado pelo Senhor
Ministro;
cópias dos seguintes atos do Govêrno ilegivel
ilegível ilegível do Espírito Santo;
Ilegivel ilegível ilegível com parecer – Ofício
nº 2.542-46;

Alfredo Neves.

Attilio Vivacqua.

Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:

Gomes de Oliveira.

Carlos Saboya.

Alberto Pasqualin.

PRESIDÊNCIA DO SR. CAFÉ FILHO,
PRESIDENTE

INFORMAÇÕES

Ivo d'Aquino.

Joaquim Pires.

ATA DA 5ª SESSÃO EM 20 DE MARÇO DE 1953

Clodomir Cardoso.
João Villasboas (*).

João Villasboas.

2 – Clodomir
Presidente.

Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade.
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Comissão Parlamentar de Inquérito sôbre o
cimento
Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice-Presidente.
Julio Leite.
Landuinho Alves
Ilegível ilegível.
Secretário – Lauro Portella.
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Ofício nº 1.180-50;
Telegrama;
Ofício nº 1.798-50 e memorial;
Ofício nº 2.276-50;
Telegrama nº 272;
Telegrama nº 238;
Exposição de Motivos nº 383-GM do
MVDP;
Exposição de Motivos nº 1.587 do MF.
Aproveito
a
oportunidade
para
renovar a Vossa Excelência os protestos de
minha alta estima e mais distinta
consideração.
Consideração. – Alvaro de Sousa Lima.
Ministro da Viação.
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Portaria nº 531, de 1º de junho de 1951.
O Ministro de Estado, tendo em
vista o que conste do processo nº 9.824 de
1951, do Serviço de Comunicações do
Departamento de Administração dêste
Ministério.
Resolve
designar
o
Engenheiro
(DNEF-DNER)
–
classe
N,
do
Quadro
I
do
mesmo
Ministério
–
Marcos
Valdetaro
da
Fonseca,
o
Engenheiro José Ferreira Monteiro de
Castro,
como
representante
da
Estrada de Ferro Leopoldina, e o
Engenheiro Oscar George Oliveira, com
representante da Companhia Ferroviária
Itabapoana, para, em comissão, sob a
presidência do primeiro, procedem ao
arrolamento
e
avaliação
dos
bens
da
Estrada
de
Ferro
Itabapoana
e seu prolongamento até São José do
ilegível,
bem
como
indicarem
as
medidas necessárias ao restabelecimento do
tráfego
da
referida
Estrada.
No
arrolamento
e
avaliação
dos
bens
deverão
ser
indicados
os
que
possam ser aproveitado, na reforma e
ilegível da Estrada – Alvaro de Souza
Lima.
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Proc. 33.571 – 31 de outubro de 1951.
Em 21 de setembro de 1951.
Da Comissão de Avaliação da E. S.
Itabapoana.
Ao Sr. Ministro da Viação e Obras
Públicas.
Assunto – Avaliação da E. F.
Itabapoana.
Sr. Ministro:
Ilegível-nos da missão ilegível a nós
confiada por V. Ex.ª, pela Portaria nº
531 de 1 de junho p. passado, que
determinou fosse procedido o arrolamento
e avaliação dos bens ilegível da E. F.
Itabanoana, vimos com o presente
apresentar a V. Ex.ª o Relatório dos trabalhos
realizados.
Em
pasta
em
separado,
que
acompanha a 1ª via do Relatório, acham-se
reunidos
documentos
e
informações
prestadas
pela
Administração
da
Estrada
assim
como
outros
elementos, que serviram de orientação aos
trabalhos.
Não
tendo
a
Comisssão
de
Avaliação chegado a uma conclusão
unânime a respeito do valor final
da Estrada, deliberamos manifestar nossas
opiniões pessoais individualmente no
capítulo – O Justo Valor – submetendo,
desta forma, a V. Ex.ª o julgamento final da
matéria.
Esperando
ter
atendido,
às
determinações de V. Ex.ª, apresentamos os
nossos
protestos
de
elevada
consideração. – Marcos Valdetaro da
Fonseca. Presidente da Comissão. – José
Ferreira Monteiro Castro Representante
da E. F. Leopoldina. – Oscar Geora de
Oliveira, Representante da Cia Ferr.
Itabapoana.
Acomp.: 3 vias do relatório – 1 pasta
com documentos.
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Departamento Nacional de Estradas de
Ferro.
Ilegível 5.237 – 21 de fevereiro de 1952.
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Ofício 410-DG.
Em 20 de fevereiro de 1952.
Do Diretor Geral Substituto.
Ao Exmo. Sr.Ministro da Viação e
Obras Públicas.
Assunto: Encampação da Estrada de
Ferro Itabapoana.
Senhor Ministro:
Tenho a honra de, com êste, passar
às mãos de V. Ex.ª o processo nº 33 57151, referente à pretendida encampação
da Estrada de Ferro Itabapuana
Cumprindo o despacho de V. Ex.ª,
de 30 de outubro do ano recem-findo,
passo a apreciar cada um dos itens, em
relação aos quais foi determinado que
êste Departamento emitiste parecer.
Item 1 "as diligências que ainda se
tornarem necessárias, podendo, também,
fazer qualquer inspeção, no próprio trecho
da E. F. Itabapoana, se fôr indispensável."
Pelo exame do relatório apresentado
pela Comissão designada pela Portaria
Ministerial nº 531, de 1 de junho de 1951,
para proceder à avaliação dos bens
patrimoniais da Estrada de Ferro
Itabapoana,
verifica-se
que
os
representantes das Estradas de Ferro
Itabapoana e Leopoldina, discordando
das conclusões a que chegou o Eng.
Marcos Valdetaro da Fonseca, presidente
da Comissão, apresentaram pareceres
pessoais esclarecendo os seus pontos de
vista. principalmente com relação ao
critério e o modo pelos quais foi apurado
o valor patrimonial da Estrada.
Sendo esta discordância apenas
quanto a critérios e valores, parecem
desnecessárias novas diligências, ou
inspeção nas linhas da Estrada, para
efeito de resolver-se sôbre a controvérsia
em causa.
No relatório, a discordância quanto
ao valor da Estrada é de fundo
doutrinário, pois, enquanto dois membros
adotaram o critério do "justo valor atual",
isto é, valor de reprodução menos
depreciação, o terceiro membro adotou o
critério complexo, que não é bem o
mencionado nem o denominado justo
histórico ".
Item 2 "igualmente para o estudo de
outros aspectos do problema da
pretendida encampação, além daquele a
que se acabou de aludir, não parece
necessária outra inspeção local, por isto
que os elementos acumulados nas
inspeções procedidas são suficientes"
O
contrato
da
Estrada
de
Ferro Itabapoana é entre particulares
e o Estado do Espírito Santo,
cabendo, realmente, a êste, pela
Constituição a concessão da Estrada,
por ser de âmbito apenas estadual.
Nessa; condições, sua encampação
não é, em principio, problema federal.
A União só deverá considerá-lo,
face
à
autorização
concedida
pelas
disposições
transitórias
da
Constituição do Estado do Espírito
Santo, se o negócio lhe fôr conveniente
econômica
e
financeiramente, ou
se os altos interêsses do País o
exigirem.
Não vê êste Departamento, no caso
nenhum desses aspectos, como passo a
expor.
Financeiramente, não é bom negócio
o Govêrno comprar uma estrada
de ferro, ainda com a obrigação
de prolangá-la, e que apresenta
os dados de exploração que se
vem verificando na Itabapoana. Esta é,
em resumo, a situação: material
escasso, obsoleto e em péssimo
estado; transportes em decréscimo, bem
assim a receita; apreciável divida para
com a Leopoldina e para com o tráfego
mútuo.
Economicamente, não é Interessante
a exploração d euma estrada de
ferro com apenas 35 quilômetros
de
extensão
e
situada
dentro
de um quadrilátero ferroviário, cujos
dados são assim formados: KM
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Murundu –
Cachoeiro de
Itapemerim ...............................
Cachoeiro de Itapemerim –
Espera Feliz .............................;
Espera Feliz – Porciúncula – ......
Porciúncula – Murundu
.......

113
146
82
119

A linha em foco parte de um ponto
(Ponte
de
Itabapoana),
situada
pràticarnente na metade do primeiro
trecho, e em direção quase normal a êsse
lado do quadrilátero, demanda Bom Jesus
do Norte, aproximadamente no centro do
mesmo. Se prolongada ate São José do
Calçado, viria a ter mais cerca de 20 km
ficando com um total de 53 km, Ainda
assim, continuaria dentro da área cuja
periferia é formada das linhas já citadas.
Verifica-se, pela extensão dessas
linhas, que qualquer ponto daquela área
poderá ser ligado a um dos trechos
ferroviários que a cercam, por uma via de
comunicação com uma extensão máxima
de cerca de 70 km. E' sabido que
distâncias dessa grandeza pertencem
hoje preferecialmente ao raio de ação do
caminhão, especialmente quando as
cargas a transportar são de pequena
monta.
De acôrdo com os últimos dados
estatísticos dessa estrada (1949), seu
volume de transporte foi o seguinte:
Mercadorias............................ 9.828 t
Passageiros............................ 33.000
Bagagens – encomendas.......
690 t
Animais...................................
595
Examinando-se êsses números, é fácil
concluir-se que, com três caminhões e dois
ônibus, seria a solicitação de transporte
plenamente satisfatória.
Senão vejamos. As 10.500 toneladas
anuais
de
mercadorias
bagagens
representam urna média mensal de cerca de
900 toneladas, ou uma média diária, a 25
dias por mês, de 36 toneladas. Admitindo-se
que, dessas 36 toneladas, 24 sejam no
sentido de exportação e as restantes 12 em
sentido inverso, verifica-se que 3 caminhões
de 5 toneladas fazendo apenas duas
viagens redondas por dia, seriam suficientes
para atender, com folga, aos transportes da
zona.
No que se refere a passageiros, a
média
diária,
a
razão
de
300
dias por ano. seria apenas de 110
passageiros nos dois sentidos, ou 55 em
cada um. O serviço de 2 ônibus, a duas
viagens redondas por dia, será mais do que
suficiente.
E' fora de duvida, outrossim, que o
custeio dêsses veículos é considerávelmente
mais barato do que o que imporia a
manutenção do atual ferrovia.
O interêsse da zona também não exige
a sua permanência. de vez que poderá ser
melhor atendido com o serviço rodoviário,
que atualmente já funciona em estrada
paralela a via férrea.
O problema de transporte da região
é de solução rodoviária. Se não há uma
rodovia que satisfaça as necessidades
regionais. existe o Fundo Rodoviário
Nacional, do qual participam os Estados e
Municípios, que poderá atendê-lo.
Verifica-se, demais, do minucioso
relatório da Comissão que o Govêrno
teria que dispender, sómente no
reparelhamento da Estrada, a apreciável
sifra de Cr$ 23.154.000,00, que viria
adicionar-se ao que deveria pagar a
Companhia pela encampação e ainda ao
que
deveria
dispender,
para
o
prolongamento até São José do Calçado
(Cr$ 27.654.000,00) ou Iigá-la a Guaqui
(Cr$ 39.585.000.00), como sugere um
dos membros da Comissão,
Qualquer que fôsse o critério de
indenização – custo histórico ou justo
valor atual – adicionado ao e montante do
reaparelhamento
e
ao
custo
prolongamento, seria quantia demasiada
elevada para ser invertida e mtal
empreendimento.
Por estas razões, não vejo como
Federal exercer a faculdade que lhe

possa ser de interêsse do Govêrno foi
outorgada pelas disposições transitórias
da Constituição do Estado do Espírito
Santo. Ademais, essa outorga lhe cria o
dever de prolongar uma pequena estrada
de ferro, o que, além de lhe vir acarretar
séries ônus, criaria uma obrigação de
construção de ferrovia que não está
prevista no Plano Geral de Viação
Nacional, o qual deve ser obedecido
como escala de prioridade ferroviária.
Embora não tenha reparos a fazer a
justeza das avaliações feitas pela
Comissão, dentro dos critérios em que se
colocaram os seus autores penso que
poder-se-ia admitir como justo valor para
o acervo da Companhia apenas o que a
Comissão denominou, em seu relatório –
valor venal das partes alienáveis – no
montante de Cr$ 4.813.203,10. Tal
solução seria completada com a entrega
á Leopoldina do que lhe fôsse de utilidade
e a venda do restante.
Essa solução, entretanto, não parece
ter razão ponderável a seu favor pois a
própria Companhia poderia vendê-lo
apurando a parcela correspondente.
Desde que a Companhia ficasse
desobrigada da exploração da Estrada e
autorizada a vender o seu acervo,
poderia, também, vender os seus outros
bens. e auferir receita que, adicionada à
parceria já mencionada, aproximados do
montante da avaliadar-lhe-ia recursos
possivelmente ção feita pelo Engenheiro
Marcos Valdetaro.
Existe,
paralelamente
a
essa
ferrovia, como acima foi dito, uma estrada
de rodagem que corre pela outra margem
do rio .Itabapoana, estrada essa que
supomos ser suficiente para atender aos
transportes da região. Se, entretanto,
houver necessidade de uma melhor
rodovia e se o feito da ferrovia estiver em
condições
de
ser
vantajosamente
aproveitado para essa finalidade, o que
sómente o Departamento de Rodagem
poderá dizer, seria, penso, a caso do
mencionado Departamento ficar com o
leito ferroviário para êsse fim, pagando a
Companhia uma indenização por essa
desapropriação.
Item 3 "estudo sôbre aquisição da
Estrada pela União, considerando-se que
a mesma é uma concessão estadual, e
tendo em vista o artigo 15 das
Disposições transitórias da Constituição
do Estado do Espírito Santo, cuja redação
é a seguinte:
"Fica o Govêrno autorizado a
promover os entendimentos que se
fizerem necessários com o Govêrno
Federal, pois o fim de ser por êste
encampada, de acôrdo com a Legislação
vigente, a Estrada de Ferro Itabapoana,
de
propriedade
da
Companhia
Ferroviária Itabapoana, de modo a
assegurar
a
seu
prolongamento
até a cidade de São José do
Calçado."
Na resposta ao item anterior,
já foi expresso parecer contrário
a
aquisição
da
Estrada
pela
União.
efetuar essa aquisição,parece
Entretanto, se o Govêrno resolver
não haver embaraço legal senão o que
adiante será expresso."
A Estrada de Ferro Itabapoana. pela
Constituição, está fora do âmbito de
competência federal, pois não atravessa
fronteira interestadual nem liga portos
marítimos a fronteiras internacionais.
Reforça
êste
ponto
o
fato
de
que
a
ferrovia
em
foco
não
é parte integrante do Plano Nacional
de Viação, cujo estabelecimento compete
a União, conforme artigo 5 da Carta
Magna.
Assim sendo, a posição do Estado
do Espírito Santo, como concedente está
plenamente confirmada.
O artigo 15 das Disposições
Transitórias
da
Constituição
do
Estado, transcrito no despacho de V. Ex.ª,
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lançou, entretanto, fundamento Jurídico
para a encampação pelo Govêrno
Federal, caso êste, a decida efetuar. E'
necessário apenas que o Govêrno do
Espírito Santo, no momento oportuno,
esteja de acôrdo com essa medida.
Observe, porém, que o dispositivo
transcrito inclue uma condicional. Se o
Govêrno Federal encampar a Itabapoana
nos têrmos da autorização constitucional
referida, qual seja o prolongamento até a
cidade de São José do Calçado.
Item 3 "oferecer sugestões sôbre o
expediente que deverá ser dirigido por
êste Ministério e Sua Excelência o Senhor
Presidente da República relatando o
assunto e apresentando conclusões,
devidamente justificadas, que permitam
ao Govêrno determinar orientação
definitiva que deverá ser adotada quanto
ao destino da Estrada de Ferro
Itabapoana."
Sôbre êste item do respeitável
despacho de V.EX.ª peço venha para
fazer a ponderação seguinte.
Êste
Departamento,
nesta
oportunidade como anteriormente, no
circunstanciado parecer constante do
Ofício 144-DG de 27 de janeiro de 1948,
não encontra razão conclusiva para a
encampação da Estrada de Ferro
Itabapoana pela União Federal.
Nesta conformidade, a sugestão
sôbre o expediente que V.Ex.ª deverá
dirigir ao Senhor Presidente da República,
sôbre o assunto. seria no sentido do não
cabimento da providência. As razões a
alinhar
nêsse
expediente
e
as
conclusões, devidamente justificadas,
seria as que tem constado dos pareceres
já expressos nêste Ofício e no citado
anterior.
Se assim determinar V. Excia. êste
Departamento organizará minuta da
Exposição de Motivos, na conformidade
dêste parecer.
Caso, porém, prevaleça o ponto de
vista de que a Estrada de Ferro
Itabapoana deve ser encampada, e não
seja aceito o alvitre de, nesta hipótese,
dar como justo valor, da ferrovia o valor
venal das partes alienáveis, êste
Departamento, se convidado a indicar a
avaliação a ser dada ao acêrvo em causa,
dentre as montantes propostos no
relatório da Comissão Especial em foco,
indicaria o apresentado pelo Engenheiro
Marcos Valdetaro da Fonseca por trazer
menor ônus para a União, adotando-se
êsse critério com vista nas razões
expostas atrás.
Com esta exposição, penso ter
satisfeito o despacho de 30 de outubro do
ano recém-findo. de Vossa Excia., cuja
esclarecida
deliberação
passo
a
aguardar.
Aproveito a oportunidade para
renovar a V. Excia. os protestos de minha
alta estima e distinta cansideração. –
Sylvio de Aquino e Castro – Diretor Geral
Subst.º.
Proc. 7.118-46 – Acomp. processo nº
33.571-51 e seus anexos 29.856-51,
21.964-51, e 17.151-34; 1ª, e 2ª
via da avaliação e uma pasta com os
respectivos documentos.
DESPACHOS DO SR. MINISTRO
Estou inteiramente de acôrdo
com o parecer de fls. 323 a
328
do
Departamento
Nacional
de
Estradas
de
Ferro,
pois
os
documentos
posteriormente
anexados ao processo não alteram a
questão.
Não pode o Govêrno Federal
concluir
entendimentos
com
o
Govêrno
do
Estado
do
Espírito
Santo para encampar a Estrada
de Ferro Itabapoana, nos têrmos da
autorização dada pela Constituição
estadual, sem assumir a obrigação de
prolongar a mesma Estrada até São José
do Calçado.
Êsse prolongamento que, em tais
condições seria obrigatório, traria ao
Govêrno Federal despesas da ordem
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de trinta milhões de cruzeiros, a
juntarem-se à da encampação propriamente
dita e à de remodelação a reequipamento
que a Itabapoana está a exigir,
E nada justifica, nas condições locais,
êsse prolongamento, pois a Estrada,
passando embora com e de 33km a cerca d
e55 km, continuaria inteiramente dentro da
zona de concorrência rodoviária, no caso
econômicamente
superior,
além
de
permanecer
circundada
pela
E.
F.
Leopoldina.
A situação econômica financeira da
Companhia está porém, a exigir uma
solução, que nas condições atuais, só poderá
ser dada pelo Estado do Espírito Santo,
poder concedente.
Caberá a êsse Estado encampá-Ia, se o
desejar, o que poderá ser feito sem a
obrigação do prolongamento a São José do
Calçado.
Poderá ainda o Estado autorizar a
Companhia
a
suspender
o
tráfego,
levantando os trilhos e vendendo seu acêrvo,
aproveitada a faixa para uma rodovia
estadual.
Justifica-se essa solução pelo baixo
transporte de cargas e de passageiros, que,
como mostra o parecer do D. N. E. F., será
atualmente atendido apenas por três
caminhões do cinco toneladas e dois ônibus.
Finalmente, encampada a Itabapoana
pelo Estado do Espírito Santo. poderá êste
voltar a entender-se com o Govêrno Federal,
no sentid ode ceder-Ihe a estrada,
gratuitamente. ou mediante compensação a
fixar, mas já então sem o ônus do
prolongamento a São José do Calçado.
E' este o meu parecer.
Como, porém, o caso já foi presente ao
Senhor Presidente da República a Sua
Excelência submeto a decisão final, – Souza
Lima,
Estado do Espírito Santo.
Interventoria Federal.
Vitória, 2 de setembro de ilegível, Sr.
Ministro:
Peço vênia para trazer ao conhecimento
de V. Ex.ª o interêsse que tem o Govêrno
dêste Estado no reapareIhamento da Estrada
de Ferro de Itabapoana a Bom Jesus, de
propriedade da Companhia Ferroviária
Itabapoana, e seu prolongamento até a
Cidade de São José do Calçado.
Trata-se de uma zona intensamente
cultivada com grandes lavouras de café e
com possibilidades para o cultivo da cana de
açúcar, como demonstra o pedido de
autorização existente no Instituto do ÁlcooI e
Açúcar. para a Instalação de uma usina com
a capacidade de 30.000 sacas anuais.
A estrada de terra em questão, depois
de ter estado com o seu ponto terminal em
Aplacá, durante cerca de 30 anos, foi
prolongada há pouco mais de 20 anos, até
Bom Jesus do Norte.
Vem o povo de município de São José
do Calçado e o Govêrno do Estado fazendo
todos os esforços para levar a ponta dos
trilhos até São José do Calçado. Assim é
que, em 1918, ás expensas da população
foram construídos 6 quilômetros de Ieito, a
partir de Calçado com o intuito de oferecer o
trabalho ao Govêrno do Estado.
Êste por sua vez no período de 1920 a
1924, mandou construir o Ieito, a partir de
Bom Jesus, tendo concluído um trecho de 8
quilômetros, na parte mais difícil, subindo a
zona denominada "Volta Fria", com um
traçado em boas condições exigindo cortes e
aterros superiores a 10 m.
Não pode o Govêrno do Estado, por
dificuldades financeiras, concluir o leito,
faltando hoje uma extensão aproximada de 6
quilômetros de construção relativamente
leve.
O serviço não foi concluído, dadas as
condições de que o proprietário da "Estrada
não se interessava na época, nem pelo seu
prolongamento
até
CaIçado
e
nem
pela venda do trecho de Ponte de Itabapoana
a Bom Jesus do Norte, e não seria
econômico manter.
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material rodante a de tração e uma
administração para uma extensão apenas de
20 quilômetros.
Hoje a situação está completamente
mudada. O proprietário, Sr. João Ferreira
Soares, deixa de ter interêsse na
manutenção da estrada, de modo que a
conservação tem sido precária, conduzindo o
leito e o material a lamentáveis condições.
Seria mais uma estrada de ferro a
desaparecer do território do Estado, já tão
mal servido de comunicações ferroviárias.
Para evitar êsse inconventente, foi que
o citado proprietário se dirigiu a êsse
Ministério, propondo a encampação dos
serviços, conforme processo em estados no
Departamento competente
O reaparelhamento da estrada e o seu
prolongamento até, Calçado e, futuramente,
a sua extensão de Ponte do Itabapoana até
ilegível de Itabapoana, viriam salvar um
patrimônio valioso que se deteriora aos
nossos olhos, sem que possamos impedir o
desastre.
A zona, pelo seu progresso e sua
riqueza, está em condições de remunerar o
capital a ser empregado na obra.
A estação de Calçado poderá receber
mais de 150.000 sacas de café para
exportação a mercadoria de valor equivalente
como a importação.
Conhecendo êste Govêrno o quanto V.
Ex.ª, no seu alto descortínuo, se vem
preocupando com a manutenção e o
melhoramento do nosso precário parque
ferroviário, é que venho apelar para a
clarividência de V. Ex.ª, no sentido de serem
melhoradas as condições da rica região do
sul dêste Estado com a operação sugerida.
No caso de V. Ex.ª, desejar, terei o
máxima prazer em colocar à disposição
dêsse Ministério um técnico dêste Estado
para colaborar com o Departamento Federal
de Estradas de Ferro na colheita de dados
seguros sôbre a região no intuito do facilitar
estudo da questão.
Reiterando a V. Ex.ª os protestos da
mais elevada estima e distinat consideração
apresento-lhe
Saudações atenciosas. – Aristides
Campos, Interventor Federal.
Estado do Espírito Santo.
Interventoria Federal.
Vitória, 12 de setembro de 1946.
Sr. Ministro:
Em aditamento ao Ofício que dirigi a V.
Ex.ª a propósito do prolongamento da
Estrada de Ferro de Ponte de Itabapoana a
Bom Jesus até São José do Calçado, tenho a
honra de fazer ilegível ae suas mãos, para os
fins devidos, o incluso parecer sôbre o
assunto, emitido pelo engenheiro Cícero de
Morais
Reiterando a V. Ex.ª, os protestos da
mais elevada, estima e distinta consideração,
apresento-lhe.
Saudações atenciosas. – Aristides
Campos
Parecer sôbre o prolongamento da
estrada de ferro de Ponte de Itabapoana a
Bom Jesus até São José do Calçado,
apresentado ao Govêrno do Espírito Santo
pelo engenheiro civil Cícero Moraes.
1. A estrada de ferro de Ponte de
Itabapoara a Bom Jesus do Norte.
Trata-se de uma estrada de ferro de
bitola do 1m com 33km de extensão, partindo
de Ponte de Itabapoana, onde entronca na E.
F. Leopoldina, à margem esquerda do rio
Itabapoana, em território do Espírito Santo.
Segue margeando o rio Itabapoana,
pela margem espírito-santense, até Bom
Jesus de Itabapoana, á qual é ligada por
duas pontes, uma de madeira a outra de
cimento armado.
Passa por duas sedes de distrito,
Apiacá e Iury, ambas no município de
Mimoso do Sul.
A rampa máxima da estrada é de 0.018
e o seu raio mínimo é de 100 metros
aproximadamente. Os trilhos são de 20kgm
com exceção dos último 5km, onde foram
substituídos por trilhos de 25kg/.

A via permanente está em precário
estado, de conservação, necessitando ode
substituição de uma boa percentagem de
trilhos, talvez um pouco mais de 5Km. Os
dormentes também deverão ser substituídos
em proporção que atingirá perto de 50%
Além disso os aterros deverão ser em parte
recompostos, porque a plataforma tem sido
estreitada por um serviço de conserva mal
dirigido.
O movimento é feito com material que
seria suficiente se a E. F. Leopoldina
fornecesse vagões em Ponte de Itabapoana
para baldeação.
O material de tração da estrada consta
de 2 locomotivas de 18 T, uma de 20 T e
uma de 12 T para manobras e lastro.
O material rodante é constituido por 2
carros mistos para passageiros, 2 carros
bagagem-correio, seis vagões de carga
fechados para 12 T e quatro plataformas.
Além disso dispõe de uma litorina
a
álcool
para
24
passageiros
a
um pequeno automóvel de linha para 4
pessoas.
A sua oficina, montada em Ponte de
Itabapoana, está em condições de fazer
qualquer serviço de que a estrada necessite.
Verificamos que o proprietário da
estrada deixou de ter interêsse na sua
exploração de modo que não se tem
preocupado com o seu reaparelhamento.
Nessas
condições,
a
continuar
semelhante orientação, teremos, dentro do
pouco tempo de ver completamente
inutilizada a estrada, com incalculável
prejuízo para a zona que deve todo
o seu progresso a êsse meio de
comunicação. As mercadorias locais e as de
importação se tem vista obrigadas a transitar
em caminhões, por falta de material
ferroviário.
Compete ao poder público evitar o
desastre que seria a inutilização dessa
estrada de ferro. Por ela transitam, nas safras
regulares, mais de 180.000 sacas de café, e
por falta de material, desviam-se por estrada
de rodagem mais de 70.000.
O prolongamento até a cidade de
CaIçado
Sempre foi uma aspiração de Calçado o
prolongamento dessa estrada até a sede do
seu município. Pouco após a chegada da
ponta dos trilhos a Bom Jesus, a população
de Calçado resolveu construir o leito para
oferecê-lo à Companhia ou ao Govêrno do
Estado para a extensão desejada. Assim em
1918 ficaram concluídos 6km de leito a partir
de Calçado.
Em breve tempo vinha o Govêrno do
Estado (1920-1924) ao encontro dessa
aspiração
calçadense
mandando
construir o leito a partir de Bom Jesus.
Foram construídos 8km, no trecho mais
difícil com cortes e aterros que ultrapassaram
10m.
Tratava-se de galgar uma grande
diferença de nível, onde escasseava o
desenvolvimento. O traçado executado honra
os profissionais que o fizeram.
Nesse ponto as dificuldades financeiras
obrigaram a paralização do serviço e Iá está
o trabalho imponente servindo modestamente
ao tráfego de caminhões.
Não voltou o Govêrno do Estado a tratar
do assunto porque o proprietário da Estrada
de Ferro se recusava a entendimento.
Não lhe interessava a alienação da
estrada, nem a seu prolongamento. Não era
possível
pensar
em
manter
uma
administração autônoma material rodante e
de tração próprios para um trecho de apenas
20km.
A zona a ser beneficiada com o
prolongamento
Mas o prolongamento até Calçado não
poderia
ser
alicerçado
em
motivos
sentimentais, nem pode ser apenas a
recompensa de esforços idealistas.
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Deverá ser justificado por argumentos
econômicos.
Figuramos no mapa, que juntamos a
presentes notas, a zona que convergirá para
a estação de Calçado. E' uma área de cerca
de
500km2,
intensamente
cultivada.
Percorremos, no mês de agôsto p. passado,
toda a região, observando-a minuciosa e
demoradamente,
As Iavouras de café se estendem por
tôdas as encostas da região de onde as
matas quase desapareceram para dar lugar
aos cafezais e em menor escala, às pastarias
em que a pecuária toma apreciável
desenvolvimento. A safra de café do
município de Calçado se eleva a mais de
100.000 sacas nas safras boas, descendo a
60.000 nas safras excepcionalmente baixas,
quando as sêcas se prolongam d.
masiadamente.
Êssa
diferença,
entretanto, tenderá a ilegível como te
ilegível rá a aumentar a produção quando
dispuser a zona de uma estrada de ferro
melhor aparelhada, atingindo o centro
geográfico de convergência que é a cidade
de Calçado.
Centro de convergência
Dizemos que a cidade de Calçado é o
centro geográfico de convergência de
tôda a zona que figuramos na planta anexa.
Basta examinar a hidrografia da zona para
verificar que todos os afluentes de
importância do rio Calçado desaguam a
montante da cidade, ou junto à própria
cidade. Igualmente para aí convergem as
estradas.
Quanto às zonas fora do município, no
Estado do Rio de Janeiro e municípios de
Mimoso
do
Sul
e
Guaçuí,
as
condições de distância e meios de
comunicação obrigam o seu trânsito através
de Calçado, ainda que atravessando divisória
de águas.
No mapa são figuradas duas zonas que,
no presente momento ainda não convergem
para Calçado; a) zona da Fazenda de Batatal
(município de Mimoso do Sul) e b) zona de
Rosal de Sant'Ana (Estado do Rio de
Janeiro).
Trata-se de duas zonas que ficam mais
próximas de Calçado do que de qualquer
outro ponto servindo por estrada de ferro Se
até o presente não convergem para Calçado
a porque aí ainda não se encontra a ponta
dos trilhos. A Prefeitura local es'a. entretanto
providenciando a abertura de duas estradas,
de cêrca de 12km cada uma para ligar as
duas regiões a Calçado. Com estas obras, a
produção transitará pela cidade, mesmo sem
a estrada de ferro.
A cidade de Calçado
Trata-se de uma pequena cidade que se
desenvolve seguramente, apesar da imensa
desvantagem de sua condição de estar
longe da estrada de ferro. O esfôrço
de sua gente é notável e é uma das
condições de êxito do empreendimento
projetado.
A cidade é servida por uma excelente
abastecimento
de
água.
Tem
uma
Santa Casa, um Pôsto de Saúde estadual,
um
moderno
Grupo
Escolar,
uma
serraria. E' dotada de rêde telefônica
que a põe em comunicação com
os seus distritos e principais fazendas.
Notemos que é a única cidade do
Estado, afora a Capital a possuir rêde
telefônica local.
Funciona ali um banco local, o Banco de
Calçado,
todo
êle
empregado
no
desenvolvimento da zona.
Merece especial referenda o ginásio de
Calçado,
com
edifício
construído
especialmente para êsse fim, também o
único fora da Capital, com 10 salas de aulas,
corpo docente, com ilegível e uma
frequência de cêrca de 200 alunos, apesar de
não ter internato.
Tôda a parte central da cidade é
calçada a paralelepípedos, dando-Ihe
um aspecto progressista e agradável.
Uma
ampla
e
moderna
praça
ajardinada constitue o centro da cidade e
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Conclusão
Concluímos por uma das alternativas:
a) ou o reaparelhamento da Estrada de
Ferro de Itabapoana e seu prolongamento
até Ilegível
b) ou a Ilegível da atual estrada ferro,
que seria uma Ilegível irremediável para
região
Não cogitartes aqui aproletamento da
Ponte de Itabapoana a Barra de Itabapoana.
porque nos parece um problema ilegível que
deverá ser estudado com outros elementos
que, em nossa missão,ilegível tivemos
incumbência de reunir
Vitória, 4 de setembro de 1946. – Cícero
Moraes.
Prac. MVOP-10.652-24-5-50.
Govêrno do Estada do Espírito Santo
Vitória, 17 de maio de 1959.
NG.-1.108.
Senhor Ministro:
Acuso a recepção do Oficio de Vossa
Excelência sob o número 483, de 10 do mês
em curso, em resposta ao Ofício dêste
Gabinete n. 733, de 22 de março último, por
ilegível do qual foi encaminhada a êsse
Ministério cópia do Requerimento n. 1, de
1950, em que vários membros da Assembléia
Legislativa Estadual solicitaram a solução do
processo de encampação da Estrada de
Ferro Itabapoana pela União, juntamente
com a de “The Leopoldina Railway Co
Limited.
Com referência ao assunto Informa
Vossa Excelência a êste Gabinete já haver,
por meio do Aviso n. 354, de 19 de abril
deste, transmitido áquela alta Casa
Legislativa, que é ponto de vista assente do
Govêrno Federal aguardar primeiramente a
incorporação definitiva da Estrada de Ferro
Leopoldina ao patrimônio nacional, quando,
então, será examinada a questão da
encampação
da
Estrada
de
Ferro
Itabapoana.
Esperando que Vossa Excelência
emprestará o seu maior interêsse ao assunto
em tela que considero de alta importância
para o Estado, pelas razões amplamente
aduzidas quer no requerimento supracitado,
quer em, expedientes para a reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha elevada
estima e distinta consideração. Cordiais
saudações,
– Carlos Lindemberg –
Governador do Estado.
TELEGRAMA
Exmo sr. Min. Viação.
Proc MVOP-8.714 – 2-5-1950.
Solicito V. Ex.ª ordenar urgência
andamento processo encampação Estrada
de Ferro Itabapoana em curso nesse
Ministério vários anos já parecer favorável Sr.
Consultor Jurídico Departamento Nacional
Estrada Ferro vg cuja verba acaba ser votada
Plano Salte
Congresso
Nacional pt
Respeitosa saudações – Governador Espírito
Santo. – Carlos Lindemberg.
Govêrno do Estado do Espírito Santo.
Proc. MVOP-17.102 – 7 de agôsto de
1950.
Vitória, 29 de julho de 1050.
N.G.-1.798.
Senhor Ministro:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa
Excelência a fim de encaminhar-lhe, por
cópia, o apêlo que me foi endereçado pela
Comissão que representa os empregados da
Estrada de Ferro Itabapoana, neste Estado,
no qual Solicitam êles a minha interferência
no sentido de conseguir a equiparação de
seus vencimentos aos dos empregados da
Leopoldina, medida essa que desejam ver
concretizada com a encampação daquela
ferrovia, para cuja fim consta no Plano Salte
o crédito necessário de modo a terem
assegurada melhor situação no futuro.
Ilegível
que
Vossa
Excelência
ilegível os ferroviárias da aludida Es-
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trada, valhe-me da oportunidade para reiterar
a vossa Excelência os protestos de minha
elevada estima e distinta consideração.
Cordiais saudações. – José Rodrigues
Sette – Governador do Estado
Govêrno do Estado do Espírito Santo.
Bom Jesus do Norte, 21 de julho de
1950.
Exmo. Sr. Dr. José Selte – DD.
Governador do Estado do Espírito Santo.
Os empregados da Estrada de Ferro
Itabapoana apelam intervenção Vossência
sentido
govêrno
assentar
medidas
solucionem afitiva situação ditos empregados
que em regra percebem cêrca metade salário
vencimentos
gozam
seus
colegas
Leopoldina.
dl

Govêrno do Estado do Espírito Santo.

Como Plano Salte inclui crédito para
encampação dita ferrovia seria interessante
esta fôsse logo efetivada assegurando
govêrno ao seu pessoal salário vencimentos
iguais Leopoldina.
Releve eminente governador nosso
pedido impôsto circunstância pessoal estar
em precária situação, muitos com disposição
abandonar serviço o que provocaria
paralização tráfego e perda servidores com
longa experiência.
Receioso trânsmite habituais relardem
medidas nos parecem inadiáveis invocamos
atenção pessoal de Vossência assegurandolhe simpatia laborioso pessoal vota atual
govêrno e a
Reiteramos a Vossência nossos proVossência pessoalmente, testos estima e
admiração.
Pela Comissão. – João Esteves
Avantes. – Jovair antônio da Silva.

Quadro comparativo dos vencimentos do pessoal da Estrada de Ferro
Leopoldina com os da Cia. Ferroviaria Itabapoana.

Leopoldina

Ordenado
Cr$

C.F.I.

Ordenado
Cr$

Chefe de Estação

1.600,00

Chefe de Estação.........

700,00

Agente Folgador.....................

1.400,00

Agente de Estação...

475,00

Ajudante de Estação................

1.350,00

Ajudante de Estação

450,00

Ajudante de Estação..................

1.350,00

Ajudante de Estação

350,00

Ajudante de Estação...............

1.100,00

Ajudante de Estação

225,00

Guarda-Chaves..........................

1.200,00

Guarda-Chaves........

496,00

Trabalhador armazém...............

1.100,00

Trabalhador Armazém.

498,00

Mestre de Linha........................

2.160,00

Mestre de Linha........

800,00

Feitor de turma...........................

1.670,00

Feitor de Turma........

420,00

Trabalhador de turma.................

1.400,00

Trabalhador de turma...

496,00

Maquinista..................................

1.650,00

Maquinista................

600,00

Foguista.....................................

1.100,00

Foguista....................

450,00

condutor.....................................

1.600,00

Condutor...................

500,00

Guarda-Freios............................

1.100,00

Guarda-Freios..........

496,00

Govêrno do Estado do Espírito Santo.
N. G. – 2.276
Senhor Ministro:
Por intermédio do presente, acuso
a
recepção
do
Ofício
de
Vossa
Excelência, sob nº 1 406 de 28 de setembro
Itimo, em resposta ao Ofício dêste
Gabinete nº N. G – 1.798, de 29 de julho
do corrente ano, dando-me ciência de
ue, em face do parecer da consultoria
Jurídica dêsse Ministro, cuja cópia me
foi encaminhada a aquiparação dos salários
dos
Empregados
da
Estrada
de
Ferro Itabapoana aos dos servidores
da Leopoldina sómente poderá realizar-se
após
medida
que
torno
realizar-se
após medida que torno efetiva a transferência
da Estrada Itabapoana para o ambito
federal
Agradecendo a Vossa Excelência
a atenção que me dispensara, aproveito-me
do ensejo para enovar-lhe os protestos de
minha
elevada
estima
e
distinta
consideração.
Cordiais
saudações.
–
José
Rodrigues
Sette,
Governador
do
Estado.
Serviço Rádio-Telegráfico do Estado do
Espírito Santo.
Telegrama
Vitória – Urgente – Dr. Alvaro Souza
Lima – DD. Ministro da Viação.

Nº 272:
Relativamente paralização tráfego.
Estrada de Ferro Itabapoana objetode
correspondência postal e telegráfica
dirigi estes dias vossência estou
recebendo telegrama Sr. João Ferreira
Soares
vg
presidente
mencionada
ferrovia vg informando restabelecimento
trens passageiros ser impossível atual
momento e sugerindo Govêno êste
Estado do Rio de Janeiro telegrafasse a
Vossência
apoiando
a
urgente
desapropriação
da
Estrada
Ferro
Itabapoana e sua incorporação a
Leopoldina
Railway
pt
Cumpre-me
declarar ao eminente patrício que
Govêrno Espírito Santo nada tem que
opor à desapropriação ferrovia e sua
encampação
pela
Leopoldina
pt
Preocupação
pela
Leopoldina
pt
Preocupação maior meu Govêrno vg
entretanto
é
o
do
imediato
restabelecimento do tráfego interrompido
providência
julgada
indispensáveis
e que não deve ficar acondicionada
ás
de
longas
do
processo
de
desapropriação
pt
Sem
prejuízo
do
andamento
dêste
os
trens devem voltar logo a circulação
pois
paralização
ocorrida
está
causando
mais
graves
prejuízos
região
fértil
sul
Estado
pt
Confiado
ilegível
providência
que
gravo
caso
esta
a
exi-

57
Sábado 21
gir pt – Ats. sauds. – Jones dos Santos
Neves –Governador do Estado do Espírito
Santo.
Telegrama
Serviço Rádio Telegráfico do Estado do
Espírito Santo.
Vitória – Exmo. Sr. Alvaro Souza Lima –
DD. Ministro da Viação e Obras Públicas –
Rio.
Nº 238:
Transmitindo a Vossência vg através do
presente, o texto do telegrama acaba êste
Gabinete receber vg encareço a Vossência
se digne ordenar as necessárias e imediatas
providências ue requer presente assunto; Dr.
Jones Santos Neves Governador Estado
Vitória – ES – Comunico Vossência diretoria
Cia. Ferroviária Itabapoana com sede Barão
Mauá resolveu arbitràriamente suspender
tráfego trens passageiros esta Estrada
medida drástica vem afetar diretamente tôda
população
Vale
Itabapoana
requer
providências urgentes vosso Govêrno a fim
sejam respeitados direitos povo já tão
sacrificado deficiência transporte vg povo
revoltado
confia ação Vossência pt
Saudações – Carlos Cunha – Vereador.”
Antecipando agradecimentos pelas
medidas serão tomadas Vossência a fim
solucionar essa situação vg aproveito ensejo
para apresentar lhe minhas cordiais
saudações pt – Jones Santos Neves –
Governador Estado.
Ministério da Viação e Obras Públicas.
383 – GM
Em 22 de maio de 1952.
Excelentissimo Senhor Presidente da
República.
Tenhor a honra de restituir a Vossa
Excelência o incluso telegrama protocolado
na Secretaria dessa Presidência o incluso
telegrama protocolado na Secretaria dessa
Presidência sob nº 28.315-52 em que o
Diretor-Presidente da Companhia Ferroviaria
Itabapoana solicita seja solucionad o
processo de encampação da rede da
ferrovia, ora em fase de aprecia.
2. Ilegível assunto, foi ouvido o
Departamento Nacional de Estrada de Ferro
que tomando conhecimento de relatório
apresenta pela Comissão, designada pela
Portaria nº 531 de 1 de Junho de 1951, para
proceder ao arrolamento e avaliação dos
bens da Estrada de Ferro Itabapoana e seu
prolongamento até São Jose do Calçado,
bem como sugerir as medidas necessárias
ao restabelecimento do tráfego da referida
Estrada indicando ao arrolamento e avaliação
dos bens os que possam ser aproveitados na
reforma e aparelhamento da Estrada, vem de
se manifesta contráriamente à encampação
pretendida, pelas razões constantes do seu
Oficio nº 410-DG, de 20 de fevereiro último
(ns. 323-328 dêste processo).
3. Cumpre-me informar a Vossa
Excelência que estou Inteiramente de acôrdo
com o parecer emitido pelo citado
Departamento,
pois
os
documentos
posteriormente anexados ao processo não
alteram a questão.
4. Não pode o Gevêrno Federal incluir
entendimentos com o Govêrno do Estado do
Espirito Santo para encampar a Estrada de
Ferro itabapoana, nos têrmos da autorização
dada pela Constituição Estadual, sem
assumir obrigação de prolongá-la até São
José do calcado.
5. Êsse prolongamento que, em tais
condições, seria obrigatório, traria ao
Govêrno Federal despesas da ordem de
Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
cruzeiros) a juntarem-se à da enmpação
pròpriamente dita e à de modelação e
reequipamento que a Itabapoana está a
exigir.
6. E nada Justifica, nas condições locais
tal prolongamento, pois a Estrada, passando
embora com êle de km a cêrca de 55km,
continuaria inteiramente dentro da zona de com-
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corrência
rodoviária,
no
caso
econômicamente
superior,
além
de
permanecer circundada pela Estrada de
Ferro Leopoldina.
7. A situação econômico-financeira da
Companhia está, porém, a exigir uma
solução, que, nas condições atuais, só
poderá ser dada pelo Estado do Espírito
Santo, poder concedente.
8. Caberá a êsse Estado encampá-lo,
se o desejar o que poderá ser feito sem a
obrigação do prolongamento a São José da
Calçado.
9. Poderá ainda o Estado autorizar a
Companhia
a
suspender
o
tráfego,
levantando os trilhos e vendendo seu acêrvo,
aproveitada a faixa para uma rodovia
estadual.
10. Justifica-se essa solução pelo baixo
transporte de cargas e de passageiros, que,
como mostra o parecer do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, será
atualmente atendido apenas por três
caminhões de cinco toneladas e dois ônibus.
11.
Finalmente,
encampada
a
Itabapoana pelo Estado do Espírito Santo,
poderá êste voltar a entender-se com o
Govêrno Federal, no sentido de ceder-lhe a
estrada
gratuitamente
ou
mediante
compensação a fixar, mas já então sem o
ônus do prolongamento a São José do
Calçado.
12. Como porem a Companhia se dirigiu
a Vossa Excelência, tenho honra de
encaminhar-lhe o incluso processo para
decisão final, com êste meu parecer.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito – Alvaro de Souza Lima.
Ministério da Fazenda.
Exposição nº 1.587:
Em 24 de setembro de 19 (ilegivel)
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República.
1. Pretende a Companhia Ferroviária
Itabapoana ver encampada pelo Govêrno
Federal a estrada de ilegível que explora da
qual é ilegível ligando Vila da Ponte, Ilegível
no Estado do Espírito Santo a Bom Jesus do
Norte, ilegível mesmo Estado – sendo tal
Ilegível de propriedade do Govêrno da
estrada unidade do Federação.
2. Sôbre o assunto, já e manifestou
contrariamente o Ministério da Viação e
Obras Públicas, explicando a razão do
pronunciamento da seguinte forma:
“Não pode o Govêrno Federal
concluir entendimentos com o Govêrno do
Estado do Espírito Santo para encampar a
Estrada de Ferro Itabapoana, nos têrmos da
autorização dada pela Constituição estadual,
em assumir a obrigação de prolongá-la até
São José do Calçado.
Êsse prolongamento que, em tais
condições seria obrigatório, traria ao Govêrno
Federal despesas da ordem de Cr$
30.000.000,00
a
juntarem-se
à
da
encompação própriamente dita e á de
remodelação
reequipamento
que
a
Itabapoana está a exigir.
E nada justifica, nas condições locais,
tal prolongamento, pois a Estrada, passando
embora com êle de 33Km a cêrca de 53Km,
continuaria inteiramente dentro da zona de
concorrência
rodoviária
no
caso
econômicamente
superior,
além
de
permanecer circundada pela Estrada de
Ferro Leopoldina.
A situação econômica-financeira da
Companhia está, porém, a exigir uma
solução, que, nas condições atuais, só
poderá ser dada pelo Estrado do Espírito
Santo,
poder
concedente.
Caberá a êsse Estado encampá-la, se o
desejar o que poderá ser feita sem a
obrigação de prolongamento a São José do
Calçado.
Poderá ainda o Estado autorizar
a
Companhia
a
suspender
o

tráfego, levantando os trilhos e vendendo seu
acervo aproveitada a faixa para uma rodovia
estadual.
Justifica-se essa solução pelo baixo
transporte de cargas e de passageiros,
que,
como
mostra
o
parecer
do
Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, será atualmente atendido apenas por
três caminhões de cinco toneladas e dois
Ônibus.
Finalmente, encampada a Itabapoana
pelo Estado do Espírito Santo, poderá êste
voltar a entender-se com o Govêrno
Federal, no sentido de ceder-lhe a
estrada
gratuitamente
ou
mediante
compensação a fixar, mas já então sem o
ônus do prolongamento a São José do
Calçado.
3. Em telegrama dirigido a Vossa
Excelência,
o
Diretor-Presidente
da
Companhia concessionária pede solução
favorável,
depois
de
mencionar
a
desapropriação prevista no "Plano Salte".
Com efeito a Lei nº 1.102 de 18 de maio de
1950, dispós:
“Art. 1º É o Presidente da República
autorizado a realizar durante os exercícios de
1950 a 1954, os empreendimentos relativos à
saúde,
alimentação,
transporte
e
energia, integrantes do plano previsto no
texto e nos anexos da presente lei – Plano
Salte."
E no Anexo nº 3 (Setor Transporte, no
Grupo A, alínea f, nº 1, encontramos:
"1. Estrada de Ferro Itabapoana,
inclusive sua encampação ou desapropriação
e seu prolongamento até a cidade de São
José do Calçado – Cr$ 20.000.000,00".
4. Todavia, pouco tempo apos haver
Vossa Excelência assumindo o Govêrno, foi
submetido ao Parlamento Nacional projeto de
lei alterando êsse diploma legal, projeto êsse
já transformado em lei (Lei nº 1.504, de 15 de
dezembro de 1951).
Na Mensagem (131-51) com que Vossa
Excelência fêz levar à consideração do
Legislativo aquela proposição, teve Vossa
Excelência de justificá-la, concluindo como
segue:
"No projeto de lei anexo que tenho a
honra de submeter ao exame e à
discussão do Congresso Nacional, estão
previstas as imprescindiveis alterações
na lei que Institui o Plano S. A. L. T. E. afim
de que as suspensoautorizações de
despesas nela, EM PRINCÍPIO estabelecidas
se conciliem com os recursos disponíveis e
não venham a constituir fatores de
desequilibrio
orçamentário
que
o
Legislativo e o Executivo têm o dever de
evitar em prol do saneamento das finanças
do pais".
5. Em outro passo dêsse expediente,
esclarecia Vossa Excelência:
"11
A modificação da lei não terá por fim,
como e óbvio a paralização de todos
os empreendimentos previsots no Plano:
alguns
dêles
são
de
indiscutivel
oportunidade
e
urgência.
Determinei,
por conseguinte, que se procedesse a
uma
rigorosa
seleção
dêsses
empreendimentos para que se incluissem
nos anexos de Orçamento Geral da União
as do tações necessárias ao custeio dos
que
se
afigurassem
mais
urgente
e
requeressem
prioridade
de
execução".
6. Não se enquadra portanto a
encampação pretendida no espírito da
sobredita Lei nº 1.504, de 1951 – está claro
no pronunciamento do Sr. Ministro da Viação
e Obras Públicas a cujos comentários poderse-á acrescentar o seguinte trecho da
informação do Departamento Nacional de
Estrada de Ferro, constante do processo
junto:
"O contrato da Estrada de Ferro
Itabapoana é entre particulares e o Estado do
Espírito Santo cabendo, realmente, a êste, pela
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Constituição, a concessão da Estrada por
ser
de
âmbito
apenas
estadual.
Nessas condições, sua encampação
não e em principio, problema federal. A
União só deverá considerá-lo face a
autorização concedida pelas disposições
transitórias
da
Constituição
do
Estado do Espírito Santo, se o negócio lhe
fôr
conveniente
econômica
e
financeiramente, ou se os altos interêsses
de País o exigirem. Não vê êste
Departamento, no caso, nenhum dêsses
aspectos,
como
passo
a
expôr.
Financeiramente, não é bom negócio o
Governo comprar uma estrada de
ferro, ainda com a obrigação de prolongála e que apresenta os dados de
exploração que se vem verificando na
Itabapoana. Esta é, em resumo, a
situacão: material escasso, obsoleto e em
péssimo
estado;
transportes
em
decréscimo
bem
assim
a
receita;
apreciável dívida para com a Leopoldina e
para com o trafego mútuo.
Econômicamente, não é interessante a
exploração de uma estrada de ferro com
apenas 33 quilômetros de extensão.
ilegível obstante, foi a matéria
examinada ilegível Ministério pela Comissão
Mista Brasil-Estados Unidos, tendo merecido
o parecer técnco abaixo:
"a) a E. F. Itabapoana é uma
pequena
ferrovia
com
a
extensão
total de 33 km ligando Ponte de Itabapoana –
estação
da
E.
F.
Leopoldina,
na
linha
tronco
Barão
de
Mauá-Vitória
a Bom Jesus do Norte, no Estado do Espírito
Santo;
b) o transporte que efetua é
muito
reduzido,
pouco
ultrapassando
10.000 toneladas anual de carga e
30.000 passageiros (1949) transporte êsse
que facilmente seria realizado por 3
caminhões e 5 toneladas e 2 ônibus, como
salienta o Departamento Nacional de
Estradas de Ferro, em seu parecer de fls.
323:
e) com a pretendida encampação pelo
Govêrno Federal seria essa ferrovia,
certamente
incorporada
á
E.
F.
Leopoldina da qual passaria a constituir um
novo ramal;
d) a E. F. Leopoldina possui
presentemente 27 ramais e subramais, na
sau
quase
totalidade
extremamente
deficitários, razão por que o projeto de
remodelacão dessa ferrovia recomenda,
como indispensável medida de ilegível
econômico-financeiro a extinção, numa
primeira etapa de onze dêsses ramais, na
extensão total de 337 km;
3) a encampação pelo Govêrno Federal
da E. F. Itabapoana e sua consequente
incorporação à E. F. Leopoldina viria,
pois a constituir mais um pesado
ônus que seria impôsto a essa última,
agravando ainda mais sua atuação
econômica-financeira, já de si bastante
precária, com a realização de um
transporte delicitário tipicamente da alçada
da rodovia.
Por tudo, julgamos Inteiramente
desaconselhavel
a
encampação
da E. F. Itabapoana pelo Govêrno
Federal".
8. Nestas condições, ao restituir o
processo anexo a Vossa Execelência,
tenho a honra de propôr que o
Minsitério da Viação e Obras públicas
responda á Companhia interessada de
acôrdo
com
êsses
pareceres,
realçando, no entanto, a parte em que a
aludida Secretaria de Estado se refere á
Interferência e à ação do Gavêrno do
Estado do Espirito Santo, caso Vossa
Excelência não julgue ainda conveniente a
audiência da Administração Geral do Plano
Salte.
9. Vossa Excelência todavia, dignar se
á. de resolver como fôr mais acertado.
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Aproveito
a
oportunidade
para
renovar a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. – Andrade
Queiroz.
O SR PRESIDENTE: – Está finda a
ilegível do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Sr.
Olavo Olivei a, primeiro orador inscrito.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*): – Sr.
Presidente, na minha última permanência em
Fortaleza, capital de meu Estado, tive a grata
e feliz oportunidade de visitar o Circulo
Operário de Monte Castelo.
Recebido ali com extrema fidalguia, Já
da parte da sua distinta d ilegível já da parte
dos seus sócios, tive ensejo de penetrar no
conhecimento do que seja, em extensão e
ilegível encia, o movimento circulista do
Brasil,
que
procura
congregar
os
trabalhadores do nosso país em grêmios sob
a égide das encíclicas pontificia's, para que,
reunidos sob estes princípios cívicos e de
absoluta
aplicação
á
democracia,
possam estabelecer e ferir combate contra a
insidiosa penetração do comunismo no
Brasil.
Os círculos operários tiveram origem no
Ceará;
ideou-os
o
douto
lazarista
Guilherme
Vassen
para
acudir
às
necessidades dos trabalhadores da terra
alencarina, naquele cruciante período da
nossa história.
D. Manoel da Silva Gomes, figu a
invulgar do episcopado brasileiro e um dos
homens de maior cultura e visão do país,
precursor, nas nossas lides, das leis sociais
esposou a concepção do padre lazarista
Guilherme Vassen, um dos professores mais
no táveis do Seminário Arquiepiscopal de
Fortaleza
dando-lhe
o
prestígio
da sua autoridade e o calor da sua ação.
Foi, então fundado o primeiro grêmio de
Fortaleza a 14 de fevereiro de 1915.
Desenvolveram-se e são, atualmente, em
número de 74 formando a Federação
Estadual. Sob a sadia direção dos
conspícuos padres José Arimatéa Diniz e
Arquimédes Bruno, aceitaram luta em campo
aberto conta o comunismo, fazendo obra
verdadeiramente notável de higiene social e
de preservação das classes operárias do
Ceará.
O movimento que teve origem em surto
isolado, num rincão do Ceará foi depois, em
março de 1932, retomado pelo douto
jesuíta Padre Leopoldo Brentano, que
formou um circulo operário e, dando
maior consistência à idéia, desenvolveu-a
nos pampas, de maneira que, em 1935
já era constituída a Federação dos
Círculos Operários Gaúchos, com 14 mil
sócios.
Impressionado com essa atitude
dinâmica e vitoriosa do Padre Leopoldo
Bretano, em favor do operariado, Sua
Eminência o Cardeal. D. Sebastião Leme
chamou-o o autorizou-o a, sob seus altos
auspícios imprimir ao santo movimento uma
orientação nacional. E a centelha propagouse tornando-se incêndio de fé, de crença,
incêndio de patriotismo a favor de um Brasil
redimido e sublime.
Hoje em dia, Sr. Presidente, a
estatística revela que existem no Brasil
trezentos mil circulistas com 273 círculos, 13
federações estaduais e a confederação geral.
Os
círculos estão assim distribuídos: Amazonas,
2; Pará, 3; Maranhão, 1; Bahia, 1; Goiás, 1;
Minas Gerais, 38; Piauí, 3; Ceará, 74; Rio
Grande do Sul, 40; Rio Grande do Norte, 6;
Paraíba, 8; Pernambuco, 9; Alagoas, 5;
Sergipe, 3; Espírito Santo, 2; Estado do Rio,
6; S. Paulo, 62; Paraná, 3; Santa Catarina, 2;
Distrito Federal, 14.
Há federações nos Estados do Rio de
Janeiro, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Minas
Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio
Grande
do
Sul,
Rio
Grande
do
Norte, Sergipe, Alagoas, Pará e no Distrito
Federal.
A Confederação Nacional dos Círculos
Operários tem a sua sede no Rio de Janeiro.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
O Senado da República terá uma
impressão nítida do valor dos Circulos
Operários e de quanto têm trabalhado a favor
das instituições nacionais considerando o
número das suas realizações materiais, nas
quais se inscrevem 64 sedes próprias, 283
escolas primárias, de serviço doméstico,
corte costura e alfabetização, com ilegível
alunos, 1 estação de rádio 12 créches com
centros de ilegível, 1 hospital, 150
ambulatórios médicos, dando 282.000
consultas anuais 35 gabinetes dentários com
226 dentistas contratados e 145.000
consultas anuais, com 4 policlinicas 22
farmácios com 215.000 receitas 26.000
consultas
anuais,
19
coopera-anuais,
assistência
jurídica,
cem
...tias,
205
caixas
beneficientes, 5 vilas operários 3 casas de
retiro,
14
jornais
impressos, 31 livros editados, 6 Congressos
Nacionais
e
24
estaduais.
O movimento circulista acha-se sob a
proteção do episcopado brasileiro e, na
minha terra, conta com o desvêlo e carinho
dos eminentes arcebispos e bispo coadjutor.
D. Antônio e D. Eliseu.
Citadas que foram as vantagens
materiais, ouso chamar a atenção do Senado
para os beneficios morais, intelectuais e
sociais
do
circulismo que deseja tão sómente dar ao
operario uma consciência de classe. Quer
que
o
operário
conheça seus deveres e obrigações acrisole
o seu espírito ao influxo da doutrina do Cristo
e em beneficio das instituições. Em suma,
procura tornar o operário um cidadão de
consciência cívica, para que dentro do órgão
de classe que é o sindicato cujo prestigio
aconselha, posa servir com elevação às
instituições e ao Brasil.
E' esse simples movimento que
pretendo auxiliar através do projeto de lei que
tenho a honra de remeter à Mesa. (Muito
bem; muito bem Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Ivo D' Aquino segundo
orador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr.
Presidente, quando renunciei à liderança do
Partido Social Democrático e do Governo
nesta Casa, tive oportunidade de declarar os
motivos por que assim procedi. Não obstante,
vários jornais desta Capital formularam
hipóteses sôbre a minha deliberação.
Sempre entendi que uma das formas de
liberdade de imprensa é, exatamente a de
manifestar a sua opinião pelo modo que lhe
aprouver. Uma das conjecturas divulgadas a
propósito da minha renúncia, é a de que eu
pretendia mudar de partido e aproveitava a
oportunidade para fazê-lo De alguns que
assim escrevem, tomei como pilhéria; de
outros que me quiseram envolver numa
intriga política.
Ora, Sr. Presidente, se há jornal que eu
tenha em melhor consideração pela ética
profisional sempre obedecidas no largo
transcurgo
da
sua
existência,
êste
é
o
"Diário
Carioca".
Há
dias, na seção "O que se diz", declarou que
eu havia passado para as fileiras do Partido
Social Progressista.
Não é a primeira vez que a seção desse
jornal faz pilhérias a meu respeito; em geral,
pilhérias amáveis. Hoje, porém, publica a
sério o seguinte tópico:
"Está assentado de pedra e caI o
ingresso
do
Senador
Ivo
D'
Aquino,
do
P.D.D.,
nas
fileiras
do P.S.P. O exlíder da maioria no Senado
acha-se em Florianópolis coordenando as
fôrças políticas locais, devendo assumir
brevemente a chefia do P.S.P. catarinense".
Ora, Sr. Presidente, um jornal como o
"Diário Carioca" deve ter repórteres ou
redatores políticos bem informados. Se o
repórter houvesse conjecutrado que eu iria
mudar de partido, seria uma opinião sua; mas
o afirmar que esteja, nêste momento, nesta
hora,
em
Florianópolis,
é
real-

mete, de a direção do "Diário Carioca"
meditar que êste seu redator não está à
altura da função que exerce.
O "Diário Carioca" é um jornal que tem
autoridade na opinião pública. As suas notas
ou noticias, têm sempre para todos nós um
cunho de verdade. Portanto, pela amizade
que me liga à direção dêsse jornal desejo
fazer-lhe apêlo no sentido de que fiscalize
seu corpo de repórteres, a fim de
continuarmos acreditando nas notícias que
veicula.
Este, o meu conselho, de ilegível que,
creio, aproveitará à própria direção do "Diário
Carioca" pelo qual nutro a maior admiração.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: –Continua a hora
do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Assis
Chateaubriand, terceiro orador inscrito.
(Pausa).
Não está na Casa.
O SR. PRESIDENTE: – Veio à Mesa
um Projeto, que vai ser lido pelo Sr. 1.
Secretário.
E' lido e apoiado e enviado à Comissão
de Constituição e Justiça o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 7, de 1953
Põe sob a proteção do Estado os
"Circulos Operários" e sociedades operárias
congêneres e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam, sob a direta protecão do
Estado, os "Círculos Operários" e sociedades
operárias congêneres do País desde que,
nos seus estatutos, se comprometam:
a) à defesa da Constituição e do regime
político nela adotado;
b) ao fomento pacífico e legal das
garantias e das franquias trabalhistas;
c) à manutenção de escolas de
qualquer grau, de bibliotecas e de serços de
assistência social;
d) à renúncia de quaisquer atividades
político-partidárias.
Art. 2º O registro dos "Círculos
Operários"
e
sociedades
operárias
congêneres como pessoa jurídica de direito
privado, é inteiramente gratuito, bem como o
fornecimento de certidões dos seus atos
constitutivos, para efeito de prova da sua
existência e do seu funcionamento, perante
as autoridades púlicas.
Art. 3º Haverá, na Delegacia do
Trabalho de cada unidade da Federação, o
serviço gratuito, em livro especial, do qual
constará: a) o seu nome; b) a sua sede; c) os
seus fins: d) a data da sua constituição e dos
estatus; e) a sua diretoria; f) a vigência do
seu mandato; g) a data do seu registro.
Parágrafo único. O requerimento, a
respeito, será instruído com uma cópia
autêntica dos seus estatutos e a certidão do
registro da sociedade como pessoa jurídica
de direito privado.
Art. 4º Ficam isentos de sêlo todos os
requerimentos das entidades de classe,
referidas no art. 1º, sôbre a sua constituição,
a sua legalização e a defesa dos beneficios
instituídos
nesta
lei,
as
quais
gozarão
também
de
franquia
postal para a sua correspondência oficial.
Art. 5º As firmas editoras de livros sôbre
assuntos operários, bem como os anuários,
mensários e revistas sôbre o mesmo tema,
são obrigados a enviar um exemplar de
cada edição às citadas organizações de
classe,
situadas na
sede
do
seu
estabelecimento.
Parágrafo único. Pela transgressão
dêste preceito, incorrerão na multa de Cr$
500,00,
imposta
pelo
respectivo
Delegado
do
Trabalho,
a
qual
será
elevada
ao
duplo,
na
reincidência.
Art. 6º Gozarão de isenção de impostos de
importação, menos da taxa de assistência social,
os artigos adquiridos no exterior pelos Círculos
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Operários
e
sociedades
operárias
congêneros (art. 3º), que se destinem:
a) à construção ou reforma das suas
sedes;
b) à formação ou à manutenção dos
seus serviços de assistência social, inclusive
de
instrumentos
cirúrgicos
e
de
medicamentos;
c) à compra de gêneros e artigos de
primeira necessidade, que escasselem no
País;
d) à aquisição de livros e revistas para
as suas bibliotecas.
Art. 7º A sociedade operária que reunir
os requisitos estabelecidos nesta lei, e
mantiver uma escola pública e uma
biblioteca, gozará do auxílio mensal de um
mil cruzeiros, o qual correrá de conta da
verba do "Fundo Sindical".
Art. 8º Para as nomeações de cargos
públicos, cuja função importe o exercício de
profissão liberal, terá preferência, em
igualdade de condições, a pessoa que
houver servido gratuitamente, por um ano, à
assistência de qualquer entidade de classe
operária, de que se ocupe a presente lei.
Art. 9º Ficam isentas de quaisquer
impostos as Cooperativas dirigidas pelas
organizações operárias.
Art 10. Esta lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, em 20 de março de
1953. – Olavo Oliveira.
Justificação
E' indispensável ao operariado nacional
a formação de uma consciência de classe,
representada pela convicção dos seus
direitos e dos seus deveres para que possa
exercer, a contento, papel preponderante
que, na sua dirção lh reserva, em todo o
mundo, a moderna democracia social.
Nesse
desideratum
vem
desempenhando, no Brasil, missão notável,
denominado
movimento
dos
"Circulo
Operários", verdadeiros seminários de
instrução literária, profissional e cívica para
os nossos trabalhadores, colméias de
formação de seus caracteres, que se têm
revelado poderosa arma de defesa das
Instituições, nu luta contra a insidiosa e antipatriótica infiltração comunista.
A idéia dos "Círculos Operários"
nasceu, no Ceará, na sêca de 1935, lançada
pelo sábio lazarista, Pe. Guilherme Vassen e
perfilhada peloseu eminente Arcebispo D.
Manuel da Silva Gomes, precursor da
implantação das leis sociais no Brasil.
Foi fundado o primeiro a I4 de fevereiro
do aludido ano. Deselvolveram-se e,
atualmente, em número de 74, que formam a
federação estadual, praticam ali obra notável,
por todos os titulos, não só de higiene moral
e de assistência social dos trabalhadores,
como também de perservação das nossas
instituições democráticas, ao calor do
devotamente dos competentes e ilustrados
Padres José Arimatéa Diniz e Arquimedes
Bruno e sob a visão direta de D. Antônio de
Almeida Lustosa – amado Arcebispo do
Ceará e uma das figuras de maior relêvo do
nosso Episcopado – e de D. Elizeu Mendes,
preclaro Bispo Auxiliar a quem já tanto deve
a terra alencarina.
O douto jesuíta Pe. Leopoldo Breutano
organizou e inaugurou em 15 de março de
ilegível, o "Círculo Operário" de Pelotas no
Rio Grande do Sul. A centelha alastrou-se,
naquela unidade da Federação, – para dali
Irradiar-se para todo o País
Em 1933, foi constituída a Federação
dos Círculos Operários gaúchos, no primeiro
congresso circulista estadual, reunindo 18
círculos, com 14.000 sócios. Em abril de
1937, Sua Eminênia o Insígne Cardeal D.
Sebastião Leme chamou o fundador Pe.
Leopoldo Brentano ao Rio para estender o
movimento a todo País, dando-lhe um caráter
nacional.
Em novembro de 1937 – por ocasião do 1º
Congresso
Operário
Católico
–
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foi formada a Confederação Nacional
dos Círculos Católicos – órgão supremo e
coordenador das Federações estaduais e
dos Círculos Operários não federados.
Um pouco de estatística mostrarnos-á a expansão do abençoado
tentamen do benemérito Pe. Leopoldo
Brentano, na Terra da Santa Cruz, sob os
auspícios do clarividente e patriótico
Episcopado brasileiro, em nome de cuja
autoridade é o assistente espiritual dos
Círculos Operários.
No momento, existem, no Brasil,
300.000 circulistas, 273 círculos, 13
federações estaduais e a confederação
geral.
Os
círculos
estão
assim
distribuídos: Amazonas 2; Pará, 3;
Maranhão, 1; Bahia, 1; Goiás, 1; Minas
Gerais, 38; Piauí, 3; Ceará, 74; Rio
Grande do Sul, 40, Rio Grande do Norte,
6; Paraíba, 8; Pernambuco, 9; Alagoas, 5;
Sergipe, 3; Espírito Santo, 2; Estado do
Rio, 6; São Paulo, 52; Paraná 3; Santa
Catarina, 2; Distrito Federal, 14.
Há federações nos Estados do Rio
de Janeiro, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Minas Gerais, S. Paulo, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte,
Sergipe, Alagoas,Pará e no Distrito
Federal.
A Confederação Nacional dos
Circulos Operários tem a sua sede, no
Rio de Janeiro. Entre as suas realizações,
de ordem material, verdadeiramente
milagrosas, se inscrevem 64 sedes
próprias, 263 escolas primárias, de
serviço doméstico, corte, costura e
alfabetização, com 14.812 alunos, 1
estação de rádio, 12 creches com centros
de
puericultura,
1
hospital,
150
ambulatórios médicos, dando 282.000
consultas anuais, 35 gabinetes detários,
com 226 dentistas contratados e 145.000
consultas anuais, 4 policlínicas, 22
farmácias, com 215.000 receitas anuais,
assistência
jurídica,
com
26.000
consultas anuais, 19 cooperativas, 205
caixas beneficentes, 5 vilas operárias, 3
casas de retiro, 14 jornais impressos, 31
livros
editados,
6
Congressos
Nacionais
e
24
estaduais.
São
incalculáveis os benefícios para os
nossos trabalhadores do movimento
circulista.
Di-lo a sua finalidade – dar ao
trabalhador a sua mística, dentro das
ynciclícas Papais, procurando uma vida
sã, material, espiritual e moralmente, com
a elevação da dignidade do homem, a
consciência dos seus direitos e dos seus
deveres, a harmonia entre o trabalho e o
capital, o auxílio da autoridade do Estado
e o combate sistemático ao comunismo.
Os círculos católicos são cadinhos,
em que se apuram os daracteres dos
operários; são escolas de pensamento e
de ação; são geratrizes de líderes e
condutores; são magníficos meios de
preparo para uma consciente e dinâmica
vida sindical.
O operário circulista vai para o
sindicato – entidade legal representativa
da classe – como um impeterrito defensor
da família, da ordem da lei, da
democracia e da Pátria.
Os poderes públicos precisam
proteger e amparar os "Círculos
Operários"
e
as
instituições
congêneres, que se vierem estabelecer,
em nome dos vitais e superiores
interêsses do Brasil.
Esta a finalidade do projeto,
inspirado numa recente visita, que
fizemos ao "Círculo Operário", de Monte
Castelo, em Fortaleza, no Ceará.
Sala de Sessões, em 20 de março
de 1953. – Olavo Oliveira.
A Comissão de Constituição e
Justiça.
Comparecem mais os Senhores
Senadores:
Magalhães Barata
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
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Ruy Carneiro.
Velloso Borges.
Assis Chateaubriand.
Novaes Filho.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Landulpho Alves.
Pinto Aleixo.
Carlos Lindemberg
Pereira Pinto.
Domingos Velasco – (16).
Deixam
Senadores:

de

comparecer

os

Srs.

para que os Senhores Senadores
preparem e escolham as cédulas.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o veto utilizarão a cédula
"sim" os que o rejeitam a cédula "não".
A votação será feita em um só
grupo porque o parecer é uniforme
quanto ao veto.
Está suspensa a sessão.
A sessão é suspensa às 15
horas e reaberta às 15 horas e 5
minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está
reaberta a sessão.
Vai ser feita a votação.
Respondem a chamada e votam os
Srs. Senadores:

Alfredo Neve.
Pereira Pinto
Mozart Lago.

EMENDA MODIFICATIVA

Vivaldo Lima.

Clodomir Cardoso.

Waldemar Pedro.

Cícero de Vasconcelos.

Anisio Jobim.

Attilio Vivacqua.

Prisco dos Santos

Alencastro Guimarães

Magalhães Barata

Melo Vianna.

Arêa Leão.

Cesar Vergueiro.

Mathias Olimpio.
Joaquim Pires.

João Villasbôas.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Francisco Gallotti.
Alberto Pasqualini.
Alfredo Simch – (16).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais
oradores inscritos. Se nenhum Sr.
Senador pedir a palavra, passa-se á:
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa um requerimento que vai ser lido.
E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 64-53
Nos têrmos do Regimento Interno,
requeiro preferência para discussão
E votação do Veto n° 4, do Sr. Prefeito
do Distrito Federal incluído na Ordem
do Dia de hoje, a fim de que o
mesmo seja considerado em primeiro
lugar.
S. S. em 20 de março de 1953. –
Mozart Lago.Discussão única do veto nº 4
de 1953 (parcial) do Prefeito do
Distrito
Federal,
ao
Projeto
de
Lei Municipal nº 1.125 de 1953
que
reestrutura
a
carreira
de
enfermeiros. Parecer n° 152, da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
pela
aprovação
do
veto.
O SR. PRESIDENTE: – No avulso
relativo a matéria, houve omissão da
assinatura do nobre Senador Joaquim
Pires, que compareceu a Comissão de
Constituição e Justiça e lá votou pela
aprovação do veto.
Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem faça uso da
palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
O SR. MOZART LAGO (Para
Encaminhar
A
Votação): – Sr.
Presidente, quero apenas explicar
ao
Senado
que
a
razão
da
preferência requerida para apreciação
do veto, prende-se ao prazo a que está
sujeita.
O projeto vetado não encerra
matéria de maior relevância. O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça posso
dizer
unânime,
pois
que
as
divergências giraram apenas em torno
de
dois
parágrafos,
merece
a aprovação do Senado. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Vou
suspender a sessão por cinco minutos
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as classificações no curso, e em seguida
as das duas outras escolas também
atendidas as classificações no curso.
Art. 5º Os enfermeiros da Prefeitura
que trabalham em hospitais, sanatórios e
dispensários
para
tratamento
de
tuberculose e do mal de Hansen serão
aposentados com 25 anos de serviço.
§ 1º Na concessão da aposentadoria
com 25 anos de serviço efetivo nesses
locais, o cálculo de percentagem dos
vencimentos será feito à base dêsse
limite de tempo
§ 2º Aos servidores mencionados
neste artigo será atribuída uma quota de
insalubridade correspondente a 20% dos
seus vencimentos.
Art. 6º Nas maternidades haverá o
cargo de "Enfermeira-chefe de Serviço", o
qual sómente será exercido por
enfermeira obstetra (parteira)
Art. 7º Aos enfermeiros da Prefeitura
do Distrito Federal portadores do Diploma
de Enfermagem Obstétrica (parteira),
expedido por escola oficial ou oficializada,
fica obrigatória a função exclusivamente
nas maternidades. No caso porém de
ultrapassarem o número de parteiras do
necessário
ao
funcionamento
das
maternidades as excedentes deverão
desempenhar as suas funções em ilegível
ou ambulatórios obstétricos de acôrdo
com o diploma de que são portadores.
Art. 8º Os atuais atendentes que
possuam diploma de enfermeiro e tenham
mais de cinco anos de serviço efetivo na
Prefeitura do Distrito Federal, serão
aproveitados com preferência na carreira
inicial de enfermeiros.
Discussão única de projeto de Lei da
Câmara dos deputados número 344 de
1952, que autoriza o Poder Executivo a
abrir pelo Ministério da Fazenda e Saúde,
o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00
para auxiliar o Município de Aracaju nas
comemorações do 1° centenário da
cidade de Aracaju, Capital do Estado de
Sergipe e dá outras ilegível. Parecer
favorável sob o número 148, da Comissão
de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – A êste
Projeto foi apresentada uma emenda que
vai ser lida.
E lida e apoiada a seguinte

Alvaro Adolpho.

Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Sílvio Curvo.

Março de 1953

Onofre Gomes
Plinio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Kerginaldo Cavalcanti.
Ferreira de Sousa.
Venoso Borges.
Apolonio Sales.
Novaes Filho.
Djair Brindeiro.
Ezechias da Rocha
Ismar de Góes.
Walter Franco.
Landulpho Alves.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Carlos Lindeuberg
Luís Tinoco.
Sá Tinoco.

Levindo Coelho.
Dario Cardoso.
Costa Pereira.
Othon Mader.
Ivo d'Aquino. (34).
O SR. PRESIDENTE: – São
recolhidas 34 cédulas que, apuradas, dão
o seguinte resultado – São 34 votos
O SR. PRESIDENTE: – Foi
mantido, por unanimidade, o veto
oposto aos seguintes dispositivos do
Projeto.
Art. 2º Só poderão desempenhar
as
funções
de
Enfermeiroencarregado
e
Enfermeirochefe
os
enfermeiros
pertencentes ás classes N e M,
respectivamente.
Parágrafo
único.
Quando
um
enfermeiro, que não seja de nenhuma
das classes previstas neste artigo, for
designado
para
responder
pelas
funções de "Enfermeiro-encarregado"
ou
"Enfermeiro-chefe",
perceberá
uma gratificação igual á diferença
entre
o
seu
salário
e
o
salário correspondente ao cargo que
estiver ocupando.
§ 1º Os enfermeiros diplomados
pela Escola de Enfermeiras Rachel
Haddoek Lôbo, Escala Ana Nery e
Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha
serão aproveitados como interinos
nas vagas existentes na classe inicial.
§ 2º Para provimento em caráter
interino serão nomeados, primeiro, as
diplomadas pela Escola a Enfermeiras
Rachel Haddock Lôbo, obedecidas

Ao artigo 2º do Projeto de Lei da
Câmara nº 244, de 1952 onde está: o
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00.
Substitua-se por:
o
crédito
especial
de
Cr$
2.500.000,00.
Justificação
Para comemorações idênticas à
de
centenário
de
Aracaju,
o
crédito
especial
aberto
tem
sido geralmente, de dois a três milhões
de cruzeiros.
Assim, nos parece exagerado o
crédito proposto, sem embargo de
reconhecermos a necessidade de dar-se
maior
brilhantismo
às
festas
comemorativas dêsse centenário.
Sala das Sessões, em 20 de março
de 1953. – Kerginaldo Cavalcânti.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI
(Pela Ordem): – Senhor Presidente,
requeiro a retirada da emenda.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre
Senador Kerginaldo Cavalcânti pede a
retirada da emenda.
A Mesa aguarda requerimento
escrito de S. ilegível.
E lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 65-53
Requeiro a retirada da minha
emenda ao Projeto de Lei que abre
crédito especial à Comemoração do
centenário de Aracaju.
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ILEGÍVEL
Oferecida emenda pelo meu nobre
colega senador Kerginaldo Cavalcanti,
não poderia deixar de ponderar a S.
Excia. o direito que também assiste ao
meu Estado de pleitear auxílio, para o
mesmo ilegível, porquanto já conferido a
outros Estados; e Sua Excelência se
prontificou, imediatamente, a retirar sua
emenda.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – Atendi à ponderação
justíssima de V. Excia.
O SR. WALTER FRANCO: –
Senhor Presidente, o Prefeito de Aracaju
foi
eleito
por
acôrdo
da
União
Democrática
Nacional
e
Partido
Social
Progressista;
e
não
seria
razoável
que
um
representante
nesta
Casa,
do
Partido
Social
Progressista,
oferecesse
emenda
diminuindo
o
auxílio
pretendido.
Desconheço qualquer outra proposição,
com a mesma intenção que tenha sofrido
êsse reparo.
Esta, a explicação que desejava
dar; e espero que o Senado aprove e o
Projeto. Fará justiça, reconhecendo o
direito de a capital de um pequeno
Estado pleitear igualdade de tratamento.
(Muito bem)
SR. KERGINALDO CAVALCANTI
(*): – Sr. Presidente, a emenda por
mim
apresentada
ao
Projeto
da
Lei da Câmara dos Deputados que
abre o crédito especial de cinco milhões
de
cruzeiros,
para
auxílio
às
comemorações do primeiro centenário
da cidade de Aracaju inspirou-se no
sentido de que no momento, despesas
avultadas como nest apoderia msofrer
restrições.
O nobre Senador Walter Franco,
sempre interessado no bem estar do seu
Estado natal, fez-me ponderações das
mais justas; e resolvi, conseqüentemente
atende-lo.
Declaro
a
Vossa
Excelência,
Senhor Presidente, e ao eminente
colega,
não
haver
preponderado
no meu espírito qualquer razão de
ordem político-partidária; e sim o critério
da equanimidade que nos manda
atender
circunstâncias
justas,
a
fotos
com
precedentes,
dando
assim mostra de equivalência de
propósitos de sinceridade, de legítimas
intenções.
O SR. WALTER FRANCO: –
Permite Vossa Excelência um aparte? –
(Assentimento do orador) – Vossa
Excelência pode adiantar que ilegível de
Estados
muito
mais
ricos,
como
Paraná
e
São
Paulo,
receberam
auxílios de vinte e trinta milhões de
cruzeiros. Não será nada de mais
concedermos
cinco
milhões
de
cruzeiros à capital de um Estado
pequeno e pobre.
SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não contesto. Estou plenamente de
acôrdo com a alegação do nobre colega;
tanto assim que pesou no meu espírito e
me levou a retirar a Emenda.
O SR.
Reconheço
V. Excia.

WALTER FRANCO: –
o
propósito
de

O
SR.
CAVALCANTI: –
afirmar ao Se-

KERGINALDO
Deve, entretanto,

nado que se o Paraná e São Paulo são
Estados ricos, sobretudo êste, contudo,
iria comemorar não o primeiro e sim o
quarto centenário da segunda cidade do
Brasil de tradições históricas inestimáveis.
A preponderar o critério econômico,
teria negado meu apôio a São Paulo,
ilegível possa êle, por si só enfrentar
despesas dessa ordem. Dispõe de
numerário para realizar comemoração das
mais dignas, senão das mais faustosas.
De
qualquer
sorte,
entretanto,
desejamos evidênciar nossa participação
e nossa solidariedade com os paulistas.
Não seria justo que, a empreendimento de
tal ilegível faltássemos com auxílio que
obedece ao critério da proporcionalidade,
incontestavelmente, não pode deixar de
ser superior ao concedido à cidade de
Aracaju e à de Natal, terra do meu berço.
Sr. Presidente, vim à tribuna apenas
para mostrar meu espírito de cordialidade
e tornar flagrantes as intenções que, de
fato, guiaram meu gesto na apresentação
da emenda.
Ao dar meu voto favorável à abertura
dêsse crédito, desde já, asseguro a V.
Ex.ª, como à nobre bancada do Estado de
Sergipe, nesta Casa, que estou em
espírito
presente
às
festas
comemorativas, associando-me em nome
do Rio Grande do Norte, ao júbilo que
será de todos os filhos daquêle Estado.
O SR. WALTER FRANCO: –
Pessoalmente e em nome do Prefeito,
agradeço a V. Ex.ª.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão. (Pausa).
Não havendo mais quem queira usar
a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto, com parecer
favorável da Comissão de Finanças.
Os senhores Senadores que o
aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
E aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 344 – 1952
Autoriza Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00, para
auxiliar o Município de Aracaju nas
comemorações do primeiro centenário da
cidade de Sergipe, e dá
outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E o Poder Executivo
autorizado a auxiliar o Município de
Aracaju nas comemorações do primeiro
centenário da cidade de Aracaju, Capital
do Estado de Sergipe.
Art. 2º Para execução do disposto no
artigo anterior, é o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial de
Cr$ 5.000.000,00, (cinco milhões de
cruzeiros).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
A sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados, nº 1 de, 1953,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 500.000,00 para auxiliar a
Exposição de Trigo a realizar-se na cidade
de Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Parecer favorável sob nº 151, da
Comissão de Finanças.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em
discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
E aprovado o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1 – 1953
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros) para auxiliar a Exposição
de Trigo, a realizar-se na cidade de
Joaçaba, Estado de Sta. Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Agricultura, o crédito especial de Cr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros)
para auxiliar a Exposição de Trigo a
realizar-se na cidade de Joaçaba, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
A sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados, nº 3, de 1953,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 112.500,80, para
pagamento de gratificação adicional a
funcionários
do
mesmo
Ministério.
Parecer favorável sob nº 143, da
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: –
Em
discussão. (Pausa).
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
E aprovado o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 3 – 1953
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 112.500,80, para
pagamento de gratificação adicional a
funcionários do mesmo Ministério.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Agricultura, o crédito especial de Cr$
112.500,80 (cento e doze mil quinhentos
cruzeiros e oitenta centavos), para
atender no pagamento da gratificação
adicional de 40% (quarenta por cento) a
que fizeram jus, de acôrdo com o art. 1º
da Lei nº 1.234, de 14 de novembro de
1950, no período de 17 de novembro de
1950, a 31 de dezembro de 1951, os
servidores abaixo mencionados:
Geraldo Eugênio de Souza Lôbo,
médico, referência 26 Cr$ 27.795,20.
Narciso
Ferreira
Borges
Filho,
médico, referência 28 Cr$ 27.795,20.
Samuel Augusto de La Rocque Mac
Dowell, médico, referência 26 Cr$
27.726,40.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
A sanção.
Discussão única do Parecer nº 121,
de 1953, da Comissão de Redação de
Leis, oferecendo redação final às
emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados nº 324, de 1953,
que dispõe sôbre a denominação dos
aeroportos e aeródromos nacionais.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em
discussão. (Pausa).
Se nenhum Sr. Senador quizer usar
da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Encerrada.
Em votação.
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E aprovado o seguinte:
PARECER
Nº 121 – 1953
Comissão de Redação
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 234, de 1952.
Relator: Sr. Antonio Bayma.
A Comissão apresenta, em fôlhas anexas, a
redação final das emendas do Senado e uma
emenda de redação que julgou conveniente
oferecer, para retificar nome próprio, ao Projeto de
Lei nº 324, de 1952, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação, 4 de março
de 1953. – João Vilasboas, Presidente. – Antonio
Bayma, Relator. – Costa Pereira.
2. curador
ANEXO AO PARECER
Nº 119, de 1953
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 324, de 1952, que
dispõe sôbre a denominação dos aeroportos e
aeródromos nacionais.
EMENDA Nº 1
Ao artigo 1º, § 1º (Emenda de destaque).
Suprima-se êste parágrafo.
EMENDA Nº 2
Ao artigo 2º (Emenda de destaque).
Suprima-se êste artigo.
EMENDA Nº 3
Ao § 2º (Emenda de redação).
Onde se lê:
..."Bartolomeu Gusmão"...
Leia-se:
..."Bartolomeu de Gusmão"...
O SR. PRESIDENTE: – De conformidade
com o Art. 39, § 1º, do Regimento Comum,
designo o nobre Senador Onofre Gomes, por ter
sido o relator da matéria na Comissão de Viação e
Obras Públicas, para acompanhar, na outra Casa
do Congresso, o estudo das emendas do Senado
ao projeto de lei da Câmara dos Deputados nº 324,
de 1952, cuja redação final, acaba de ser
aprovada.
Discussão única do Parecer nº 122, de 1953,
da Comissão de Redação de Leis, oferecendo
redação final ao Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados nº 138, de 1952, que concede licença à
Associação Nacional de Odontologistas para que
se filie à Federação Dentária Internacional e à
Associação Dentária American.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
E aprovado o seguinte
PARECER
Nº 122, DE 1953
Da Comissão de Redação
Redação do Projeto de Lei da Câmara nº
138, de 1953.
Relator: Sr. João Villasboas.
A Comissão apresenta a redação final (fl,
anexa) do Projeto de Lei nº 138, de 1952, de
iniciativa da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação, 4 de março
de 1953. – Clodomir Cardoso, Presidente. – João
Villasboas, Relator. – Antonio Bayma. – Costa
Pereira.
ANEXO AO PARECER
Nº 122, DE 1953
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados nº 138, de 1952, que concede
licença à Federação Nacional dos Odontologistas,
para filiar-se à
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Federação Dentária Internacional e à
Associação Dentária Americana
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida licença á Federação
Nacional dos Odontologistas para filiar-se à
Federação Dentária Internacional, com sede
em Paris, e Associação Dentária Americana,
com sede em Chicago.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. MOZART LAGO (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, o "Diário do
Congresso de anteontem publicou o parecer
da Comissão de Redação de Leis relativo ao
Projeto nº 23, que modifica a contribuição
para o montepio dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, razão por que rogo a V.
Ex.ª a mercê de consultar o Senado sôbre se
consente na dispensa da distribuição dos
avulsos para que o assunto seja incluído na
Ordem do Dia da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento formulado pelo nobre Senador
Mozart Lago.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
O Projeto constará da Ordem do Dia da
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
um requerimento que vai ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 66, de 1953
Nos têrmos do art. 155 § 3º do
Regimento Interno, requeremos urgência
para o Projeto de Lei da Camara dos
Deputados número 42, de 1953, que autoriza
o Poder Executivo, a abir, pelo Ministerio da
Educação e Saúde o credito especial de Cr$
450.000,00 para ilegível na cidade de
Salvador um monumento comemorativo do
primeiro centenario da morte de Maria
Quiteria de Jesus.
Sala das Sessões, em 20 de março de
1953. – Lanauipno Alves. – Apolonio Salles.
– Djair Brindeiro. – Pereira Pinto. – Sa
Tinoco. – Levindo Coelho. – Pinto Aleixo. –
Ismar de Goes. – Mozart Lago. – Waldemar
Pedrosa. – Ivo d'Aquino. – Vivaldo Lima. –
Joaquim Pires. –Kerginaldo Cavalcante. –
Area Leão. – Onofi Gomes. – Mathias
Olympio. – Walter Franco. – Dario Cardoso. –
Noves Filho.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto
entrará na Ordem do Dia da segunda sessão
ordinaria.
Esta esgotada a materia constante na
Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador ilegível
da Rocha, inscrito para depois da Ordem do
Dia.
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente,
faleceu Graciliano Ramos. Desa. pareceu
assim um dos grandes Vultos da Literatura
brasileira. Era êle, senão o maior, um dos
nossos maiores romancistas. E dos maiores
não do pelas características do seu estilo,
como pelo sentido social de sua obra. Está
ela cheia de sofrimento numa no. A alma do
noroeste nela geme seus longos sofrimentos.
E ao lado dessas queixas e dêsses lamentos
sente-se o escritor a clamar por justiça,
aquela justiça sem a qual não haverá aquele
minimo de bem estar a que tem direito a
dignidade humana, bem estar que é o
fundamento da ordem e da paz da
sociedade.
Obra de tal fundo social e tão plena de
humanidade não só honra a cultura brasileira,
mas dignifica a própria espécie humana.
Sr.
Presidente,
prestando
esta
homenagem ao meu velho e saudoso ami e
ao meu grande coestaduano – glória das
letras nacionais – quero
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

deixar registrada entre o strabalhos de hoje
desta Casa, a erpressão do meu profundo
sentimento, ao mesmo passo que daqui
envio à eniutada família minhas sentidas
condolências.
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo
mais orador inscrito para depois da ordem do
dia, vou levantar a sessão, designando para
a de segunda-feira 23 do corrente a seguinte
Ordem do Dia:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 35, de 1950, originário da
Câmara dos Deputados, que aprova o
Acôrdo Sôbre Privilegios e Imunidades da
Organização dos Estados Americanos,
firmado pelo Brasil em 22 de Setembro de
1949. (Pareceres: nº 52, de 1953, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; nº 53, de 1953, da
Comissão de Relações Exteriores, pela
rejeição (com votos em separado dos Srs.
Senadores Melo Viana e Alfredo Neves; e nº
54, de 1953, da Comissão de Finanças, pela
rejeição).
Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 43, de 1952, originário
da Câmara dos Deputados que aprova
a Convenção relativa ao reconhecimento
internacional dos direitos sôbre aeronaves.
(Pareceres
favoraveis:
nº
119,
da
Comissão de Constituição eJustiça e
nº 120, da Comissão de Relações
Exteriores).
Discussão unica do Projeto de Decreto
Legislativo nº 51, de 1952, que determina que
o Tribunal de Contas registrara o têrmo
aditivo ao acôrdo celebrado entre o
Ministério da Educação eSaúde e o Estado
do Ceará, para intensificação de assistência
psiquiátrica no mesmo Estado. (Pareceres: nº
125, da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade e nº 126, da
Comissão de Finanças, favoravel, com
emenda).
Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 116-52, originário
da Câmara dos Deputados, que aprova
o têrmo do contrato celebrado entre
o Departamento dos Correios e Telegrafos
e a firma Paulo Augusto Goiana, para
a construção de uma linha subterrânea
de dutos e uma linha de postação na
Capital do Estado do Ceará. (Pareceres
favoraveis: nº 99, da Comissão de
Constituição e Justiça e nº 100. da Comissão
de Finanças).
Discussão única do Projeto de
Decreto legislativo nº 77, de 1952, originário
da Câmara dos Deputados, que autoriza
o Tribunal de Contas a registrar a
renovação do contrato celebrado entre o
Ministerio da Educaçao e Enrico Martignom,
para desempenhar, na Diretoria do Ensino
Industrial, a funçao de técnico em
"etrotécnica". (Pareceres contrários: nº 149,
da Comissão d eConstituição e Justiça e nº
150, da Comissão de Finanças).
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 91, de 1952, originário da
Câmara dos Deputados, que aprova o
contrato celebrado entre a Diretoria
Regional dos corerios e Telegrafos do
Rio de Janeiro e Artur Monteiro Guedes
(para arrendamento do prédio sito á rua
de Santa Rosa nº 40, em Niter..i, destinada
a
instalação
da
Agência
Postal
Telefônica).
(Pareceres
favoráveis:
numero 107, da Comissão de Constituição
e Justiça e nº 108, da Comissã de Finanças).
Discussão unica do Projeto de
Decreto Legislativo nº 100, de 1952,
originário da Câmara dos Deputados
que aprova o contrato celebrado ente
o Departamento dos Corerios e Telégrafos
e a firma Campos Bruder Ltd. para
construção da Estação Terminal de
Guarulhos, Estado de São Paulo.
(Pareceres: nº 167, da Comissão de
Constituição e Justiça e nº 168, da
Comissão de Finanças. favorável ao
substitutivo oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça).

Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1952, originário da
Câmara dos Deputados, que aprova a
Convenção Internacional assinada em
Séveres, em 6 de Outubro de 1921, que
modificou a Convenção do Metro, firmada em
Paris em 28 de Maio de 1875, bem como o
seu Regulamento. (Pareceres favoráveis: nº
143, da Comissão de Educação e Cultura e
nº 144, da Comissão de Relações
Exteriores).
Discussão única do Parecer nº 203,
de 1953 da Comissão de Redação,
oferecendo redação final ao Projeto de Lei do
Senado nº 23, de 1950, que atualiza
contribuição mensal dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal para o montepio
civil e as pensões aos seus herdeiros; e
outras providências.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 40
minutes.
TRECHO
DO
DISCURSO
PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR
D0MINGOS VELASCO NA SESSÃO DE 17
DE MARÇO DE 1953
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO
PUBLICADO COM INCORREÇÕES.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – E'
diferente. Há, porém, uma questão em que o
nobre Senador Hamilton Nogueira e eu não
temos divergências: na fé religiosa.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O
nobre Senador Assis Chateaubriand não tem
razão, porque quanto ao catolicismo, aos
dogmas e à fé, não ne entre nós
divergências.
O SR. ASSIS CHATEAUBRÍAND: –
Ambos são católicos, religiosos, com a
mesma inteligência e fanatismo.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – So
divergimos naquilo em que a Igreja nos dá
liberdade; naquilo em que a matéria é
dogmática, eu e o Senador Domingos
Velasco, juntamente com os Senadores
Ferreira de Souza e Apolônio Sales fazemos
côro.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – A
divergência é somente epidérmica.
O SR. DOMINGOS VELASCO: –
Estamos dentro da doutrina de São Tomaz
de Aquino: "In certis ilegível in dubiis,
libertas; in omnibus, charitas". E' o velho
princípio do pensamento cristão.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENHOR RAUL FERNANDES, PUBLICADO
NO "DIÁRIO DO CONGRESSO" DO DIA 18
DE MARÇO DE 1953
que se reproduz por ter sido publicado
com incorreções:
"Meus amigos,
Vassouras me adotou como seu
filho. Deu-me o primeiro alicerce de
uma longa e feliz carreira pública. Entretanto
tudo lhe devendo eu de agora por diante
á vista desta ilegível parecerei seu
credor!
Sabem os promotores deste grande
tributo que tudo fiz para recusa-lo. Só me
rendi quando me deram a ver uma das listas
da subscrição ilegível com que se
angariavam os recursos para esse fim.
Somavam os donativos mais de setecentos
cruzeiros e, excetuados dois, de vinte
cruzeiros cada um, todos os outros eram de
quantias intimas: dois cruzeiros, um cruzeiro,
cinqüenta centavos e por ai abaixo. Era o
povo miudo, eram os amigos humildes
ilegível em me exaltar A recusa, então,
poderia parecer uma desfeita. Tive de me
inclinar e, agora, acontece que para meu
castigo, vou olhar para mim mesmo, com
olhos de bronze que não piscam nem se
ilegível nunca com a mesma expressão
irônica com que "si vera est fama" – tantas
vezes belisquei de leve os meus
interlocutores!
Mas o pior é que a essa justa retorsão
da Nemesis inexorável, se ajunta o remorso
de me ver materialmente imposto à memória
dos vassourenses quando tantos, antes de
mim mereceram mais do que eu, e não
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alcançaram um prêmio análogo por grandes
serviços à comunidade.
A turbulência da política local que por
muitos anos assolou o município balburdiou e
ate sumiu os arquivos públicos.
Perderam-se livros e papeis da Câmara
Municipal as coleções dos jornais, os
preciosos almanaques do "Vassurense"; até
autos forenses desapareceram dos cartórios
nessas lutas mesquinhas!
Se com o ocaso em que os anos
me vão mergulhando coincidissem os
ocios e o repouso, eu me proporia a
fazer
reviver,
para
edificação
dos
vassourenses de hoje, a memória dos
"homens bons", como lhes chamavam as
Ordenações do Reino, os quais em
outros tempos serviram gratuitamente e
com abnegação este delicioso recanto da
terra fluminense.
A do Barão de Vassouras que por
mais de cinquenta anos se associou a
tôdas as iniciativas para melhoramentos
locais; a do seu irmão João Evangelista,
que na decada de 1850 foi a alma de
quantas comissões se criaram para
promover esses melhoramentos: a do Barão
do Pinguá, fundador do hospital para
indigentes; a de Caetano Furquim, presidente
da Camara Municipal que num só
trieno Calçou quase tôdas as ruas e
canalizou a água da Serra para chafarizes
públicos, de contaria aviada, dotados
de torneiras de bomba que ilegível
num instante um barril e nada deixavam
ilegível a do Barão do Amparo que
sustentou durante anos o Hospital da
Senta Casa. Ambrosio Coutinho, mediano
fazendeiro na Estiva, deu mais de trinta
contos, para as obras da Matriz as
quais pouca gente ilegível começaram
com donativos da população de Serra
ilegível do Tinguá.O Visconde de ilegível
de depois de socorrer e consolar a
nobreza na devastadora epidemia de febre
amerela de ilegível associou-se com meu
Pai como principais acionistas, para a
temeraria e incrivel construcão da Estrada de
Ferro Vassourense com apenas seis
quilômetros de extensão para ligar a cidade,
de escassos dois mil habitantes à Estrada D.
Pedro II.
Era uma estradinha a vapor de 60
centimentros de bitola que vendia passagens
e despachava mercadorias para qualquer
ponto da grande artéria central e por isso,
exigia numeroso pessoal: agente, conferente,
telegrafista, contador, para os serviços do
tráfego mutuo além de maquinista foguista,
condutor, guarda-chaves, mestre de linha e
trabalhadores.
Não preciso dizer que a estrada
trafegou sempre com prejuízo e nela se
perderam totalmente os capitais empregados.
A grandiosa obra assistencial de D.
Eufrasia Teixeira Leite ai está à vista de
todos, salvo – cumpre recordar – pelo
devotamento do meu saudoso irmão. Antonio
que amou apaixonadamente a nossa
Vassouras.
É de nossos dias o ilegível Doutor
Alvaro Soares, sempre a correr num
Fordesinho de bigode para acudir doentes
as mais das vezes sem salário. Os
exemplos lhe vinham de longe, e entre
os presentes, talvez só eu e meus
irmãos tenhamos conhecido os seus
caridosos predecessores os Drs. Lazzarimi,
Corrêa de Figueiredo, Paulino Gomes
da Costa, Alberto Leite Ribeiro que
todos
morreram
pobres
e
aquele
extraordinário
Doutor
Lucindo
Filho,
médico abalisado, ilegível pianista, Jornalista,
que fez do seu semanário "Vassourense"
um escrinio de jóias ilustração da
cidade, onde cada domingo colaboravam
em primeira mão os astros da época:
– Raimundo Correia, então juíz municipal
aqui, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac,
Luís Murat, Coelho Neto, Machado de
Assis,
Valentim
Magalhães,
Pardal
Mallet, Augusto de lima, meu mestre
Alberto Brandão e "tuttiquanti".
O diacho do homem tinha tempo
para tudo: via os doentes, lia as me-
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lhores revistas médicas, redigia o jornal,
traduzia Virgílio e altas horas da noite,
abrindo o seu "Gaveau", inundava a rua
Visconde de Araxá com os acordes mais
puros de Beethoven e de Chopin. E ainda,
passando na casa de negócio dos irmãos
Donato e Nicolao Terzella, achava lazer para
jogar ao balcão uma partida de damas com o
Nicolao, um italiano fenomenal, que nunca
conseguiu aprender a vender um metro de
chita, e, no entanto, era eximio nesse jogo
astucioso.
Esses médicos exemplares pobres
demais para auxiliar a construção de
monumentos ou o calçamento de ruas,
ajudaram os pobres a viver e entraram por
sua abnegação na galeria dos benem ritos
da cidade.
Nenhum dos benfeitores, cuja lista não
exauri, teve estátua ou herma, e, por isso,
não é sem vexame que me vejo agora mais
recompensado da que eles.
Se prestei alguns serviços a Vassouras
e ao país, como o vosso intérprete
bensvolamente recordou, quero deixar
constância de que fui favorecido, mais do que
outros pelos acasos que me levaram a altas
posições, e pela vida, mais longa do que a
deles, que me foi dado viver. Mas, no que
toca a Vassouras, não fiz mais do que
retribuir o que dela recebi.
Aqui aprendi o que mais me serviu nas
posições a que cheguei.
Aos sete anos de idade, de calcinhas
curtas, a maleta dos livros a tiracolo por esta
mesma área de jardim passava eu
diariamente para aprender as primeiras letras
com Ernesto Sardinha, no colégio do Padre
Pontes, estabelecido onde hoje é o hotel
Mara.
A casa não comportava mais do que
uns quinze alunos internos; os outros,
eramos externos. Nunca vi para colégio tão
pequeno tantos proprietários, nada menos
quatro: – os Drs. Domingos de Almeida,
Alberto Leite, Jacinto de Almeida e o padre
Pontes.
Daí, no ano imediato, passei para o
famoso colégio de Alberto Brandão, de cuja
importância darei idéia, dizendo que tinha
alunos de tôdas as provincias do Brasil e
contava como professores "full time" o sábio
filologo Lameira de Andrade, o matemático
Felisberto de Menezes, mais tarde uma das
notabilidades do corpo docente do Colégio
Militar, e o meu inesquecível mestre e amigo
Luiz AIves Monteiro, anos depois professor
no Colégio Sion, em Petrópolis, e na Escola
Normal de Niterói, para cujo colégio me
transferi quando Alberto Brandão, em 1888,
mudou o seu para o Rio de Janeiro.
Nestes colégios, passei oito anos, até
1892. Quando externo, terminadas as aulas,
e havendo juri, eu não perdia o espetáculo.
Digo espetáculo porque o juiz de direito D.
Carlos de Souza da Silveira imprimia aos
julgamentos impressionante solenidade: êle
de beca onde alvejava o arminho da gola, os
advogados
e
o
promotor
público
obrigatoriamente encasacados e mais
frequente na defesa Sebastião de Lacerda,
cuja eloqüência me empolgava e eu
procurava imitar em juris de brinquedo no
colégio.
Nesse tempo editei e redigi dois
jornaizinhos quinzenais de um palmo primeiro
"O Colegial", tendo como gerente Paulino
Matoso, depois "A Juventude", onde Oscar
Costa fêz as primeiras armas com que muitos
anos depois foi gerente e co-proprietário do
venerando "Jornal do Comércio".
Os jornaisinhos davam-me um trabalho
angustiante, primeiro para arranjar os
dez mil réis para pagar a tiragem de
cada número às oficinas do "Vassourense",
e, pior do que isso, para arranjar o texto
para as quatro paginazinhas. Andávamos
à cata de aniversário, nascimentos,
batizados e visitas ilustres à cidade
para encher o noticiário. Como isso
não bastasse, pedi a Renato Zamith que es-
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ticasse ao máximo a seção de charadas e
logogritos com a ajuda de quantos
almanaques lhe catam nas mãos. Afinal,
desesperado, comecei a
Os
jornaizinhos
davam-se
um
tradução de um livro imenso de mais de
quatrocentas paginas, sôbre a expedição
polar de fragata francesa "La Jeannette". A
êsse ritmo se "A Juventude" ainda
aparecesse até hoje, andariamos na metade
do cartapácie!
Tempos modestos em que os meninos
não tinham futebol nem cinema...
Fechado o colégio Monteiro, andei por
S. João D'EL Rey e por São Paulo,
terminando os estudos preparatórios. Mas as
férias eu passava aqui, pois meu pai já
vendera a fazenda em Valença, onde nasci, e
para Vassouras transportara os penates.
Depois, vieram as férias de estudante
superior.
Formado em direito aqui advoguei
durante dez anos, começando associado
generosamente por meu irmão José aos seus
escritórios em Vassouras e na Barra do Piraí.
A breve trecho porém, e ainda inexperiente,
sofri a dôr de vêr prematuramente arrebatado
ao meu afeto o melhor dos mestres.
Encontrei-me, assim, entregue a mim
mesmo, mas tive a sorte de aprender o
espinhoso ofício defrontando-me quasi
sempre com um profissional da estatura do
erudito jurisconsulto e humanista Dr.
Domingos
de
Almeida,
e
gravando
indelevelmente em meu espírito a imagem da
justiça perfeita, tal como a administrava o
insigne magistrado que foi o Dr. Oliveira
Machado Júnior, o Dr. Machadinho como
todos lhe chamavam com respeitoso carinho.
Quando me mudei para o Rio de
Janeiro, lá fiquei estranho à vida pública
urbana pois em Vassouras me conservei
eleitor até hoje e nunca perdi ocasião de
voltar a passeio, em visita eu em férias
forenses.
Valenciano de nascimento, e cem nunca
esquecer que até aos catorze anos foi a terra
valenciana que me sustentou e aos meus
fiquei vassourense de adocão vivendo as
vicissitudes da cidade e do município,
sempre interessado nos seus negócios e
militando na política local.
Vereador durante sete anos deputado
estadual em três legislaturas, representando
o distrito na Câmara Federal por mais de
vinte anos era natural, e até obrigatório, que
nessas posições eu servisse à comunidade
vassourense em quantas ocasiões se me
ofereceram.
Servi também o país no exterior e
alguns êxitos que alcancei nessa esfera
certamente foram parte importante nos
motivos de manifestação que ora reune em
tôrno de mim os vassourenses unânimes.
Andei esquecido em muitos anos
de ostracismo: mas nos últimos meses,
e quando menos esperava fui apanhado
pelos feixes de luz de poderosos
holofotes.
Primeiro foi a minha velha e gloriosa
Faculdade de Direito de S Paulo que me
conferiu em agôsto a dignidade máximas de
doutor "honoris cauff em cerimônia sem
precedente pela sua solenidade. Trazido
assim a ribalta entre flores, cujo colorido se
sublimou no esplendor de uma crônica de
Raquel de Queiroz, logo depois Gilberto
Amado num generoso impulso a que nunca
serei bastante agradecido, puxou-me mais
para a frente e soltou em meu elogio como
uma girandola fulgurante, os "Traços para um
Estudo", estampados no "Jornal do
Comércio".
Êste brilhante escrito do admirável
ensaísta,
poeta
e
internacionalista,
que atualmente, sem alarde, quasi ignorado
pelos que, no Brasil, o devem lêr em primeira
mão está redourando no estarngeiro os
brazões culturais de nossa pátria bem como
as manifestações de S. Paulo moveram
as elites uruguaias a levantar minha can-

didatura ao prêmio Nobel da Paz, e
logo
apoiada
pelos
Conselhos
das Universidades de São Paulo e de
Belo
Horizonte,
pela
Faculdade
de
Direito da Universidade do Brasil, pela
Academia de Letras e, individualmente,
pelos
eminentes
jurisconsultos
Doutores
Levi
Carneiro
e
Haroldo
Valadão.
Hoje,
os
vassourenses
erigem
em
minha
honra
a
erma
agora
descerrada.
Esta vertiginosa corrida para a
notoriedade, que me confunde e recupera em
meses o que não se fêz em decênios,
lembra-me – se é licito comparar grandezas
tão diferentes – o tadista britânico e fino
letrado que foi Lord Balfour. Passara êle a
vida, da mocidade à velhice, na Câmara dos
Comuns. Foi Primeiro Ministro e inúmeras
vêzes Ministro de Estrangeiros. Primo dos
Cecil, pertencia à melhor nobreza da
Inglaterra. Por incrível que pareça quando o
conheci na Conferência da Paz, em 1919 e
depois nas Assembléias da Sociedade das
Nações em 1920 e 1921 êle ainda era,
simplesmente Mister Balfour. De repente, em
menos de três semanas, o rei Jorge V o
elevou sucessivamente a Barão, Visconde,
Conde e Lord.
Logo depois, o velho estadista
morreu.
Não sou supersticioso; mas sem
imaginar que as honras me chegam agora
tão apressadamente porque o tempo,
considerada a minha idade, esteja surgindo,
posso ter outro medo; o da deusa
incorruptível e severa, que abaixa os
orgulhos e nivela os homens no seu humilde
destino.
Foi pensando nela que Solon, ao
defrontar-se com Créso no auge da opulência
e do podério desatou a chorar. Perguntandolhe o rei a razão de tantas lágrimas
respondeu-lhe o sábio: "Estou imaginando as
penas que os deuses te reservam, por preço
de tua glória presente".
Sei que às medalhas têm duas faces.
Mas é tão bela a que os vassourenses agora
me põem ao peito, que, resignado, e até
contente, posso afrontar o inevitável
reverso.
Aos promotores desta homenagem:
aos vassourenses que para ela concorreram
tão numerosos; aos amigos aqui presentes,
alguns dos quais vieram de longe
para participar de meu júbilo: e às
autoridades que me honraram solidarizandose com o povo – a todos o meu mais rendido
agradecimento.
SENADO FEDERAL
ATOS DO DIRETOR GERAL
O Sr. Diretor Geral, no uso de suas
atribuições, resolveu:
Pela Portaria nº 14, de 19 de
Março
corrente,
designar
o
Oficial
Legislativo,
classe
M,
João
Alfredo
Ravasco de Andrade, para secretariar a
Comissão Especial para conhecer o veto
parcial opôsto pelo Sr. Presidente da
República ao art. 2º do Projeto de
Lei nº 1.301, de 1951, na Câmara e 34,
de 1952, no Senado), que altera a
redação dos arts. 2º e 3º da Lei nº 770 e 21
de
Julho
de
1949
e
dá
outras
providências.
Conceder
o
salário
família
ao
Servente, classe H, Marciano José da
Silva, a partir de Outubro de 1951, em
relação ao seu dependente Daniel José da
Silva.
Pela Portaria nº 15, de 20 de
Março
corrente,
transferir
o
Oficial
Legislativo, classe J, Maria de Lourdes
de
Oliveira
Rodrigues,
da
Diretoria
da
Ata
para
a
Diretoria
do
Expediente com exercício na Seção do
Protocolo.
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DISCURSO PRONUNCIADO PEJO SR.
SENADOR ASSIS CHATEAUBRIAND NA
SESSÃO DE 4 DE MARÇO DE 1953:
A LIVRE EMPRESA NA EXPLORAÇÃO DO
PETRÓLEO COM OS RECENTES
EXEMPLOS DA VENEZUELA DO PRU.
O Sr. Assis Chateaubriand pronunciou
no Senado Federal na sessão de quarta-feira
última, na hora do expediente o seguinte
discurso:
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente faz cêrca de doze dias, tive de
suspender, pelo esgotamento do tempo de
que dispunha, o debate que encetara, nesta
Casa, sôbre os eleitos salutares da
exploração do petróleo, dentro do esquema
da iniciativa, não so nos Estados Unidos e na
Ásia, como também na América Latina, se
apresenta como o caminho ideal para fazer
render, em sua plenitude, essa riqueza, quem
a tenns em estado potencial. Estamos
advogando o perfilhamento da mesma tese,
pelo Parlamento brasileiro. Desde mais de
vinte anos, temos levantado o monopólio
estatal, tanto pela indústria do aço quanto do
petróleo. Se é preciso converter o Brasil num
produtor e exportador do óleo em bruto e
produtos acabados, ferro, manganês, a
estrada já está aberta. O caminho mais
rápida e mais produtivo é o da iniciativa
privada. Tal o ritmo dos Estados Unidos, do
Canadá, do Reino Unido, da Venezuela, ou
seja, dos Estados e dos povos que dão à
palavra nacionalismo o sentido de construção
da grandeza nacional, em vez do
jacobinismo, cuja tradução se cristaliza no
ódio e no medo da cooperação com as
nações mais adiantados para a formação de
nosso progresso.
Existe nesta parte do continente
uma riquíssima República, a qual ocupa
o segundo lugar na produção do óleo
do
mundo,
e
o
primeiro
como
exportadora. Só para os Estados Unidos
ela exporta perto de 43% de milhão e
800 mil barris que extraí por dia. Mais de 2
bilhões de dólares se acham investidos ali na
industria petrolífera. Esse país é a
Venezuela. Sua fenomenal prosperidade foi
consolidada tôda ela na base do petróleo
entregue à livre emprêsa, e o Estados a
cogitar
de
outros
problemas
e
a
resolvê-los.
Sr. Presidente, o óleo é uma ramo de
atividade para o qual nos falha tôda e
qualquer experiência. Acordamos para êle,
faz doze anos. As iniciativas havidas
anteriormente à guerra, foram o que se pode
chamar de autênticas "siderúrgicas". Onde se
formava urna companhia de petróleo era fácil
encontrar desde logo o rastro do "black-mail".
Indivíduos egressos das cafuas das
delegacias de policia, do Rio e São Paulo,
vinham para o mercado de títulos, vender
papéis de sociedades anônimas, sob a
alegação de explorar petróleo, quando o
negócio dessa malta de salteadores da
economia privada, consistiu em explorar a
boa fé do público. Impossível, pois, fôra dizer
que o Brasil tenha tido dêsse lençol de
pirataria, dessa vasa imunda, com exceção
dos empreendimentos ilegível por um
Guilherme Guinle, um Luiz Belim Paes Leme,
um Justo de Morais.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Um Amaro
da Silveira.
O SR. ASSIM CHATEAUBRIAND: –
...Sim, um Amaro da Silveira, diz ilegível V.
Ex.ª outra experiência que não o assalto à
bolsa dos incantos. Acredito Sr. presidente,
que não existe, em nenhum país do mundo,
sociedades anônimas mais desmoralizadas
do que 90% das que aqui todo o dia se
formam para desvalijar os portadores das
reservas da nossa economia privada.
O Estado brasileiro não sabe até hoje o que
seja a proteção adequada a ser oferecida
ao mercado de investidores de capitais.
De cada dez sociedades anônimas que se
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formam para recorrer à subscrição pública,
oito são arapucas, cujos diretores dispõem
das melhores gazuas para figurar os
pequenos subscritores. As cartas patentes
dadas entre 1939 e 1945, para o
funcionamento de novos bancos, mobilizou a
flor dos batedores de carteira da Colônia
Correcional de Dois Rios e da Ilha dos
Porcos, habilitando-os oficialmente, a se
tornarem banqueiros, neste país.
Com os antecedentes conhecidos
a conclusão a tirar é que nada sabemos
e
nada
entendemos
de
petróleo,
pelas nossas próprias ações. Logo, o
que tem a fazer o Brasil, será caminhar
para o que outros países, para além do
noviciado, já praticam desde perto de um
século. Quem trabalha com monopólio estatal
são Rússia, México e Pérsia. Ao lado, porém,
dêsses países, há a registrar Inglaterra,
Estados
Unidos,
Canadá,
Venezuela,
Colômbia França e Perú, fazendo pesar
muito mais na balança a concha da iniciativa
privada que é a rêde do monopólio
estatal.
Temos tantas iniciativas úteis a
acometer, tantos planos pertinentes à
saúde pública, à educação, a alimentação do
povo brasileiro a realizar, que não se
compreende
se
venham
a
desviar
desse assunto os nossos parcos recursos
para levar o Brasil à "aventura do
petróleo". Será que não basta uma
melancólica experiência já tirada, com
prova dos 9? Ai está o Conselho Nacional
de Petróleo, que já despendeu um bilião
e trezentos milhões de cruzeiros, para ter
até hoje limitada a sua ação positiva,
como prospecção e refinaria, a Mataripe,
no
Reconcavo
Baiano.
Os
outros
poços perfurados pelo Conselho, são até
agora poços secos. Quer dizer: os bilhetes
saíram brancos. Esperam os nossos
compatriotas,
como
os
compradores
da Loteria Federal, que "o seu dia
chegará". Mas até agora ninguém ficou
rico", a não serem os venezuelanos, ingleses
e americanos, que nos vendem o seu
petróleo, explorado na base da "free
enterprise".
Há poucos dias, Sr. Presidente, ao e
falar acerca da Venezuela, não tive
infelizmente, tempo para exprimir nem pela
metade, o que o petróleo, em tão poucos
anos, propiciou a essa comunidade de quatro
milhões e meio de habitantes do Mar das
Caraíbas. E' um panorama de prosperidade
tão singular aquele oferecído pelo petróleo,
ali explorado pela fôrça de iniciativa privada,
que o fisco logo se torna o maior sócio do
negócio. Ele só entra com a concessão. Não
arrisca um "bolivar". Não traz, uma
prospecção. Cogita de outros problemas da
administração que não o petróleo. No fim do
ano de 1951, sabem o que o petróleo lhes
trouxe? 752 milhões de dólares! Não dá para
estarrecer? Que vastos desajustados somos
de uma realidade mundial! Não se logra
atinar como é que uma experiência dessas
não tentou, até agora, o nosso Govêrno, não
seduziu a nossa opinião pública, não
fascinou o seu Parlamento! Haverá melhor
negócio o mundo do que um govêrno não
fazer fôrça de qualquer natureza para tocá-lo
por diante, a receber 752 milhões de dólares
no fim do ano, por conta da sua inercia."
Sr. Presidente, eis alguns algarismos
que não figuram no meu último discurso
sôbre a Venezuela, pois agora os
consegui:
Em 1921 a produção de óleo deu US$
27.000.000,00 ao Tesouro venezuelano: em
27.000.000,00 ao Tesouro venezuelano; em
1931, US$ 10.000.000,00 (321.000 barris):
em 1941, US$ 108.000.000,00 (625.000
barris). Em 1951 o petróleo dá por ilegível
fiscal, quer dizer, diretamente, ao tesouro da
Venezuela, US$ ilegível. ilegível passa de
4.145 barris diários em 1931 para 321 mil em
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1931; 625 mil em 1641; e para 1.700 mil em
1951.
E justamente o que o café, na invejável
e privilegiada posição estatística que êle
ocupa, atualmente, está dando para tôda a
economia brasileira. Mas o café constitui uma
lavoura secular para o Brasil, ao passo que o
petróleo em escala apreciável começa na
Venezuela em 1931. Só através de uma
única e exclusiva fonte, que é o petróleo e
Venezuela logra receber tudo aquilo que o
café, bicentenário aqui, consegue dar ao
Brasil, São Paulo esta reduzido a uma safra
mesquinha de sete a oito milhões de sacas.
Dr-se-ia que estamos condenado a ver o
acaso da lavoura cafeeira em nosso país.
Encontro nos maiores cafezais de São Paulo
um amargo pessímismo a propósito do futuro
do café, tanto ali como no Estado de Minas.
A matéria orgânica do solo empobrece e
pouco se está fazendo para devolvê-la.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soa
nos tímpanos): – Pondero ao nobre orador
que dispõe de apenas três minutos para
terminar suas considerações.
O SR. PLINIO POMPEU (Pela ordem):
– Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª consulte o
Senado sôbre se consente na prorrogação
da hora do expediente, a fim de que o nobre
Senador Assis Chateaubriand conclua sua
oração.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
Senado acaba de ouvir o requerimento
formulado pelo nobre Senador Plínio
Pompeu, em que pede a prorrogação da hora
do expediente, a fim de que o nobre Senador
Assim
Chateaubriand
termine
seu
discurso.
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam, queiram permanecer sentados. –
(Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre
Senador Assis Chateaubriand.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente, só pelo vício de ouvir falar sôbre
petróleo, podemos admitir que o nobre
senador
Plínio
Pompeu,
conhecedor
consumado do assunto, tanto que o domina
dez vezes melhor do que eu, formule o
pedido de prorrogação da hora do
expediente, ou acabada de fazer à Casa.
O SR. MELLO VIANNA: – E pelo prazer
de ouvir o orador.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – V. Ex.ª tem
estudado o problema do petróleo de visu,
porque visitou suas fontes de produção, ao
passo que eu apenas o conheço pela
literatura.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Muito grato ao eminente senador Mello
Vianna. Conhece o senador pelo Ceará o
petróleo pela literatura mas versa-se como
dizem os clássicos portugueses, com mão
diurna e noturna, através de uma invejável
proficiência. S. Ex.ª apresenta ao Brasil uma
cultura da questão do óleo das mais
abalisadas. Essa cultura constitui, hoje,
patrimônio do Senado.
O SR. POMPEU: – Bondade de V. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Creio formular, meu nobre colega, um
julgamento pela unanimidade da Casa.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Agradeço
a referência que V. Ex.ª faz a minha
pessoa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Se os Estados Unidos têm dois mil
e trezentos litros de petróleo "per capita",
o Canadá mil trezentos e noventa e sete e
a
Suécia,
setecentos
e
doze,
a
Venezuela, essa já pulou ágil para
seiscentos e noventa e três. E' uma
nação, no que diz respeito ao consumo
de petróleo "per capita", que bate a
Austrália e Nova Zelândia, a Inglaterra,
a Holanda, a França, o Uruguai e Argentina,
o México e o Brasil. Quem poderia super,
há quinze anos que a República, a qual vi-

veu dois decênios nas mãos toscas de
Vicente Gomes, submetida ao freio dessa
tirânia tão peculiar à América Latina, pudesse
surgir para o prestígio da civilização com tão
surpreendente signos de progresso? Curioso
o papel dos ditadores, na Venezuela e no
Peru, para a universalização do petróleo
nacional. O que o General Vicente Gomez
praticou na Venezuela o General Odria o fez
no Peru. Como agiram os dois?
Renegando tôdas as veleidades se
imposturas do monopólio estatal, sem que o
Estado se superpusesse à iniciativa privada
ou ao indivíduo, pelo contrário, respeitando
os direitos de todos aqueles que requerem
concessão para pesquisar e explorar o
petróleo no território nacional. Tal a solução
fecunda que Vicente Gomez deu à
Venezuela. Que bela e oportuna reação do
Estado venezuelano, sob o gladio de um
ditador ilegível. Êle é um produtor de
petróleo, e como tal se abstém de ser um
concorrente,
da
iniciativa
particular.
Abandona o óleo, mas em compensação
quantos
outros
enormes
problemas
nacionais, não aborda e resolve!
O SR. PLÍNIO POMPEU: – No
Brasil, entretanto, onde tantos problemas são
insolúveis por falta de recursos entendem
que o do petróleo não deve ser resolvido com
o auxílio do capital estrangeiro. Em todos os
países, todavia, inclusive na América do
Norte, foi êle solucionado por esta forma.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
seu problema de petróleo os Estados Unidos
resolveram-no com o capital inglês, francês,
belga, holandês e, até alemão. Na época, o
país não tinha poder naval nem militar. Era
um Estado desarmado como o Brasil de hoje.
Como se explica então, que êsses capitais
não tivessem nenhuma parte da América,
procurado envolver a soberania da União
fraca, na engrenagem imperialista, que os
exaltados do nacionalismo, os jacobinos
brasileiros, vislumbraram, a todo momento na
questão do petróleo no Brasil?
Que o mundo permaneça livre dessa
talagarca negra de fantasmas que só
os cérebros excitados e as imaginações
mórbidas dos jacobinos, insistem em
ver dentro dos poços brasileiros de
petróleo, abertos para iniciativa privada de
fora.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – O nobre
colega tem tôda a razão.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A
política geral do Estado venezuelano, no que
se refere às suas relações com a indústria
petrolífera foi exposta pelo Ministro de Minas
e Hidrocarburos do país. Dr. Santiago Vera
Esquerdo, no discurso inaugural da
Convenção Nacional do Petróleo, realizada
em Caracas, entre 9 e 18 de setembro de
1951. "A legislação nacional sôbre a matéria
– disse o Dr. Esquerdo – a qual, como tôda
obra humana é suscetível de melhoria, reflete
plenamente as duas idéias fundamentais que
vêm
regendo
a
política
petrolífera
venezuelana: segurança e garantias legaís
aos invensionistas de um lado, cuidadosa
proteção aos interêsses da Nação, de outro.
Nossa legislação dispõe que a Nação tenha
uma participação importante nos benefícios
da indústria e permite em determinados
casos aumento dos recebimentos em função
de circunstâncias específicas. Determina um
mínimo de percepção e torna possível exigir
do capital uma maior contribuição, em função
sempre das condições econômicas que
cercam a indústria em determinado lugar e
em momento dado".
Referindo-se também à crescente
contribuição do petróleo venezuelano no
abastecimento do mundo ocidental, o Sr.
Esquerdo acrescenta:
"A Venezuela está empenhada em
que uma maior expansão de sua
atividade
petrolífera
se
leve
a
efeito, assegurando ao capital privado um lu-
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cro que represente estímulo para sua
inversão, mas contribuindo no maior gráu
possível para melhorar as condições de vida
do país e a acelerar o ritmo de seu
progresso. (Memória do Banco Central da
Venezuela, 1951, páginas 43 e 44).
A preocupação muito viva dos dirigentes
da Venezuela de utilizar no maior gráu
possível a renda do petróleo para melhorar
as condições de vida do povo e acelerar o
rítmo do progresso do país esta simbolizada
no slogan nacional mais conhecido: "Semblar
el petróleo" ou seja, "Semear o petróleo".
Entre 1945 e 1949, a renda fiscal da
Venezuela foi de 6.537 milhões de bolivares
(2.179 milhões de dólares), desse total 4.115
milhões de bolivares (1.371,6 milhões de
dólares) ou seja, 63% derivaram diretamente
da indústria do petróleo.
Vou dar ao Senado aqueles aspectos
típicos da política de semear o petróleo, dos
venezuelanos, sem o Estado fazer dele
monopólio:
– Auto-estrada La Guaira-Caracas –
custo US$ 45.000.000,00; – Pier em La
Guaira – custo US$ 21.000.000,00.
– Outros portos também melhorados em
Maracaibo Puerto La Cruz, Puerto Cabello;
– 7.000 quilômetros de estradas
construídas entre 1938 e 1951; desse total
2.000 quilômetros pavimentados dos quais
2.000
construidos
diretamente
pelas
companhias petroliferas.
– 16.000 casas populares consrtruídas
em 15 cidades principais.
– O número de escolas aumentou de 15
em 1936 para 6.500 em 1951; ensino
gratuito é proporcionado a 400.000
estudantes. Destas escolas, 265 possuem
restaurantes para estudantes pobres; em
1952 foram fornecidas 10 milhões de
refeições, por um custo de 4 milhões de
dólares;
– 27 aeroportos principais e sessenta
menores;
– 24 colonias agrícolas em todo o país,
sendo Turen já de reputação internacional;
– Modernização de Caracas. Apenas a
nova Av. Bolívar está orçada em 200 milhões
de dólares;
– Universidades de Caracas, composta
de 14 edifícios e 1 hospital de 1.200 leitos, de
um custo orçado em 50 milhões de dólares;
– 35 hospitais em todo o país, sendo
desenvolvido também um trabalho metódico
de saneamento. Desde 1946, por exemplo, a
malaria está virtualmente extinta no país;
– 19 hotéis nas principais cidades;
– 83 mercados modernos distribuídos
em 16 Estados; o custo de cada um deles
oscilando entre 80 a 100 mil dólares. Os
mercados já proporcionaram uma redução de
25% nos preços dos gêneros alimentícios.
Como outros exemples da política
venezuelana
de
semear
o
petróleo
poderíamos ainda citar:
– Construção de parques infantis;
– Centros de treinamento técnico;
Matadouros, telégrafos, usinas elétricas,
aquedutos, irrigação e reflorestamento,
serviços de água e esgôtos praticamente em
todas as cidades, concessão de créditos
agropecuários e empréstimos comerciais e
industriais, modernização dos serviços
governamentais e edifícios públicos.
A Venezuela com uma população de
apenas cinco milhões de habitantes,
consome 62.000 barris de produtos
petrolíferos por dia, ou seja, mais ou menos,
a metade do consumo do Brasil, que tem
uma produção onze vezes maior. Mal grado a
extração de 1.800 mil barris, que dão hoje os
poços venezuelanos, as reservas petrolíferas
do país continuam aumentando:
1940.......................
1945.......................
1950.......................

Barris
5.107.000.000
7.150.000.000
9.350.000.000
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SR. PRESIDENTE: – Semear petróleo
significa colher civilização e suas flores
ilustres. Quem semeia petróleo colhe
educação,
universidades,
escolas,
laboratórios,
estradas,
jardins,
ar
condicionado etc. A Venezuela trata o
petróleo na normalidade da rotina, com que
ela trata o café e nós as bananas, o milho, o
manganês, o ferro, e os minérios críticos.
Óleo para a Venezuela não é bicho de sete
cabeças. Não é mistério. Não é caixa
encourada.
Por
isso,
enquanto
o
venezuelano
enriquece
extraindo
e
industrializando o petróleo, nós nos
empobrecemos discutindo, como bizantinos,
quem deverá perfurar poços e construir
refinarias. Somos todos aqui absurdos e
descuidados,
como os romanos de
Constantinopla, as vésperas da entrada dos
turcos.
Se a República venezuelana constitui
um primeiro espelho, digno de nêle mirar-se
o Brasil, que dizer então do Perú, de entrada
muito mais recente na orbita do petróleo, e,
portanto com uma experiência, da qual
deveria aproximar-se a do Brasil? Estranho
paradoxo. Vai ser um govêrno de perfeita
ilegalidade, um govêrno de fato, uma
administração militar que irá restituir ao Peru
o clima de liberdade econômica dentro do
qual, em três anos, êle terá passado da
convalescença á cura. Curado como?
Fazendo a sua trajetória da miséria
econômica, em que jazia, para a
prosperidade de hoje, que é a solvabilidade
nacional dentro dos métodos da escola
liberal. Começou o presidente Odria
libertando o comércio do cativeiro do
tabelamento dos preços internos. Quem diz
tabelamento de preços, diz produção limitada
e consumo insatisicito. A suspensão do
contrôle dos preços se segue o desafogo das
fôrças produtoras.
ilegível Isso era pouco: o govêrno
Bustamante pagava o preço caro de todos os
governos socialistas, êle era a inflação, com
o desequilibrio orçamentário. O regime
autoritário peruano se importa logo pelo
equilíbrio do orçamento, o fortalecimento a e
liberdade imediata da moeda. O ilegível é
hoje uma moeda livre e fortíssima, porque
garantida pela prosidade de um Estado
ilibado. Compra-a e vende-a quem quer, em
Lima. A liberação da moeda, com os
orçamentos
em
equilibrio,
geraram
automaticamente um sólido capital de
confiança para o país, tanto no exterior como
no interior.
Tenho aqui um boletim do Fundo
Monetário Internacional: em 1918, o Peru teve
quase oito milhões de dólares de deficit na sua
balança mercantil. Em 1951, ela já apresentava
um saldo de quatro milhões. As suas reservas
de ouro e dólares que entre 45 e 49, haviam
caído de 33 milhões para 32, em novembro de
1949 já estão em 57 milhões.
Quando estive no Peru, em 1949, o país
lutava com a penúria de capitais externos.
Naquele ano êle só recebera 5 ½ milhões. Mas,
em 1949 esses 5 ½ milhões são 10,9 milhões;
em 1950, 14,2 milhões e em 51, 43,2 milhões.
O gênio administrativo do presidente
Odria não se restringiu, porem só
em
deflação
monetária,
trocando
deficits
por
saldos
orçamentários,
e
policiando
o
meio
circulante.
Sua
campanha contra os custos ilegível atinge
também ao crédito bancário, para saneá-lo,
restringindo-se a ajuda da produção. A
consequência dessa sábia política de
barateamento da vida, foi a compressão dos
preços das utilidades. Num triênio – 46-49 – os
preços no Peru tinham subido 132%. ilegível
espiral da inflação. Nos dois anos subseqüentes,
êles apenas ilegível em 40%. E aí se
estabilizam, para estabilizados ficarem, durante
ilegível dezoito meses.
Os grandes investimentos estrangeiros,
no Peru são no campo do petróleo.
A’
Internacional
Petroleum
ilegível
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(Oil de de New Jersey) perfurou em
1952, 141 poços, 73 foram positivos. Além da
Internacional, no Peru se encontram a
Richmond Petroleum Co., subsidiária da
Standard Oil Co. ilegível Califórnia; a ilegível
Corp. e a ilegível Petroleum Co., que é
ilegível pela Ohio Oil, Continental Oil e a
Amerada Petroleum. Também a "Seaoil,
Ltd." e a "Peruvian Oils, Minerals Ltd.", duas
entidades
canailegível
já
requerera
concessões. De ilegível de 8,5 milhões de
ilegíveldidos em concessões só as emprêsas
norte-americanas solicitaram quatro ilegível
ilegível resulta, tamanho afluxo de
interêsse de capitais do Norte, isto é, do
Canadá e dos Estados Unidos para o Peru.
Assim o explica o Sr. Paul Lambright, diretor
geral da International Petroleum Co., em
Lima.
"A nova legislação sôbre o petróleo (a
lei de Março de 1952) reconhece o sadio
princípio de que a iniciativa privada e livre,
nacional e estrangeira, deve fornecer o
capital e os conhecimentos técnicos
necessários para desenvolver as riquezas
naturais do Peru. A lei fixa que os lucros
serão divididos igualmente, entre as
companhias petrolíferas e o govêrno apesar
de pequenos impostos darem na realidade
uma vantagem de 2% para o govêrno. O
prazo das concessões é de 40 anos, com
uma opção de renovação para mais 20 anos.
O equipamento pode ser importado com
isenção de direitos alfandegários".
Encontro num artigo do "Walt Stret
Journal" que uma lei sóbre numeração, tão
favorável quanto a lei sôbre petróleo também
foi aprovada e entra a atrair novos
investidores estrangeiros. A companhia
americana Cerro de Pasco tem sido a
principal emprêsa de mineração do Peru até
o presente. As últimas estatísticas mostram
que, em 1951, esta companhia produziu
25.000 das 35.924 toneladas de cobre
extraidas nesse país; 48.824 das 90.774
toneladas de chumbo produzidas no Peru e
51.450 das 71.663 toneladas de zinco
produzidas durante este ano. Atualmente, a
Cerro de Pasco aplica US$ 50 milhões para a
expansão de suas atuais instalações de
mineração. A maior parte do dinheiro será
usada para incrementar a produção de
chumbo e de zinco, assim como o elemento
de produção de energia.
A Nothern Peru Mining & Smelting Co.,
subsidiária da American Smelting & Refining
Co., possui duas grandes jazidas de minério
de cobre de baixo teor em Toquepala e
Queilevecq, na parte sul do país, e está
atualmente investigando as propriedades que
já adquiriu para determinar a sua extensão e
seu custo de exploração. A Utah Constrution
Corporation explora jazidas de minério de
ferro e pelo menos seis outras empresas de
mineração estão se expandindo ou estão
planejando novos investimentos.
A lei sôbre mineração aprovada pelo
govêrno Odria, conclui o "Wall Street
Journal", estabeleceu um impôsto de 15%
sôbre os lucros, proibiu impostos de
exportação e autorizou um fundo de
depreciação de 20%, proibindo também a
cobrança de direitos alfandegários sôbre a
importação
de
máquinas
e
outros
equipamentos.
Um relatório sôbre o Peru, feito pela
diretoria de um Banco norte-americano o qual
diz: "Se as abundantes riquezas naturais do
Peru naturalmente muito contribuiram para o
estabelecimento das condições favoráveis,
que atualmente existem no país, também não
devemos esquecer que o papel que o
govêrno desempenhou para atingir esse fim
foi importante numa proporção igual ou
mesmo maior". As riquezas minerais e
petrolíferas do Peru eram conhecidas
há muito tempo ilegível somente depois
da criação do atual clima, favorável
nos
investimentos
que
as
companhias
estrangeiras
começa-

ram a explorar essas riquesas de maneira
intensa. O último atrativo para investimentos
criado pelo govêrno Odria seria um ato
destinado a aumentar o crédito do país no
estrangeiro. Durante o último mês o Peru pôs
em vigor um novo plano para chegar a um
acôrdo com os portadores de títulos de
empréstimos em dólares, que há muito não
eram amortizados. O govêrno prepara um
acôrdo semelhante para os portadores de
títulos em libras esterlinas. O Banco Mundial
recompensou as boas intenções do Peru com
US$ 3,8 milhões em empréstimos durante
1952, porém, agora que o ajuste para o
pagamento da divisa estrangeira, entrou em
vigor, espera-se que o Peru conseguirá em
breve
empréstimos
substancialmente
maiores do Banco Mundial e outras
instituições, diz o "Wall Street Journal", que
assim conclui o estudo de um seu observador
sôbre o Peru: "O govêrno peruano também
está invertendo grande parte de seus
próprios fundos, obtidos com as novas
rendas, em trabalhos de desenvolvimento
que, aparentemente, não interessam á
iniciativa privada. Cêrca de US$ 12,9 milhões
estão sendo investidos num programa de
seis anos para a construção de estradas.
US$ 17,8 milhões num programa quinquenal
para o aumento da produção de alimentos
que deverá tornar o Peru autosuficiente em
trigo, arroz e carne. Em 1950, os alimentos
representavam 20% do total das importações
peruanas, caindo para 14% durante o ano
passado".
Grande e fecundo exemplo o que nos
dispensa a administração do presidente
Odria! Ele é o que os Ingleses costumam
chamar
um
"ditador
benevolente".
Confessando as suas próprias limitações no
campo econômico e financeiro, êle se serviu,
para o largo programa que concebeu, dos
recursos de um técnico americano,
especializado em assuntos de economia e
finanças. Em Lima, em vez das COFAPS e
outros aparelhos que são sinais da miséria
do organismo econômico de uma nação e da
impotência governamental, cantam as vozes
da ciência e do patriotismo bem entendido.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permita-me V. Ex.ª um aparte. As vezes
divirjo de V. Ex.ª, porém, em outras ocasiões
aproximo-me de Vossa Excelência.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Já
estava eu estranhando e silêncio do vibrante
colega. Estamos acostumados a caminhar
juntos nesta Casa.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – E que eu estava
ausente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
...eu já me habituei a tocar a nossa
orquestra com a cooperação dos
sustenidos do brioso flautim de Vossa
Excelência.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Sem querer fazer
nenhuma defesa da COFAP, permito-me
lembrar ao nobre colega que já na época
da colonização espanhola, em nações do
Novo Mundo, inclusive México e Peru,
havia contrôle de preços. E, V. Ex.ª
grande ledor da história americana,
certamente há de ter-se deparado com
algumas passagens que confirmam a
minha assertiva. Com relação a êsse
ditador é possivel; tudo é possível neste
mundo,
inclusive
um
ditador
benevolente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E'
liberal afirmo-o a V. Ex.ª. Ouvi em seu antigo
e impertinente adversário, o ex-presidente
Manuel Prado, há pouco, em Paris, exaltar
vivamente os altos padrões administrativos
do general-presidente Odria.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Os sociocrates e inclinam pelo ditador
benevolente.
Renan
chegava
a
pregar,
mesmo,
e
necessidade
do
déspota iluminado. Mas V. Ex.ª deve
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compreender que já superamos essa fase;
encontramo-nos na fase democrática, e
apesar das dificuldades, dos erros e de tudo
o mais, nos sentimos dentro dela
perfeitamente a cavaleiro, com a afirmação
da personalidade humana. Era o pequeno
aparte com que desejava, não interromper
nem contestar as ideias de V. Ex.ª, mas, sob
certo aspecto, colaborar no sentido de
encontrar uma linha imaginária, onde o nosso
pensamento possa fraternalmente caminhar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E
havemos de encontrar essa linha justa. O
presidente Odria foi ditador no passado. Hoje
é uma serenissima e constitucionalíssima
autoridade. Espero que V. Ex.ª, defensor da
personalidade humana e da liberdade, seja o
primeiro, quando o projeto da "Petrobrás"
aqui chegar a advogar conosco a linha
peruana da liberdade de iniciativa – que é um
princípio assás compatível com a formação
espiritual e política do distinto colega.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Muito bem.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
...para que o Brasil possa sair da conjuntura
em que se encontra e da qual só podera
emergir com os concertos de liberdade
comercial, de moeda liberada, da abolição
dos controles, que foi a salvação do Peru,
como vimos através da pequena exposição
que venho de fazer, embora fatigando a
atenção do Senado.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Ainda não
superamos essa fase de liberdade de
comércio; no entanto, urge fazê-lo.
O SR. KERGIVALDO CAVALCANTI: –
Permito-me lembrar a V. Ex.ª que, às vezes,
no fogo do debate, o orador vai além daquilo
que tinha em vista. Num de seus
brilhantíssimos discursos proferidos nesta
Casa sôbre o petróleo...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não vi V. Ex.ª empregar uma frase
conclusiva, em que se manifestava contrário
à "Petrobrás". Declarou, mesmo, que
devíamos rejeitar o respectivo projeto.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sim, rejeitá-lo in limine. Preparemo-nos para
abrir aqui o debate em tôrno da "Petrobrás"
dentro de um horizonte mais amplo do que
aquele em que ela foi discutida e aprovada
na Câmara. E vamos ou modificá-la para que
na sua estrutura venha o petróleo como
iniciativa privada, ou recusá-la, se tal não fôr
possível. O monopólio estatal é que seria um
desastre nacional.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI:
–
V.
Ex.ª
quer naturalmente que se rejeite
o projeto da "Petrobrás" por motivos
que não são os meus. Deseje-o
também,
mas
porque
entendo
que
o
monopólio
deve
ser
exclusivamente
estatal,
desde
a
pesquisa até a distribuição do petróleo.
Ao meu ver, riem a distribuição deveria
reservar-se para terceiros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Concordo com V. Ex.ª. Se o govêrno se
move dentro da órbita do monopólio, a
"Petrobrás" é um monopólio cambaio.
Aqui já chega de perna de pau.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Expliquei o meu ponto de vista.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Insisto em chamar a atenção do Senado
para as duas chaves do soerguimento
do Peru, dessa mesma atonia em
que se acha mergulhado o Brasil.
O
ditador
benevolente
fortaleceu
a moeda, procurando extirpar as raízes da
inflação e para isso caminhando de
espada em punho para o saneamento
orçamentário. Há dois anos que o
Peru manipula os seus orçamentos
com saldos. A segunda chave foi a atmosfera
de liberdade que o ditador rasgou para a
moeda do país. O "sol" peruano é um li-
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berto hoje. E como êle é uma
moeda livre podendo serr
trocada à vontade, toda gente
tem confiança para trazer
seus capitais ao Peru. Com
ordem civil interna, ordem
administrativa e financeira,
tôdas três em perfeito
equilíbrio os orçamentos em
superavit, o general Odria é
hoje um chefe constitucional,
que restitui ao povo peruano
a saúde econômica e o
barrete frígio da liberdade
democrática.
O
perito
financeiro
americano Julius Klein, que
hoje se encontra no Rio de
Janeiro, foi o assessor técnico
convocado pelo govêrno do
Peru para ajudá-lo a abrir as
janelas da prosperidade
nacional.
O SR. KERGINALDO
CAVALCANTI: – Se é como
V. Ex.ª diz, os peruanos
devem ter pouca inteligência.
Para compreender coisa tão
elementar foi preciso dos
Unidos. A mentalidade dêsse
povo mandar buscar êsse
judeu nos Estados Unidos. A
mentalidade dêsse povo
mandar buscar êsse judeu
nos Esta- deve ser bem
medíocre. Nós não estamos
nesse grau.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND: – O
nobre colega acaba de
acentuar a palavra judeu,
com um ar de neo-racista,
como se fôra um dos Plutões
de camisa verde dos fornos
crematórios de Hitler.
O SR. KERGINALDO
CAVALCANTI:
–
Não
sou
racista.
Falo
no
judeu
tendo
em
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vista
a
judaísmo
internacional, que é o alto
capitalismo internacional,
de
que
sou
inimigo
confessado.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND: – Não
participo das restrições que V.
Ex.ª formula contra o
capitalismo israelita. Sem os
semitas, talvez não houvesse
essa maravilhosa rêde da
finança internacional tão útil à
humanidade.
Se
não
houvesse
finança
internacional que teria sido
dêste Brasil? Gosto muito de
negociar com os judeus
porque são o único povo da
terra que ainda trabalha, com
o risco – virtude que êle
adquiriu na perseguição e no
sofrimento. Se V. Ex.ª é filho
de
país
pobre,
subdesenvolvido abençôe os
judeus. Observe que o credito
externo do Brasil desde o
século passado, corre por
conta de uma firma semita –
a Casa Rothschild and Sons.
O SR. KERGINALDO
CAVALCANTI: – V. Ex.ª
toma minhas palavras no
sentido literal. E' equívoco.
Quando falo de judeu, posso
referir-me
a
brasileiros,
peruanos, norte-americanos
ou
chineses.
Apenas
condeno
o
judaísmo
internacional como fôrça
capitalista.
E' uma expressão talvez
hoje um tanto quanto literária,
ou passadista.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND: – Pois
é justo nesse terreno onde
o judeu é formidável. O
judaísmo
in-

ternacional é que promove
antes de tôda a rêde
americana da UNRRA, Plano
Marshall, Banco Mundial,
Banco de Importação e
Exportação, Fundo Monetário
Internacional, a distribuição
dos capitais acumulados no
continente europeu através
do mundo, para levantar os
níveis de vida dos povos subdesenvolvidos. O que os
americanos fazem agora os
judeus já realizam há
dezenas de séculos. O
judaísmo,
na
estrutura
capitalista é um excitador do
progresso.
O SR. KERGINALDO
CAVALCANTI: – Mas é
uma
realidade
incontestável contra a qual
me insurjo os efeitos
malfazejos dêsse tipo de
judalismo.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND: – Se o
nobre colega estudar o
problema com sentimento de
imparcialidade e a retidão de
justiça, que sou o primeiro a
reconhecer no caráter e na
formação moral de V. Ex.ª....
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Obrigado a
V. Ex.ª.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND:
–
...Verificará que nenhum povo
tem prestado à humanidade
tão grandes serviços quanto
o
israelita.
O
crédito
internacional na sociedade
moderna,
é
um
aparelhamento do gênio
construtivo
dessa
raça
formidável.
O SR. KERGINALDO
CAVALCANTI: – De acôrdo
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O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND:
–
...a qual fomenta em tôda
parte a arte, a cultura e
riqueza e o progresso.
Estude V. Ex.ª o papel do
israelita
no
desenvolvimento
dos
Estados Unidos, e olhará
com
respeito
a
contribuição
extraordinária que tem
êle dado àquela nação.
O SR. KERGINALDO
CAVALCANTI: – V. Ex.ª
não deve tomar as minhas
palavras na acepção literal.
Não me refiro ao judeu
como sendo unicamente o
membro
do
judaísmo
internacional; estou longe
de
condená-lo
como
homem nem como raça,
até porque não sou
nenhum
anti-semita
obtuso.
O
SR.
ASSIS
CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente.
Duas
sentenças
para
concluir.
Tentamos
levar a solução racional
do
petróleo
aos
brasileiros
por
via
cerebral.
Até
hoje,
fracassamos.
Não
logramos tocar-lhes a
inteligência e tampouco a
imaginação. Esperamos
que a via intestinal seja
mais eficiente. Andamos
por aí com dôres de
barriga por causa de
dólares de libras, de
florins
marcos,
etc.
Quem sabe se por esta
via não correrá o petróleo
abundante
e
barato
para
os
brasileiros?
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Relação das Comissões
Diretora
Presidente – Marcondes Filho.
1º Secretário – Alfredo Neves.
2º Secretário – Vespasiano Martins.
3º Secretario – Francisco Gallotti.
4º Secretário – Ezechias da Rocha.
1º Suplente – Costa Pereira.
2º Suplente – Prisco dos Santos.
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor Geral
da Secretaria do Senado.
1 – Ivo d'Aquino – Presidente.
Comissões Permanentes
Comissão de Finanças
1º –.Ivo d'Aquino – Presidente.
2 – Ismar de Gois – Vice-Presidente.
3 – Alberto Pasqualini.
4 – Alvaro Adolfo.
5 – Apolônio Sales.
6 – Carlos Lindenberg.
Z – Cesar Vergueiro.
8 – Domingos Velasco.
9 – Durval Cruz.
10 – Mathias Olympio.
11 – Pinto Aleixo.
12 – Plínio Pompeu.
13 – Veloso Borges.
14 – Vitorino Freire.
15 – Walter Franco.
Secretário – Evandro Vianna, Diretor de
Orçamento.
Reuniões às quartas e sextas-feiras, às
16 horas.
Comissão de Constituição e Justiça
Dario Cardoso – Presidente.
Aloysio de Carvalho – Vice-Presidente.
Anisio Jobim.
Attilio Vivacqua.
Camilo Mercio.
Clodomir Cardoso.
Ferreira de Souza.
Gomes de Oliveira.
Joaquim Pires.
Olavo Oliveira.
Waldemar Pedrosa.
Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.
Auxiliar – Marilia Pinto Amando.
Reuniões – Quintas-feira, à 9:30 hora.
Comissão de Redação
1 – Clodomir Cardoso – Presidente.
2 – Joaquim Pires – Vice-Presidente.
3 – Veloso Borges.
4 – Costa Pereira.
5 – Aloysio de Carvalho.
Secretário – Glória Fernandina Quintela.
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão.
Reuniões às quarta-feiras, às 16 horas.
Comissões Especiais
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
2, de 1949
Aloysio de Carvalho – Presidente
Dario Cardoso.
Francisco Gallotti.
Anisio Jobim.
Camilio Mercio.
Carlos Lindemberg.
Clodomir Cardoso.
Antônio Bayma.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Domingos Velasco.
Olavo Oliveira.
João Villasboas.
Secretário – Aurea de Barros Rêgo.
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Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
1, de 1951.
Mello Vianna – Presidente.
Olavo Oliveira – Relator.
Dario Cardoso.
Anisio Jobim.
Canudo Mercio.
Clodomir Cardoso.
lvo d'Aquino.
Alfredo Neves.

Comissão Parlamentar
sôbre o cimento.

Ferreira de Sousa.
Aloysio de Carvalho.
Joaquim Pires.
Alberto Pasqualini
Attilio Vivacqua.
Antônio Bayma.
Secretario – João Alfredo Ravasco de
Andrade.
Comissão Especial de Revisão do Código
Comercial
Marcondes

2 – Clodomir
Presidente.

Cardoso

Filho
–

–

Vice-

3– Ferreira de Sousa – Relator Geral.
4 – Attilio Vivacqua.
5 – Victorino Freire.
Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade.
Comissão Especial para Estudo da
concessão dos Direitos Civis a Mulher
Brasileira
Mozart Lago – Presidente.
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente.
João Villasboas.
Gomes de Oliveira.
Attilio Vivacqua.
Domingos Vellasco.
Victorino Freire.
Secretario – Ninon Borges.
Comissão Especial de Investigação
sôbre as ilegível da Justiça do Distrito
Federal e órgãos relacionados.
Mello Vianna – Presidente.
Alencastro Guimarães – Relator.
Attilo Vivacqua.
Camilo Mercio.
João Villasbôas.
Secretário – Ivan Palmeira.
Auxiliar – Elza G. Schroeder.
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
1 de 1952.
Mello Vianna – Presidente.
Joaquim Pires – Vice-Presidente.
Attillo Vivacqua – Redator.
Dario Cardoso.
Aloysio de Carvalho.
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Inquérito

Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice-Presidente.
Julio Leite.
Landulpho Alves.
Mario Motta.
Secretário – Lauro Portella.

João Villasboas.

1– Alexandre
Presidente.

Camilo Mércio.
Anisio Jobim.
Clodomir Cardoso.
Gomes de Oliveira.
João Villasbôas (*).
Ivo d'Aquino.
Carlos Saboya.
Alfredo Neves.
Mozart Lago.
Alencastro Guimarães.
(*) Substituído pelo Senador Hamilton
Nogueira.
Secretario – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.

ATAS DAS COMISSÕES COMISSÃO DE
FINANÇAS
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 4ª
REUNIÃO, EM 4 DE MARÇO DE 1953.
As 16 horas e 30 minutos, sob a
presidência do Sr. Ismar de Gois, presentes
os Srs. Alberto Pasqualini, Alfredo Neves,
Alvaro Adolfo, Apolônio Sales, Cesar
Vergueiro. Cícero de Vasconcelos, Domingos
Velasco, Durval Cruz, Pinto Aleixo, Plínio
Pompeu e Vitorino Freire, reune-se a
Comissão de Finanças Deixam de
comparecer os Srs Ferreira de Souza.
Mathias Olympio e Ivo d' Aquino
É aprovada, sem alteração, a ata da
reunião anterior.
Expediente
– Oficio do Sr. Presidente do Senado,
prestando as informações solicitadas acêrca
do Proteto de Lei de Senado nº 27, de 1952,
que modifica art 1º letra H § 4º nº IV da Lei nº
1.474, de 26 de novembro de 1951;
– Aviso do Sr. Ministro da Justiça,
prestando as informações solicitadas acêrca
do Protejo de Lei da Câmara nº 197, de 1952
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Justiça e Negócios interiores o
crédito especial do Cr$ 1.497.500,00 para
completar o pagamento das pensões
vitalícias dos veteranos da campanha
acreana.
O Sr Presidente determina a juntada
dos referidos documentos aos projetos em
aprêço
Distribuição
– ao Sr. Alberto Parqualini, o Projeto de
Lei da Câmara nº 265 de 1952, que dispõe
sôbre a constituição da Sociedade por
Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras
providências;
– ao Sr. Domingos Velasco, o Projeto
de Resolução nº 2, de 1953 que transfere
para a carreira de Oficial Legislativo
Manoel Veríssimo Ramos, Auxiliar de
Portaria.
E' ainda redistribuido ao Sr. Durval
Cruz o Projeto de Lei de Câmara nº 344,
de 1952, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Educação o crédito
especial de Cr$ 5.000 000,00 para auxiliar
o
Município
de
Aracajú,
nas
comemorações do 1º centenário da cidade
de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe
dá outras providências.
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O Sr. Presidente dá a palavra ao Sr.
Domingos Velasco que procede à leitura de
seu parecer favorável ao Projeto de Resolução
nº 2, de 1932, que altera a classificação de
cargos federal, cuja apreciação já fôra várias
isolados da Secretaria do Senado Federal
vezes adiada pela Comissão.
Declara a seus pares já estar a matéria, a
seu ver, suficientemente esclarecida, uma vez
que não só o seu parecer como o das demais
Comissões pelas quais transitou a proposição
bem como o voto do Sr. AIfredo Neves foram,
há vários dias, publicados em Avulso, para
estudo.
Nessas condições, estando a encerrar-se
o período da Convocação Extraordinária,
encarece a necessidade de uma solução para
o assunto que se vem arrastando há longos
meses.
Em discussão a matéria, declara o Sr.
Apolônio Sales que, embora tenha em alta
conta o funcionalismo da Casa, julga não dever
o Senado tomar a iniciativa de aumentar
alguns servidores, de 2 ou mais letras, de uma
só vez, principalmente em se tratando de
ocupantes de cargos isolados.
Por êsse motivo, declara-se contrário à
aprovação do projeto e às emendas ao mesmo
oferecidas.
O Sr. Ismar de Góis, ao encerrar a,
discussão tece considerações em torno do
assunto, alinhando razões, de ordem técnicoadministrativas, contrárias ao projeto.
A seguir, o Sr Presidente submete a
votação o projeto, que é aprovado contra o
voto dos Srs. Alfredo Neves, Apolônio Sales e
Plínio Pompeu.
Continuando emite o Sr Domingos
Velasco parecer favorável ao Projeto de
Resolução nº 2, de 1953. que transfere para a
carreira de Oficial Legislativo Manoel Veríssimo
Ramos Auxiliar de Portaria.
A Comissão aprova o parecer.
De posse da palavra, oferece o Sr.
Alberto Pasqualini, parecer favorável ao
substitutivo apresentado pela Comissão de
Trabalho e Previdência Social ao Projeto de Lei
do Senado nº 11, de 1951, que dispõe sôbre e
situação de segurados obrigatórios do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado.
O parecer é aprovado pela comissão.
A seguir, solicita o Sr, Alberto Pasqualini
seja o estudo do ilegível Lei do Senado nº 28,
de ilegível, que revoga dispositivos da Lei nº
1.584, de ilegível sôbre a nomeação de
pessoal para os institutos e ilegível de
aposertadoria e pensões, convertido em
divergência para que sôbre a matéria se
pronuncie o Departamento Nacional de
Previdência Social do Ministério do trabalho.
A Comissão concorda a diligência.
O Sr. Alfredo Neves que havia pedido
vista do Projeto de ilegível do Senado nº 19,
de 1951, que assegura a transferência dos
vencimentos ao câmbio oficial, ao servidor
público que se ausentar do país em missão
cultural ou de estudo, devolve o processo
solicitando seja ilegível do mesmo baixado
em diligência pare que sôbre a matéria se
manifeste o Ministério da Fazenda.
A Comissão concorda com o relator.
Continuando, emite o Sr Alfredo Neves,
parecer ao Projeto de Lei da Câmara nº 40, de
1952 que assegura o financiamento, a longo,
prazo, de serviços públicos municipais.
Conclui o relator seu parecer, favorável
ao projeto e às emendas ao mesmo oferecidas,
pela apresentação de 1 sub-emendaàá
emenda nº 1 de Comissão de Constituição e
Justiça e mais 8 emendas.
A Comissão aprova o parecer.
Prosseguindo ilegível o Sr. Álvaro
ilegível com pareceres favoráveis.
– o Projeto de Decreto Legislativo nº 115
de 1952 que aprova o ato do Tribunal de
Contas que ilegível ao contrário é celebrado
entre o Departamento Nacional de Portos.
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Rios e Canais e a firma Sociedade Brasileira
de Máquinas e Motores Ltda.
– o Projeto de Lei da Câmara nº 331, de
1952, que autoriza o Poder Executivo a
emitir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, – Departamento Geral dos Correios
e Telégrafos – uma série de sêlos postais
comemorativos
do
cinquentenário
da
fundação do Colégio Interno de São José e
do vigésimo quinto aniversário da criação do
Colégio Externato São José;
– o Projeto de Decreto Legislativo se nº
3, de 1953, que aprova o contrato celebrado
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma Byington & Cia.;
– o Projeto de Decreto Legislativo de nº
7, de 1953, que aprova o contrato celebrado
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma José Brito.
Os pareceres são todos aprovados pela
Comissão.
Ainda o Sr. Alvaro Adolfo, lê parecer
favorável ao substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça ao
Projeto de Decreto legislativo nº 100, de
1952, que aprovado contrato celebrado entre
o Departamento dos Correios e Telégrafos e
a firma Campos Bruder Ltda.
A Comissão aprova o parecer.
Com a palavra, oferece o Sr. Apolonio
Sales pareceres favoráveis:
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 148,
de 1952, que concede o prêmio de Cr$
100.000,00 ao agrônomo Gregório Bondar;
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 371,
de 1952, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 100.000,00 como auxílio à
primeira Exposição Feira Regional de
Pecuária;
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 500.000,00 para auxiliar a
Exposição de Trigo a realizar-se na cidade de
Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Os pareceres são aprovados pela
Comissão.
Prosseguindo, oferece o Sr, Cesar
Vergueiro parecer contrário ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 10, de 1952,
que autoriza o Tribunal de Contas a registrar
o contrato celebrado entre o Ministério
da Aeronáutica e Guilherme Gomes
Carneiro, para desempenhar a função
de Professor de Química do Curso
Fundamental na Escola de Especialização da
Aeronáutica.
A Comissão aprova o parecer.
De posse da palavra, apresenta o Sr.
Durval Cruz parecer favorável ao Projeto de
Lei da Câmara nº 344, de 1952, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$
5.000.000,00 para auxiliar o Município de
Aracajú, nas comemorações do 1º centenário
da cidade de Aracajú, Capital do Estado de
Sergipe, e dá outras providências.
O parecer é aprovado pela Comissão.
A seguir, solicita o Sr, Ismar de
Góis, em seu parecer, a audiência da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Lei da Câmara de nº 394,
de 1952, que autoriza o Poder Executivo a
abrir à Presidência da República o crédito
especial de Cr$ 41.572,50 para pagamento
de gratificação adicional a Aida de A.
Montagna.
A Comissão concorda com o relator
Em continuação, lê o Sr. Pinto Aleixo,
parecer favorável com emenda, ao Projeto de
Lei do Senado nº 46, de 1952, que autoriza a
ereção de um monumento que perpetue a
memória do Marechal Hermes Rodrigues da
Fonseca.
A Comissão aprova o parecer.
Com a palavra, relata o Sr. Pinto Aleixo
com pareceres favoráveis:
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– o Projeto de Decreto Legislativo nº 90,
de 1952, que mantém a decisão do Tribunal
de Contas que negou registro ao têrmo do
contrato celebrado entre o Serviço Regional
de Obras da 5ª Região Militar do Exército e a
firma Th. Marinho de Andrade, Construtora
Paraná S. A.;
– o Projeto de Lei da Câmara nº 8,
de 1952, que faculta ao Ministro da Guerra
promover o estágio em Corpos de Tropa
e Estabelecimentos do Exército de oficiais
subalternos médicos da reserva da 2ª
classe;
– o Projeto de Lei da Câmara nº 73, de
1952, que dispõe e fixa normas para a
prestação do serviço militar, pelos médicos,
farmacéuticos, dentistas e pelos estudantes
de medicina, farmácia e odontologia;
– o Projeto de Lei de Câmara nº 143, de
1952, que torna extensivas a Capitães
Médicos e Oficies Subalternos Médicos da
Reserva da 2ª classe do Exército,
convocados no decorrer da última guerra, as
disposições constantes do Art. 6ª da Lei nº
1.125, de 7 de junho de 1950;
– o Projeto de Lei da Câmara nº 169, de
1952, que modifica o Art.1º da Lei nº 935, de
29 de novembro de 1949;
– o Projeto de Lei da Câmara nº 296, de
1952, que suprime a letra g do Art. 10 do
Decreto-lei nº 5.621, de 28 de junho de 1943,
modificado pelo Decreto-lei nº 6.548, de 31
de maio de 1944;
– o Projeto de Lei da Câmara nº 305, de
1952, que estende a vantagem do item 2, do
Art. 32, do Decreto-lei nº 8.760, de 21 de
janeiro de 1946, ao 2º Tenente da Arma de
Infantaria, Emiliano Amaro de Sousa;
– o Projeto de Lei da Câmara nº 346, de
1952, que aplica as disposições do Decretolei nº 8.442, de 26 de dezembro de 1945, aos
músicos do Exército, Marinha, Aeronáutica,
Policia Militar e Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, que passaram à inatividade
antes de sua vigência.
Os pareceres são todos aprovados pela
Comissão.
Relata, ainda, o Sr. Pinto Aleixo com
pareceres contrários;
– o Projeto de Lei da Câmara nº 222, de
1951, que assegura ao Major Cícero
Cavalcanti, contagem de tempo de serviço;
– o Projeto de Decreto Legislativo. nº
56, de 1952, que determina que o Tribunal de
Contas registro o contrato celebrado entre a
Diretoria de Recrutamento do Exército e
Aerozita Wood Bravo.
A Comissão aprova os pareceres.
Volve
à
Comissão
em
virtude
de emendas, o Projeto de Lei da Câmara nº
98, de 1950, que concede subvenção
anual de Cr$ 350.000;00 á Escola
Apostólica do Colégio de Graça, em Minas
Gerais.
Manifesta-se o relator, Sr. Plínio
Pompeu, contrário às mesmas, sendo, em
seguida, o parecer aprovado pela Comissão.
Continuando, oferece o Sr. Plínio
Pompeu pareceres favoráveis com emenda:
– ao Projeto de Decreto Legislativo nº
51, de 1952, que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, do termo aditivo ao
acôrdo celebrado entre o Ministério da
Educação e Saúde e o Estado do Ceará;
– ao Projeto de Decreto islativa nº 80,
de 1952, que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, do contrato celebrado
entre o Ministério da Educação e Saúde e o
Govêrno do Estado da Bahia.
Os pareceres são aprovados pela
Comissão.
Relata, ainda, o Sr. Plinio. Pompeu com
pareceres favoráveis:
– o Projeto de Decreto Legislativo nº 65,
de 1952, que mantém a decisão do Tribunal
de Contas que negou registro ao termo
do contrato celebrado entre a Divisão de
Obras do Departamento de Administração

do Ministério da Educação e Saúde e a firma
Emprêsa Brasileira de Construções S. A.;
– o Projeto de Decreto Legislativo nº 83
de 1952, que mantém a decisão do Tribunal
de Contas que negou registro ao têrmo do
contrato de empritada, celebrado entre a
Divisão de Obras do Departamento de
Administração do Ministério da Educação e
Saúde e a firma Construtora Mantiqueira
S.A.;
– o Projeto de Lei da Câmara número
149 de 1952 que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao Estado do Rio Grande do
Norte, para instalação de escolas superiores;
– o Projeto de Lei da Câmara número
294 de 1952, que concede o auxilio de Cr$
3.000.000,00 á Pontificia Universidade
Católica do Rio de janeiro;
– o Projeto de Lei da Câmara
número 358 de 1952, que autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$
26.580,00 para pagamento de salários
devidos a Afro Bezerra e dá outras
providências.
A Comissão aprova os pareceres.
Em continuação, oferece o sr. Plínio
Pompeu, pareceres contrários:
– ao Projeto de Decreto Legislativo nº
77 de 1952, que autoriza o Tribunal de
Contas a registrar a renovação do contrato
celebrado entre o Ministério da Educação e
Saúde e Enrico Martignoni;
– ao Projeto de Decreto Legislativo nº
94 de 1952, que aprova a renovação do
contrato celebrado entre o Ministério da
Educação e Saúde e Alfred Zuberbuhler.
Os pareceres são aprovados pela
Comissão.
O Sr. Durval Cruz pede a palavra para
Solicitar a atenção de seus colegas para
assunto que considera de grande relevância.
Diz ser do conhecimento de todos que o
novo Regimento dispõe no seu Art. 36, que a
Comissão de Finanças se comporá de 13
membros e não mais de 15 como até então.
Assim
sendo,
dois
dos
atuais
Integrantes
da
Comissão
serão
necessáriamente afastados.
Aduz que é de todos conhecido, os
penados encargos que recaem sôbre a
Comissão de Finanças, bem como a
dedicação e eficiência de seus membros no
desempenho das tarefas que lhes são
cometidas.
É de tôda justiça salientar o exaustivo
esforço dispendido pelos relatores dos
diversos Anexos do Orçamento Geral da
União na ano p. findo, dada a angustia do
prazo de que dispunham para a realização de
seus trabalhos.
Em face dos dispositivos regimentais de
representação dos partidos nas Comissões,
acredita que os senadores excluidos seriam
srs. aos Domingos Velasco e Vitorino Freire
representantes, respectivamente do PSB e
do PST.
Tece elogios à ação de ambos, cuja
colaboração
reputa
indispensável
à
Comissão e finaliza propondo a elaboração
de um Projeto de Resolução, para ser votado
em regime de urgência, solicitando que seja
mantido o número atual de membros, de vez
que, nessa parte, o Regimento só entrará em
vigor na próxima Sessão Legislativa a
inaugurar-se a 15 do corrente.
Segue-se com a palavra o sr. Pinto
Aleixo que se manifesta solidário com a
sugestão do sr. Durval Cruz, aduzindo que os
componentes da Comissão de Finanças,
como bem acentuou o seu colega, estão
sempre atentos aos trabalhos dêste órgão
técnico, não medindo esforços – até com
sacrifício da própria saúde – para bem se
desincumbirem de suas tarefas.
Sr. Alfredo Neves declara que no
seu entender, a diminuição do número
de
senadores
designados
para
a
Comissão de Finanças tal como dispõe
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o novo Regimento, não prejudicará o
funcionamento da mesma.
Acrescenta que, tendo feito parte da
Comissão que se encarregou da reforma da
lei interna, teve oportunidade de examinar
minuciosamente o assunto.
Diz que não desconhece, efetivamente
quão pezadas são as atribuições da
Comissão, mas que á redução estabelecida
não
sobrecarregaria
por demais os
senadores de vez que a sobrecarga
resultante seria absorvida pelos relatores dos
Ministérios menos trabalhosos. Ademais
informa que é preciso levar-se em ponta a
criação de uma nova comissão, a de Serviço
Público, assim como a transformação da
Comissão de Agricultura Indústria e
Comércio em Economia, composta de 7
membros, É de mistér também considerar-se
a necessidade da escolha de senadores com
tirocínio para compôr essa Comissão cujas
atribuições são da mais alta relevância.
Acrescenta que a Comissão que elaborou a
reforma não teve em mira, é obvio, sacrificar
êsse ou aquele membro da Comissão de
Finanças. Deve-se, outrossim, ponderar-se
sôbre a proibição regimental que veda a
eleição dos membros das Comissões de
Justiça e de Finanças para mais de duas
Comissões permanentes, o que dificultará, se
aprovada fôr a sugestão do sr Durval Cruz, a
composição das Comissões do Senado.
Termina afirmando que tem em grande
apreço e estima os seus colegas senadores
Domlgos Velasco e Vitorino Freire.
O Sr. Domingos Velasco usa em
seguida da palavra para afirmar aos seus
pares, que sempre considerou uma grande
honra pertencer à Comissão de Finanças,
mas que não pleiteou o lugar que nela ocupa.
Acrescenta que, dada a sua posição política,
mais conveniênte lhe seria não pertencer a
Comissão alguma, pois solidarizando-se com
as decisões tomadas pela Comissão, seria
deselegante de sua parte sustentar, em
plenário, opiniões que, às vezes, melhor se
enquadrariam com as diretrizes do seu
partido.
Finaliza declarando que, julgando-se
parte interessada na questão, se absterá de
tomar parte na votação, mas que si o fizesse,
manifestar-se-ia
pela
manutenção
do
dispositivo do novo Regimento, embora
esteja altamente sensibilizado com as
atenções que acabam de lhe tributar os seus
colegas.
O Sr. Vitorino Freire manifesta-se no
mesmo sentido que o sr. Domingos Velasco,
cujas palavras declara endossar.
O sr. Cesar Vergueiro diz ser favorável
à proposta do sr Durval Cruz, acrescentando
que, a admitir-se o dispositivo do novo
Regimento, tal medida só devera ser
concretizada no inicio de outra Legislatura.
Encerrada a discussão, o sr. Presidente
submete a votos a referida proposta que é
aprovada.
Delibera ainda a Comissão, que o
Projeto de Resolução será apresentado na
próxima reunião.
O Sr. Alberto Pasqualini pede a palavra
para declarar que acabara de receber o
Projeto de Lei da Câmara nº.265 de 1952,
que dispõe sôbre a política Nacional do
Petróleo, define as atribuições do Conselho
Nacional do Petróleo define as atribuições do
Conselho Nacional do Petróleo, instituia,
Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro
S.A., e dá outras providências, e que
naquele mesmo dia obtiverá parecer
favorável da Comissão de Viação e Obras
Públicas.
Acrescenta que logo que o projeto dera
entrada no Senado, o Sr. Ivo d' Aquino,
presidente da Comissão, lhe havia informado
que seria êle o senador designado para
relatar a matéria. Assim sendo, passou a
ocupar-se do assunto e nessas condições, já
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tendo pronto o seu trabalho, poderá, e se a
Comissão estiver de acôrdo, dar início, desde
logo, ao exame da proposição em causa.
O sr. Presidente, após consultar os seus
pares, concede a palavra ao sr. Alberto
Pasqualini que, numa explicação preliminar,
dá, em linhas gerais, uma idéia do plano que
se traçou para a apreciação do projeto na
Comissão de Finanças.
Inicia, pois, o seu relatório, abordando o
conteudo do art. 3º do projeto, ou seja, a
distribuição do Impôsto único pelos Estados e
Distrito Federal, de que tratam as Leis
números 302, de 13 de julho de 1948 e de
1749, de 26 de novembro de 1952.
Justifica o critério adotado, alegando
tratar-se de um assunto complexo e
sobremodo controvertido e que, a rigor, nem
mesmo devera ser e discutido nas linhas do
projeto em causa. A seu ver, seria mais
aconselhável constituisse matéria de uma lei
especial.
Vários senadores solicitam a palavra
pela ordem manifestando-se dos de acôrdo
com a orientação adotada pelo relator.
Dado o adiantado da hora, solicita ao sr.
Alberto pasqualini seja convocada uma
reunião extraordinária para prosseguimento
da leitura do seu trabalho.
O sr. Presidente encerra a reunião,
convocando outra, extraordinária, para
amanhã, 5 de março às 9,30.
E eu, Evandro Mendes Viana, Diretor do
Orçamento, lavrei a presente ata que, uma
vez aprovada, será assinada pelo sr.
Presidente.
5ª REUNIÃO, EM 5 DE MARÇO DE 1953
(2º Extraordinária)
Às 9 horas e 45 minutos, sob a
presidência do Sr. Ismar de Góis, presentes
os Srs. Alberio Pasqualini, Alvaro Adolfo,
Cesar Vergueiro, Cicero de Vasconcelos,
Domingos Velasco, Durval Cruz pinto Aleixo,
Plínio Pompeu e Vitorino Freire, reune-se a
Comissão de
Finanças. Deixam
de
comparecer os Srs. Alfredo Neves, Apolônio
Sales, Ferreira de Souza, Mathias Olympio e
Ivo d'Aquino.
É aprovada, sem alteração, a ata da
reunião anterior.
Iniciada a reunião, o Sr. Presidente
concede a palavra ao Sr. Alberto Pasqualini,
para prosseguir na leitura de seu parecer ao
Projeto de Lei da Câmara nº 265, de 1952,
que dispõe sôbre a constituição da
Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S.
A., e dá outras providências.
O Sr. Alberto Pasqualini Inicia seu
relatório pêla análise do art. 53 do projeto,
que estabelece novo critério para a
distribuição do produto da arrecadação do
lmpôsto único sôbre combustíveis e
lubrificantes líquidos entre os Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Faz, então um histórico do problema,
mostrando que de acôrdo com a
Constituição, no mínimo 60% dessa
arrecadação deve ser entregue às citadas
entidades
proporcionalmente
à
sua
superfície, população consumo e produção e
que nos têrmos da legislação atual – Lei nº
302, de 1948 – essa distribuição é feita aos
Estados e Distrito Federal da seguinte forma:
20% proporcionalmente à superfície: 20%
proporcionalmente à população e 60%
proporcionalmente
ao
consumo
de
combustíveis e lubrificantes líquidos.
Lembra, ainda, que o referido artigo
53 resultou de uma emenda da bancada
baiana e manda fazer a distribuição
separadamente para os produtos de óleo crú
extraído no país, e para os de óleo
importado. No primeiro caso, a receita é
rateada em 4 partes iguais, sendo cada uma
delas distribuída proporcionalmente aos
fatores superfície, população, consumo
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e produção de óleo crú; no segundo caso a
receita é dividida em 3 partes iguais, sendo
cada uma distribuída proporcionalmente à
superfície, população e consumo:
Passa, então, a mostrar as origens do
dispositivo e a fazer a critica que se lhe
afigura necessária, procurando demonstrar
que a solução do art. 53 não é constitucional.
E assim partindo dêsse pressuposto, ou seja,
de que a solução preconizada pelo
mencionado art. 53 não é constitucional e
consideranso outrossim, que o critério
rigorosamente
constitucional
leva
a
conseqüências absurdas, chega à conclusão
de que é necessário estabelecer-se uma
fórmula razoável, capaz de conciliar os
interêsses sem provocar desequilibrios.
Prossegue fazendo ver que há 5
critérios a serem examinados e comparados:
o vigente, que é o da Lei número 302, de
1948: o do art. 53 do projeto; o da emenda nº
1, do Senado; o da sub-emenda do Senador
Landulfo Alves e um quinto, sugerido por êle
próprio, relator da matéria.
Faz, a seguir, um estudo comparativo
fixo dêsses critérios, mostrando através de
minuciosos cálculos e quadros os seus
inconvenientes.
Finaliza passando à exposição dos
fundamentos de sua fórmula e assim termina
a 1.ª parte do seu relatório.
Sugere, então, o Sr. Presidente, seja
desde logo pôsto em discussão e votação o
assunto pertinente ao art. 53, bem como a
sub-emenda do relator consubstanciando o
seu ponto de vista, contrario às emendas,
inclusive a que suprime pura e simplesmente
o art. 53 em causa.
Após larga discussão, é aprovada por
unanimidade a sub-emenda do Sr. Alberto
Pasqualini, tendo o senhor Durval Cruz ao
dar o seu voto. Declarando-se favorável, em
tese,
à
sub-emenda,
reservando-se,
entretanto o direito para oportunamente,
reexaminar o assunto.
Finalmente, é assinado o Projeto de
Resolução proposta pelo Sr, Durval Cruz,
restabelecendo para 15 o número de
senadores que integram a Comissão de
Finanças.
O Sr. Presidente encerra a reunião,
convocando outra, extraordinária, para
amanhã 6 de março, após a sessão de
plenário.
E eu, Evandro Mendes Viana. Diretor de
Orçamento, lavrei a presente ata que uma
vez aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente.
Comissão de Redação
1ª REUNIÃO, EM 23 DE MARÇO DE 1953
(Instalação)
Aos vinte e três dias do mês de março
de mil novecentos e cinqüenta e três, às
quinze horas e quarenta e cinco minutos na
sala de leitura do Senado Federal reune-se a
Comissão de Redação desta Casa, de
conformidade com o art. 40 do Regimento
Interno, para instalação dos seus trabalhos
em correspondência com a nova sessão
legislativa, inaugurada a 15 do mês corrente
assim como para a eleição dos seus
Presidente e Vice-Presidente.
Acham-se presentes os Srs. Senadores
Joaquim Pires, Aloysio de Carvalho, Costa
Pereira e Velloso Borges, eleitos para
sonstituirem a Comissão, durante a nova
sessão legislativa, deixando de comparecer
por motivo justificado, o quinto membro da
Comissão, Sr. Senador Clodomir Cardoso.
Para presidir a reunião é aclamado o Sr.
Senador Joaquim Pires que anuncia ter a
mesma por finalidade a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão e a
instalação desta para a tarefa que lhe
compete no novo período legislativo.

De acôrdo com o Regimento Interno,
procede-se à eleição por escrutínio secreto e,
feita a apuração dos votos, verifica-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Clodomir Cardoso ..votos
Para Vice-Presidente:
Senador Joaquim Pires ............. 2 votos
Senador Aloysio de Carvalho .... 2 votos
O Sr. Presidente declara então o
resultado por que se acham eleito:
Presidente: Senador Clodomir Cardoso.
Vice-Presidente: Senador Joaquim Pires.
Fica deliberado que a Comissão se
reunira às quartas-feiras, às dezesseis horas.
O Sr. Presidente da reunião, atual VicePresidente da Comissão; na ausência do
Presidente eleito, designa, de acôrdo como art.
56, do Regimento Interno, Gloria Fernandina
Quintela para Secretário da Comissão.
Às dezesseis horas e dez minutos, depois
de proclamar instalada a Comissão, porque
nada mais no que tratar, o Sr. Presidente
encerra trabalhos da reunião; e eu, Glória
Fernanda Quintela, Redator de Anais e
Documentos Parlamentares, que servi de
Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois
de publicada e aprovasa, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATA DA 8ª SESSÃO EM 23 DE MARÇO DE
1953
PRESIDÊNCIA DO SR. MARCONDES FILHO,
VICE PRESIDENTE
Às 14:30 horas comparecem os
Senhores Senadores:
Vivaldo Lima.
Waldemar Pedrosa.
Anísio Jobim.
Prisco dos Santos.
Magalhães Barata.
Antônio Bayma.
Aurea Leão.
Joaquim Pires.
Onofre Gomes.
Olavo Oliveira.
Kerginaldo Cavalcanti.
Ferreira de Souza.
Ezechias da Rocha.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Goes.
Walter Franco.
Aloisio de Carvalho.
ilegível.
Alencastro Guimarães.
Mozart Lago.
Bernardes Filho.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Domingos Velasco.
Costa Pereira.
Vespasiano Martins.
Othon Mader
Gomes de Oliveira.
Camilo Mércio — (29)
O SR PRESIDENTE: — Acham-se
presentes 29 Senhores Senadores. Havendo
número legal, está aberta a Sessão.
O SR. PRESIDENTE: — Ao declarar
aberta a sessão, seja-me lícito dizer aos meus
nobres pares que recebi com a emoção mais
profunda a minha escolha, pela terceira vez,
para Vice-Presidente do Senado Federal.
Não foi certamente meu mérito o motivo
que presidiu à deliberações desta Casa, pois
que de outros e bem maiores e mais. brilhantes
VV. Exas. são titulares para o exercício deste
mandato.
Considero a designação do meu nome
como uma delicada prova de que os Srs.
Senadores quiseram homenagear de novo
a representação de São Paulo aceitando
a sinceridade e o esfôrço com que
tenho procurado obedecer aos deveres do
meu cargo. Continuarei a servir com a
mesma dedicação de tôdas as horas e
vontade de acerto para corresponder ao
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voto de alta confiança e distinção que me foi
conferido.
Grandes trabalhos e responsabilidades
incumbem durante êste ano à Comissão
Diretora, de que tenho a honra de ser
Presidente, em virtude da mesma decisão dos
meus ilustres colegas. Refiro-me ao problema
das nossas instalações no Palácio Monroe.
Nos derradeiros dias da convocação
extraordinária, a anterior Cocaso um projeto
de resolução. Ao missão Diretora apresentou
sôbre o justificá-lo, como relator, tive
oportunidade de estudar longamente o
assunto, examinando as três realizações
possíveis: reforma do Monroe, transferência
do Senado para outro edifício e construção
de um novo prédio. Aquela Comissão
Diretora pareceu mais conveniente a terceira
solução, cabendo, entretanto, ao Senado,
decidir a matéria em última instância, a fim de
ser cumprida a sua vontade.
O projeto se encontra na Comissão de
Constituição e Justiça, devendo em seguida
receber os pareceres das Comissões de
Transportes,
Comunicações
e
Obras
Públicas e de Finanças.
E'
de
urgente
necesisdade
a
manifestação desses três outros órgãos
técnicos porque da final deliberação do
plenário, depende o início, no Monroe, de
obras de adaptação provisória, se for
resolvida a construção de outro prédio ou de
reforma definitiva, se for preferida a
permanência. Por outro lado, não há voz
dissonante, a respeito da imprestabilidade
das atuais instalações deste palácio, do
sacrifício cotidiano que elas exigem dos Srs.
Senadores e de funcionalismo, e dos
obstáculos que oferecem à ampliação e
aprimoramento dos nossos trabalhos.
As instituições democráticas encontram
no Senado Federal uma extraordinária fôrça
de equilíbrio e segurança, pela magnitude da
sua função constitucional, pela cultura
revelada em seus debates, pela clarividência
com que atende às exigências das realidades
nacionais, pela maturidade de suas decisões,
e pela elevação moral e sensibilidade
patriótica com que os Srs. Senadores tão
penamente
representam
igualdade
federativa da República se se elevam pelo
conceito da opinião brasileira.
A dignidade e austeridade do Poder
Legislativo, o constante desenvolvimento dos
nossos trabalhos em virtude do progresso do
país e, por isso mesmo, a conveniência da
criação
de
novos
serviços,
exigem
instalações condizentes com a
sua
autoridade e as suas necessidades
Ao lado dos meus nobres colegas da
Comissão Diretora exercida Vice-presidência
do senado desenvolverei a mais sincera
colaboração e decidido esforço pela continua
dignificação do Senado Federal da sua
benéfica e construtiva influência nos altos
destinos do país. (Muito bem; muito bem
Palmas).
O SR. 4º SECRETARIO (Servindo de
2º): – procede à leitura da ata da sessão
anterior que, posta em discussão sem debate
aprovada.
Mensagens:
Cinco, de números 81 a 85-53, do Sr.
Presidente da República, acusando o
recebimento de comunicações e devolvendo
autógrafos dos Projetos de Leis da Câmara
números 175 e 285-52, já sancionados.
Nº 86, de 1953
Nº 114:
Excelentissimo Senhor Presidente do
Senado Federal:
Tenho
a
honra
de
comunicar
a Vossa Excelência que, no uso da
atribuição que me confere os artigos
70, § 1º, e 37 n. II da Constituição
Federal resolvi vetar o Projeto de Lei
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que modifica o § 1º do Artigo 3º da Lei n.
494, de 26 de Novembro de 1948, que
altera a lei do Impôsto de Consumo, por
considerá-lo contrário aos interêsses
nacionais, pelos motivos que passo a
expôr.
O projeto em aprêço objeta alterar o §
1º do artigo 3º da Lei n. 494, de 26 de
Novembro de 1948, estabelecendo que:
"Os prêços referidos neste dispositivo
entendem-se para o varejo e devem ser
indicados, discriminadamente, nas notas
fiscais que, de acôrdo com o Decreto-lei n.
7.404, de 22 de março de 1945, os
fabricantes a os comerciários atacadistas
são obrigados a emitir para acompanhar os
produtos que venderem".
disposição que viria substituir a
vigente, vasada nestes têrmos: positivo)
entendem-se para o va"Os preços indicados neste disrejo e
devem ser indicados, discriminadamente,
nas faturas ou notas de venda dos
fabricantes, atacadistas e retalhistas".
A citada Lei n. 494, de 1948, na art. 15
da Constituição, definiu as mercadorias
consideradas como.mínimo indispensável à
habilitação, vestuário, alimentação e
tratamento médico das pessoas da restrita
capacidade econômica e alcançadas pela
isenção do impôsto de consumo.
Mas, para tornar efetiva essa isenção,
em benefício dos consumidores, a lei
estabeleceu
determinadas
condições,
figurando entre estas a fixação dos preços
máximos de venda. no varejo.
E, como meio de contrôle da
boa aplicação da isenção estabelecida, foi
instituída a obrigatoriedade de emissão
das notas de venda não só pelos
fabricantes e comerciantes atacadistas,
mas também pelos negociantes varejistas,
que, assim, são compelidos a fornecer um
elementos indispensável para a verificação
do preço da entrega do produto a
consumo.
A alteração constante do projeto visa,
entretanto, libertar dessa obrigação o
negociante varejista, precisamente o
intermediário que fornece a mercadoria ao
consumidor e junto a quem tem de ser
exercida a fiscalização do limite de preço
fixado.
Essa exclusão do varejista da
obrigação de emitir notas com a indicação
do preço da venda das mercadorias isentas
do tributo, em razão do preço no varejo,
equivale a privar a Fazenda Nacional do
mais seguro elemento de contrôle da
principal condição imposta para o gôzo do
beneficio constitucional.
Assim a medida visada pela alteração
daquele dispositivo ensejaria fácil burla da
finalidade
social
ora
assegurada,
desvirtuando, dêsse modo, o objetivo da
isenção, com dano ao erário.
São estas as razões que me levaram
a vetar o mencionado projeto e que ora
submeto à elevada apreciação dos
Senhores
Membros
do
Congresso
Nacional.
Rio de Janeiro em 21 de março de
1953. – Getúlio Vargas.
A' Comissão Especial.
PROJETO A QUE SE REFERE O
VETO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 186-51
Modifica o § 1º do art. 3º da Lei n. 494,
de 26 de novembro de 1948, que altera a
lei do Impôsto de Consumo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Passa a vigorar com a
seguinte redação o § 1º do Art. 3º da Lei n.
494, de 26 de novembro de 1948.
“§ 1º _ Os prêços referidos
neste artigo entendem-se para o varejo
e devem ser indicados, discriminadamente.
nas notas fiscais que, de acôrdo
com o Decreto-lei n. 7.404, de 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
de março de 1945, os fabricantes e os
comerciantes atacadistas são obrigados a
emitir para acompanhar os produtos que
venderem".
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Ofícios:
Da
Câmara
dos
Deputados,
comunicando haver sido a Mensagem
presidencial n. 463, de 14 de novembro
último encaminhada á Comissão de
Constituição e Justiça daquela Casa.
Ao Senador Mozart Lago.
Do Supremo Tribunal Federal,
acusando
o
recebimento
de
comunicações.
Do Sr. Ministro da Agricultura,
encaminhando as seguintes
INFORMAÇÕES
Ministério da Agricultura.
Rio de Janeiro, D. F. 20 de março de
1953.
G. M. 347:
Sr. Primeiro Secretário:
Tenho a honra de acusar o
recebimento do ofício dessa Secretaria
número 78, de 26-2-53, solicitando
informações sobre o requerimento,
apresentado pelo Senhor Senador Luiz
Tinoco, referente a um embarque. que
teria sido feito em Vitória, de monazita.
2. A respeito do assunto cabe-me
informar o seguinte, segundo os Itens do
requerimento:
a) Êste Ministério desconhece se
houve um embarque de quinhentas
toneladas de monazita pelo pôrto de
Vitória a 16 do corrente. pela MIBRA –
Monazita Ilmenita do Brasil Sociedade
A. por isto que no caso especial
dos minérios de tório, sua exportação
está sob fiscalização militar contrôle
imediato do Conselho Nacional de
Pesquisas, face o que dispõe a Lei nº
1.310, de 15-1-51.
b) Prejulicado.
c) Prejudicado.
d) Mozanita e Ilmenita do Brasil –
MIBRA S. A., é detentora dos direitos da
minas de areias mozazitcas existentes em
áreas do Estado do Espírito Santo e
constantes do Registro de Manifesto nº
195, de 31 de outubro de 1953, do Livro
A-I da Divisão de Fomento da Produção,
Mineral. Ainda a referida emprêsa de
mineração
o
detentora
de
duas
autorizações de lavra de áreiash
monaziticas, zirconio e ilmenita, em
terrenos de Marinha. Município de
Guaraparí, Estado do Espírito Santo
(Decreto
ns.
7
672
a
7.854,
respectivamente, de 19 de agosto de
1941 e 18 de setembro de 1941).
e) os têrmos da autorização são os
seguintes, na integra:
"Registro
das
Sociedades
de
Mineração.
Livro 0.1 – Ordem 390 – 17 de
Janeiro de 1947.
Sinete da República – Ao Alto à
esquerda – Cópia autêntica. O original foi
registrado a está arquivado na Secretaria
de Presidência da República. Em 26 de
dezembro de 1946. Ao Alto à direita – O
texto foi publicado no Diário Oficial de 14
de Janeiro de 1947. João Ribeiro de
Souza – No texto – Decreto número
22.340. de 26 de dezembro de 1946.
Concede a Monazita e menita do Brasil
"MIBRA" Sociedade A. autorização para
funcionar como emprêsa de mineração. O
Presidente da República usando da
atribuição que lhe confere o art. 87 nº I da
Constituição e tendo em vista o que
dispõe o Decreto-lei n. 938, de 8 de
dezembro de 1938. Decreta: Artigo único
– E’ concedida à Monazita e Ilmenita do
Brasil "MIBRA" S A., sociedade anônima
em que se transformou a Monazita
e Ilmenita do Brasil Ltda. pela escritura
pública de doze (12) de outubro de
mil novecentos e quarenta e cinco
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(1945), lavrada no livro cento cinqüenta a
seis (156) do cartório do 2º Ofício de Notas
da cidade do Vitória, com sede nesta
mesma cidade, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração. de acôrdo
com o que dispõe o Decreto-lei nº 938. de
8 de dezembro de 1938, ficando a mesma
sociedade
obrigada
a
cumprir
integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que vierem a vigorar sôbre o
objeto da referida autorização. Rio de
Janeiro, 26 de dezembro de 1946. 125º da
Independência a 58º da República. –
Eurico G. Dultra. Daniel de Carvalho. –
DNPM 392-40 – OPM-MM.
f) No que se refere à pesquisa e à
lavra o Decreto nº 30.230, de 1 de
dezembro de 1951 esclarece o assunto
g) O Ministério da Agricultura não está
habilitado a informar.
h) Idem, idem.
Valho-me do ensejo para reiterar a V.
Ex.ª os meus protestos de consideração e
aprêço, – João Cleopha.
Ao Requerente.
E' lido e vai a imprimir o seguinte
PARECER
PARECER
Nº 204, de ilegível
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Veto nº 5-53, do Sr.
Prefeito do Distrito Federal, opôsto
parcialmente ao Projeto de Lei que
concede abono de emergência aos
servidores da Prefeitura do Distrito Federal.
Relator: Sr. Anísio Jobim.
1. O Sr. Prefeito do Distrito Federal,
Cel. Duicídio do Espírito Santo Cardoso
remteu ao Senado Federal, nos têrmos do
§ 3º e para os fins do § 4º, do art 14 da Lei
nº 217, de 15 de Janeiro de 1948 (Lei
Orgânica do Distrito Federal) com o ofício
datado em 16 de fevereiro do corrente ano,
o autógrafo da Resolução da Câmara do
Distrito Federal, oriundo do Projeto de Lei
nº 1.130 – 1.132-B, de 1953. concedendo
abono de emergência aos servidores da
Prefeitura do Distrito Federal.
No mesmo documento o Sr. Prefeito
enumera as razões que o levaram a vetar
parcialmente vários dispositivos da aludida
Resolução, como sejam:
art. 4º, em parte;
§ 1º do art. 7º, em parte;
§ 3º, do art. 9º;
§ 4º, do art. 10;
§§ 1º a 2º do art, 11
§§ 1º e 2º do art. 12;
§§ 1º, 2 º, 3º e 4º do art. 13.
2. Passa em seguida aquela
autoridade municipal a Justificar o seu ato,
com base no primeiro parágrafo acima
aludido, vetando os dispositivos a que já se
faz mensão.
Vetou en parte o art. 4º, cujo teôr é o
seguinte:
"Art. 4º Os extranumerários ou
contratados terão direito ao abono de
emergência nos têrmos desta lei, e de
acôrdo com a tabela do art. 1º, sendo
atribuída aos horistas uma diária de Cr$
65,00 (sessenta e cinco cruzeiros)"
O Sr. Prefeito vetou, no final do
ortigo, as expressões – "sendo atribuída
aos horistas uma diária de Cr$ 65,00
(sessenta e cinco cruzeiros)", dizendo que,
"na verdade o que nelas se determina,
foge, por completo, à finalidade do projeto
de Lei – concessão do abono
de emergência, a os horistas percebem por
verba destinada a obras, não tendo salário
fixo, executado tarefas na medida que os
serviços exigem, sem continuidade e de
forma precária. Atualmente, tal pessoal é
estipendiado na base de Cr$ 5,00 cêrca
de Cr$ 18,00 por hora, ou seja, um
total diário de Cr$ 40,00, de Cr$ 150,00
por dia normal de trabalho. Além do
mais a medida importa em modificação
de
sistema
de
remunera-

ção com aumento de despesa, infringindo o
dispôsto no § 1º do artigo 14, da Lei
Orgânica, uma vez que não partiu do
Executivo qualquer iniciativa em tal
sentido".
No art. 7º o veto parcial recaiu nas
expressões, – "que tenha filho do servidor
por êste legalmente reconhecido".
Observa o titular da Prefeitura que "a
intenção de incluir a companheira de mais
de cinco anos, de ilegível devidamente
provada, não deve ficar condicionada à
prova de ter filho do servidor".
O que o legislador quis foi amparar
"uma situação existente de fato", que não
deverá ficar subordinada a existência ou
não, de filho, "situação esta que não está
imposta ao cônjuge".
Junto aos fundamentos desta crítica
do final do artigo que não se coaduna com
os princípios morais e cristães, e como S.
Ex.ª esclarece ainda viola a norma de
igualdade perante a Lei (art. 141, parágrafo
1. da Constituição)
Em seguida veta o parágrafo 3º do art.
9, per motivo, que ilegível prevalecem
como mostraremos depois.
Continuando na demonstração do seu
ato, as suas vistas incidem sôbre o art. 10,
cujo parágrafo 4º e seus três outros não lhe
mereceram apoio e adesão, dai o veto.
Pretende
o
Senhor
Prefeito
do
Distrito Federal que a inteligência ou
hermenêutica do artigo 40 de Lei número
217, de 15 de Janeiro de 1948,
como exposta nêste parágrafo 4º, ao
invés de fixar o pensamento do legislador
federal, da-lhe uma amplitude altamente
prejudicial aos interêsses do Distrito
Federal.
O parágrafo 1º do art. 11 também
mereceu, e com muita razão, o veto parcial
do Executivo, "porque o direito de petição é
assegurado pela Constituição e pelo
Estatuto e a Administração não pode vedalo no seu próprio interêsse a no do
funcionário".
Racionando-se sôbre êsse dispositivo
de logo se vê que ele vai de encontro à
letra da Constituição Federal, art. 141
parágrafo 4º e Decreto-lei nº 3.770, de 28
de outubro do 1941, art. 204 e seguintes.
O parágrafo 2º do art. 11 dispõe
assim: Para os ocupantes de cargos de
carreira diversas, exigir-se-a, além do
regulado pelo art. 10, e do que lhe fôr
pertinente no parágrafo anterior que tenha
sido idênticos os requisitos exigidos para
provimento nos respectivos cargos do
empregado reclamante e referido".
No referido parágrafo foram vetadas
as expressões – "e de que lhe for
pertinente no parágrafo anterior".
O fio lógico das Idéias já estampadas
anteriormente, estava, realmente, a exigir a
supressão de tais palavras.
Do mesmo passo o Sr. Prefeito do
Distriot Federal não vacilou em vetar o art.
12, que, vamos dizer, representa uma
extravagância juridica. A iniciativa devia partir
daquela autoridade a do Tribunal de Contas.
Suas vistas convergiram para o
parágrafo 1º do mencionado art. 12. No seu
modo de dizer, o Prefeito vetou o artigo
"por implica, o mesmo, na sua parte inicial,
em redução de vencimentos, revogados
que ficariam, todos as Leis de
reestrtuuração de cargas e carreiras
posteriores a data citada como limite – 30
de novembro de 1952, sem que par tais
efeitos houvesse iniciativa do Executivo".
"Por outro lado, o final do parágrafo,
quando dispõe tressalvado o direito aos
quinqüênios as situações já existentes, em
conseqüentes de promoção", colide com o
determinado na sua primeira parte".
O raciocínio é claro e concludente.
Assim somos de parecer que seja mantido
o veto.
Justificando o seu veto lançado
ao art. 12, parágrafo o Sr. Prefeito
mantém uma linha de equilíbrio e de
justiço, que lhe faz honra, pois no aludido
dispositivo se exclue indistintamente,
determinado
servidor
pelo
sim"
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ples fato de haver obtido, em juízo majoração
de vencimentos.
Não
passaram
Incólumes
as
disposições do art. 13 cristalizados nos seus
parágrafos, sôbre carreira de Professôres
Primários do Distrito Federal, o seu acesso e
outars alterações ali previstas. A êstes
parágrafos 1º 2º 3º e 4º, opôs o Sr.Prefeito o
seu veto por motivos ali especificados. O
Executivo no sistema da Lei fica como figura
marginal, excluída a sua iniciativa quando ela
é indispensável e assegurada por lei. Há,
ainda a apontar "a subvenção dos princípios
relativos à administração de pessoal,
universalmente adotados nas entidades de
direito público" (Vide Exposição de Motivos,
no Oficio já citado)".
São êstes, peremptóriamente expostos,
os vetos e os argumentos com que os
legitimou o digno e ilustre Senhor Prefeito do
Distrito Federal. Em todos eles há uma larga
messe de poder analítico e de razões óbvias
e inteiramente aceitáveis.
Nos vetos expressos nada temos a
opôr, porquanto se justificam plenamente.
Discordamos, porém, do veto opôsto ao
parágrafo 3º, do art. 9º, do Projeto de Lei
número 1.132-B, de 1953, como fizemos
salientar acima, e pelos fundamentos que
seguem:
Os servidores federais estão amparados
pela Lei nº 1.741, de 22 de novembro de 1952.
Esse diploma legislativo assegura ao
ocupante do cargo de caráter permanente e
de provimerto em Comissão, o direito de
continuar a perceber o vencimento do mesmo
cargo.
No parágrafo 3º, do art. 9º vetado
consta o seguinte: "§ 3º – Ao ocupante de
cargo de caráter permanente e de provimento
em Comissão quando afastado dêle depois
de mais de 10 (dez) anos de exercício é
assegurado o direito de continuar a perceber
os vencimentos dos mesmos cargos,
excluído o abono até ser aproveitado em
outro equivalente".
Foi pelo que se vê, nada mais do que
uma extensão da Lei Federal número 1.741
aos servidores da Prefeitura do Distrito
Federal.
O Sr. Prefeito Municipal vetou aquêle
dispositivo, sob a alegação de que a
percepção de vencimentos nas condições
estipuladas, possibilitaria uma disponibilidade
remunerada, altamente onerosa e daria
estabilidade de cargos de confiança e de livre
nomeação e demissão, contráriamente ao
art. 88 e parágrafos da Constituição Federal.
O dispositivo vetado objetivava estender
aos servidores do Distrito Federal o mesmo
favor concedido pelo Estado aos federais.
Por outras facetas se pode considerar
os argumentos de S. Ex.ª, como o motivo de
ser altamente onerosa a disponibilidade
remunerada.
A concessão pretendida não importa
obrigatoriamente no afastamento imediato do
ocupante do cargo, de vez que tal atitude
depende da conveniência ou da política
administrativa do Poder Executivo há ainda a
acrescentar que o afastamento do cargo em
comissão não desobriga o servidor do
exercício da função do cargo efetivo de
carreira a que pertence. Não há pois
qualquer disponibilidade remunerada.
Quanto ao ônus que acarretaria a
concessão não seria ponderável, uma vez que
corresponderia na hipótese do afastamento do
titular do cargo em comissão e até que êle
seja aproveitado em outro cargo equivalente
apenas a diferença entre o vencimento dêste
e o do cargo efetivo do funcionário afastado
geralmente lá de padrão alto.
Estabilidade de cargo de confiança e de
a livre nomeação e de missão contráriamente
ao art. 188 e parágrafos da Constituição
Federal. Êste foi outro argumento especifico
para a justificação ou legitimação do veto.
Não vemos por onde o artigo incide
na disposição constitucional citada, pois
em nenhuma hipótese referia-se a esta-
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bilidade no cargo em comissão, para esta
estabilidade haveria necessidade, primireiro,
da criação de cargos de provimento efetivo,
como aconteceu com os diretores de
escolares do Distrito Federal ex-vi da Lei, do
Distri- que transformou os cargos em
comissão de diretor de escola em cargos de
provimento efetivo, para êstes foram
aproveitados os eventuais ocupantes.
Não
vale
extender
mais
a
argumentação, porque evidente se mostra a
sem razão do veto, nesta parte.
Assim pois, concordamos pela manutenção
de todos os vetos opostos, Dissentimos porém, ao
lançado ao § 3º do art. 9º,
O Senado da República que concedeu
aos funcionários federais a recompensa
consubstanciada na Lei número 1.741, de 22
de novembro de 1952, julgará da justiça da
extensão do mesmo benefício aos servidores
da Prefeitura do Distrito Federal, em idêntica
situação.
Tal é o parecer.
Sala Ruy Barbosa, em 23 de março de
1953. – Dario Cardoso, Presidente. – Anisio
Jobim, Relator, vencido quanto ao § 3º do art.
9º – Joaquim Pires. – Olavo Oliveira, vencido
quanto aos arts. 9º, § 3º e §§ 1º°, 2º. 3º e 4º
do art. 13. – Aloisio de Carvalho, de acôrdo
com os vetos. – Camilo Mércio, de acôrdo
com os vetos. – Waldemar Pedrosa, de
acôrdo com os vetos. – Gomes de Oliveira,
de acôrdo com os vetos. – Ferreira de Souza,
de acôrdo com os vetos aos arts. 9º, § 3º, 10,
§ 4º, 12, § § 1º e 2º 12, §§ 1º e 2º e 13, §§ 1º,
2º, 3º e 4º. Não cheguei a tempo de apreciar
os vetos aos artigos 4º e 7º § 1º.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
leitura do expediente.
Sôbre a mesa um requerimento que vai
ser lido.
È lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 67, de 1953
Requeremos, nos têrmos da letra b do
art. 126 do Regimento Interno, a transcrição
nos anais do Senado Federal do anexo artigo
do brilhante jornalista Renato Travassos –
sôbre o centenário do nascimento de
Gustavo de Lacerda, fundador da Associação
Brasileira de Imprensa, no qual também está
feito o histórico da gloriosa A.B.I., ou melhor,
da já célebre "Casa dos Jornalistas" que a
atividade e a dedicação inexcedíveis de
Herbert Moses tornaram celebrada no país
inteiro e mesmo fora das fronteiras nacionais,
como monumento arquitetônico e como
documento da cultura, da energia e do
espírito de previdência do homem brasileiro.
Gustavo de Lacerda, nasceu na hoje
Florianópolis no Estado de Santa Catarina,
no dia 21 de fevereiro de 1853 e o artovo
referido está publicado no "Jornal do
Comércio" de 22 de março corrente.
Sala das Sessões, 23 de março de
1953. – Mozart Lago. – Kerginaldo Cavalcanti
– Othon Maser. – Domingos Velasco. –
Cícero de Vasconcelos. – Alfredo Neves.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO'
N. 68, de 1953
Requeiro que V. Exª, consulte ao
Senado se concede dispensa de publicação e
interstício para que o Veto opôsto pelo
Prefeito do Distrito Federal à resolução do
Conselho Municipal, possa, pela premência do
tempo, figurar na Ordem do Dia de amanhã.
Sala das Sessões, em 23 de março de
1953. – Joaquim Pires.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em
consequência, o Veto n. 5, de 1953, figurará
na Ordem do Dia da próxima sessão.

Tem a palavra o nobre Senador Sr.
Kerginaldo Cavalcanti, primeiro orador
inscrito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Sr. Presidente, vão mal, muito mal paradas
mesmo as cousas no Nordeste brasileiro:
mal, e sobretudo muito mal, no Rio Grande
do Norte.
Não sei por que reservou o destino,
neste ano, a taça mais amarga à minha
terra.
Já há noticias de chuvas no Piauí;
noticias de chuvas em algumas zonas do
Ceará, mas em zona nenhuma do Rio
Grande do Norte está chovendo.
O SR. JOAQUIM PIRES: – V. EX.ª
deve dizer, nalgumas zonas do Piauí.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Nalgumas zonas do Piauí, diz-me o nobre
Senador Joaquim Pires, o que ainda é uma
vantagem, porque em havendo continuidade,
nalgumas zonas bem poderia ser possível
atenuar os efeitos do flagelo. Na terra
potiguar, porém, o sol continua inclemente,
exaurindo as águas desgastando as energias
humanas, e, mesmo que venha a chover,
evitando a possibilidade de recuperação
vantajosa. Só um município, entre os 48 do
Rio Grande do Norte, colheu alguma chuva
na zona do Seridó, o de Acarí. Na zona oeste
caíram pequenas e irregulares chuvas (das
quais o matuto muito bem diz: Serviram
apenas para apagar a fogueira. E, muitas
vêzes, dessas chuvas nada resulta de bom;
antes, poderão agravar a situação, como já
nos têm provado a experincia, o contacto
com a natureza e com os fatos
Dai porque, Sr. Presidente, desejo
salientar que o Rio Grande do Norte,
entre os Estados mártires, é o mártir
principal.
Já salientava, quando tive ocasião de
apartear alguns dos nobres colegas, a
situação calamitosa que se abaera sôbre
minha terra. Vejo que, desgraçadamente, a
mesma paisagem de horrores e de tragédia
continua. Não há exagêro: pelo contrário, a
terminologia ainda é fraca, e não encontro
palavras para traduzir de maneira expressiva
o que ali se verifica.
O nobre Senador Ferreira de Souza,
meu eminente colega de representação pelo
Estado do Rio Grande do Norte confirmará,
estou certo, que o seu município o de Santa
Cruz, se encontra na mais calamitosa das
situações.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V.
Ex.ª pode dizer que de todos os Estados do
Norte há notícias de melhora de situação;
quanto ao Rio Grande do Norte porém
ela é cada vez mais dolorosa. Acabei de
conversar
com
o
governador
Sílvio
Pedrosa que me forneceu amplos informes a
respeito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTE:
– V. Ex.ª pode observar. Sr. Presidente que
eu não tive entendimentos com o nobre
Senador Ferreira de Souza: entretanto, as
palavras que proferi encontraram de sua
parte a mais absoluta confirmação. E essa é
ilegivel a tragédia que ilegivel sinistra sôbre
os destinos de nossa terra natal.
Sr. Presidente as secas que ora
dizemam os rebanhos e compelem os
homens ao exôdo poderiam ter sido em
tempo oportuno combatidas de modo a
ilegível os seus atuais rigores.
Senador mal ilegivel a esta Casa proferi
discurso um tanto sentimental, retratando em
cores vivas os espectaos da sêca nordestina
e fazendo severa crítica à maneira por que o
Departamento Federal de Obras Contra as
Secas encarava o problema formando-o,
por
assim
dizer
ilegivel
remédios
normalmente ilegivel militar as inclemências
do momento.
Encontrava-se no Senado, um dos
nossos notáveis colegas hoje Governador do
Estado da Paraíba Sr. José Américo e então,
em parte com aquela vivacidade que o
caracteriza declarou S. Ex.ª que, infelizmente, o
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Departamento Federal de Obras Contra
as Secas perdera o elan construtivo. E'
possível
que
naquele
instante
não
compreendessemos exatamente o alcance
daquelas
palavras,
mas
três
não
decorridos, o cataclisma que se abate
sôbre o Nordeste demonstra que quase nada
se fez para enfrentar e rebater a cries
climática que nos constitui em vitimas
angunstiadas.
O Governador do Rio Grande do Norte,
Sr. Silvio Pedrosa que, há pouco, disse o
nobre Senador Ferreira de Souza, achar-se
nesta Casa, em entrevista a jornais,
salientou, especificamente, como é de sua
obrigação, o caso do Rio Grande do Norte.
Como que reduziu o que ali se verifica a uma
sinopse que, se não é real no todo de seu
conteúdo, serve, entretanto, para configurar
uma situação a solicitar a apreciação e
meditação dos que se interessam pelos
assuntos nordestinos.
Disse S. Ex.ª que o Rio Grande do
Norte contava, apenas, com um açude de
menor significação construído ao tempo da
Monarquia, e alguns outros que podemos
considerar de somenos valor. Não há dúvida,
Sr. Presidente, que o meu Estado tem sido,
dentre os do Nordeste em matéria de
açudagem, o menos contemplado. Creio
mesmo poder dizer ao Senado que estando,
como está, no centro irradiador das secas
nordestinas, e sendo, talvez; o mais sujeito
ao rigor climático, não possui um açude que
ultrapasse cem milhões de metros cúbicos. O
Ceará, já em 1933, tinha o açude Lima
Campos, com a capacidade de mais de
trezentos milhões de metros cúbicos; outros
que quase se lhe empaeelham foram sendo
construídos. A Paraíba, se me não engano,
dispõe de açudes para quatrocentos milhões
de metros cúbicos.
Faço esta declaração, Sr. Presidente,
para que o Senado veja quanto a minha terra
tem sido esquecida. Congratulo-me, de todo
o coração, peIo que se tem feito nos demais
Estados do Nordeste mas não constitue
extravagância nem deselegância da minha
parte reclamar melhores vistas para o meu
Estado, mesmo porque os fatos estão se
encarregando de demonstrar que precisamos
de medidas que nos acautelem contra
repetição de cenas tão dantesces.
Sr. Presidente já por mais de uma vez
declarei, da tribuna – e peço a atenção dos
meus nobres pares – que as secas poderiam
ter sido mitigadas se houvesse melhor
espírito de entendimento e inteligente
cooperação entre o govêrno e os
proprietários da zona nordestina.
O Congresso já fez alguma coisa de
interessante nesse setor, admitindo corno
principio geral a grande açudagem –
incontestàvelmente a que revolverá, em
definitivo, o problema nordestino. Temos,
porém, secundariàmente, de volver nossas
vistas para a pequena açudagem. Mesmo
porque, dada a deficiência de recursos,
procrastinado o primeiro dos problemas, bem
poderia êste outro avançar em tal sentido que
se constituisse numa espécie de remédio
para e flagelo, remédio, certamente, relativo,
mas de grande alcance pelos seus aspectos
e pelos seus efeitos.
Sr. Presidente, tivemos, há dois anos, um
projeto que se converteu em lei mandando
emprestar aos pequenos proprietários até
cinquenta mil cruzeiros para a construção de
diminutas – digamos assim – barragens. Deve
estar na lembrança de todos ter sido êle vetado
pelo honrado Sr. Presidente da República de
então, o General Eurico Gaspar Dutra. Tal,
porém a evidência do interêsse público, que o
Congresso numa noite memorável e pela
primeIra vez, rejeitou um veto de S. Ex.ª.
Entretanto, confesso ao Senado que,
infelizmente, não tenho notícia do cumprimento
dessa lei. A burocracia – essa mesma
burocracia que maldosamente aconselhou o
então Chefe do Executivo a vetar o projeto –
ao verificar que ele se convertera em lei, pe-
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Ia rejeição do veto, encontrou caminhos
pará tornar a lei inaplicável, falha nos seus
objetivos. Criou tais obstáculos à
concessão dêsses empréstimos, que não
há memória de qualquer nordestino
beneficiado pelos seus favores.
Existirá, porventura, retrato mais
evidente, mais palpável do que êste, que
trago ao conhecimento do Senado?
A pequena açudagem muito ajudará
aos nordestinos. Três são os tipos de
açudagem: grandes, médios e pequenos
açudes. Os grandes açudes naturalmente
ficarão a cargo do govêrno Federal; os de
capacidade média, idem, ou então, sob
regime de cooperação, que já existe; aos
pequenos açudes, essas relativamente
pequenas barragens ou tapagens que
cada um, no Nordeste, pode construir,
porque a própria terra lhe facilita a tarefa.
Estes bem poderiam merecer maior
atenção e melhores cuidados.
Muitos dos ilustres Senadores, filhos
do Sul e do Centro do País, não conhecem
a configuração do solo sertanejo do
Nordeste
brasileiro.
Tome-se,
por
exemplo, a afamada zona do algodão
"Seri-ló", no Rio Grande do Norte. Quem
parte parte do litoral, da planície, buscando
o sertão, ao abeirar-se dêste, nota que o
terreno se vai alteando e, ao mesmo
tempo, desenvolvendo em curvas ou
ondulações. Daí a facilidade com que as
gargantas ou boqueirões, multiplicadas
indenidamente, favorecem ao sertanejo
quando deseja executar uma tapagem
para a conservação das águas. O que em
qualquer outro Estado, necessita de 200,
300 400 ou 500 mil cruzeiros para ser
executado, no Seridó pode ser feito com
20, 30, 50, 100, 150 ou 200 mil cruzeiros.
Isto, por certa singularidade de destino, o
qual, se nos flagela com essa desgraça
que é rigor solar, a canícula abrasadora,
ao mesmo tempo nos põe às mãos o meio
de remediar-lhe os efeitos, porquanto na
própria terra se encontram condições de
tal forma aproveitáveis que propiciariam ao
homem
facilidades
para
enfrentar
momentos como o que estamos vivendo.
Sr. Presidente, que representa o
pequeno açude? – Água, evitando seja o
sertanejo comelido a percorrer léguas para
buscá-la: água que serve para cultivar
forragens às suas margens e vasantes e
para manutenção de algumas vacas as
quais darão o leite necessário à
subsistência do habitante: verduras e, até
a formação de pequena lavoura. E'
intuitivo, evidente ser a melhor maneira
demanter-se o homem ligado à terra.
O Govêrno clama diàriamente pela
necessidade de conservar o homem
adstrito ao solo e, ao mesmo tempo que
assim fala, através de seus órgãos
representativos como que se contradiz
quando
cobita
criar
colônias
de
nordestinos longe de sua terra berço, o
que, fundamentalmente, nem examinada a
espécie, será um êrro das mais
desastrosas conseqüências.
O SR JOAQUIM PIRES: – V Ex.ª se
esqueceu de mencionar que os pequenos
açudes
poderão
fornecer
grande
quantidade de peixe para o Nordeste.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Sr. Presidente, lembra-me o nobre
Senador Joaquim Pires que, nos pequenos
açudes, também se poderá desnvolver a
piscicultura, capaz de constituir base
alimntar de primeira natureza, em socorro
dos que necessitam, pelo mentos em
determinados período, de abandonar o
campo.
São vantagens Incontestáveis e não
posso compreender – excogito e não
encontro resposta – o motivo dessa mi
vontade para com os pequenos açudes.
Vou repetir o que disse em discursos
antecedentes: no período da grande
estiagem, o Município de Caicó –
terra do Deputado José Augusto,
Vice-Presidente
da
Câmara
dos
Deputados, coração da zona mais sêca do
Rio Grande do Norte – conseguia expor-
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tar manteiga. Como? – perguntar-se-á.
Explica-se: os pequenos proprietários, com
seus recursos e economias, favorecidos
pela configuração da terra, construíram
mais de quinhentos pequenos açudes, os
quais, na hora da amargura, de tal sorte se
converteram em refrigério e socorro que
lhes proporcionaram o bastante para viver
e
–
coisa
extraordinária,
excepcionalíssima. – produzir manteiga
para vender.
Quem não quiser ver com olhos
amigos o que estou expondo, certamente
não compreenderá que essa é uma das
modalidades capazes de atender às
exigências do nosso povo, tão digno de
melhor sorte.
Sr. Presidente, e em discurso
anterior, examinando a atual sêca que
aflige o Polígno nordestino, pedi a atenção
das autoridades para a necessidade de
integrar os socorros enviados pelo
Govêrno
dentro
de
um
conceito
rigorosamente assistencial. Para isso, dizia
eu: ponhamos de lado a moralidade
contratual da empreitada, recomendável
noutro qualquer tempo, mas no momento
contrario aos interêsses da coletividade
nordestina. E explicava: quem faz um
contrato de empreitada, quer, como é
natural e humano, ganhar mais, sempre
mais; ganha na exploração do operario e
na distribuição de tempo da reativação da
obra. Govêrno e empreiteiro de comum
acôrdo, esquecem, por fôrça do próprio
ajuste, a obrigação de assistência social,
que deveria ser o motivo precípuo das
atividades administrativas.
A conseqüência é que os danos das
obras, em vez de pagarem ao operário
vinte ou vinte e cinco cruzeiros, por dia,
pagarão quinze dezessete ou, mesmo,
vinte cruzeiros, mas exigirão que o
trabalhador faça as compras no seu
barracão. Tanto significa que as utilidades
compradas sofrerão majoração que talvez
alcance a cinqüenta por cento acima dos
preços cobrados noutros locais.
Desta maneira, temos um operário
com família, ganhando normalmente
quinze cruzeiros diários, mas na realidade,
obtendo, pelo seu trabalho totalidades que
corerspondem a oito nove e dez cruzeiros
por dia.
O fato é incontestável e não é demais
insistir em pedir-se para êle a atenção do
Govêrno da Republica.
Convenhamos. Sr. Presidente, que
para trabalhar, é mister que o trabalhador
se apresente em satisfatórias condições
de nutrição. Quem sabe que irá trabalhar
sob condições opressivas, naturalmente já
vai desanimados para o seu pôsto,
mormente quando se trata de pai de três,
quatro ou cinco crianças como é comum
na família nordestina, sobretudo entre
camponêses.
Vê-se, portanto, que, à sombra dessa
exploração, estamos criando um viveiro de
desnutridos, a caminho da tuberculose;
estamos exaurindo as energias de uma
raça forte, para a qual tudo que possamos
fazer será pouco, porque é denodada
contribuição do progresso nacional.
Sr. Presidente, outro aspecto para o
qual solicito a atenção do Governo – e agora
tenho de encarar a situação de outros
Estados do Nordeste, possivelmente mais
favorecidos que o meu, como a Ceará, o
Piauí, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e
talvez outros mais longínquos – é o
seguinte: Se nestes Estados nalgumas de
suas zonas, já chove – como bem diz o
nobre Senador Joaquim Pires – temos de
considerar que, há dois anos a estiagem
vem sendo rigorosa. Práticamente há deficit
na produção de cereais, de modo que os
auxílios não poderão estancar de inópino,
sob pena de se agravar a calamidade.
Não só é necessário alimentar o
camponês, durante três meses, nas
zonas
chovidas,
como
ainda,
e
principalmente,
para
Iá
deviam
ser carreadas as sementes indispensáveis
ao cultivo a fim de se propiciar safra

compensadora. Não adianta a terra sem a
semente e os instrumentos de trabalho.
Nesta algura dos acontecimentos, quem
possuia sementes já as comeu, e os
instrumentos de trabalho já devem estar
gastos, porque há muitos anos êsses
homens vivem em luta inclemente contra a
natureza, afrontando a miséria na
esperança de melhores dias.
Ainda hoje, recebi um telegrama de
Jardim do Seridó, município da zona
seridoense do Rio Grande do Norte,
assinado pelo Presidente da Câmara
Municipal e inúmeras outras figuras
representativas da localidade O quadro
que se bosqueja alí é um dos mais
carregados e sombrios, raiando pelo
trágico. As multidões deixam as casas das
várzeas, das caatingas, dos ariscos, em
direção aos núcleos populosos e, afinal, da
sede dos municípios. Alí, tangidos pela
esperança de melhores dias, acumulamse, certos de euq govêrno lhes virá em
auxílio. Na realidade, porém, o govêrno
municipal não pode atender a uma
situação de emergência. O govêrno do
Estado já fêz o que podia, e não terá
meios para enfrentar vantajosamente o
que reveste características de calamidade
pública.
Se dentro de alguns dias chegar a
notícia desagradável de assaltos pratiados
por famintos, eu não me admirarei. Não
porque sejam estimulados por quem quer
que seja, nem porque tal atitude seja da
índole daquela gente, mas porque sei que
a fome de muitos dias, a amargura de
muito tempo pode levar qualquer homem,
qualquer de nós, a gestos de desespero
imprevisíveis.
O que é de admirar, é a docilidade da
população nordestina. Não há notícias de
assaltos a fazendas, a comboios; não se
tem conhecimento, enfim, de quaisquer
atentados criminosos. Isto revela o bom
temperamento do nordestino, a sua
conformidade quase fatalista com a própria
natureza que o oprime.
Teremos, porém, de admitir um limite
para as grandes dores humanas. Num
certo momento, que talvez não esteja
longe, o pensamento talvez se volte para a
reação – o que será lamentável, embora
justificado pelos motivos imperiosos que a
determinam.
Venho, pelo exposto, pedir ao
Govêrno da República que vá em socorro
do Rio Grande do Norte, em socorro dos
estados flagelados. Encareço a atenção do
eminente Presidente da República para o
que se está passando em meu Estado – o
mas desgraçado de todos os do Nordeste
brasileiro. Se lá não chegaram em
quantidade
suficiente
os
auxílios
necessários que deverão ir de preferência
por via marítima, não sei, Sr. Presidente, o
que será de nós. Sei, pelo que suponho e
prevejo, que caminharemos para o
despovoamento. E ninguém lucrará com
isto. O Brasil seu ente terá a perder.
O Rio Grande do Norte – dizem os
entendidos – assenta-se sôbre uma
montanha de minério. E' a região do Brasil
que mais produz sal. E ainda, o habitat
dêsse algodão rival do produzido no Egito
– o tipo "Seridó". O Rio Grande do Norte,
nos peioros felizes, também concorre para
a nossa exportação, aumentando as
divisas
cem
que
importamos
os
fundamentos
necessários
à
nossa
preeminência básica.
Sr. Presidente, como filho do Rio
Grande do Norte não posso deixar de
tomar o tempo do Senado – o que faço
aliás, com profunda mágua – para expor,
de viva voz, o que ali vem ocorrendo.
Como filho do Rio Grande do Norte o que
posso dar à minha terra é a solidariedade,
sobretudo desta tribuna, para clamar a
quem de direito que encare, mais
objetivamente, a nossa situação e lhe
ofereça o remédio capaz de, pelo menos,
reduzir as agruras em que nos debatemos.
O
Departamento
Nacional
de
Estradas de Rodagem que aliás demarca-
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damente, não dispõe de sede ao Rio
Grande do Norte, tendo a porém, na Paraíba
e no Ceará, fica muito distante. Já fiz sentir
ao eminente Presidente da República, Sr.
Getúlio Vargas, a necessidade da criação de
um distrito do referido Departamento, em
Natal, até mesmo para evitar o que alí, certa
feita, verifiquei: caminhões virem de
Fortaleza,
distante
(mais
de
400
quilômetros, para efetuarem obras a 21
quilômetros da capital potiguar, portanto
com enorme dispôncio de gasolina,
pneumáticos, etc.. Na ocasião, S. Ex.ª me
assegurou que encaminharia sugestão ao
Ministro competente. Estou certo de que o
fêz, mas o Ministro ilegível ainda o sono dos
justos e não teve tempo de pensar que
poderia contribuir um pouco para diminuir as
dificuldades do Rio Grande do Norte.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Comunico ao nobre
orador que faltam três minutos para
término da hora do expediente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Terminarei já, Sr. Presidente. Sómente
mais algumas palavras.
Daqui formulo um apêlo ao Senhor
Ministro da Viação ou a quem esteja
encarregado da matéria, para que tome as
providências indispensáveis a resolução
dêste problema que, embora pequeno, está
contribuindo para agravar as condições das
habitantes do meu Estado natal, o Rio
Grande da Norte. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
hora do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Assis
Chateaubriand, segundo orador inscrito.
(Pausa).
Não estando presente S. Ex.ª,
consulto o nobre Senador Gomes de
Oliveira sôbre se deseja usar da palavra.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sim,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Gomes de
Oliveira, terceiro orador inscrito.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): –
Sr. Presidente, acaba de realizar-se nesta
Capital
a
Convenção
do
Partido
Trabalhista
Brasileiro,
fato
político
marcante e ocorrência que não poderia
ficar indiferente um órgão como o Senado.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Pondero ao nobre orador
que falta um minuto para terminar a hora
do expediente.
O SR. NOVAES FILHO (pela
ordem): – Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª
concede a prorrogação regimental da hora
do expediente a fim de que o nobre
Senador Gomes de Oliveira conclua o seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado
acaba de ouvir o requerimento formulado
pelo nobre Senador Novaes Filho.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre
Senador Gomes de Oliveira.
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –
Muito grato, Sr. Presidente, à Casa e,
particularmente, ao nobre Senador Novaes
Filho, pela prorrogação que me é
concedida.
Os partidos são órgãos vitais no
regime democrático.
Sem êles não sei como poderíamos
funcionar, como poderia o regime viver se
é através dos partidos que se organiza a
opinião pública para orientar a ação dos
governos e dos Parlamentos, em favor dos
interêsses da Nação.
Eis por que fato como o que acabei
de referir não poderia deixar de merecer a
atenção dos órgãos responsáveis pela
vida política do país.
Ao encerrar-se a Convenção, o
Presidente
da
nossa
agremiação,
Deputado
João
Goulart
proferiu
discurso do qual julgo indispensável ler al__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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guns tópicos, a fim de ressaltar a
orientação que S. Ex.ª procura dar ao
Partido Trabalhista Brasileiro.
Disse S. Exª:
"Graças à colaboração de todos os
companheiros já pode afirmar que a
maioria
das
nossas
dificuldades
internas
foram
substituídas
pelo
ambiente
de
concórdia
que
hoje
caracteriza
nossa
atividade
partidária.
Realmente, nossa agremiação se
apresenta unida e coesa em todo o
país,
a
despeito
de
divergências
que ainda subsistem em algumas
seções
regionais
e
que
são
próprias a partidas de massa como o
P. T. B., onde os problemas, examinados
democràticamente, ensejam a todos
oportunidade de expor e defender seus
pontos de vista. Devemos confessar
lealmente, porém, que em alguns
Estados ainda da não atingimos a
unidade ideal, em virtude de fatores
supervenientes,
peculiares
a
cada
região e cujo relato seria exaustivo
nesta
oportunidade.
Mas
essas
divergências, êsses atritos que sob
certo aspecto demonstram a nossa
vitalidade, não afetam a estrutura
partidária e nem ameaçam de leve sequer
nossa unidade nacional. Justamente
agora deveremos examinar com maior
atenção
aqueIas
seções
regionais,
determinando as providências que se
fizerem
necessárias
à
sua
pacifica
inclusive
modificando
as
respectivas comissões de reestruturação.
ou, se for o caso, assumindo a
direção nacional a responsabilidade direta
de levar a efeito outras medidas
estatutárias.
Precisa constituir ponto fundamental
da
nossa
atuação,
em
qualquer
emergência, o apôio e assistência às
classes trabalhadoras. Neste particular,
creio não. haver poupado esforços. e até
mesmo sacrificios,para co-laborar na
vitória de tódas, as justas reivindicações
das
entidades
que
legitimamente
representam
a
massa
proletária.
Nenhum movimento de trabalhadores,
digno
em
suas
finalidades,
deixou de contar sempre com a
nossa decidida é franca adesão em
qualquer
recanto
do
país.
Não
receiamos
jamais
as
críticas
que
por isso foram contra nós assacadas, em
diversas oportunidades, por conhecidos
advogados
da
opressão
capitalista
ou
por
velhos
e
desmoralizados
exploradores
das
necessidades
populares.
Com
desassembro
e
energia, colocamo-nos invariavelmente ao
lado dos proletários lutando com êles,
ombro a ombro, na defesa dos seus
direitos.
Dentro desta casa. que é menos
nossa
do
que
deles
têm
sido
debatidos com lealdade e convicção,
todos os problemas que afligem as
nossas
diversas
categorias
de
profissionais, as quais digamos de
passagem mais aparecem massacradas
por
aqueles
que
não
dão
ao
poder
econômico
uma
verdadeira
finalidade
social.
As
conquistas
decorrentes
da
revolução
de
30,
consubstanciadas na legislação social do
Presidente
Getúlio Vargas ainda que
tenham
aliviado
sobremodo
os
sofrimentos
do
trabalhador,
estão
longe ainda dos ideais preconizados
pelo
programa
do
nosso
Partido.
E é por isso que ilegível nosso
indeclinável
dever
colaborar
por
todos os meios na luta que visa
dar
possibilidade
a
todos
através
a
justa
remuneração
do
trabalho
a um nível de vida compatível com a
dignidade humana.
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Na
verdade,
a
evolução
do
mundo está a mostrar que já não
existe mais lugar, na sociedade moderna,
para a exploração do homem pelo
homem. E nosso Partido, como nenhum
outro, está na obrigação de pugnar,
dentro
da
legalidade
e
dos
princípios democráticos pela melhor
distribuição da riqueza em nosso país –
único caminho capaz de nos conduzir a
uma paz social verdadeiramente justa. Já
o
disse
o
eminente
Presidente
Getúlio Vargas, certa feita, que nenhuma
coletividade poderá subsistir livre e
progressista se o poder do capital
privado chega ao ponto de tornar-se
mais forte do que o próprio Estado
democrático.
O Diretório Nacional no cumprimento
das suas atribuições, deve procurar
sempre
dar
forma
concreta
as
legitimas aspirações de todos quanto
militam em nossas fronteiras. Não
pretendo o órgão central do Partido,
contudo,
estar
apenas
a
serviço
daqueles que já vivem dentro das nessas
fileiras. Estames também a serviço dos
trabalhadores
em
geral,
no
mais
amplo sentido que a nobre palavra
possa ter – trate-se do operário
que ajuda a construir a grandeza
nacional com as suas mão calosas, do
intelectual,
do
estudante,
do
artista . do militar ou do homem de ciência.
pois, na realidade, trabalhadores são
todos
êles.
indispensável
que
é
o
esfôrço
comum,
para
que
o Brasil prossiga na sua marcha de
progresso.
Da nossa parte, na qualidade de
dirigente
máimo
de
agremiação
não seremos um fator de integração,
tão
somente,
entre
o
Diretório
Nacional
e
o
Partido,
na
sua
extensão e sim também entre o
Partido
e
os
trabalhadores
que
ainda não se encontram sob a nossa
Bandeira, mas que a ela deverão
acorrer, mais cêdo ou mais tarde. Não há
outro caminho ao proletariado com
efeito, nesta hora de tremenda confusão
em
que
o
mundo
se
debate
entre
a
ambição
desmedida
de
alguns e o aventureirismo demagógico de
outros.
Nesta quadra – acreditamos – o
caminho seguro é inegávelmente o P. T.
B. que nasceu com a finalidade principal
de tornar os brasileiros mais felizes,
sem
sacrificá-los
em
experiências
alucinadas
e
perigosas.
Esse
caminho
todos
sabem
que
quem
nó-lo traçou e desbravou – foi o
Presidente Getúlio Vargas, graças as
soluções por êle mesmo e pelo
Partido
concebidas
ou
também
inspiradas
em
ideais
de
fundo
socialista.
Não sendo mais o operário o
acampado à margem da sociedade,
no
dizer
de
Cômite,
não
se
justifica a propaganda extremista dos
nossos dias, baseada na existência de
trabalhadores
escravos
nesses
países
onde
o
capitalismo
ainda
existe. O triste operaria de Marx
tal há multo substituído pelo da
época de Roosevelt Atlee e Vargas – êsse
operário com assento no Parlamento
participando
do Govêrno e tornado
livre e poderoso nas suas relações
com o patronado através os seus
sindicatos
de
classe
e
os
seus
partidos políticos como os trabalhistas são
exemplos
no
Brasil.
Nesse
particular onde relembrar a legislação
trabalhista
do
nosso
eminente
e
companheiro e chefe, o Presidente
Getúlio Vargas, que assim instaurou no
país uma ordem social que nada
fica a dever, relativamente, aos paí-

ses que marcham à vanguarda da
civilização.
Dêsse
modo,
é
possível que, no passado, a experiência
extremista
fôsse
uma
esperança
para o nosso proletariado; deixou
de sê-lo, contudo com o aparecimento do
P.T.B.
As
grandes
conquistas
das
nossas
trabalhadores,
a
breve
realização das suas mais sentidas e
urgentes
reivindicações,
só
serão
possíveis
se
às
nossos
fileiras
acorrerem os proletários em número
cada
vez
maior,
e
se
nelas
todos se portarem à altura dessa lição
histórica.
Vivemos, atualmente, uma das
fases mais difíceis da vida nacional.
O P. T. B., como os demais Partidos,
enfrenta por Isso mesmo pesadas
responsabilidades.
Em
nenhum
momento o Brasil precisou tanto, como
agora, para a solução dos seus
problemas,
da
união
de
esforços
de todos os seus filhos, sem qualquer
distinção. Nosso eminente chefe o
preclaro
Presidente
da
República,
compreendendo
isso,
tem
feito,
desde que reassumiu o poder pela
vontade
da
maioria
esmagadora
do povo, sucessivos e
patrióticos
apelos
de
colaboração
a
tôdas
as fôrças vivas da nacionalidade.
Apelos que se de um lado são
interpretados no seu verdadeiro sentido,
ensejam,
de
outro
a
exploração
por parte de uma pequena minoria que
com
interpretações
capciosas,
insiste em deturpar os elevantados
propósitos que inspiram o Chefe da
Nação.
Ainda recentemente em mensagem
dirigida ao Congresso Nacional, o
Presidente
dizia
que
o
Brasil
continua a desfrutar, êste ano como no
anterior, um clima de liberdade e paz
social propício ao congraçamento de
esforços para a tarefa de reestruturação
geral
do
país
em
que
o
seu
govêrno está empenhado. "Reina a ordem
e
liberdade
são
crescentes
os
índices de progresso – acentuou o
Presidente – para dizer em seguida
que o panorama atual do Brasil só é
desfavorável na versão alarmista dos
eternos
agentes
da
inquietação".
Esta
é
uma
verdade
irrefutavel.
uma verdade que desafia inclusive a
argucia e a dialética dos mais ferrenhos
adversários políticos do nosso grande
líder.
Embora a nossa situação não seja
desfavorável,
como
demonstram
os
resultados do programa administrativo de
govêrno,
o
momento
reclama
de
toda uma ação mais enérgica e
decisiva.
Dai
certamente
os
apelos
do
chefe
do
govêrno,
feitos
no
mais
alto
diapasão
patriôtico, a que longe de significarem
debilidade
bolifica
como
querem
alguns, valem antes por mais uma
demonstração
da
largueza
de
vistas da plasticidade até mesmo –
por que não dizêlo? – da superioridade e
da indugência ao nosso Presidente
para com certos grupos e certos
homens.
Ninguém poderá contestar tenha o
Presidente Getúlio Vargas em sua
longa
e
brilhante
carreira
pública
rejeitado
uma
sugestão
ou
uma
critica realmente construtiva. Assim
não o entendem sómente aqueles
que chegam ao ponto de culpar
o Chefe da Nação ate pela falta de
chuvas
nas
regiões
nordestinas.
Neste particular poder-se-ia ilegível
o
que
seria
aquelas
populações
atualmente
não
fôsse
as
obras
contra as sêcas e os meios de assistência
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postos em prática a partir da gloriosa
Revolução de 1930 ?
Ensinam as cartilhas políticas que não
cabe êsse ou àquele Poder Constituído,
exclusivamente, a responsabilidade pelos
destinos
do
ilegível,
nos
regimes
democráticos. No entanto alguns autores ou
simples signatários dessas mesmas calhas
entre nós, extremados de paixão, persistem
em culpar o Presidente da República pelas
naturais dificuldades que a Nação enfrenta.
Não fôra perigoso para as Instituições, seria
apenas pitoresco êsse vento de insensatez
que parece varrer quadras do panorama
político brasileiro.
Ao chamar os partidos para colaborar
com o seu govêrno, não pretendeu o
Presidente da República anestesiar as
oposições e sim ensejar a todos a
participação na tarefa comum do surguimento
da nossa Pátria.
Ainda na sua recente mensagem ao
Congresso Nacional nosso eminente Chefe
encarecia e exaltava o papel criador destas
oposições nas democracias, reclamando
apenas, da sua parte, uma necessária
renovação nos matados de atuação
partidaria, a fim de conter os excessos
demagógicos das invariáveis empreiteiros da
baderna social.
Eis, Sr. Presidente alguns trechos da
memorável e oportuna oração do Presidente
do Partido Trabalhista
Brasileiro, que trago, com prazer ao
conhecimento desta Casa e da Nação. Ela
define a posição do Partido, procura justificar
a atitude do Sr. Presidente da República em
face das demais agremiações políticas e ao
mesmo tempo fazer com que êles
cooperem na obra administrativa do
Govêrno. (Muito bem; muito bem).
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Mathias Olympio.
Plinto Pompeu.
Georgino Avelino.
Ruy Carneiro.
Velloso Borges.
Apolônio Sales.
Novaes Filho.
Djair Brindeiro.
Durval Cruz.
Landulpho Alves.
Pinto Aleixo.
Luiz Tinoco.
Sá Tinoco.
Pereira Pinto.
Hamilton Nogueira.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Ivo d'Aquino – (18).
Deixam de comparecer os Srs.
Senadores:
Alvaro AdoIpho.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Assis Chateaubriand.
Júlio Leite.
Carlos Lindemberg.
Atílio Vivacqua.
Mello Vianna.
César Vergueiro.
Silvio Curvo.
João Villasbôas.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Francisco Gailotti.
Alberto Pasqualini.
Alfredo Simon – (16).
O SR PRESIDENTE: – finda a
prorrogação da hora do expediente passo à
ORDEM DO DIA
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Há
esclarecimento por prestar em relação a este
Projeto. O Avulso transcreve o texto do
Acôrdo nas versões Inglesa, francesa e
espanhola. Do processo porém, também
consta o texto em português, feito pelo Itama-
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rati. A Mesa retira a Proposição da Ordem
do Dia, a fim de que seja preenchida a falta.
O Projeto voltará a plenário dentro em três
a quatro dias, prazo indispensável à
publicação em causa.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 35, originário da Câmara dos
Deputados, que aprova o Acordo Sôbre
Privilégios e Imunidades da Organização
dos Estados Americanos, firmado pelo
Brasil em 22 de Setembro de 1949.
(Pareceres nº 52, de 1953, da Comissão de
Constituição
e
Justiça
pela
constitucionalidade; nº 53, de 1953, da
Comissão de Relações Exteriores, pela
rejeição (com votos em separado os Srs.
Senadores Mello Vianna e Alfredo Neves; e
nº 54, de 1953, da Comissão de Finanças,
pela rejeição)
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 43, de 1952, originário da
Câmara dos Deputados que aprova a
Convenção relativa ao reconhecimento
internacional dos direitos sôbre aeronaves.
(Pareceres favoráveis: nº 119, da Comissão
de Constituição e Justiça e número 120, da
Comissão de Relações Exteriores)
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra
encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
E' aprovado o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. 43, de 1952
Aprova a Convenção relativa ao
reconhecimento internacional dos direitos
sôbre aeronaves
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Convenção
relativa ao reconhecimento internacional
dos direitos sôbre aeronaves firmada em
Genebra, a 19 de junho de 1948.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n. 51, de 1952, que determina
que o Tribunal de Contas degistrará o
têrmo aditivo ao acôrdo celebrado entre o
Ministério da Educação e Saúde e o Estado
do Ceará, para intensificação de assistência
psiquiátrica no mesmo Estado (Pareceres:
n. 125 da Comissão de Constituição e
Justiça pela constitucionalidade e nº 126,
da Comissão de Finanças, favorável com
emenda)
O SR. PRESIDENTE: – A êste Projeto
foi apresentada uma emenda.
Em discussão o Projeto com a
emenda.
Se nenhum Sr. Senador quizer usar da
palavra, encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação a emenda
É aprovada a seguinte:
EMENDA Nº 1
Ao art. 1º.
Onde se diz:
"O Tribunal de Contas registrará..."
Diga-se:
É aprovado...
Em
votação
o
Projeto,
assim
emendado.
É aprovado o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, de 1952
Determina
que
Contas registrará o
acôrdo
celebrado

o
Tribunal
de
têrmo aditivo de
entre
o
Mi-

nistério da Educação e Saúde e o Estado do
Ceará
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará o
têrmo aditivo, de 30 de janeiro de 1948 ao
acôrdo celebrado, em 25 de fevereiro de
1947, entre o Ministério da Educação e
Saúde e o Estado do Ceará, para
intensificação da assistência psiquiátrica no
mesmo Estado.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Á Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n. 116-52, originário da Câmara
dos Deputados, que aprova o têrmo do
contrato celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Paulo
Augusto Goyana, para a construção de uma
linha subterrânea de dutos e uma Iinha de
posteação na Capital do Estado do Ceará.
(Pareceres favoráveis: n. 99, da Comissão de
Constituição e Justiça e nº 100, da Comissão
de Finanças)
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Se nenhum Sr. Senador quiser usar da
palavra, encerrarei a discussão (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
É aprovado o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, de 1952
Aprova o têrmo de contrato celebrado
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma Paulo Augusto Goyana
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o têrmo de contrato
celebrado, em 19 de dezembro de 1951,
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma Paulo Augusto Goyana,
para a construção de uma linha de dutos
subterrânea e uma linha de poseação na
capital do Estado do Ceará.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 77, de 1952 originário da
Câmara dos Deputados, que autoriza o
Tribunal de Contas a registrar a renovação
do contrato celebrado entre o Ministério da
Educação e Enrico Martignoni para
desempenhar na Diretoria do Ensino
Industrial a função de técnico em
"Eletrotécnica" (Pareceres contrários número
149, da Comissão de Constituição e Justiça e
nº 150, da Comissão de Finanças)
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra vou
encerrar a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
É rejeitado o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, de 1952
Autoriza o Tribunal de Contas a registrar
a renovação do contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e Saúde e Enrico
Martignoni
O Congresso Nacional decreta
Art. 1º – É o tribunal de Contas
autorizado a registrar a renovação do
contrato celebrado entre o Ministério da
Educação e Saúde e Enrico Martignoni,
conforme termo lavrado em 26 de junho de
1951, no qual o segundo contratante se
compromete a desempenhar na Diretoria do
Ensino Industrial, a função de técnico em
"Eletrotécnica".
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

Será feita comunicação a Câmara.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 91 de 1952, originário da
Câmara dos Deputados, que aprova o
contrato celebrado entre a Diretoria
RegionalT dos Correios e Telegrafos do
Guedes (para arrendamento do Rio de
Janeiro e Arthur Monteiro prédio sito a rua de
Santa Rosa em Niterói, destinado a
instalação da Agência Postal-Telegráfica.
(Com pareceres favoráveis número 107, da
Comissão de Constituição e Justiça nº 108,
da Comissão de Finanças)
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Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 114 de 1952 originário da Câmara
dos Deputados, que aprova a Convenção
Internacional assinada em Sevres em 8 de
outubro de 1921, que modificou a Convenção do
Metro firmado em Paris, em ilegível de maio de
VRCE, bem como o seu Regulamento.
(Pareceres favoráveis números 143, da
Comissão de Educação e Cultura e nº 144, da
Comissão de Relações Exteriores)

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Não havendo quem queira usar da
palavra encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
É aprovado o seguinte:

O SR. PRESIDENTE: – Há engano no
Avulso. O Projeto de Decreto Legislativo tem o n.
114 e não 11, como consta do impresso
distribuído em plenário.
Sôbre a mesa Requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e, sem debate, aprovado o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
91, DE 1953

REQUERIMENTO

Aprova o contrato celebrado entre
a Diretoria Regional dos Correios e
Telégrafos do Rio de Janeiro e Artur Monteiro
Guedes
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aprovado o contrato
celebrado em 2 de maio de 1951 entre a
Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos
do Rio de Janeiro e Arthur Monteiro Guedes
para arrendamento do prédio sito a rua de
Santa Rosa nº 40 em Niterói, Estado do Rio
de Janeiro destinado a instalação de Agência
Postal Telefônica.
Art. 2º Este decreto legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
A Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 100 de 1952, originário da
Câmara dos Deputados, que aprova o
contrato celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Campos
Brudes Ltda, para construção da Estação
Terminal de Guarulhos, Estado de São
Paulo. APareceres nº 167 da Comissão de
Constituição e Justiça e nº 168, da Comissão
de Finanças, favorável ao substitutivo
oferecido pela Comissão de Constituição e
Justiça)
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
vou encerrá-la. (Pausa)
Encerrada.
Em votação o substitutivo.
É aprovado o seguinte:
SUBSTITUTIVO
Art. 1º – O Tribunal de Contas registrará
o contrato celebrado em 19 de dezembro de
1951, entre o Departamento dos Correois e
Telégrafos e a firma Campos & Bruder
Limitada, para construção da Estação
Terminal de Guarulhos, Estado de São
Paulo, na importância de Cr$ 518.500,00
(quinhentos e dezoito mil e quinhentos
cruzeiros).
Art. 2º – Revogam-se as disposições
em contrário.
Fica prejudicado o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
100, DE 1952
Aprova o contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telegrafos e a
firma Campos Bruder Ltda
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o contrato celebrado
em 19 de dezembro de 1951 entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
firma Campos & Bruder Ltda, para
construção da Estação Terminal de
Guarulhos Estado de São Paulo na
importância de Cr$ 518.500,00 (quinhentos e
dezoito mil e quinhentos cruzeiros).

N. 69, de 1953
Requeiro, nos termos da letra "e" do art.
125 do Regimento interno, seja ouvida, afim de
a respeito emitir parecer, a Comissão de
Economia sôbre o projeto de Decreto Legislativo
n. 114 de 1952, originário da Câmara dos
Deputados,
que aprova
a convenção
internacional assinada em Sévres, modificando o
sistema métrico em vigor no mundo e constante
da Ordem do Dia de hoje.
Sala das Sessões, 23 de março de 1953. –
Mozart Lago.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto irá à
Comissão de Economia.
Discussão única do Parecer número 203,
de 1953, da Comissão de Redação, oferecendo
redação final ao Projeto de Lei do Senado n. 23,
de 1950, que atualiza contribuição mensal dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal para o
montepio civil e as pensões aos seus herdeiros;
e outras providências
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra vou
encerrá-la. (Pausa).
Encerrada.
Em votação o Parecer.
E' aprovado o seguinte:
PARECER
N. 203, de 1953
Da Comissão de Redação de Leis.
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 23, de 1950
Relator: Sr. Veloso Borges.
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei n. 23 de 1950, de iniciativa do
Senado Federal.
Sala da Comissão de Redação, em bôas,
Presidente. – Velloso Borges 9 de março de
1953. – João Villas-Relator. – Clovis Pereira. –
Antonio Bayma.
ANEXO AO PARECER Nº 203-53
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 23, de 1950
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A contribuição mensal dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal para o
montepio civil federal corresponderá, a contar de
1º de janeiro de 1947, à quadragésima quinta
parte dos seus vencimentos ou proventos e a
pensão mensal devida aos herdeiros será igual a
quinze vêzes a referida contribuição.
Parágrafo único: Os Ministros em
inatividade poderão descontar mensalmente
quota igual a dos que estejam em atividade,
desde que o dequeiram por escrito, até seis
mêses depois da data em que entrar em vigor a
presente lei, a Diretoria da Despesa Pública do
Tesouro Nacional ficando assegurada aos seus
herdeiros a pensão mensal correspondente a
contribuição.
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Art.
2º
–
E'
extensiva
aos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, bem como aos Ministros do
Tribunal de Contas, e aos do Tribunal Federal de
Recursos, ainda que aposentados, uns e outros,
e ao Procurador Geral do Tribunal de Contas a
faculdade de se inscreverem no mencionado
montepio, nos termos do art. 1º do Decreto nº
5.137, de 5 de janeiro de 1927, observados,
quanto a contribuição e a pensão mensal dos
herdeiros, o dispôsto no art. 1º e, quanto ao
processo da inscriação, a legislação especial
em vigor.
Art. 3º – As pensões de qualquer espécie
concedidas aos herdeiros dos Ministros do
Supremo Tribunal FederaI, já falecidos
estivessem em atividade ou inatividade na
ocasião da morte, serão calculadas na base das
contribuições fixadas no art. 1º tendo-se em vista
a tabela II, relativa aos vencimentos dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal anexa, à
Lei número 409, de 28 de novembro de 1948,
retificando-se ou apostilando-se os títulos já
expedidos e fazendo-se o desconto em doze
prestações mensais da diferença das
contribuições.
Art. 4º – Com a maioridade ou morte dos
filhos, a parte da pensão que lhes fôr
correspondente, reverterá em beneficio da viúva.
Art. 5º – Para a determinação dos
proventos de aposentadoria dos Serventuários
Titulares de Ofício de Justiça não remunerados
pelos cofres públicos, e da sua contribuição para
as benefícios de família no Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado (IPASE), observar-se-ão as seguintes
bases:
a) quanto aos Tabeliães de Notas, Ofícios
de Registros, Escrivães de Varas de Orfãos e
Sucessões e de Varas da Fazenda Pública,
Avaliadores,
Depositárias
Judiciais,
Inventariantes Judiciais e Tutor e Testamenteiro
Judicial, os vencimentos e vantagens atribuídos
ao Diretor Geral da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal (PJ-1);
b) quanto aos Escrivães das Varas Civeis,
das Varas de Família e da Vara de Registros
Públicos, Contadores, Partidores e Liquidante
Judicial, os vencimentos e vantagens atribuídos
ao Sub-Secretario do Supremo Tribunal .Federal
(PJ-2).
Art. 6º – A presente lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
A Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE: – Tendo sido lida, no
expediente da presente sessão. Mensagem
contendo as razões do veto oposto pelo
Presidente da Republica ao Projeto de Lei que
modifica o art. 3º da Lei n. 494, de 26 de
novembro de 1948, convoco as duas Casas do
Congresso Nacional para em sessão conjunta, a
realizar-se no dia 15 de abril próximo, às 14
horas e 30 minutos conhecerem desse veto, nos
têrmos do art. 70, § 3º, da Constituição.
Para a Comissão Mista que sôbre êle
devera dar parecer, designo os Srs. Senadores
Ferreira de Souza (UDN), Ismar de Góes (PSD)
e Kerginaldo Cavalcanti (PSP).
Tem a palavra o nobre Senador, Sr. Ivo
D'Aquino inscrito para falar depois da Ordem do
Dia.
O SR. IVO D'AQUINO (*): – Sr. Presidente
pedi a palavra para dar conhecimento ao Senado
do telegrama que recebi do Sindicato de
Extração de Madeiras e Sindicato do Comércio
atacadista de Madeiras, de Pôrto Alegre, assim
redigido:
"Senador Ivo d'Aquino Palácio Monroe – Rio.
O Sindicato de Extração de Madeiras
e Sindicato do Comércio atacadista de Madeiras,
de Pôrto Alegre tomando conhecimento
da ilegível e patriótico pronunciamento
de V. Exa. no Senado a propósito de
situação do Pinho no Brasil, bem como das
justíssimas críticas sôbre as negociações

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
do Convênio Argentino-Brasileiro, onde,
como sempre, subordinamos os legítimos
interesses
da
economia
madeireira
nacional as imposições daquele país, vem
congratular-se com V. Exa., aplaudindo
calorosamente essa atitude. Os referidos
Sindicatos apelam para V. Exa. para que
continue vigilante na defesa de importante
produto de vital economia para os Estados
Madeireiros, mormente quando assinado o
Convênio verifica-se não terem sido
assegurados os preços e adotada a
classificação oficial brasileira, dos caso que
só sucede com o pinho do Brasil, pois os
demais países produtores que exportam
para a Argentina nunca sequer tiveram
discutidas essas condições básicas. No
caso nacional ressalta maior extranhesa
que, apagando o Brasil pelo trigo argentino
preços os mais altos das cotações
internacionais, ainda admita que a
Argentina procure baixar os preços das
madeiras brasileiras, ilegível em desacôrdo
com as normas oficiais brasileiras.
Atenciosas saudações, Presidente do
Sindicato Atacadista de Madeiras, Ary Zatti
Oliva e Presidente do Sindicato de Extração
de Madeiras.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outros
oradores inscritos para depois da Ordem do
Dia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): –
Sr. Presidente, desejo dar ao conhecimento
do Senado o teor da carta que acabo de
receber do meu nobre companheiro de
bancada, Senador João Villasboas, o
proposito de uma publicação da "Tribuna da
Imprensa" sôbre a greve portuária.
A carta diz o seguinte:
Prezado líder e amigo, Senador
Ferreira de Souza.
Retido em minha residência, como e
do seu conhecimento, desde o dia 12 do
corrente, saindo apenas para ir ao
consultório do medico, não tendo podido
comparecer ás sessões do Senado, nesta
fase da sua reunião ordinária, tive a
atenção despertada por amigo que me fez
ler na "Tribuna da Imprensa" de ontem,
entre o noticiário sobre as "Causas e
efgeitos da Greve no Pôrto – o seguinte
tópico:
"A linha auxiliar em ação.
Já ontem estiveram no cáis, à noite,
elementos da chamada linha auxiliar do
Partido Comunista, o Deputado Breno da
Silveira e o Senador João Villasbôas".
Eis porque lhe faço esta, solicitando o
especial obséquio de, perante os dignos
colegas do Senado, oferecer formal
desmentido a tal afirmativa.
Nem estive no cáis, nem fora do cáis
tive qualquer entendimento com grevistas
Igualmente repito a classificação que
ali se me dá, de elemento da linha auxiliar
do Partido Comunista, hoje vulgarizado pelo
uso rotineiro contra todos àqueles que não
gozam das simpatias pessoais de certos
noticiaristas da imprensa local.
Com os melhores agradecimentos, o
abraço cordial do João Villasbôas.
Sr.
Presidente
transmitindo
as
palavras do nobre Senador João Villasbôas
ao Senado apresento minha absoluta
solidariedade e confirmação às alegações
de S. Excia.
Como seu companheiro de Bancada
asseguro ao Senador, ilegível o nosso
distinto colega, um dos orçamentos desta
Casa ilegível o leito há mais de uma
semana, razão por que não
__________________

Não foi revisto pelo orador.
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tem tomado parte nas últimas deliberações,
nem mesmo nas do Partido, onde se fazia
mistér a sua presença.
O Senador João Villasboas não merece a
vista a êle lançada pelo jornal, por sinal um dos
mais bem informados, dignos e criteriosas da
Capital da República – a "Tribuna da
Imprensa". Tampouco trata-se de "comunista"
ou de "elemento" da linha auxiliar do Partido
Comunista".
A notícia é defeituosa: refere-se a fato
inexistente, a possível visita do Senador
Villasbôas ao cáis, onde teria estado em
entendimentos com elementos grevistas. O
fato seria impossível, S. Excia. acha-se doente;
apenas vai ao consultório médico.
A informação relativa a "elemento da
linha auxiliar" comunista" é inconcebível. O
Senador João Villasbôas é homem de certa
orientação social e não se ilegível de modo
algum, no grupo dos chamados homens da
esquerda: acha-se, portanto, longe de
qualquer opinião ou qualquer aproximação
com o Partido Comunista.
Esta Sr. Presidente, a explicação desejava
eu dar ao Senado, em nome de S. Excia.,
atendendo ao seu pedido e traduzindo a minha
opinião, sem qualquer desdouro para o brilhante
jornal, autor do noticiário. (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE: – Se mais nenhum
senhor Senador desejar usar da palavra,
encerrarei a sessão, designando para a de
amanhã a seguinte OOrdem do Dia.
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados nº 42, de 1953, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de de Cr$ 450.000,00 para erigir na
cidade
do
Salvador
um
momento
comemorativo o primeiro centenário da morte
de Maria Quitéria de Jesus (em regirse de
urgência, nos têrmos do artigo 155, parágrafo
3º do Regimento Interno, em virtude da
aprovação, em 20 do corrente, do
Requerimento nº 66, de 1953), dependendo de
pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
Discussão única do Veto nº 5, de 1053 do
Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei
Municipal número 1.130-1, 1.132 B-52, que
concede abono de emergência aos servidores
da Prefeitura do Distrito Federal. (Incluindo em
Ordem do Dia em virtude de dispensa de
interstício, concedida na sessão de 23-3-53, a
requerimento do Sr. Senador Joaquim Pires,
com parecer, sob nº 204 de 1953, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
aprovação do Veto.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 143, de 1952, que torna extensivas
a Capitães Médicos e Oficiais Subalternos
Médicos da Reserva de 2ª classe do Exército
convocados no decorrer da última guerra, as
disposições constantes de artigo 6º da Lei nº
1.125, de 7-6-50 (Com pareceres ns. 115, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade: 116, da de Fôrças
Armadas, favoráveis 117, da de Saúde
declarando hão lhe saber pronunciar-se sôbre
o assunto; e 113, da de Finanças, favorável).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 8, de 1952, que faculta no Ministro
da Guerra promover o estagio em Corpos de
Tropa o Estabelecimento do Exército de
Oficiais subalternos médicos da reserva de 2ª
classe. (Com pareceres ns. 133, da Comissão
de Constituição e Justiça, favorável, com as
emendas que oferece: nº 134 da de Segurança
Nacional, favorável ao projeto e às emendas; e
135, da de Finanças favorável).
Discussão única
do Projeto de
Lei da Câmara nº 345, de 1952, que
reabre por 60 dias, a vigência do art. 12
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da Lei nº 231, de 6 de Fevereiro de 1948, e
dá outras providências. (Com pareceres
favoráveis ns. 1-53, da Comissão de Fôrcas
Armadas, e 2-53, da de Finanças: e contrários,
números 137-53, da Comissão de Constituição e
Justiça – com voto em separado do Senador
Luís Tinoco).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 346, de 1952, que aplica as
disposições do Decreto-lei nº 8.442, de 26-12-45,
aos músicos do Exército, Marinha, Aeronáutica,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, que passaram à inatividade antes de
sua vigência (Com pareceres favoráveis ns. 140,
da Comissão de Fôrças Armadas; e 141 da de
Finanças).
Discussão única do Parecer nº 202, de
1953, da Comissão de Redação, oferecendo
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
111, de 1952, que mantém a decisão do Tribunal
de Contas ilegível ao registro do contrato de
empreitada celebrado entre a União Federal e a
Empresa de Engenharia CEIP Ltda.
Levanta-se a sessão ás 16 horas e 5
minutos.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ASSIS CHATEAUBRIAND, NA
SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 1953
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente, no tempo do Sr. Pedro II, quando
aqui pontificava, como nome titular da expansão
econômica deste país, o gênio de Mauá, dizia-se
que havia duas ilegível para falar-se aos
brasileiros: o latim do Imperador, o inglês, de
Mauá. Ao meu nobre colega Senador
Kerginaldo Cavalcanti eu precisava falar latim,
deixando o nosso habitual guarani para outra
ocasião. Não careço esta tarde de ilegível meus
precários conhecimentos do idioma dos nossos
abogine. Ele não tem uso.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V.
Ex.ª poderá falar em tupi.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – nobre
idioma, através ao qual Mauá – Não há
necessidade. Prefiro reivindicar para o Senado
um pouco do falava a Inglaterra e, ao mesmo
tempo, espalhava neste país capitais, credito,
confiança, riqueza e, sobretudo, civilização.
Mauá, Sr. Presidente, foi para nos a
mensagem da Inglaterra quando esta, com seu
poder industrial econômico e financeiro conduzia
sozinha a batuta do progresso, no seio dos
países sub-desenvolvido do Ocidente e do
Oriente.
O SR. MAGALHÃES BARTA: – Permite
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) E o
poder bélico atrás.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Poder belico um pouco suspeito.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ouvi,
prazeirosamente, o aparte do nobre senador
pelo Pará um dos homens mais arejados dêste
país, do ponto de vista da nossa vida de relação
com o exterior.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Multo bem!
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Posso dar depoimento a respeito, poder bélico
do Reino Unido, porque, Fez muito bem S. Ex.ª
referindo-se ao porque o conheço há muitos
ilegível quando os Estados Unidos não tinham
sombra de exército ou de marinha, para firmar a
doutrina de Monroe, em bases de fôrça militar e
naval, foi e ilegível que permitiu às nações
latino-americanas se desenvolverem à sombra
da estabilidade de sua soberania, contra os
povos insatisfeitos da Europa, alguns ainda
desejosos de reiniciarem a faina do colonialismo
afri-asiático em relação a esta parte do
hemisfério.
Sr. Presidente, lamento que um homem
das ilegível do Sr. Euvaldo ilegível propiciar,
verbalmente, em Nova Iorque ilegível refletisse
certa dose de pouca meditação acêrca do valor
probante de vários deles.
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O público da "Brazilian-American
Society", de Nova Iorque, certo não ouviu o
que o espírito do deputado por Minas Gerais
tem de melhor e de mais apurado como
educação política. Ele estava em um dos dias
menos felizes da sua eloqüência. No seu
discurso, vemos um parlamentar eminente
satuardo de "cafard" oratório. Foi um dia
negro o seu, ante-onte na América, em vez
do Latino esbelto que há no Sr. Lodi, foi o
emboaba vermelho, o índio chefe, rústico, da
sua província.
Agora, temos um tupiniquim, no
Senado, e um emboaba, na Câmara. Um e
outro tem a volúpia de falar línguas mortas.
Tenho plena confiança de que, quando o
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti refizer
o seu ponto de vista negativo, em relação à
bolsa de estudos, que lhe oferecemos, para ir
aos Estados Unidos, deitará ao mar, com
uma pequena literatura de viagem que lhe
mandaremos, por desnecessários, logo
vendo a estatua da Liberdade, no pôrto de
Nova Iorque, seu tacape, suas flexas, sua
inúbia ...
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Seu cocar.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: – ...
seu cocar, todo esse rico material da sua
paisagem nacionalista, e começará a
compreender o século que hoje vivemos: em
vez de falar o latim do Imperador, êle passará
a falar o inglês de Mauá. Está por pouco.
Ele fará inveja ao inglês do fabuloso capitão
da industria gaúcho.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permita V. Ex.ª uma ponderação.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Com grande prazer.
Estamos aqui, ao pé do fogo da nossa
recíproca eloqüência.
Estamos conversando como em terO SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
túlia amistosa. Imagine V. Ex.ª se por um
desses caprichos do destino, eu fosse
realmente aos Estados Unidos, mesmo sem
depender da bolsa oferecida por V. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
orgulho de chefe nativo A oferta não seria
minha, mas dos "Diários Associados", não
sou eu.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Eu sentiria perfeitamente, naquele país, o
clima de liberdade que lá existe desde a fase
da Independência. Compreenderia talvez
melhormente, pelo conhecimento vamos
dizer in lici, as virtudes daquele pouco e,
sobretudo, dos varões ilustres que foram os
presidentes Washington, Lincoln e Roosevelt.
Sentir-me-ia muito, muito bem( porque, como
afirmei em meu discurso, sou grande
admirador da nação norte-americana. O que
não posso compreender, porém, e que o
nobre deputado Euvaldo Lodi, também não
compreende – e S. Ex.ª é elemento
conservador por excelência – é o descaso
com que os Estados Unidos da América, pelo
seu Governo e pelos seus capitalistas,
trataram o rasil, nos últimos tempos. Por não
compreender, eu voltaria mais tupiniquim,
mais de-arco-e-flecha do que fui.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Aplaudo esse necessário descaso, esse
descaso útil, com que a América do Norte
tratou a América Latina, porque, de fato, Sr.
Presidente, foi graças a ele que o nobre
Senador pelo Rio Grande do Norte tem hoje
a faculdade da palavra nesta Casa, assim
como o deputado Euvaldo Lodi a liberdade
de ir aos Estados Unidos, para fazer ali a
língua solta do brasileiro, dizendo as coisas
desajustadas que ele enunciou, no uso mais
completo da sua liberdade de movimentos e
da palavra.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Veja V. Ex.ª como são diferentes nossas
posições. No meu entender, o Sr. Euvaldo
Lodi usou a linguagem que o Brasil precisava
usar para com a América do Norte. S. Ex.ª
falou com a responsabilidade de homem da
alta indústria.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Permita V. Ex.ª que termine meu
raciocínio.
Ao
Deputado
por
Minas
Gerais
responde-se
com
um
breve
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recuo histórico. Se o Plano Marshall não
tivesse funcionado, como funcionou, isto é,
os Estados Unidos relegando para mais tarde
a sua ajuda econômica e financeira às
nações sub-desenvolvidas da Ásia da África
e da América Latina, e indo auxiliar
precipuamente a Europa, o que seria hoje do
mundo civilizado? Onde estaríamos? Como
teria resistido o Velho Mundo à agressão
vermelha? A Europa seria coçada; e V. Ex.ª
Sr. Presidente, fôra hoje aqui um comissário
vermelho do povo. (Riso).
Ou então o camarada Chrispim seria o
nosso presidente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª, com a devida venia o digo, está
entrando no terreno da demagogia.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: – E o
nobre colega, que usa e abusa do exercício
da palavra, sem dúvida estaria com a cabeça
raspada, na Ilha da Tdindade ou na Ilha
Rasa, purgndo as incontinências do verbo
que lhe são peculiares. (Riso).
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª está se revelando aquilo que antes
censurava em mim: :um demagogo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ao
contrário, um realista prio.
Eu andaria
enforcado; não estaria em outro lugar mais
seguro, para fazer comentários sôbre o
confinamento de V. Ex.ª, na Ilha da Trindade.
Aliás, o nobre colega, como admirador de
certos traços da ideologia de Moscou,
receberia tratamento menos severo do que
nos outros.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Perdão! V. Exª está equivocado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
inegável é que V. Ex.ª tem simO SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
viética.
patia inconfundível pela Rússia So-.
Protesto! Não se fale nisso. Nego que tenha
simpatia pela Rússia.
O SR. ASSIS CHATEUBRIAND: – Mas
a verdade é que a tem e não a dissimula.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Se a tivesse, não me faltaria coragem para
reafirmar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Mas o meu nobre colega tem o complexo
ideológico suave lento, com raios pelos Urais
e o Volga, pode não esta êle na consciência;
mas andará pelos poços e as cafuas do subvonsciente.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não tenho simpatia isto sim, é pelo
capitalismo internacional.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Justamente o capitalismo internacional. é
uma das fôrças que enfrentam a Rússia.
Todo o mundo se ergue para deter-lhe a
agressão. O capitalismo também puxa e
ataca o Soviet.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não tenho simpatia, é pelos métodos da Wal
Street.
O SR. ASSIS CRATEAUBRIAND: – Em
todo caso, esses são menos mortíferos. V.
Exª deve ir ver os campos de concentração
da Rússia Soviética e as hecatombes que
êles produzem.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não tenho simpatia pela exploração do
homem pelo homem. Nunca manifestei
simpatia pela Rússia. Já desafiei V. Ex.ª e
desafio o Senado a que se prove tenha eu
relações de ordem particular ao menos com
um comunista.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V.
Ex.ª está equivocado. O que V. Ex.ª tem são
relações cívicas com certos aspectos da
ideologia marxista, admitido na Rússia.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não tenho é a histeria do comunismo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Precisamos muitas vezes tê-Ia. Aqui
no Brasil há muita contemplação e
benevolência com o comunismo, que não
perdoa ninguém.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Combate-se
o
comunismo
apelando
para os capitalistas no sentido de
compreenderem a época atual a que

a evolução em processos, no mundo, exige
sacrifícios de todos. Devemos distribuir
melhoramento a riqueza, com o que
evitaremos talvez uma revolução de
conseqüências mais danosas para êles do
que para nós. Eu nada tenho a perder; só
eles terão.
O SR. VELOSO BORGES: – V. Ex.ª
tem a liberdade. (Muito bem).
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Diz
o nobre colega da Paraíba com acerto; tem a
perder a liberdade, que é tudo para o homem
civilizado.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Defendo a liberdade onde estiver, e a
verdade onde se encontrar, ainda que na
boca de um comunista.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Será difícil encontrar a verdade na boca
tortuosa de um marxista praticante. A
liberdade não será possível, no mundo,
identificada com a Rússia, mas antes com o
Império Britânico. Quando se fala em termos
de defesa do sistema de liberdade do homem
dos nossos dias, é preciso geminar esses
elementos: Império Britânico e União
Americana.
O SR. KERGINALDO CAVATCANTI: –
O nobre orador julga o Deputado Euvaldo
Lodi simpatizante da Rússia, porque disse
duras verdades aos Estados Unidos,
verdades que eu, como nacionalista, talvez
não tenha dito aqui no Senado?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não estamos ainda discutindo os honrados
conceitos do deputado mineiro. Ouvi,
impertubável, o discurso de V. Ex.ª e espero
que V. Ex.ª, tenha a benevolência de escutar
o meu. Verá o nobre colega que o Deputado
Euvaldo Lodi não teve razão em dizer o que
afirmou num dos minutos mais deploráveis
da sua vida. A sua inteligência brilhante
entrava em penumbra, naquele momento.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não concordo com V. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Eu,
como amigo e admirador do ilustre
parlamentar, só tenho a lamentar a quase
privação de raciocínio que teve ele, no
discurso injusto, sem objetividade em muitas
das suas passagens, que proferiu há poucos
dias em Nova York.
Sr. Presidente, vejo-me colhido de
improviso; não sabia das proporções deste
debate.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permita o nobre orador uma palavra apenas,
se é que deseja continuar a receber meus
apartes.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Eu
não saberia marchar nesta Casa se não
paralelo a V. Ex.ª. Somos a sombra e o
cavaleiro, um do outro.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
Muito obrigado. Quero dizer que apenas
estou usando daquêle direito que V. Ex.ª tão
bondosamente me concedeu.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Eu
não, o Regimento da Casa.
V. Exª tem o direito de apartear. Espero,
todavia, que ouça a minha argumentação
através de meia dúzia de palavras, com as
quais vou me permitir fazer uma critica
sumária ao discurso do nobre Deputado
Euvaldo Lodi.
Sr. Presidente, em 1947, o mundo
ocidental era defrontado pelo seguinte
panorama: a Europa desprovida de recursos,
sem poder reabilitar o seu parque industrial e
agrário,
ambos
quase
desgatados,
consumidos, pela guerra, com o fantasma da
Rússia pela frente. Forte era ainda o poder
militar da União Soviética. A Inglaterra
exausta, e os Estados Unidos longe a União
Soviética se preparava a fim de escravisar a
Europa mais depressa, através dos cavalos
de Tróia das seções nacionais do partido
comunista as quais se encontram dentro das
estruturas democráticas do continente. Eram
muito sérias as possibilidades de dominar a
Europa continental, que tinham o Kremlin e o
Komintern.
Vi, em Londres, Paris e Roma, entre
46 e 47, à angustia que devorava
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ali os espíritos, á medida que crescia a
preamar vermelha Mas, a certa altura,
interveio o general Marshall.
Eu estava nos Estados Unidos, quando
o ministro do Exterior do Presidente Truman
pronunciou o seu famoso discurso de
Harvard.
No momento, Sr. Presidente, os peritos
dos Estados Unidos olhavam para a América
Latina
subdesenvolvida,
sem
parque
industrial uns países mais adiantaods,
equipados d euma indústria leve, que não
representava fator de espécie alguma para a
defesa do mundo.
A Europa bastava ajudá-la a reacenderlhe as forças e fazer entrar trabalhadores nos
estaleiros, nos arsenais e nas fábricas de
aviões. Era esperar quatro para cinco anos. E
a América Latina quantos anos não
reclamaria para Ire montar indústrias
pesadas que servissem à defesa do sistema
do mundo livre? Tinha a União que escolher
entre a Europa e nós.
Deste lado do hemisfério, a Argentina,
era dominada por uma ríspida sêca, que
tornava a antiga dispensa de carne, trigo e
cereais da Europa Ocidental impotente para
continuar a abastecer uma parte do velho
continente. Como seria possível, pergunto, à
Europa faminta, sem armas, deprimida moral
e fisicamente, pelas conseqüências da
conflagração, defender-se da pressão russa,
sem a cooperação financeira, militar e
alimentar do Canadá, dos Estados Unidos e
do Império Britânico? Defendendo a Europa,
armando-a, os Estados Unidos defendiam o
mundo. Ajudando a América Latina, teriam
que começar do princípio, para esperar
resultados daqui a 20 ou 30 anos.
Se nós, do ocidente, estamos no gozo
pleno do poder das nossas liberdades civis;
se temos intactas as nossas prerrogativas de
povos soberanos; e se os partidos
comunistas tiveram seus dentes quebrados,
em cada uma das nossas comunidades, foi
Sr. Presidente, porque a marcha dos tártaros,
que vinham das estepes, foi contida dentro
da Alemanha e da Áustria pelo poder
industrial, pelo poder econômico e pelo poder
agrícola dos Estados Unidos e do Canadá. A
Europa não ficou "starved", como contaram e
descontaram os soviéticos. Foi impossível
aos Estados Unidos, que não é uma nação
de recursos insondáveis, até porque há um
limite não só para contar com o nosso
potencial econômico e financeiro, como
também para desfrutar o outro já realizado, –
foi
impossível
União
atender
simultâneamente duas frentes, a América
Latina e a Europa. Uma tinha que ceder
preferência, na ajuda à outra.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não contesto as brilhantissimas razões que
V. Ex.ª está produzindo...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
São razões do cabo de esquadra.
Qualquer furriel da nossa "linha” as
compreenderá. Era preciso defender o
mundo. Se ajudando a Europa, que tinha
um volumoso arcabouço industrial e
humano, essa defesa estaria muito
melhor assegurada, por que largá-la, e,
por
uma
questão
sentimental
ou
regional, pegar a América Latina, em seu
lugar?
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Mesmo porque não
está em tese o problema criado pela
política antagônica da Rússia e dos
Estados Unidos, entre – digamos mesmo
em linguagem talvez imprópria – o
hemisfério ocidental e o oriental. Não é
essa a razão dos debates.
O SR. ASSIS CHIATEAUBRIAND: –
A questão, ao meu ver, não está bem
posta; não existe políticas antagônicas
entre Rússia e Estados Unidos; há
agressão russa e defesa do mundo livre
contra
essa
agressão:
polícia
e
perturbadores da ordem internacional.
Eis tudo.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI:
–
E'
outra
tese
fora
de
nossa
discussão.
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pelo menos assim entendo, Estados
criticando, não o fato de terem os Estados
Unidos prestado ajuda à Europa. Fez muito
bem. Não se critica essa atitude; criticam-se
as circunstâncias de que se reveste essa
ajuda,
aproveitada
para
incrementar,
sobretudo na África, uma produção que vai
contender com a nossa. Isso V. Ex.ª já ter
dito aqui em apartes. Desses amigos – se
amigos são – Deus nos livre, porque dos
nossos inimigos sabemos como nos
defender. Queira V. Ex.ª desculpar o aparte
um tanto longo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente, está, portanto, estabelecida a
linha da razão pela qual União Americana,
em 197, tendo de dar prioridade á América
Latina ou á Europa, preferiu a Europa. E' que
essa prioridade, na assistência técnica,
econômica e financeira, representava a
garantia da independência da soberania, e da
liberdade das próprias nações latinoamericanas. Somos muito melhor defendidos,
sob êsse ponto de vista, o Velho Mundo do
que aqui. Se os russos dominarem a Europa,
terão dominado também América Latina.
Como disse muito bem o nobre colega
pela Paraíba, Senador Veloso Borges,
tratava-se de defender, antes de tudo, a
liberdade do homem – essa amparou-a o
"Plano Marhall".
Sr. Presidente aconteça o que
acontecer ao Brasil, temos, por uma questão
de lógica, de argumentar com a razões do
opositor. Fui um pequeno professor dessa
ciência, quando estudante de direito.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Vê se que V. Ex.ª é hoje um grande
professor...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Obrigado a V. Ex.v. Talvez V. Ex.ª pense que
sou algum sofista. Mas não sou. (Riso).
Detesto deturpar a lógica.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Olhe que a dialética é rigorosa. O método é
quase de sabatina.
O SR. ASSIS CHATEAUBRlAND: –
Lembro-me
que
os
nossos
velhos
professôres de lógica nos ensinavam que a
gente deve começar a argumenta com as
razões opositoras, das que estamos
enfrentado. Assim, temos que examinar as
razões, pelas quais os americanos não
podem oferecer-nos uma confiança ilimitada.
Somos tão imprevidentes e estourados em
nossa administração. Cometemos tantos atos
de insensatês para grangear e consolidar o
nosso crédito.
O Brasil, quando terminou a guerra,
tinha cercad e sessenta e cinco milhões de
libras na Inglaterra, mais de trezentos
milhões de dólares nos Estados Unidos,
muitos bilhões de francos na França.
Possuiamos reservas de divisas fortes e
fracas por tôda a parte.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª está sendo exatíssimo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Lembro-me neste instante, Sr. Presidente, de
um homem no Brasil, malquisto injustamente
pela corrente de amigos do Presidente da
República.
O circulo do amigos mais íntimos do Sr.
Getulio Vargas faz a tão ilustre americano
abomináveis injustiças. Ele não merece uma
só, pela sua conduta em relação ao Brasil.
O eminente americano, e dedicado
amigo do Brasil, que é o Sr. Adolph Berle, foi
um ds membros da "Brain's Trust", de
Roosevelte, professor da Universidade da
Columbia, economista o jurista dos mais
respeitáveis da América.
Em 1943, o Sr. Adolph Berle me
convocava a um jantar em sua residência em
Washington. Ele era então, o secretárioadjunto no State Department. Em conversa,
formulou
uma
sugestão,
dizendo-me
enquanto
os
brasileiros
mês
por
mês acumulam mais dólares, aqui da minha
parte mais eu penso, dia por dia,
no
crescimento
industrial do
Brasil.
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Verá, agora, o Senado como o
Deputado Lodi foi injusto, clamorosamente
injusto, para com os amigos do Brasil nos
Estados Unidos.
O Sr. Adolph Berle, Sr. Presidente, é um
espírito, que me encantou certa, vez, quando
agitei, na sua presença, o problema político e
econômico do rio Madeira. Fiquei atônito,
pela cultura que aquele homem enciclopédico
demonstrou apreciando o maior afluente do
nosso rio mar. Já no ano de 18 em
Washington, o Sr. Adolph Berle dava este
conselho aos brasileiros "Diga ao seu
Presidente, como ás sua autoridades,
prepostas aos planos defesa econômica do
Brasil (assim falava ele) que nos mandem a
nós, aqui, imediatamente, os seus planos
expansão hidro-elétrica do país. Até agora, o
que possuímos são os projetos da "Brazilian
Traction e da American Forelgn Power". Os
mexicanos, os crílenos, mas sobretudo os
russos,
têm
depositado
no
"State
Department" projetos pedindo prioridade para
depois da guerra. E' preciso, é urgente que o
Brasil
peça
o
necessário
para
a
sua expansão Industrial. Penso como
você, o Brasil é uma nação sobretudo,
manufatureira. Urge equipar-se de energia
para tal."
O SR. KERGINAIDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª está por acaso notando que faz crítica
tremenda aos nossos industriais?
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: – Se
assim falo é para corrigí-los em certas
deficiências da sua estrutura manufatureira.
Digo mesmo a V. Ex.ª que a grande maioria
dos nossos industriais são criaturas rotineiras
e desambiciosas. Indo a São Paulo, V Ex.ª
verá que as nossas industrias são
acanhadas,
organizações
de
família
industrias quase domésticas; o patrão
associando-se em sociedade apenas com a
mulher, os genros e os filhos. A verdade é
que o Brasil está carecendo de uma
reorganização, do ponto de vista de uma
maior capitalização das suas industrias. Urge
um presidente e um Congresso que tenham
coragem para fazer elaborar um rijo plano
industrial, u seja, pegar 50 ou 100 fabriquetas
do mesmo que proliferam em São Paulo e
Rio para refundí-las em outras bases,
obtendo-se a produção em massa e
trabalhando com equipamentos modernos.
Temos uma produção manufatureira que não
é de primeira qualidade e cara, porque o que
há no Brasil é o minifundio industrial. Cada
qual temm uitas vezes em bocado de ferro
velho, de 30 ou 40 anos, e se ILEGÍVEL em
não amalgamar o seu esforço com os
dos companheiros. E' preciso erguer o
edifício industrial do Brasil com outras
bases.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
O critério brasileiro, neste ponto de vista,
devia ser diferente. Cumpre aproximar-se
o do americano, para que ele produza
em massa, e venda mais barato.
Essa é a tese defendida pelo nosso
nacionalismo.
O SR. ASSIS CHATE.AUBRIAND: –
veja V. Ex.ª como os nossos debates
esclarecem
roteiros,
em
que
nos
entendemos.
Só é possível ampliar nossa produção
em maiores linhas com a assistência do
capital estrangeiro. Não pense V. Exª. que
poderemos adquirir tal maquinária, sem a
importar das grandes fábricas americanas,
inglesas, alemãs, etc.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
E'
equivoco
proclamar
que
não
queremos capital estrangeiro. Necessitamos
dele, mas não queremos que
os
capitalistas estrangeiros venham explorar o
nosso povo.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: –
todos somos contra o capital explorador, seja
nacional ou de fora
Continuando, Sr. Presidente, dizia o
Adolph Berle que o Brasil possuia reservas
de
trezentos
milhões
de
dólares.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Então evaporaram-se. Ninguém sabe para
onde foram, porque não chegaram Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Dessa reserva admitida em que se podia tirar
um fundo de duzentos milhões sôbre os
quais fora possível se levantar seiscentos ou
setecentos milhões para ampliarmos a
construção entre Rio Doce e a Serra Geral,
no Rio Grande do Sul, do nosso parque
hidro-elétrica. Energia barata, abundante à
beira do Atlântico, que belo negócio não faria
o Brasil.
Poderiamos manter então um parque
industrial respeitável, com êle obtendo troca
de produtos industriais por artigos de
subsistência, que as terras ácidas que o
Brasil possui, não a podem proporcionar por
preços razoáveis.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Esse americano do norte pensava, até certo
ponto, como bom nacionalista.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Hoje o Sr. Berle é crefe do Partido Liberal da
cidade de New York. Nada tem de
nacionalista. É um liberal.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Desejaria
que todos os nossos astagonistas tivessem
presente ao seu espírito esta perspectiva.
Em vez de derrotismo, confiassem nas
possibilidades do Brasil e fizessem de fato
alguma coisa pela sua grandeza.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Que fez nosso amado e querido Brasil diante
do avisado conselho de e um seu amigo?
Desbaratou a sua fortuna. Abriu em 1946, as
comportas da importação. Pior do que isso
considerou nossos dolares como livres para
saírem para afora. Trocava ouro também
livremente. O presidente do Banco do Brasil
declarou alto e bom som que preferia
cruzeiros a dolares. Que trágico equívoco!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do
ordaor) – Devo dizer a V. Ex.ª que êsses
dolares foram entregues aos próprios
Estados Unidos, à UNRA, para não sei quê, e
lá ficaram.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A
êste respeito V. Ex.ª está pior informado que
o Sr. Euvaldo Lodi. O com que se ajudou a
UNRA foi uma ninharia.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Vê V. Ex.ª que estou em boa companhia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Habitualmente, o Sr. Lodi é um bom
companheiro. Agora porém, é desajustar o
passo com o Brasil.
O Brasil não cogitou de fazer nada
prático, concreto o objetivo com aquela
massa de recursos que tinha no exterior.
Que foi feito Sr. Presidente, com o
dinheiro inglês?
Posso responder a V. Ex.ª porque um
grupo britânico do qual fui advogado, ao
tempo da minha vida profissional, no foro do
Rio, convidou-me para participar de negócios
para venda de uma de suas estradas de ferro
ao Brasil. Insurgi-me com quantas forças
tinha contra o desatino: junto ao presidente
da República e ao ministro da Fazenda
levantei tôda a sorte de argumentos contra a
idéia que reputava a mais ruinosa do mundo.
Mostrei-lhes que o Estado não tinha forças
para controlar mais estradas de ferro no país.
Bastava a Central. Bastava a Noroeste.
Bastava a Leste Brasileiro. Bastava a Rede
Mineira de Viação. Tudo, mais, tudo
deficitário. Naquela época, a Leopoldina era
auxiliada com vinte milhões de crueziros
cada vinte anos. O assunto provocava
debates de 4 a 5 anos no Ministério da
Viação. Hoje, a LeopoIdina consome com o
seu deficit, só de exploração, do erário 250
milhões de cruzeiros por ano. porque é
empresa estatal. É o seu deficit. Um deficit
destes não é uma calamidade para o
contribuinte?
Em vez de utilizamos as libras
congeladas na Inglaterra para a com-
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pra de equipamentos com que pudessemos
explorar nossas minas de fosfatos ou adquirir
mais vapores para a nossa frota ILEGÍVEL
do alto mar, de cabetagem e fluvial quisemonos dar ao luxo ILEGÍVEL de nacionalizar
tôdas as estradas do govêrno do país.
Quanta insensatez!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Pronunciei um discurso nesta Casa, e apelo
para o nobre senador Alfredo Neves,
representante do Estado do Rio de Janeiro
contra a encampação da Leopoldina.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Contra! Vê o nobre colega que os nossos
ltens de administrar são mais harmoniosos
do que se imagina.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
É
que
nós,
nacionalistas,
também
enxergamos longe.
O SR. VIVALDO LIMA: – Apenas
encampamos ferro-velho.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Quase ninguém sabe, no Brasil, qual o
passivo flutuante atual da Estrada de Ferro
Central. É da ordem de dois bilhões e
quatrocentos milhões de cruzeiros!
Não será justo que quando nos
dirigimos, de pires na mão, a governos
estrangeiros, pedindo-lhes empréstimos eles
queiram saber em primeiro lugçar, qual o
emprego que estamos dando ao dinheiro dos
contribuintes brasileiros? E que juízo
formarão americanos e ingleses ao saberem
que a Prefeitura do Distrito Federal devora
83% ds seus recursos em pesoal e que se
uma estrada de ferro de govêrno consome 60
milhões de dolares de deficit!
Sr. Presidente, ceticismo dos meios
financeiros do mundo em relação ao Brasil é
desanimador
diante
dos
exemplos
declarados da péssima aplicação que damos
às rendas do patrimônio do povo brasileiro.
Para merecermos empréstimos; que se
procure empregar melhor o dinheiro do povo
que arrecadamos. Asseguro ao nobre colega
que é alguma coisa de heroico, de inédito,
no mundo, que as correntes de capitalismo
de fora insistam em ajudar o Brasil.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Ex.ª leu a entrevista dada a imprensa pelo
Sr. Roxo Loureiro?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
Sr. Loureiro possue um excesso de confiança
neste país. Tem as vozes a fantasia
hiperbórea dos poetas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Então todo o mundo no Brasil é poeta. O Sr.
Roxa Loureiro declarou que tudo aqui é um
mar de rosas: que os capitalistas americanos
estavam loucos para vir para o Brasil; que êle
mesmo trazia para o nosso país uma série de
propostas de industriais.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Nas conversas que tenho tido com os
industriais estrangeiros sôbre as perspectivas
do nosso país encontro bastante pessimismo.
Esse pescimismo não decorre do país, mas
de seus homens.
O Brasil é uma Nação que está no seu
quarto "funding" sendo que o último não foi
de suspensão da amortização da dívida
externa como os de 1897 e 1914. Fizemos
em 34 um "funding" unilateral em que
nacionalizamos essa palavra. Com ela
significamos que se suspendiam não só o
serviço de amortização como, outros-sim, o
outro de juros.
Sr. Presidente, quando o Dr. Euvaldo
Lodi declara, em seu discurso de Nova York,
que o Brasil em quatro anos devolveu ao
exterior 97 milhões de dólares por conta de
juros a amortização de capitais privados
amedicanos, ingleses, franceses, belgas,
etc. aqui aplicados em empréstimos e
governos, esta cifra levanta panico do nobre
colega pelo Rio Grande do Norte. Ora, nós
nos esquecemos de que esses 97 milhões
não representam nem a metade do que
devíamos pagar porque o serviço da
divida externa aqui funciona segundo um
esquema
que
só
uma
nação,
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de responsabilidade internacional de muito
pouca densidade, poderia ter e coragem de o
fazer para o impôr.
Sr. Presidente, reuniram-se no Rio de
Janeiro, por duas vezes, em 1934 e em 1943,
homens
do
govêrno,
das
finanças,
enconomistas etc,. e adotaram por conta
própria uma linha de conduta para o
pagamento no estrangeiro dos serviços da
dívida externe consolidada, da União, dos
Estados dos Municípios.
E pusemos as nossas magnanimos e
serenos credores externos diante deste
dilema: ou isto, ou o statuquo. O Statu-que
era nada, por equiparar-se a suspensão total
dos serviços da dívida, que se vinha fazendo.
O esquema, porém, era feito pelo
arbítrio do devedor.
Sr. Presidente, é o funcionamento
desse esquema – o que significa um ato
unilateral do devedor – que representa os
noventa e sete milhões de dólares, das
transferências que causam pasmo ao Dr.
Euvaldo Lodi, no curso de 4 anos de
pagamento.
Sou o primeiro a reconhecer que esse
pagamento
foi,
na
ocasião,
uma
demonstração da boa vontade do Brasil;
traduziu, da parte dos nossos governos
federal, estaduais e municipais o desejo de
poder retomar o serviço da dívida externa,
suspenso.
Pergunto, Sr. Presidente: se o Brasil
não estivesse pagando êsses noventa e sete
milhões de dólares, onde encontraria hoje
crédito de mais um dólar para aparelhar
portos, estradas de ferro e de rodagem,
ampliar Volta Redonda, o "Vale do Rio Doce",
acaba
Paulo
Afonso,
concluir
as
eletrificações de Sorocabana da Paulista,
fazer as usinas hidroe-elétricas do Rio
Grande do Sul, e poderem o Rio de Janeiro e
São Paulo continuar a execução dos planos
de expansão do potencial hidro-elétrico das
duas maiores metrópoles do país?
O crédito só se consegue, pagando as
divídas já contraídas. Quem não paga, não
consegue crédito. O Doutor Euvaldo Lodi não
quer que se pague; mas se não pagasse,
onde iria o Brasil buscar dólares para fazer
fase a mais difícil contingência em que ainda
se viu a nossa terra? Pois não bastam os
êrros já perpetrados no cenário das dívidas
externas?
Sr. Presidente, há tempos vossa
excelência, que é, pode-se dizer, o chefe das
relações públicas do Senado, sendo eu
simples repórter convidou-me para ir à cidade
de Parnaíba. Lá vi um espetáculo que me
contristou; o pobre produtor da barranca do
Paranaíba, na zona do Delta. tem de fazer
uma viagem de lancha, de nove horas, para
embarcar as exportações e receber
importações, em Tutóia. Isto porque o pôrto
de Parnaíba se acha obstruído há muitos
anos.
Como o pôrto de Parnaíba, dezenas de
outros portos vão ser aqui desobstruídos,
graças ao pernicioso capital americano e por
obra da pontualidade com que vamos
pagando no exterior as nossas dívidas. Com
200 milhões de dólares reexportados o que
não se está obtendo agora que venha para
aqui!
Sr. Presidente, em uma de minhas
viagens
aos
Estados
Unidos,
tive
oportunidade de trocar impressões com êsse
grande embaixador que é o Senhor Walter
Moreira Sales, grande entre os maiores de
sua carreira, porque se o Brasil, nos últimos
cinqüenta anos, teve um notável embaixador
nos Estados Unidos, êste será o Senhor
Walter Moreira Sales. Êle é um funcionário
eficiente, capaz de abordar os problemas
econômicos e financeiros com enorme
agilidade e especial penetração. Espírito
brilhante, possui um vasto sortimento de
idéias gerais, podendo apresentar-se em
qualquer meio universitário americano e dar
alta representação da cultura brasileira.
O SR. IVO DE AQUINO: – Muito bem.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não quero comentar a descoberta que V.
Ex.ª acaba de fazer ao Senado dessa nova
joia, que é o Sr. Walter Moreira Sales.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Ativo e diligente já carreou setecentos
milhões de dólares para o Brasil. Não é uma
Jóia, meu nobre colega, quem isto alcançou;
é um tesouro de capacidade e de eficiência.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª tem
tôda a razão.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não quero elogiar o Sr. Walter Moreira Sales.
Reconheço-lhe apenas os serviços que
presta a Nação, com excepcional modéstia,
sem nenhum cabotinismo.
O SR KERGINALDO CAVALCANTI: –
E' embaixador há muito pouco tempo; não
teve ainda oportunidade para os lances de
Cid guerrero el campeador.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V.
Ex.ª se engana. A maioria dos embaixadores
americanos são da mesma categoria do Sr.
Walter Moreira Sales: tirados da indústria, do
comércio e das várias organizações que
fazem a grandeza e a pujança dos Estados
Unidos,
graças
as
maravilhosas
organizações
que
dirigem.
O
atual
embaixador que Londres, americano por
exemplo, é o presidente do Chase Bank.
O SR. APOLONIO SALES: – Estou de
acôrdo com V. Ex ª.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Veja o Senado como é perigoso o talento do
Sr. Assis Chateaubriand: pode transformar o
latão em ouro, A inteligência de S. Ex.ª além
de perigosa, é agil. Preciso tomar multo
cuidado nos meus debates com S. Ex.ª
O SR. APOLONIO SALES: –
O
Senador Assis Chateaubriand, no caso, não
transformou o latão em ouro; apenas
demonstrou as qualidades do ouro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sim, ouro do espírito, e do melhor
quilate.
O SR. KERGINALDOO CAVALCANTI:
– Não é possível que o Sr. Walter Moreira
Sales, que somente ontem chegou a
Embaixador, tenha feito tanta coisa, como
disse o nobre Senador Assis Chateaubriand
com arroubos de eloquência. E' rico, pode
muito bem apresentar-se nas rodas
elegantes de Washington, beber uisque à
vontade.
O SR. APOLONIO SALES: – V.Ex.ª é
muito injusto.
SR. ASSIS CHATEAUBRIAND
Meu nobre colega, os "Diários
Associados" dar-lhe-ão agora duas bóias de
estudo, sendo uma especial para o estudo
dos métodos diplomáticos americanos. A
diplomacia do dólar' não se faz bebendo
úisque. E' preciso ter um conhecimento sério
da estrutura dos negócios e das relações
humanas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Aditamos mesmo que beba água, meu nobre
colega.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
V.Ex ª não conhece aquele povo; a
diplomacia dos Estados Unidos se faz, de um
modo geral, com homens que conhecem,
compreendem o seu pais e aqueles onde vão
trabalhar. E' urna exceção ali um diplomata
sem classe intelectual.
O SR. KERGINÁLDA CAVALCANTI: –
Vamos mais devagar nesse exame.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Tenho tratado negócios com os americanos.
No dia em que o nobre colega for a América
do Norte verá que tratar negócios nesse país
é lidar com os homens mais bem informadas
de sua posição em face dos mercados
externos. Os Estados Unidos, depois de duas
guerras, evoluiram, muito no conhecimento
psicológico dos povos do ultramar. O
Departamento do Estado tem guarnições de
primeira ordem.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O nobre
orador, permite um aparte? – (Assentimento
do orador) . Rendo minha homenagem ao Sr.
Walter Moreira Sales...
O SR KERGINALDO CAVALCANTI: –
Só rendo homenagem àquele que houver
prestado serviços relevantes ao Brasil,
Enquanto disso não der prova, não lhe
reconheço mérito.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – : mas é
preciso não esquecer que já tive-

mos Iá embaixadores como Joaquim
Nabuco e Osvaldo Aranha.
O SR. KERGINALDO CAVALCANT:
–
Não
compare
V.
Ex.ª,
por
caridade,Joaquim Nabuco e Osvaldo
Aranha com Walter Moreira Sales, que
começou ontem sua carreira diplomática.
Poderá vir a ser um brasileiro de alta
envergadura, mas, atualmente ninguém
sabe quem êle é.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O que
é grande é o Brasil, país com toda a
potencialidade de crédito perante o
mundo.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Esta, a realidade.
O SR, VIVALDO LIMA: – Temos
crédito, apesar dos pesares.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Vou contar ao colega, para que,através
dela, possa observar a linha a precisa da
personalidade de um diplomata, uma
pequena história referente a Joaquim
Nabuco, quando ele Chegou a Londres,
acreditado ministro ali. Ela foi a mim
narrada por O Oliveira Lima.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– V. Ex ª vai falar de um vulto que já era
grande antes de chegar à Inglaterra; ao
passo que de Walter Moreira Sales só se
sabe o que V. Ex.ª' está dizendo e a sua
relação com e o empréstimo de 300
milhões de dólares.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sr. Presidente, um homem pode ser fino
ensaista, notável moralista e filósofo cheio
de feitiço, como foi tudo isto Nabuco, e não
nascer taIhado para negociar empréstimos
e discutir coisas prosaicas da vida prática
de uma nação.Nabuco era bem assim. A
diplomacia para ele, na Inglaterra como na
América, era mais de catedras das
Universidades, do que as colônias
financeiras da City e de Wall Street,
O SR KERGINALDO CAVALCANTI:
– O Sr Walter Moreira Saltes canseguiu o
emprestimo de 300 milhões de dólares
para com éle se locupletarem os norteamericanos, Nabuco não foi negociador
de empréstimos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Então V. Ex ª. chama locupletar-se um
credor o ser ela reembolsado de uma
divida, depois de anos de atraso?
Nabuco chegou a Londres. Passados
meses de estada, ali, verificou que não
lograva penetrar nos círculos da City, nos
meios sociais da Inglaterra, para neles
ocupar a excepcional promoção que
desfrutava a barão Sousa Correia, seu
antecessor.
O Sr. Presidente, sendo um pequeno
consultor entre 1918 e 1921 de leis de
guerra do Itamarati, aproveitei os três
anos de serviço nêsse pôsto para estudar
um pouco a história diplomática da casa
Uma das figuras cuja carreira única mais
chegou a me entusiasmar, foi a do Barão
de Sousa Correia, ministro do Brasil em
Londres e sucessor de outro magnifico
diplomata, o Barão de Penedo,
Souza correia era dotado de um
poder de eficiente. ao lado de uma
vocação para conseguir coisas para o
Brasil e lhe abri estradas na Inglaterra,
verdadeiramente surpreendentes.
Quem era Sousa Correia? Apenas
um antigo oficial de nossa Marinha de
Guerra
e
que
carregava
uma
condecoração de combatente da Guerra
da Criméia, guerra na qual êle dizia que
não tivera na outro mérito militar além de
achar-se numa lancha, posta a pique no
Mar Negro.
Souza Correia, fora da sua profissão,
deveria ser uma natureza mediocre.
Carregava, porém, um tato na ponta dos
dedos e um faro na ponta do nariz, que
lhe permitiam dominar o meio em que
atuava
na
Inglaterra.seu
prestigio
diplomático foi dos maiores, jamais
mesmo atingido por outro chefe de Missão
nossa em Londres. Deixou a sua
herança ao Marquês de Soveral, que
aliás, soube fazer jus a essa herança.
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Permite V. Ex ª um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Um minuto mais, com a licença de V.
Ex.ª. Nabuco, na noite de um domingo, na
Legação do Brasil, paz-lá- passeava com
Oliveira Lima: "O nosso Correia, Sr. Lima
aqui não era "parce que", era "quoique".
Cheguei a crer que o sr. Walter
Moreira Sales é, hoje, em Washinton
também "quoique", tão diferente é o seu
perfil correto decente de embaixador
dessa barbarie política,que hoje abastarda
a nossa terra. Perde-se dia a dia, até a
capacidade de julgar serviços públicos da
maior importância.
O SR. NOVAES FILHO: – E um
homem inteligente, de grande visão.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Onde quer que este jovem diplomata se
apresente. asseguro a Vossa Exa. Sr.
Presidente, dará do Brasil por a afirmação
de um poder intelectual, e de uma linha de
conduta superiores, talvez, ao que nos
resta, nesta nesta atmosfera de valores
baralhados dos dias nevrosados que
passam, avassalando o que o Brasil ainda
tem de melhor, como substancias cívica e
moral.
O SR. KERPINALDO CAVALCANTI:
–
Permite V. Exa um aparte?
(Assentimento do orador) V Ex.1 sabe que
para exercermos a crítima histórica sobre
indivíduos, temos que encará-los dentro
do tempo e do espaço. E esse senhor a
que V. Exa se referiu...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não trate V. Exa., um moço tão digno e
capaz de "Senhor",mas de Embaixador do
Brasil. Ele fez jus ao nosso respeito.
Quanto mais não seja pela posicão que
ocupa.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Há equivoco de V. Exa Refiro-me ao Sr
Souza.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Ah! sim: ao Barão de Souza por certo o
maior diplomata que o Brasil teve no
Império e no começo da República, Rio
Branco o tinha nessa conta.
O SR. KERPINALDO CAVALCANTI:
– O Barão de Souza Correa vivia numa
sociedade diferente da hoje. Numa nação
que tinha um clima moral diferente do
atual V Exa há de convir que esse homem
posivelmente viveu na Inglaterra muito
antes...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Na Iglaterra ILEGIVEL
O SR KERGINALDO CAVALCANTI:
– a exerceu a diplomacia por muito anos.
Não é de hoje que a diplomacia tem
conceito que ia não é o mesmo aquele
tempo não quero
dizer que Walter
Moreira Sales não venha a ser ILEGÍVEL
diplomacia brasileira .Acredito será o
primeiro interpares da nossa "carriére" por
mais porém que acredito no que V.Exa
declara o meur raciocino mas ILEGÍVEL
que o senhor Walter Moreira Sales a
chegado Washigton tenha
visto e
vencindo
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Pelo menos impõs suas qualidades de
diplomata
para
negociar
e
obter
setecentos milhões de dolares para O
Brasil. Reconheço porém que a matéria
prima com que trabalhou e excelente nos
Estados Unidos nosso vil barro humano
se transforrmar em boa argila em
Washington
O SR KERGINALDO CAVALCANTI:
–
Não creio que, mal chegou viu e
venceu.julgo precisará de algum tempo, o
mesmo que Nabuco necesstou para
vencer a Inglaterra tenho dada vênia de V
Exa e do maior respeito que me merecem
as suas considerações uma susposição
sobre essa vitória imediata do Sr Walter
Moreiras Salles Aliás, votei nele, para
nosso Embaixador
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Votou certo
O SR KERAINALDO CAVALCANTI:
– Faço essa declaração.não obstan-
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te ser o voto secreto. Enquanto, porém, não
der provas provas provadas de que está,
realmente, à autura do cargo, não lhe renderei
louvores desmerecidos, como os que V. Exa,
acaba de proferir.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:–Não
são desmerecidos, V. Exa. ainda não me
deixou apreciar a contra- partida do meio ano
de gestão do Sr. Walter Moreira Salles.
O SR. KEROINALDO CAVALCANTI: –
O próprio Ministro Horário Lafer já havia
proclamado que tinha êsse empréstimo
engatilhado e quase feito. Assim, êsse
Embaixador não fez mais do que assinar ato
consumado. Não vejo mérito, desculpe-me V.
Exa.. não é má vontade: mas julgo que não
devemos deixar de exercer a crítica só porque
é banqueiro, milionário poderoso, bonito ou
simpático: nem por isso quer dizer lhe
devamos render homenagens, mormente,
resta Casa, a mais alta representação do Brasil
que deve ser parcimoniosa em propiciá-las a
quem quer que seja.
O SR. BERNARDES FILHO: – Permite o
nobre orador uma aparte (Assentimento do
orador) Não quis intervir nos debates: mas
posso dar para esclarecimento do meunobre e
caro colega. Senador Senador Kerginaldo
Cavalcanti meu depoimento que não é meu.
mas das próprias autoridades governamentais
de que foram inestimáveis e decisivos os
serviços prestados pelo Embaixador Walter
Moreira Salles, agora em Washington.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não contesto os depoimentos de outros.
O SR. ASSIS CHATBAUBRIAND: – O
que estamos fazendo é uma modesta
navegação de cabotagem em tôrno de uma
pessoa. O Senado não está para gastar seu
tempo num debate de punho pessoal. O nobre
colega há de permitir que me no mar largo das
considerações vinha fazendo, em tôrno da
posição do Brasil nos cÍrculos internacionais. O
assunto redundará em algo de mais impessoal.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
V. Excia elegantiza o debate. O que se dá é
em que é preciso me esclarecer e V. Excia.
com sua erudição sua largueza intelectual e a
agilidade mental de que dispõe naturalmente
virá contribuir para que se erradione de min
um juízo falso ou injusto.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Não
tenho a menor dúvida de que o nobre colega.
índole de boa fé, vai erradicá-lo sem querer
insistir nos pontos que estamos ferindo com a
acidez de um crítico injusto.
Em primeiro lugar, o tipo de embaixador
que é o Sr. Válter Moreira Sales, homem de
negócios banqueiros negociante de café
proprietário rural é o que o Brasil podia ter
descoberto de adequado ao clima do governo
do presidente El-enhower nos Estados
Unidos.
O SR. KERAIGILDO CAVALCÁNTI: –
Neste ponto, tenho grandes restricões à
opinião de V. Excia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Permita-me o nobre colega explicar o que
estou afirmando. Verá como os argumentos
procedem pelo exame sereno e circunspecto
de uma dupla situação psicológica e de fato.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Ouvirei V Excia com grande paciência e
amizade.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Muito grato á deferência do ilustre colega. A
atual administração americana representa um
contraste com as administrações anteriores.
Inclusive com a rooseveltina salvo a excecão
do período da guerra.
Quando Rooselvelt ascende ao govêrno,
em 1933, sua principal preocupação e realizar
um tipo de govêrno teiralmente desconhecido
nos Estados Unidos, isto é. um govêrno com
pro ilegível raízes e enormes preocupações
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sociais, e no qual. conforme o nobre colega
senador Kerginaldo Cavalcânti poderá verificar, a
personalidade humana foi esmagada. Roosevelt,
a sua maneira, era um perfil de ditador. A roda
socialista, ou melhor a moenda socialista, é um
dos rolos compressôres mais violentos para
aniquilar, com a personalidade individual, a
iniciativa privada. Ambas, nos Estados Unidos,
foram duramente esmagadas, sobretudo nos
dois primeiros quadriênios rooseveltiana, pelo
cesarismo do tirano da Casa Branca.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Foi esmagada pelo materialismo capitalista.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Surgindo a pré-guerra, em 1939, Franklin
Roosevelt evolui para os contactos com os
homens de negócio do País. Capitulava. A sua
máquina de administração era quase tôda
acadêmica. Isto veio provar que o "staff,
integrado por homens de pensamento, muitas
deles recrutados no seio das Universidades, para
a instalação do laboratório de experiência que
era o govêrno democrático, não lhe podia dar o
braço forte de que carecia o presidente para
fazer da economia americana a mola central da
resistência ao hitlerismo avassalador do mundo.
Ao Cesarismo negro dos nazistas respondeu
Roosevelt com o seu Cesarismo azul”.
Se o Senador Kerginaldo Cavalcânti
tivesse ido aos Estados Unidos no último período
pró-eleitoral, de 52, veria a comunidade
americana, por todos os seus setores, revelava
profunda fadiga, irrepremível cansaço, do regime
de controles exercidos cor mil e umas formas
sôbre as atividades produtoras nacionais. Os
democratas caem em 52, na América pelan
mesmas razões que os laboristas sucumbem
meses antes asa Inglaterra. O cosmos anglosaxão está aflito rela recuperação de sua
liberdade econômica.
Creia V. Ex.ª senhor Presidente que a
vitória de Eisenhower traduz, exatamente. um
estado d’alma da maioria do novo americano
isto é de uma nação que deseja retornar ao
rítmo de vida anterior vamos dizer ao rítmo
do plano liberal. O Estado- patriarcal o
Estado munificente. rooseveiteano, os
americanos estavam fartos de suportá-lo.
Derrubaram-no movidas pelo sentimento
inato nos ânglosaxões da liberdade de
iniciativa, da livre emprêsa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAD: – O
Presidente Eisenhower está cercado da
creme dos homens de negócios das Estados
Unidas. O que existe hoje em Washington é
uma administração de negócios. Basta que
V. Ex ª leia os pequenos perfis que o "Correio
da Manhã" publicou dos homens que são os
titulares da nova administração americana e
verá que 95% deles são businessmen
recrutados nos meios da iniciativa privada da
Nação americana.
Nada portanto de mais qualificado do
que despachar o que o Brasil tem de liberal e
da mentalidade de negócios para tratar com
homens de negócios.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não o condeno por isso. Apenas achei data
venia de V. Exa. que para tão pouco tempo
era muita lança em África. Não quero dizer
que o embaixador WaIter Moreira Sales não
saia distinto e digno. Levante! reservas aos
excessos de V. Ex.ª. Trata-se de diplomata,
apenas começando a carreira.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIÃND: – Sr.
Presidente, a parcela de esfôrçoços e de
savoir faire do nosso embaixador em
Washington contudo nada representa, ao
lado da descomunal dose de boa vontade
que os Estados Unidos têm para com o
Brasil. O maior embaixador no Brasil
Washington é o Brasil mesmo. Somos, para
os americanos como o filho pródigo.
Perdoam-nos as leviandades e infidelidades
que cometemos.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Pode ser uma verdade, é o que desejaríamos,
mas, não o sentimos.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: – Nós
vivemos a fazer uma série de esturderias, e os
Estados
Unidos,
um velho avô que tem reservas de paciéncia,
para suportar as diabruras do neto doudivano.
Sabe V. Ex.ª, Sr Presidente, quantas
vêzes já recebeu o Presidente Eisenhower o
Embaixador do Brasil? Seis vêzes. E' preciso ir
aos Estados Unidos para saber quão dura e
formalista é o protocolo da Casa Branca, e o
que representa de preferência, de amizade da
parte do Chefe do Executivo americano o
haver dado seis audiências em tão palco lapso
de tempo ao Embaixador brasileiro, a fim dêle
tratar de assuntos vitais nossos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
É ainda muito cedo, meu nobre colega. Que
tenha
recebido
seis
vêzes,
é
possível; porém o que se quer saber é o que
resultou para nós de tôdas essas recepções.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Os
resultados dos mais fecundos, na salvação de
nosso crédito comercial. assustadoramente
deteriorado na América. A palavra "brasileiro"
para o americano é um "abre-te sesamo". Só
há uni desejo na América do Norte: ser
agradável para com o Brasil. Se tivéssemos a
décima parte do juizo que tem o português, o
mineiro ou o israelita assegure a S. Ex.ª, Sr.
Presidente, que o Brasil transportaria para aqui
a metade dos Estados Unidos. Nossos aliados
do Norte só esperam de nós um pouco de juizo
e atos concretos de amizade; que nos
comportemos como pessoas de inteligência,
conscia dos nossos ideais e interêsses e não
lhes digamos coisas desagradáveis quando
êles só procuram sermos úteis.
E' possível que uma nação, quatro vêzes
em "defoult, na satisfação de sua dívida
externa consolidada, pagando os titulos dessa
divída som rebate, vá discutir novos
empréstimos obtendo, depois disto tudo, um
bilhão de dólares e ainda permaneça suma
atitude de mau humor para com seu incorrigivel
prestamista! Creio ser necessário formar um
novo dicionário, para os brasileiros, pois que o
Webster não pode comportar nossa singular
maneira de traduzir sentimentos nobres. Que
demência se está apossando de nós?
Sr. Presidente, o nobre colega referiu-se,
ainda ha pouco, á África. Gostaria de dizer a S.
Ex.ª o que é o problema da África.
Se V. Ex.ª Sr presidente abrir 80 a 90%
dos jornais brasileiros, encontrará, no que se
refere ao uso das nossas matérias primas nela
humanidade, um ciume de gentios, como se os
estrangeiros que viessem aqui buscá-las,
desfalcassem ou roubassem o patrimônio
nacional, sem nada deixar, em seu lugar como
centra partida do metal levado.
Abordemos o caso do ferro, das areia
monazíticas e do manganês.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Com relação às nossas matérias primas não
existe, de nossa parte – nós os nacionalistas,
bem entendido – e chame que V. Ex. se refere.
Desejamos, apenas, que o Brasil se habilite
para
transformá-las
em
produtos
manufaturados. Êste o nosso objetivo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente, vou citar um caso. Hé cêrca de
dois anos, numa campanha renhida, um grupo
de nacionalistas – com exceção do meu
distinto colega, aqui presente, suscitou uma
agitação nacional, frenética, em relacão ao
caso das nossas ardas, monazíticas,
alegando-se que Brasil ia i abrir mão, em favor
do estrangeiro de um tesouro, um minério
sencial á produção da energia atômica, etc.
etc.
Sr. Presidente. as areias monazíticas de
nada
servem
atualmente:
não
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têm maior emprego no plano da energia
atômica.
Estão
postas
de
lado.
Como nos matamos para isolá-las do
comércio.
O SR. KERGIVALDO CAVALCANTI: –
Então vamos, deixá-las no Espírito Santo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Fez-se, um inventário, aqui, tado pela mais
chapada ignorância, acérca dos nossos
valores minerais atômicos, O uranio ainda é o
produto rei das armas atômicas,
O Sr. Presidente, como este caso, a do
manganês. São conhecidas as resistências
opostas á exploração, no caso do Urucum. O
minério
do
Amapá vai sair, graças á energia do seu
governador. Hoje o manganês está, porém,
sendo
recuperado,
dentro
do aço velho, por uma forma alarmante, para
os
países
que
têm
depósito
deles.
Poderiamos
estar
exportando
fez milhões de toneladas de minério de
Ferro.
O SR. HERGINALDO CAVALCANTI: –
Não seria mais interessante que o Brasil
estivesse transformando cinco milhões
dessas toneladas de minérios?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não teria mercado de cor mo para ele.
O SR. KERGINATDO CAVALCANTI:–
Quem sabe? Começamos com um pequeno
planejamento de trezentas mil toneladas, e
estamos com mais de um milhão.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: –
exagero de V. Ex.ª Volta Redonda não dá
ainda nem a metade dessa cifra. Não temos
mercado interno se consume, nem podemos
competir, lá fora, com os preços da produção
americana, que atinge a mais de cento e
vinte milhões de toneladas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Agora V. Exª falou linguagem mais acessível.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
produção e barateada em função da
quantidade. Produzisse o Brasil cinco
milhões de toneladas de ilegível e ainda não
poderia competir na Argentina, no Uruguai,
na Venezuela, em Cuba e outras países do
continente com os Estados Unidos e
Inglaterra, a Alemanha, Bélgica a França,
que têm um susto de produção mais baixo. A
Montevi ilegível, batia Volta Redonda na
Argentina, ate pouco tempo.
O SR. VIVALDO LIMA: – É o que está
acontecendo com as possas matéria primas,
Também não encontram mercado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIND: – O
ministro do tesouro dos Estados Unidos veio,
faz cinco anos, do Brasil ambientat-se com a
questão do ferro, e não encontrou aqui clima
de entusiasmo para criar a vasta rede de
trocar
nosso
minoria por combustíveis e dólares. A
Venezuela é quem nos vae superar com o
seu plano de exportação do minério
nela
Vale
de
Orenoco
Os
ilustre
colegas. Senadores Alencastro Guimarães
ilegível Neves discutiram há pouco tempo,
com vigor aqui a questão de tira porto de
minério de ferro em Itacurun. Discutiram E o
assunto morreu com a discussão.
Quando nos retraimos na questão da
exportação do minério de ferro que fizeram
os
americanos?
Foram
para
a
Venezuela
estão
gastando
mais de cem milhões de dólares para
valorizar essa fonte de, riqueza, dos
Caraíbas.
Há poucos dias o presidente do grupo
metalurgico do Orinoco chegava a Caracas e
o chefe da Nação venezuelana lhe dizia:
"Quero para a Venezuela uma instalação
siderurgica de setenta mil toneladas num
minuto, tudo se resolveu A labrica vai ser
construída
ilegível
foram
ilegível
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tar os americanos uma
siderurgica na ilegível e
buscar ali cinco milhões de
toneladas de minério?
Porque o Brasil não revelou
maior
interesse
na
exportação do seu matal
ferrifero. Por que nos
queixamos
de
usos
americanos vão para a
África, se nada fazemos
para os fixar aqui?
E' este, Sr. Presidente,
o clima de ausentismo
pelos nossos interesses

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
fundamentais,
de
indiferença pelos nossos
problemas de base, o que
urge combater. E combater
como? – Como £ o notável
potiguar presidente desta
Casa: viajando, furando
mundo para matar o
jacobinismo que devasta a
maioria dos brasileiros.
Este lustre exemplar do
genio nordestino está hoje
aqui
presente,
e
Eu o tocaiava, de há
meses, para dizer ao Se-

nado o brilho, a graça e a
simplicidade
do
seu
discurso
quando
a
"horrenda" Standard Oil
devolvia
ao
Govêrno
colombiano, depois de
trinta anos de exploração,
a refinaria de Barranco
Vermelho, com o campo
petrolífero onde ela se
situa, tudo pelo valor da
exploração já terminada.
O potiguar Café Filho
pronunciou uma oração
tão oportuna que eu pe-

PRÊÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40

Março de 1953
diria
ao
chefe
do
Govêrno, tão cedo aqui
desembarque
o
Sr.
Euvaldo Lodi, nomeie
o
vice-presidente
governante do pequeno
emboaba
louro
de
Juiz
de
Fora,
para
que ele seja educado e
logo
introduzido,
nas
avenidas
da
civilização
industrial,
pacífica,
de
Augusto
Comte.
(Muito
bem;
muito bem).
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Diario do do Congresso Nacional

Relação das Comissões

SENADO FEDERAL

Diretora

Comissão do Serviço Público Civil

Presidente - Marcondes Filho.
1º Secretário – Alfredo Neves.
2º Secretario – Vespasiano Martins.
3º Secretário – Francisco Gallotti.
4º Secretário – Precatas da Rocha.
1º Suplente – Costa Pereira.
2º Suplente – Prisco dos Santos.
Secretario – Julio Barbosa, Diretor.
Geral da Secretaria do Senado. –
1 – Ivo d'Aquino – Presidente.

Prisco dos Santos – Presidente.
Luiz Tinoco – Vice-Presidente.
Vivaldo Lima.
Mozart Lago.
Costa careira.
Secretário – Franklin Palmeira, Diretor de
Serviço.
Reuniões – Terças-feiras, às 17 horas.

Comissões Permanentes
Comissão de Finanças
1º - Ivo d'Aquino – Presidente.
2 – Ismar de Gois – Vice-Presidente.
3 – Alberto Pasqualini.
4 – Alvaro Adolfo.
5 – Apolônio Sales.6 – Carlos Lindenberg.
7 – Cesar Vergueiro.
8 – Domingos Velasco.
9 – Durval Cruz.
10 – Mathias Olympio.
11 – Pinto Aleixo.
12 – Plinio rompeu.
13 – Veloso Borges.
14 – Vitorino Freire.
15 – Walter Franco.
Secretário – Evandro Vianna, Diretor de
Orçamento.
Reuniões ás quartas e sextas feiras, às
16 horas.
Comissão de Constituição e Justiça
Dario Cardoso – Presidente.
AIoysio de Carvalho – Vice-Presidente.
Anísio Jobim.
Attilio Vivaequa.
Camilo Mercio.
Clodomir Cardoso.
Ferreira de Souza.
Gomes de Oliveira.
Joaquim pires.
Olavo Oliveira.
Waldemar Pedrosa.
Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.
Auxiliar – Marilia Pinto Amando.
Reuniões – Quintas-feira, à 9,30 hora.
Comissão de Rodarão

Março de 1953

Comissões Especiais

Comissão Especial de Investigação
sobre as condições materiais das instalações
da Justiça do Distrito Federal e órgãos
relacionados
Mello Vianna – Presidente.
Alencastro Guimarães – Relator.
Attilio Vivacqua.
Camilo Marcio.
João Villasboas.
Secretário – Ivan Palmeira.
Auxiliar – Elza G. Sehroeder.

Aloysio de Carvalho.
Camilo Mercio.
Anisio Jobim.
Clodomir Cardoso.
Gomes de Oliveira.
João Villasboas (*).
Ivo d'Aquino.
Carlos Saboya.
AIlfredo Neves.
Mozart Lago.
Alencastro Guimarães.
(*) Substituído pelo Senador Hamilton
Nogueira.
Secretário – Luiz Caros Vieira da
Fonseca.

Comissão Especial para emitir parecer
Comissão Especial para emitir parecer
sobre o Projeto de Reforma Constitucional nº sobre o Projeto de Reforma Constitucional nº 1
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
2, de 1949
de 1952
o cimento
Aloysia de Carvalho – Presidenta.
Dano Cardoso.
Francisco Gallotti.
Anisio Jobim.

Mello Vianna – Presidente.
Joaquim Pires – Vice-Presidente.
Attilio Vivacqua – Relator.
Dario Cardoso.

Camillo Mercio.
Carlos Lindemberg.
Clodomir Cardoso.
Antonio Bayma.
Bernardes Filho.
Marcandes Filho.
Domingos Velasco.
Olavo Oliveira.
João Viliasboas.

Comissão de Promoções
Republicação leito por ter saído com incorreções
A Comissão de Promoções faz publicar, a seguir, a lista dos funcionários do Senado
classificados segundo a antiguidade até 31 de dezembro de 1952, organizada pela Diretoria de
Contabilidade e Pessoal. Quaisquer reclamações que os interessados julguem conveniente
formular, com fundamento nessa classificação poderão ser apresentadas à Comissão no prazo
de dez dias, a contar da publicação.
Senado Federal, 13 de março de 1953. – Waldemar Pedrosa. – Presidente.

Secretario – Aurea de Barros Rego.
Comissão Especial para emitir parecer
sobre o Projeto de Reforma Constitucional nº
1, de 1951
Melio Varinna – Presidente.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
Quadro dos Funcionários do Senado Federal, classificados por ordena de antiguidade na
classe, de acordo com o artigo nº 55, parágrafo único do Regulamento da Secretaria do
Senado Federal, ate 31 de dezembro de 1952.

Olavo Oliveira – Relator.
Darlo Cardoso.
Anisio Jobim.
Camillo Mercio.
Clodomir Cardoso.
Ivo d'Aquino.
Alfredo Neves

DIRETOR DE SERVIÇO – PL-2Alfredo da Silva Neves – Senador, substituido pelo Redator de Anais e Documentos
Parlamentares – Auto de Sa.
Na classe ...........................................
No Senado .............................................................
No Serviço Público ................................................

Ferreira de Sousa.
Aloysio de Carvalho.
João Villasboas.
Joaquim Pires.
Alberto Pasquelini.

Attilio Vivacqua.
1 – Clodomir Cardoo – Presidente.
2 – Joaquim Pires – Vice-Presidente.
Antônio Bayma.
3 – Veloso Borges.
Secretario – João Alfredo Ravasco de
4 – Costa Pereira.
Andrade.
5 – Alovsio de Carvalho.
Secretário – Glória Fernandina Quintela.
Comissão Especial de Revisão do
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão Reuniões Código Comercial
às quarta-feiras, às 16 horas.
1 – Alexandre Marcondes Filho –
Comissão de Saúde Pública
Presidente.
2 – Clodomir Cardoso – Vice-Presidente.
Levìndo Coelho – Presidente14.Alfredo
3 – Ferreira de Sousa – Relator Gerar.
Simeh – Vice-Presidente.
4 – Attilo Vivacqua.
Prisco Santos.
5 – Victorino Freire.
Vivaldo Lima.
Secretario – João Alfredo Ravasco de
Durval Cruz.
Andrade.
Secretário – Aurea de Barros Rêgo.
Reuniões – Quitas-feiras, às 15 horas.
Comissão Especial para Estudo da
concessão dos Direitos Civis n Mulher
Comissão de Transportes, Comunicações e Brasileira
Obras Públicas
Mozart Lago – presidente.
Euclydes Vieira – Presidente.
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente.
Onofre Gomes – Vice-Presidente.
João Villasboas.
Alencastro Guimarães.
Gomes de Oliveira.
Othon Mãder.
Attillo Vivacqua.
Antônio Bayma.
Domingos Vellasco.
Secretário – Francisco Soares Arruda.
Victorino Preine.
Reuniões – Quartas-feiras, às 16 hora.
Secretario – Ninon Borna.

Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice-Presidente.
Julio Leite.
Landulpho Alves.
Mario Motta.
Secretário – Lauro Portela.

14.975 dias
1.262 dias
16.237 dias

ou 44 anos e 177 dias

11.624 dias
–
11.624 dias

ou 32 anos

13.880 dias
–
13.880 dias

ou 38 anos e 10 dias

11.749 dias
–
11.749 dias

ou 32 anos 69 dias

11.689 dias
530 dias
12.219 dias

ou 35 anos e 174 dias

Flávio Amorim Goulart de Andrade:
Na classe ........................................
2.651 dias
No Senado .............................................................
No Serviço. Público ...............................................
José Euvaldo Fontes Peixoto:
Na classe ........................................
2.534 dias
No Senado .............................................................
No Serviço Público ................................................
Marcos José Lisboa de Oliveira.
Na classe ........................................
2.440 dias
No Senado .............................................................
No Serviço Público ................................................
Franklin Palmeira:
Na classe ........................................
1.475 dias
No senado .............................................................
No Serviço Público ................................................
Victor Midosi Chermont:
Na classe ...........................................
887 dias
No Senado .............................................................
No Serviço Público ................................................

8.036 dias
171 dias
8.207 dias

ou 22 anos 170 dias:

83
Quarta-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Evandro Mendes Viana:

Março de 1953

Edith Balassini:

Na classe.................................
887 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

6.455 dias
565 dias
7.020 dias

ou 19 anos 85 dias

Lauro Portella:
Na classe.................................
268 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

Na classe.................................. 871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

9.204 dias
171 dias
9.375 dias

ou 25 anos 250 dias

Na classe.................................. 871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

Mário Justino Peixoto:
13.860 dias
–
13.860 dias

ou 38 anos 10 dias

ou 26 anos 5 dias

6.079 dias
434 dias
6.513 dias

OFICIAL LEGISLATIVO

6.295 dias
–
6.295 dias

6.455 dias
2.961 dias
9.416 dias

ou 17 anos 306 dias

ou 17 anos 90 dias

ou 25 anos 291 dias

9.368 dias
56 dias
9.424 dias

6.457 dias
1.247 dias
7.704 dias

ou 21 anos 39 dias

6.441 dias
–
6.441 dias

ou 17 anos 236 dias

2.537 dias
2.509 dias
5.046 dias

ou 13 anos 301 dias

2.537 dias
1.222 dias
3.759 dias

ou 10 anos 9 dias

2.537 dias
1.075 dias
3.612 dias

ou 9 anos 327 dias

2.532 dias
4.919 dias
7.451 dias

ou 20 anos 151 dias

2.376 dias
47 dias
2.423 dias

ou 6 anos 23 dias

2.361 dias
510 dias
2.871 dias

ou 7 anos 316 dias

2.536 dias
2.077 dias
4.613 dias

ou 12 anos 233 dias

2.528 dias
1.554 dias
4.082 dias

ou 11 anos 67 dias

Arlette de Medeiros Alvim:

Aurêa de Barros Rego:
Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Publico........................................

ou 31 anos 264 dias

Aurora de Sousa Costa:
Na classe................................. 781 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

Francisco Bevilacqua:
11.599 dias
–
11.599 dias

Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público:.......................................
Adherbal Tavora de Albuquerque:

Ary Kerner Veiga de Castro:

Na classe................................. 858 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

ou 18 anos 230 dias

José Geraldo da Cunha:

Ninon Borges Seal:

Na classe................................. 867 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

5.558 dias
1.242.dias
6.800 dias

Classe "M"
9.495 dias
–
9.495 dias

Dulce Barbosa da Cruz:

Na classe................................. 871 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

ou 28 anos 99 dias

Na classe.................................. 845 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

Julieta Galathéa de Novaes:

Na classe................................. 884 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.395 dias
7.924 dias
10.319 dias

Italina Cruz Alves:

Classe "O"

Na classe................................. 888 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

ou 6 anos 216 dias

Paulo Lisboa Barbosa:

OFICIAL LEGISLATIVO

Na classe................................. 888 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

2.406 dias
–
2.406 dias

Mércio dos Santos Andrade:
Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

ou 25 anos 299 dias
João Alfredo Ravasco de Andrade:

Antonio Correa da Silva:
Na classe................................. 774 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

10.159.dias
2.729 dias
12.888 dias

ou 35 anos 113 dias

OFICIAL LEGISLATIVO

Elsa José Muniz de Mello:

Classe "N"

Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

Amélia da Costa Côrtes:
Na classe................................. 871 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

8.559 dias
249 dias
8.808 dias

ou 24 anos 48 dias

Clarice Sobral Ribeiro Gonçalves:
Na classe................................. 871 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

6.294 dias
–
6.294 dias

ou 17 anos 89 dias

Maria Tavares Barreto Coelho:
Na classe................................. 871 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

6.205 dias
–
6.205 dias

ou 17 anos

Julieta Ribeiro dos Santos:
Na classe................................. 871 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

6.172 dias
2.271 dias
8.443 dias

5.898 dias
–
5.898 dias

ou 10 anos 58 dias

Rubens Pinto Duarte:
Na classe................................. 871 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

Francisco Soares Arruda:
Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................
Eurico Costa Macedo:
Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................
Irene Macedo Ludolfo:
Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

OFICIAL LEGISLATIVO

ou 23 anos 18 dias

Aroldo Moreira:
Na classe................................. 871 dias
No Senado....................................................
No Serviço Público........................................

Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

Classe "L"
Nair Brown
Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

2.537 dias
2.884 dias
5.421 dias

ou 14 anos 311 dias

2.537 dias
2.167 dias
4.704 dias

ou 12 anos 324 dias

Dinorah Corrêa de Sá
5.742 dias
–
5.742 dias

ou 15 anos 267 dias

Na classe..................................
871 dias
No Senado.....................................................
No Serviço Público........................................

2167
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Ivan Ponte e Sousa Palmeira:

Gilda Leal costa:
Na Classe....................................... 871 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.537 dias
1.989 dias
4.526 dias ou 12 anos 146 dias

2.587 dias
1.879 dias
4.416 dias ou 12 anos 36 dias

Nair Cardoso:
Na Classe....................................... 871 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.537 dias
930 dias
3.467 dias ou 9 anos 182 dias

Maria do Carmo Rondon Ribeiro:
Na Classe....................................... 871 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.537 dias
–
2.537 dias ou 5 anos 347 dias

Marilia Pinto Anando:
Na Classe....................................... 859 dias
No Senado.......................................................
No Serviço público...........................................

2.537 dias
991 dias
3.528 dias

ou 9 ano s e 243 dias

2.336 dias
2.336 dias ou 6 anos 146 dias

2.327 dias
1.063 dias
3.380 dias ou 9 anos 103 dias

6

2.234 dias
3.856 dias
5.090 dias ou 13 anos 345 dias

OFICIAL LEGISLATIVO

2.537 dias
1.934 dias
4.471 dias ou 12 anos 91 dias

Mariela Jacy de Oliveira:
Na Classe....................................... 871 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.537 dias
156 dias
2.698 dias ou 7 anos 136 dias

Marion Austregesto de Athayde:
Na Classe....................................... 371 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.524 dias
2.900 dias
5.424 dias ou 14 anos 327 dias

Amélia Figueiredo de Melo Viana:
Na Classe....................................... 871 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.390 dias
–
2.396 dias ou 6 anos 206 dias

Stela Reis Mendonça:
Na Classe....................................... 869 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

2.457 dias
1.533 dias
3.990 dias ou 10 anos 340 dias

Almerinda Viana Baker:
2.329 dias
2.141 dias
4.470 dias ou 12 anos 90 dias

Adalgisa de Vasconcelos Gonçalves Lima:
Na Classe...................................... 333 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

1.949 dias
1.556 dias
3.515 dias ou 9 anos 230 dias

OFICIAL LEGISLATIVO

Na Classe……………………...... 1.949 dias
No Senado………………………....……………
No Serviço Público…………………......………

Na Classe…………....................
1.948 dias
No Senado………………………....……………
No Serviço Público………………….....……….

1.949 dias
–
1.949 dias ou 5 anos 124 dias

1.949 dias
–
1.949 dias ou 5 anos 124 dias

José Soares de Oliveira Filho:

Renato de Almeida Chermont:
Na Classe………………….........
1.946 dias
No Senado………………………......…………..
No Serviço Público…………………....………..

1.049 dias
–
1.949 dias ou 5 anos 124 dias

Elsa flôres da Silva:
Na Classe................................... 1.942 dias
No Senado………………………....……………
No Serviço Público…………………....………..

1.949 dias
1.020 dias
2.969 dias ou 8 anos 49 dias

Armandina José Vargas:
Na Classe................................... 1.940 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

1.949 dias
–
1.949 dias ou 5 anos 124 dias

Lia Perdeneiras de Faria:
Na Classe................................... 1.917 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

1.919 dias
–
1.949 dias ou 5 anos 124 dias

Myrland Côrtes:
Na Classe................................... 1.886 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

2.830 dias
261 dias
2.351 dias ou 6 anos 161 dias

Na Classe................................... 1.753 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

1.916 dias
–
1.916 dias ou 5 anos 91 dias

Cecília Braconni e Castro:

Elza Gallotti Schroeder:
Na Classe....................................... 868 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.526 dias
896 dias
3.422 dias ou 9 anos 137 dias

Maria de Maracajá Daltro:
Na Classe...................................... 810 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

2.537 dias
953 dias
3.490 dias ou 9 anos 205 dias

Luis do Nascimento Mosteiro:
Na Classe....................................... 868 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

Isnard Sarres:
Na Classe...................................... 843 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

Na Classe………………….........
1.947 dias
No Senado………………………....…………… 1.9498 dias
No Serviço Público…………………....………..
–
1.949 dias ou 5 anos 124 dias

Leopoldina Ferreira Neves:
Na Classe....................................... 871 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.268 dias
–
2.268 dias ou 6 anos 78 dias

Nathercia de Sa Leitão:

Elzira Luiza de Souza Mendonça:
Na Classe....................................... 870 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

2.358 dias
–
2.358 dias ou 6 anos 165 dias

Eulaliu chrockatt de Sá:

Cirene Freitas Ferreira:
Na Classe....................................... 748 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

Na Classe...................................... 849 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

Na Classe...................................... 107 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................

Claudia Adda Pusscrial
Na Classe....................................... 806 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

Na Classe...................................... 863 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público..........................................
Benedita Pinto Arruda:

Arlete Brêtas do Nascimento:
Na Classe....................................... 871 dias
No Senado.......................................................
No Serviço Público...........................................

Março de 1953

1.782 dias
1.190 dias
2.972 dias ou 8 anos 62 dias

Rosa Batista Miranda:
1.902 dias
1.091 dias
2.993 dias ou 8 anos

Na Classe................................... 3.623 dias
No Serviço Público..........................................
No Senado.......................................................

1.634 dias
–
1.634 dias ou 4 anos 174 dias
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Ercília Cruz da Fonseca:
Na classe....................................... 1.566 dias
No Senado..........................................................
No Serviço público..............................................

Lis Henrique Fernandes:
1.569 dias
–
1.569 dias

ou 4 anos 109 dias

Diva Gallotti:
Na classe....................................... 1.564 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

1.568 dias
539 dias
2.107 dias

ou 5 anos 282 dias

1.363 dias
1.783 dias
3.346 dias

ou anos 51 dias

1.555 dias
–
1.555 dias

ou 4 anos 95 dias

1.553 dias
–
1.553 dias

ou 4 anos 93 dias

1.553 dias
–
1.553 dias

ou 4 anos 93 dias

1.553 dias
–
1.553 dias

ou 4 anos 93 dias

1.553 dias
1.906 dias
3.459 dias

ou 9 anos 174 dias

1.540 dias
–
1.540 dias

ou 4 anos 80 dias

1.536 dias
–
1.536 dias

ou 4 anos 76 dias

1.520 dias
1.688 dias
3.208 dias

ou 8 anos 268 dias

1.534 dias
–
1.534 dias

ou 4 anos 74 dias

1.527 dias
–
1.527 dias

ou 4 anos 07 dias

1.502 dias
–
1.502 dias

ou 4 anos 42 dias

776 dias
835 dias
1.611 dias

ou 4 anos 151 dias

Na classe.......................................... 770 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

776 dias
–
776 dias

ou 2 anos 46 dias

Na classe.......................................... 776 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

776 dias
–
776 dias

ou 2 anos 46 dias

Na classe.......................................... 775 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

778 dias
–
778 dias

ou 2 anos 48 dias

Na classe.......................................... 772 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

772 dias
–
372 dias

ou 2 anos 42 dias

Na classe.......................................... 771 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

774 dias
4.886 dias
5.640 dias

ou 15 anos 165 dias

Na classe.......................................... 772 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

772 dias
4.414 dias
5.186 dias

ou 14 anos 76dias

Na classe.......................................... 769 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

772 dias
–
772 dias

ou 2 anos 42 dias

Na classe.......................................... 66 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

774 dias
–
774 dias

ou 2 anos 44 dias

Na classe.......................................... 764 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

776 dias
–
776 dias

ou 2 anos 46 dias

761 dias
–
761 dias

ou 3 anos 40 dias

773 dias
–
773 dias

ou 2 anos 53 dias

Lêda Fialho da Silva:
1.463 dias
–
1.463 dias

ou 4 anos 3 dias

Ana Augusta Dias da Cunha Amazonas:
Na classe....................................... 1.291 dias
No Senado..........................................................
No serviço.Público..............................................

Na classe.......................................... 776 dias
No Senado..........................................................
No seviço público................................................

Adahy Borburema de Castro:

Pedro de Carvalho Müller:
Na classe....................................... 1.370 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

ou 3 anos 104 dias

Lia Oscar da Cunha:

Deolinda Maria Peixoto Braga:
Na classe....................................... 1.459 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

1.199 dias
–
1.199 dias

Maria de Lourdes de oliveira Rodrigues:

Edson Ferreira Affonso:
Na classe....................................... 1.466 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

Na classe....................................... 1.192 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

Mário Marques da Costa:

Eleosina Martines Silva:
Na classe....................................... 1.504 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

ou 10 anos 276 dias

Elsa Alves Tavares:

Luzia Jeanne Maria Lisboa Robichez:
Na classe....................................... 1.320 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

322 dias
2.604 dias
3.926 dias

Luis Carlos Vieira da Fonseca:

Ily Braga Rodrigues:
Na classe....................................... 1.526 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

Na classe....................................... 1.257 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

Carlos Gustavo Schmidt Nabuco:

João Batista Castejon Branco:
Na classe....................................... 1.530 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

ou 3 anos 222 dias

Ivone Rêgo de Miranda:

Bibiana Ferreira de Paula:
Na classe....................................... 1.540 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

1.317 dias
–
1.317 dias

Neusa Rita Perácio:

Lêa José da Silva Pinheiro:
Na classe....................................... 1.518 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

Na classe....................................... 1.299 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................

Durval Sampaio Filho:

Georgeta Kuntz
Na classe....................................... 1.518 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

ou 3 anos 363 dias

Maria Rizza Batista:

Alva Lírio Rodrigues:
Na classe....................................... 1.551 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...................................

1.358 dias
–
1.358 dias

Leiláh de Góis Cardoso Torres:

Helena de Salvo Lagóciro:
Na classe....................................... 1.555 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...................................

Na classe....................................... 1.279 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................
Dyrno Jurandir Pires Ferreira:

Cecília de Rezende Martins:
Na classe....................................... 1.557 dias
No Senado..........................................................
No serviço público..............................................

Março de 1953 2169

Na classe.......................................... 761 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................
Francisco de Assis Ribeiro

1.305 dias
7.505 dias
8.810 dias

ou 24 anos 50 dias

Na classe.......................................... 760 dias
No Senado..........................................................
No serviço público...............................................
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Jorge de Oliveira Nunes:

MARÇO DE 1953
TAQUIGRAFO "O"

Na classe.........................................................
758 dias
No Senado...........................................................................
No serviço público...............................................................

758 dias
162 dias
920 dias

Francisco Rodrigues Soares Pereira:
ou 2 anos e 1 dia

Raimunda Pompeu de Saboia Magalhães:
Na classe.........................................................
754 dias
No Senado...........................................................................
No Serviço Público..............................................................

762 dias
1.794 dias
2.556 dias

752 dias

ou 7 anos e 1 dia

ou 2 anos e 22 dias

Ecla Cunha Bréia:
Na classe.........................................................
740 dias
No Senado...........................................................................

770 dias

ou 2 anos 40 dias

Na classe..............................................................
882 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

3.263 dias
3.094 dias

730 dias

ou 10 anos e 344 dias

673 dias
Na classe..............................................................
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

ou 2 anos

Sebastião Veiga:
Na classe.........................................................
657 dias
No Senado...........................................................................
No Serviço Público..............................................................

ou 6 anos 244 dias

853 dias

ou 1 ano 288 dias

Eurico Jaci Auler:
Na classe.........................................................
651 dias
No Senado...........................................................................

Na classe..............................................................
869 dias
NoSenado................................................................................
No serviço público....................................................................

657 dias

ou 1 ano 292 dias

647 dias

ou 1 ano 282 dias

653 dias
2.262 dias
2.915 dias

ou 8 anos 95 dias

Mary de Faria Albuquerque:
Na classe.........................................................
617 dias
No Senado...........................................................................

ou 7 anos 174

6.308 dias
–
6.308 dias

ou 17 anos 103 dias

1.947 dias
2.317 dias
4.264 dias

ou 11 anos 249 dias

Na classe..............................................................
778 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

5.650 dias
768 dias
6.438 dias

ou 17 anos 233 dias

1.553 dias
3.754 dias
5.307 dias

ou 14 anos 197 dias

1.919 dias
1.008 dias
2.927 dias

ou 8 anos 7 dias

1.553 dias
1.093 dias
2.646 dias

ou 7 anos 91 dias

TAQUIGRAFO "N"

Maria Cherubina Costa:
Na classe.........................................................
634 dias
No Senado...........................................................................
No serviço Público...............................................................

2.164 dias
565 dias
2.729 dias

Eth Viera Kritz:

Carmén Lúcia de Holanda Cavalvante:
Na classe.........................................................
642 dias
No Senado...........................................................................

ou 20 anos 316 dias

Laura Bandeira Accioly:
667 dias
1.767 dias
2.434 dias

Branca Lírio Lima:
Na classe.........................................................
652 dias
No Senado...........................................................................

2.396 dias
5.219 dias
7.615 dias

Luiza Berg Cabral:

Odenegus Gonçalves Leite:
Na classe.........................................................
730 dias
No Senado...........................................................................

ou 18 anos 143 dias

Elena Simas:
Na classe .............................................................
880 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

Rui Ribeiro Barbosa:
Na classe.........................................................
731 dias
No Serviço Público..............................................................

5.663 dias
1.050 dias
6.713 dias

Alcinda Trivelho:

Maria Luiza Müller:
Na classe.........................................................
753 dias
No Senado...........................................................................

Na classe..............................................................
882 dias
No Senado...............................................................................
No serviço Público...................................................................

850 dias

Martha dos Santos Crespo De Castro:
Na classe..............................................................
796 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................
Vera Moreira Ericson:
Na classe..............................................................
783 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

ou 1 ano 285 dias

Romildo Fernandes:

Therezinha de Mello Bobany:

ilegivel dias
Na classe...................................................
No Senado...........................................................................
No serviço Público...............................................................

625 dias
1.965 dias
2.590 dias

ou 7 anos 35 dias

Na classe..............................................................
777 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

Célia Tereza Assumpção:
Na classe.........................................................
455 dias
No Senado...........................................................................

José Bonifácio Diniz de Andrada:
462 dias

ou 1 ano 97 dias

Maria Isabel Saldanha:
Na classe.........................................................
133 dias
No Senado...........................................................................
No serviço público...............................................................

13.515 dias
1.542 dias

ou 4 anos 82 dias

Revisores pl-4
Braz Nicola Brandão:
13.515 dias
–
13.515 dias

ou 37 anos

18.110 dias

ou 35 anos 335 dias

Aleixo Alves de Souza:
5.105 dias
Na classe......................................................
No Senado...........................................................................
No serviço público...............................................................

13.964 dias
600 dias
14.564 dias

1.495 dias
1.158 dias
2.593 dias

ou 7 anos 38 dias

1.536 dias
381 dias
1.917 dias

ou 5 anos 92 dias

1.542 dias
283 dias
1.825 dias

ou 5 anos

TAQUIGRAFO "M"
Beatriz ILEGIVEL Brígido

Irene Stela Homem da Costa:
Na classe..............................................................
703 dias
No Senado...............................................................................

9.495 dias
3.070 dias
12.565 dias

ou 34 anos 155 dias

6.451 dias

ou 17 anos 246 dias

8.395 dias

ou 17 anos 100 dias

José Campos Brício:
Na classe.........................................................
861 dias
No Senado...........................................................................

Na classe.............................................................. 756 dias
no Senado................................................................................
No serviço público....................................................................

ou 30 anos 320 dias

Lourival Câmara:
Na classe.........................................................
371 dias
No Senado...........................................................................

Na classe.............................................................. 759 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

Na classe..............................................................
864 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

Clemente Wats:
Na classe......................................................
1.702 dias
No Senado...........................................................................
No serviço público...............................................................

ou 4 anos 93 dias

Antônio Guimarães Santos:

José Pereira de Carvalho:
Na classe......................................................
2.219 dias
No Senado...........................................................................

1.542 dias

Joaquim Correa de Oliveira Andrade:

TAQUIGRAFO

Na classe...................................................... 5.245 dias
No Senado...........................................................................
No serviço público...............................................................

Na classe..............................................................
768 dias
No Senado...............................................................................

1.553 dias

ou 4 anos 93 dias

Julieta Lovantini:
Na classe..............................................................
701 dias
No Senado...............................................................................

1.553 dias

Maria Thereza Fernandes de Andrade:
Na classe..............................................................
701 dias
No Senado...............................................................................
No serviço público....................................................................

1.514 dias
1.155 dias

ou 4 anos 93 dias
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Maria Reis Josetti:
Na classe...........................................................
700 dias
No Senado.......................................................................................

2.689 dias

ou 7 anos 114 dias

1.729 dias

ou 4 anos e 269 dias

2.060 dias

5 anos 295 dias

José Euvaldo Peixoto:
Na classe...........................................................
646 dias
No Senado.......................................................................................

Março de 1953
REDATORES-REVISORES

Alcino Pereira de Abreu Filho:

Na classe.........................................................
884 dias
No Senado.......................................................................................
No Serviço Público............................................................................

AUXILIAR DE TAQUIGRAFO
Celina Ferreira Franco:
Na classe...........................................................
645 dias
No Senado.....................................................................................

ou 25 anos e 276 dias

884 dias
2.558 dias
3.442 dias

ou 9 anos e 157 dias

Paulo Nunes Augusto de Figueiredo:
654 dias

ou 1 ano 289 dias
Na classe........................................................
884 dias
No Senado.......................................................................................
No Serviço Público............................................................................

Elza Freitas Portal e Silva:
Na classe.............................................................
644 dias
No Senado.......................................................................................

884 dias
3.519 dias
9.403 dias

771 dias

ou 2 anos 41 dias

657 dias

ou 1 no 292 dias

Dalva Ribeiro Vianna:

Caio César Menezes Pinheiro:

Na classe.............................................................
644 dias
No Senado........................................................................................

Na classe.........................................................
884 dias
No Senado.......................................................................................

884 dias

ou 2 anos e 154 dias

884 dias

ou 2 anos e 154 dias

Acy Fanaia:
Na classe............................................................
638 dias
No Senado......................................................................................

1.550 dias

ou 4 anos 90 dias

637 dias

ou 1 ano e 272 dias

Áurea Diniz Gonçalvez:
Na classe.............................................................
612 dias
No Senado........................................................................................

Na classe...........................................................
884 dias
No Senado.......................................................................................

Herculano Ruy Vaz Carneiro:

Maria Aparecida Jordão da Silveira Reis:
Na classe............................................................
609 dias
No Senado.......................................................................................

1.910 dias

ou 5 anos 95 dias

REDATORES DE ANAIS E DOCUMENTOS PARLAMENTARES
CLASSE "O"
Auto De Sá:
Como diretor de serviço...................................
2.417 dias
Na classe.........................................................
12.052 dias
No Senado.......................................................................................
No serviço público............................................................................

Na classe..........................................................
876 dias
No Senado.......................................................................................
No Serviço Público............................................................................

dias ou 39 anos e 66 dias

Na classe...........................................................
876 dias
No Senado.......................................................................................

ou 20 anos e 230 dias

2.502dias
1.610 dias
4.112 dias

884 dias

ou 2 anos e 154 dias

Na classe.........................................................
876 dias
No Senado.......................................................................................
No Serviço Público............................................................................

ou 4 anos e 210 dias

José Benício Tavares da Cunha Mello:

Na classe......................................................
876 dias
No Senado.......................................................................................
No Serviço Público............................................................................
2.477 dias
3.011 dias
5.488 dias

882 dias
788 dias
1.670 dias

ou 11 anos e 97 dias

Hércules de Macedo Rocha:
Na classe..........................................................
2.468 dias
No Senado.......................................................................................
No serviço público............................................................................

ou 13 anos e 92 dias

Mauro Cunha Campos de Campos e Castro:
2.527 dias
5.003
7.530 dias

Glória Fernandina Quintella:
classe...............................................................
2.502 dias
No Senado.......................................................................................
No serviço público............................................................................

884 dias
3.963 dias
4.847 dias

Antônio Júlio Pires:
12.052 dias
2.249 dias
14.301

Arthur da Rocha Ribeiro:
Na classe.........................................................
2.527 dias
No Senado.......................................................................................
No serviço público............................................................................

Octávio Santiago da Silva:

ou 15 anos e 13 dias

880 dias
––
880 dias

ou 2 anos e 150 dias

ASSESSORES TÉCNICOS DO ORÇAMENTO

Raul Waguelin de Abreu:
Na classe.........................................................
2.408 dias
No Senado.......................................................................................

PADRÃO "O"
11.288 dias

ou 30 anos e 338 dias
José Vicente de Oliveira Matins:

Vital Martins Ferreira:
Na classe..........................................................
2.389 dias
No Senado........................................................................................
No serviço público............................................................................

2.422 dias
2.934 dias
5.356 dias

ou 14 anos e 146 dias

Na classe......................................................
884 dias
No Senado........................................................................................
No Serviço Público............................................................................

84 dias
4.654 dias
5.529 dias

ou 15 anos e 54 dias

0884 dias
3.837 dias
4.721 dias

ou 12 anos 341 dias

Benvinda Maria Soares:
Na classe..........................................................
2.270 dias
No Senado................................................................... ....................
No Serviço Público............................................................................

2.401 dias
3.733 dias
6.134 dias

João Manoel da Rocha Mattos:
ou 16 anos e 294 dias

Antônio Carlos Bandeira:
Na classe........................................................
2.152 dias
No Senado........................................................................................
No Serviço Público............................................................................

2.411 dias
92 dias
2.503 dias

Na classe.........................................................
884 dias
No Senado.......................................................................................
No Serviço Público............................................................................

ou 5 anos e 313 dias

BIBLIOTECÁRIO "M"

José Eustáqui Luiz Alves:
Na classe..........................................................
1.403 dias
No Senado........................................................................................
No Serviço Público

Eleonora Duse Villasboas Noronha Luz:
7.942 dias
216 dias
8.158 dias

ou 22 anos e 128 dias

Filadelpho Seal:
Na classe..............................................................
877 dias
No Senado........................................................................................
No Serviço Público............................................................................

877 dias
3.756 dias
4.633 dias

882 dias

ou 2 anos e 157 dias

864 dias

ou 2 anos e 134 dias

0884 dias
0622 dias
1.506 dias

ou 4 anos e 46 dias

ARQUIVISTA PADRÃO "K"

Murilo Maroquini de Souza:
Na classe..............................................................
848 dias
No Senado........................................................................................

ou 2 anos e 151 dias

Adélia Leite Coelho:
Na classe.........................................................
871 dias
No Senado........................................................................................
No Serviço Público:...........................................................................

José da Silva Lisbôa:
Na classe..............................................................
864 dias
No Senado........................................................................................

881 dias
–
.
881 dias

ou 12 anos e 253 dias

Nerione Nunes Cardoso:
Na classe..............................................................
873 dias
No Senado........................................................................................

Na classe...................................................
873 dias
No Senado.......................................................................................
No Serviço Público............................................................................

848 dias

ou 2 anos e 118 dias

Helena Collin Waddington:
Na classe...........................................................
826 dias
No Senado...................................................................................
No Serviço Público...........................................................................

0829 dias
1.542 dias
2.371 dias

ou 6 anos e 181 dias
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ZELADOR DO ARQUIVO PADRÃO "N"

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

Jacy de Sousa Lima:
Na classe......................................
1.943 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

2.248 dias
4.097 dias
6.345 dias

ou 17 anos e 140 dias

ZELADOR DO ARQUIVO PADRÃO "M"
Galdino José da Silva:
Na classe......................................
2.405 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

Março de 1953

Manoel Rabelo:

10.648 dias
01.619 dias
12.267 dias

9.633 dias
–––––
9.633 dias

ou 26 anos e 143 dias

9.632 dias
––––
9.632 dias

ou 26 anos e 142 dias

9.603 dias
––––
9.603 dias

ou 26 anos e 113 dias

6.408 dias
––––
6.408 dias

ou 17 anos e 203 dias

Albino dos Santos Lopes:
Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
Luiz Galvão:

ou 33 anos e 222 dias

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

ALMOXARIFE PADRÃO "K"
Djalma Pereira Madruga:
Wilson Tartucci:
Na classe.........................................
869 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

0882 dias
0847 dias
1.729 dias

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................
ou 4 anos e 269 dias

AJUDANTE DE ALMOXARIFE PADRÃO "J"
Claudio Ideburque Carneiro Leal Netto:
Na classe.........................................
852 dias
No Senado...........................................................

852 dias

ou 2 anos e 122 dias

AJUDANTE DE ZELADOR DO PATRIMÔNIO PADRÃO "J"

João da Matta Flaviano de Souza:
Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

ou 35 anos

2.537 dias
9.064 dias
11.601 dias

ou 31 anos e 286 dias

2.537 dias
8.248 dias
10.785 dias

ou 31 anos e 200 dias

Manoel José da Silva:
Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

Joaquim Costa:
Na classe.........................................
867 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

5.983 dias
6.787 dias
12.770 dias

Simeão Antonio da Costa:
875 dias
6.098 dias
6.973 dias

ou 19 anos e 38 dias

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

CONSERVADOR DA BIBLIOTECA (CONTRATADO)
Manuel Verissimo Ramos:
Paulo Weguelin Delpech:
No Senado...........................................................

870 dias

ou 2 anos e 140 dias

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

PORTARIA
CHEFE DA PORTARIA PADRÃO "N"

9.975 dias
–––––––
9.975 dias

ou 27 anos e 120 dias

AJUDANTE DE CHEFE DE PORTARIA PADRÃO "L"
Lino da Silva:
Na classe.........................................
450 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

10.441 dias
–––––
10.441 dias

ou 17 anos e 218 dias

9.633 dias
––––
9.633 dias

ou 26 anos e 143 dias

6.451 dias
–––
6.451 dias

ou 17 anos e 236 dias

8.958 dias
0234 dias
9.192 dias

ou 25 anos e 67 dias

8.539 dias
––––
8.539 dias

ou 23 anos e 144 dias

5.997 dias
–––
5.997 dias

ou 10 anos e 107 anos

João Carlos Cunha:
Na classe.......................................
880 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

Luiz Gomes de Carvalho:
Na classe.........................................
684 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
3.886 dias
6.423 dias

Juventino Afonso da Silveira:
Na classe.......................................
876 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................
Ernesto Alves de Souza:

ou 28 anos e 221 dias

Na classe.......................................
873 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público..............................................

ELETRICISTA CHEFE PADRÃO "K"
Vicente Costa:

Herédio Del Gludice:
Na classe.........................................
886 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.405 dias
00122 dias
2.527 dias

Na classe.......................................
824 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público..............................................
ou 6 anos e 337 dias
Teotonio Francisco Dutra:

Propércio Xavier da Silva:
Na Classe........................................
826 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.475 dias
0425 dias
2.900 dias

Na classe.......................................
82 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
ou 7 anos e 345 dias

AUXILIARES DE PORTARIA PADRÃO "K"
Miguel Caselli:
Na classe.........................................
884 dias
No Senado...........................................................

16.656 dias

ou 45 anos e 291 dias

José Soares de Oliveira:
Na classe.........................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
Arnaldo Batista de Paula:
Na classe.........................................

884 dias

CONTÍNUO "J"
Joaquim Bastos:
Na classe....................................
2.156 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
6.544 dias
9.081 dias

ou 24 anos e 321 dias

2.537 dias
4.478 dias
7.015 dias

ou 19 anos e 80 dias

Orlando Pinto de Souza:
9.938 dias
1.546 dias
11.484 dias

ou 31 anos e 169 dias

Na classe....................................
2.156 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
Newton Cleanto de Campos:
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Alcides de Oliveira:

Elpídio Vianna:
Na classe......................................
2.145 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.533 dias
4.357 dias
6.890 dias

Na classe.......................................
871 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
ou 18 anos e 320 dias

2.526 dias
0 618 dias
3.144 dias

ou 8 anos e 38 dias

2.527 dias
0.426 dias
2.953 dias

ou 8 anos e 33 dias

2.507 dias
––––
2.507 dias

ou 6 anos e 317 dias

2.401 dias
––––
2.401 dias

ou 6 anos e 211 dias

2.403 dias
––––
2.403 dias

ou 6 anos e 213 dias

José de Freitas:

Gonçalo Farias de Oliveira:
Na classe......................................
2.147 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.523 dias
1732 dias
4.255 dias

Na classe.......................................
843 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
ou 11 anos e 230 dias
Carlos Braga:

João Ribeiro de Souza:
Na classe......................................
1.846 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
7.515 dias
10.052 dias

Na classe.......................................
837 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
ou 27 anos e 197 dias

José Inocêncio Cavalcante:
Na classe......................................
894 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
8.014 dias
10.551 dias

Na classe.......................................
658 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
ou 28 anos e 337 dias

Cesário Manoel da Silva:
Na classe......................................
884 dias
No senado............................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
7.199 dias
9.736 dias

Murilo Edson Coelho de Souza:

Antonio da Costa Bernardo:
Na classe.......................................
82 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

SERVENTES

ou 26 anos e 246 dias

Classe "H"

Joaquim de Araújo Pinho:
Na classe......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

Pedro Rodrigues de Souza:
2.537 dias
5.670 dias
8.207 dias

ou 22 anos e 177 dias

Na classe.......................................
884 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público..............................................

José Celestino Pessoa:
Na classe......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
6.765 dias
9.302 dias

ou 25 anos e 177 dias

2.537 dias
6.095 dias
8.632 dias

ou 23 anos e 217 dias

2.537 dias
4.574 dias
7.111 dias

ou 19 anos e 176 dias

s
2.537 dias
3.806 dias
6.343 dias

ou 17 anos e 138 dias

2.528 dias
––––
2.528 dias

ou 6 anos e 328 dias

2.514 dias
––––
2.514 dias

ou 6 anos e 324 dias

2.498 dias
––––
2.498 dias

ou 6 anos e 308 dias

2.481 dias
1.097 dias
3.578 dias

ou 9 anos e 293 dias

2.464 dias
––––
2.464 dias

ou 6 anos e 274 dias

Deusdedit de Araújo Silva:
2.537 dias
4.304 dias
6.841 dias

ou 18 anos e 71 dias

Joaquim dos Santos:

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................
Claúdio de Queiroz:

Na classe......................................
784 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
1.420 dias
3.957 dias

ou 10 anos e 307 dias

João Aureliano Filho:

Na classe.......................................
884 dias
No Senado..........................................................
No Serviço Público..............................................
RIdão Pimentel Simas:

Na classe......................................
784 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
1.303 dias
3.840 dias

ou 10 anos e 190 dias

Na classe.......................................
884 dia
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
João Luiz da Rocha:

Cezar Martins:
Na classe.........................................
82 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
4.565 dias
7.102 dias

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
ou 19 anos e 167 dias
Geraldo Gomes:

CONTÍNUOS "I"

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

Octavio José de Anchieta:
Na classe......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
4.673 dias
7.210 dias

Silvio Manoel de Moraes:
ou 19 anos e 275 dias

Orlando de Sá Cavalcanti:
Na classe......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
4.455 dias
6.992 dias

Mario Martins Neto:
ou 19 anos e 57 dias

Francisco Lopes Arêas:
Na classe......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

2.537 dias
0.404 dias
2.941 dias

2.432 dias
6.493 dias
8.925 dias

ou 8 anos e 21 dias

2.537 dias
6.167 dias
8.704 dias

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
Silva Carneiro:

ou 24 anos e 165 dias

Djalma Magano:
Na classe......................................
871 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................
Altamiro Cruz:

Alípio Ferreira Dias:
Na classe......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público...............................................

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

ou 23 anos e 309 dias

Na classe.......................................
884 dias
No Senado...........................................................
No Serviço Público..............................................

02.404 dias
10 098 dias
12.502 dias

ou 34 anos e 92 dias

2173
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Hermes Peçanha Gomes:

Na classe...........................................................
884 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.404 dias
–
2.404 dias ou 6 anos e 214 dias

José Salles de Oliveira:

Na classe..................................................
2.012 dias
No senado..........................................................................
No Serviço Público..............................................................

2.012 dias
503 dias
–
2.515 dias Ou 6 anos e 325 dias

Sebastião Miguel da Silva:

Na classe...........................................................
884 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.012 dias
928 dias
–
2.940 dias ou 3 anos e 20 dias

Mario Mendes da Silva:

Na classe..................................................
2.012 dias
No senado...........................................................................
No Serviço Público.............................................................

2.012 dias
2.012 dias
284 dias
–
2.296 dias

Ou 6 anos e 106 dias

1.951 dias
6.764 dias
–
8.715 dias

ou 23 anos e 320 dias

1.892 dias
–
–
1.892 dias

ou 5 anos e 67 dias

1.877 dias
344 dias
–
2.211 dias

ou 6 anos e 2 dias

1.834 dias
–
–
1.834 dias

ou 5 anos e 9 dias

1.720 dias
–
–
1.720 dias

ou 4 anos e 260 dias

1.677 dias
–
–
1.677 dias

ou 4 anos e 217 dias

1.659 dias
1.170 dias
–
2.829 dias

ou 7 anos e 274 dias

1.578 dias
–
–
1.578 dias

ou 4 anos e 118 dias

1.553 dias
–
–
1.533 dias

ou 4 anos e 93 dias

1.541 dias
–
–
1.541 dias

ou 4 anos e 81 dias

1.481 dias
–
–
1.481 dias

Ou 4 anos e 21 dias

1.276 dias
268 dias
–
1.544 dias

ou 4 anos e 84 dias

1.247 dias
1.114 dias
–
2.361 dias

ou 6 anos e 171 dias

1.133 dias
3.062 dias
–
4.195 dias

ou 11 anos e 180 dias

Deocleciano de Araújo Silva:

Na classe...........................................................
883 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.492 dias
–
2.492 dias ou 6 anos e 302 dias

Marciano José da Silva:

Na classe...............................................
1.951 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Cláudio dos Santos:

Na classe...........................................................
881 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.537 dias
1.736 dias
–
4.273 dias ou 11 anos e 258 dias

Manoel José dos Santos:

Na classe...............................................
1.887 dia
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Joaquim Luiz da Rocha:

Na classe...........................................................
870 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.530 dias
–
4.687 dias ou 12 anos e 307 dias

Paulo de Araújo Silva:
Na classe....................................................
870 dias
No senado..................................................................
No Serviço Público.....................................................

Na classe...............................................
1.877 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Aristóteles Pereira Madruga:
2.498 dias
829 dias
–
3.327 dias ou 9 anos e 42 dias

Orlando Ayres:

Na classe...............................................
1.834 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Alcebíades Ferreira:

Na classe...........................................................
870 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

1.553 dias
442 dias
–
1.995 dias ou 5 anos e 170 dias

José Honorato dos Santos:

Na classe...............................................
1.718 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Jorge Antunes:

Na classe...........................................................
868 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.530 dias
2.067 dias
–
4.597 dias Ou 12 anos e 217 dias

Virgilino José da Silva:

Na classe...............................................
1.677 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Liberato Pereira Pinto:

Na classe...........................................................
863 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.532 dias
1.739 dias
–
4.271 dias ou 11 anos e 256 dias

Mercilio de Souza:

Na classe...............................................
1.659 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Pedro Leão Gonela:

Na classe...........................................................
823 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.298 dias
952 dias
–
3.250 dias ou 8 anos e 330 dias

Na classe...............................................
1.578 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Manoel Ribeiro de Marins:

Antonio Machado Rosa:
Na classe...........................................................
770 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.057 dias
306 dias
–
3.250 dias ou 6 anos e 173 dias

Na classe...............................................
1.549 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Francisco Olimpio Gomes:

Felipe ilegível:
Na classe...........................................................
468 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

2.238 dias
–
2.238 dias ou 6 anos e 48 dias

Benedito Afonso de Araújo:

Na classe...............................................
1.537 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Vitor Lobo:

Na classe....................................................
218 dias
No senado..................................................................
No Serviço Público.....................................................

2.404 dias
–
2.404 dias ou 6 anos e 214 dias

Na classe...............................................
1.479 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Arnaldo Gouvêa Castelo Branco
Na classe..........................................................
75 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

José Jurandir de Vasconcelos:
2.086 dias
1.116 dias
–
3.202 dias ou 8 anos e 282 dias

SERVENTES "G"

2.122 dias
5.765 dias
–
7.887 dias ou 21 anos e 222 dias

Antonio Luiz da rocha:
Na classe...........................................................
2.073 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

Ari ilegível de Araújo:
Na classe...............................................
1.245 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Osvaldo Sampaio:
Na classe...........................................................
2.121 dias
No senado...............................................................................
No Serviço Público..................................................................

Na classe...............................................
1.276 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

2.073 dias
–
2.073 dias Ou 5 anos e 248 dias

Paulo Costa de Oliveira:
Na classe...............................................
1.133 dias
No senado........................................................................
No Serviço Público...........................................................

Lázaro de Freitas:
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Na Classe .................................... 1071 dias
No Senado ...................................................
No Serviço Público .......................................

1.071 dias
2.546 dias
3.617 dias

ou 9 anos e 332 dias

Arlindo Gomes da Silva:
Na Classe ..................................... 855 dias
No Senado ...................................................
No Serviço Público .......................................

855 dias
8.322 dias
9187 dias

ou 25 anos e 62 dias

840 dias
6.570 dias
7.410 dias

ou 20 anos e 110 dias

Antônio Menezes do Nascimento:
Na Classe ...................................... 840 dias
No Senado ...................................................
No Serviço Público .......................................

Jaime Corrêa de Sá:
2.122 dias

ou 5 anos e 297 dias

Durvalino Barbosa:
No senado .....................................
ATAS DAS COMISSÕES
Comissão de Constituição e Justiça
1ª REUNIÃO, EM 23 DE MARÇO DE 1953
(Instalação)
Aos vinte e três dias do mês de março
do ano de mil novecentos e cinquenta e três,
na sala Ruy Barbosa, reune-se a Comissão
de Constituição e Justiça. Estão presentes os
Srs. Joaquim Pires, Dario Cardoso, Camilo
Mércio, Valdemar Pedrosa, Gomes de
Oliveira, Anisio Jobim, Olavo Oliveira, Aloysio
de Carvalho e Ferreira de Souza, deixando
de comparecer, por motivo jáustificado, os
Srs. Anísio Vivacqua e clodomir Cardoso.
Na qualidade de membro mais idoso da
Comissão, assume a presidência e abre os
trabalhos o Sr. Joaquim Pires, o qual declara
que, na forma do artigo 40 do Regimento
Interno, vai proceder à eleição secreta do
Presidente e Vice-Presidente da Comissão
para a sessão legislativa ordinária de 1953.
Depositados os votos na urna e feita a
apuração, observa-se o seguinte resultado:
Para Presidente.
Dario Cardoso – 6 (seis) votos.
Aloysio de Carvalho – 1 (um) voto.
Para Vice-Presidente.
Aloysio de Carvalho – 5 (cinco) votos.
Ferreira de Sousa – 2 (dois) votos.
De acôrdo com êsse resultado o Sr.
Presidente eventual proclama eleitos os Srs.
Dario Cardoso e Aloysio de Carvalho,
convidando o primeiro a assumir a
presidência.
O Sr. Presidente recém eleito agradece,
inicialmente, a manifestação de aprêço e
confiança representada pela sua reeleição
para tão elevado pôsto, um dos de maior
relêvo do Senado, segundo S. Ex.ª refere,
ainda, a larga soma de trabalho desenvolvido
nas duas últimas sessões legislativas,
frisando
que
tal
fato
se
deveu,
principalmente, à dedicação e espírito público
demonstrados pelo seus ilustres pares.
Agradece, após, em nome do Sr. Aloysio de
Carvalho, sua reeleição à Vice-Presidência,
ressaltando em longas considerações a
justiça de tal recondução. Lamentando o
afastamento do Sr. João Villasbôas, cujos
serviços prestados à Comissão o Sr.
Presidente exalta em palavras eloquentes,
congratula-se,
do
mesmo
passo,
com o retôrno a êste órgão dos Srs.
Valdemar Pedrosa, antigo Presidente, e
Ferreira de Souza, jurista de méritos
incontestáveis.
A
seguir,
o
Sr.
Presidente,
após consulta a Comissão e anuncia
desta, concede a palavra ao Sr. Anisio
Jobim, para relatar o Veto nº 5, do

803 dias

Para Presidente:
Prisco dos Santos ....................
Luiz Tinoco ...............................
Para Vice-Presidente:
Luiz Tinoco ...............................
Prisco dos Santos ....................

3 votos
1 voto
3 votos
1 voto

Proclamados eleitos Presidente e ilegível
Presidente os Srs. Prisco dos Santos e Luiz Tinoco
respectivamente o primeiro assume a Presidência
e agradece a sua eleição, o que também é feito em
seguida pelo segundo.
Após consulta do Sr. Presidente fica
estabelecido que as reuniões ordinárias da Comissão
se reaIizam às têrças-feiras, às 17 horas.
Não havendo mais que tratar, levantase a reunião, lavrando eu Franklin Palmeira,
a presente ata, que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

CONTRATADOS

No Senado.....................................

Março de 1953

ou 2 anos e 73 dias

Sr. Prefeito do Distrito Federal, opôsto
parcialmente ao Projeto de Lei que concede
abou de emergência aos servidores da
Prefeitura do Distrito Federal, em virtude de
seu prazo estar prestes a esgotar-se.
Em atenção ao prescrito no artigo 174 §
3º, do Regimento interno, a votação dos
dispositivos vetados se faz parcialmente e
obedece ao seguinte resultado:
Veto – parecer – Resultado.
Ao art. 4, em parte – Pela aprovação –
Aprovado.
Ao § 1º do art. 7º, em parte – Pela
aprovação – Aprovado.
Ao § 3º do art. 9º – Pela rejeição –
Rejeitado, mantendo-se o veto, vencidos o
relator e o Sr. Olavo Oliveira.
Ao § 4º do art. 10 – Pela aprovação –
Aprovado.
Aos § § 1º e 2º do art. 11 – Pela
aprovação – Aprovado.
Aos § § 1º e 2º do art. 12 – Pela
aprovação – Aprovado.
Aos § § 1º, 2º, 3º e 4º do art. 13 – Pela
aprovação – Aprovado, vencido o Sr. Olavo
Oliveira.
Adia-se a votação do parecer do Sr.
Olavo Oliveira sabre a constitucionalidade
das emendas oferecidas ao Projeto de Lei do
Senado nº 19, de 1952, que Altera o Código
Eleitoral – Lei nº 1.164, de 24 de junho de
1950, por haver solicitado e obtido vista o Sr.
Ferreira de Souza.
Por proposta do Sr. Aloísio de Carvalho,
é mantido, em principio, o dia de quinta-feira
para as reuniões ordinárias da Comissão
reabrindo-se a questão caso, de futuro, se
evidencie a impropriedade dêsse dia.
Os Srs. Valdemar Pedrosa e Ferreira de
Souza agradecem, apôs, os conceitos emitidos
pelo Sr. Presidente quando registrou a volta de
Suas Excelências ao selo dêsse órgão.
Como nada mais há que tratar, o Sr.
presidente encerra a reunião, lavrando eu,
Luiz Carlos Vieira da Fonseca, Secretário, a
presente ata. Esta, uma vez aprovada, será
asinada pelo Sr. Presidente.
Comissão do Serviço Público Civil
REUNIÃO EM 23 DE MARÇO DE 1953
Às 16 horas do dia 23 de março de
1953, em sala do edifício do Senado e nos
têrmos do art. 40 do Regimento Interno,
reune-se sob a presidência do Sr. Luiz
Tinoco a Comissão de Serviço Público Civil,
presentes os Senhores Prisco dos Santos,
Vivaldo Lima e Costa Pereira, deixando de
comparecer o Sr, Mozart Lago.
Feita a eleição para Presidente e VicePresidente da Comissão, na forma prescrita
pelo citado dispositivo regimental, apura-se o
seguinte resultado:

1ª REUNIÃO (DE INSTALAÇÃO) EM 23
DE MARÇO DE 1953. NA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 2ª LEGISLATURA
Às 17 horas, realiza-se, em uma das Salas do
Senado Federal, a reunião de Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, a fim
de dar suprimento ao disposto no art. 40 de
Regimento Interno, estado presentes todos os
membros da Comissão.
O Sr. Euclydes Vieira assume a
presidência dos trabalhos na forma do
referido Regimento.
Precedidas as eleições são conhecidos
os seguintes resultados:
Para Presidente:
Euclydes Vieira .........................
Alencastro Guimarães ............
Para Vice-Presidente:
Onofre Gomes ..........................
ilegível Mäder ..........................

4 votos
1 voto
4 votos
1 voto

Os Srs. Euclydes Vieira e Onofre
Gomes agradecem a seus pares a nova
distinção que lhes conferiram reconduzindoos respectivamente, à presidência e vicepresidência da Comissão.
Em seguida, o Sr. Euclydes Vieira faz ciente à
Comissão da carta que me foi enviada pelo Sr.
Francisco Gallotti, na qual externa seu pesar por ter
deixado a Comissão ao ser eleito § 3º Secretário da
Mesa do Senado, ao mesmo tempo que felicita a
todos pela escolha do Sr. Antônio Ravina para
integrar a Comissão. Teminado, agradece as
atenções ilegível por seu pares, ressaltando ainda,
seu reconhecimento ao Secretário da Comissão pela
operosidade demonstrada.
O Sr. Antônio Bavma usa da palavra
para manifestar sua satisfação e honra ao ser
eleito membro desta Comissão técnica.
Nada mais havendo que tratar, encerra-se
a reunião, da qual, eu Francisco Soares Arruda,
Secretário, lavro apresente ata que, uma vez
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
8ª SESSÃO EM 25 DE MARÇO DE 1953
Oradores inscritos para o expediente
1 – Senador Assis Chateaubriand
2 – Senador Gomes de Oliveira
3 – Senador Onofre Gomes
4 – Senador Apolonio Sales
5 – Senador Ivo d'Aquino
ATA DA 7ª SESSÃO EM 24 DE MARÇO DE
1953
PRESIDÊNCIA
DOS
SRS.
MARCONDES FILHO, VICE-PRESIDENTE:
ALFREDO NUNES 1º SECRETÁRIO: E
CAFÉ FILHO, PRESIDENTE
Às 14:30 horas
Senhores Senadores:
Waldemar Pedrosa
Anisio Jobim
Prisco dos Santos
Antonio Bayma

comparecem

os
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Victorino Freire
Mathias Olympio
Onofre Gomes
Plinio Pompeu
Reginaldo Cavalcanti
Ferreira de Souza
Assis Chateaubriand
Apolonio Sales
Novaes Filho
ilegível da Rocha
Cícero de Vasconcelos
Walter Franco
Aloysio de Carvalho
Carlos Lindemberg
Luiz Tinoco
Sá Tinoco
Alfredo Neves
Hamilton Nogueira
Mozart Lago
Levindo Coelho
Marcondes Filho
Euclydes Vieira
Domingos Velasco
Costa Pereira
João Villas bôas
Vespasiano Martino
Gomes de Oliveira
Ivo d'Aquino
Camilo Mercio (33)
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se
presente 33 Srs. Senadores. Havendo
número legal, está aberta a sessão. Vai-se
proceder à leitura da ata.
O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º)
procede à leitura da ata da sessão anterior,
que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
Sr. 1º Secretario lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Telegramas:
– Dois, um da Federação e Centro das
Industrias do Estado de São Paulo e
outro da Associação Comercial do mesmo
Estado,
encarecendo
a
necessidade
de ser assegurada a participação da
iniciativa
privada
na
exploração
do
petróleo.
Inteirados.
Oficios:
– Três, do Sr. Secretário da Presidência
da República, encaminhando os autógrafos
dos Projetos de Leis da Câmara ns 96, 309 e
337 52 em vista de, sôbre os mesmos não se
haver manifestado o Sr. Presidente
República.
A Promulgação.
– Dois, dos Srs. Procurador Geral da
Republica e Presidente do Tribunal de
Justiça, acusando o recebimento de
comunicações.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor Secretário:
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência os anexos expedientes P. R. 100
439-52 e P. R. 100 445-52 o primeiro relativo
a informação prestada pelo serviço de
Alimentação da Previdência Social sôbre
procuradores daquêle Serviço e o segundo a
informação prestada
pela
Caixa
de
Aposentadoria e Pensões de Serviços
Públicos do Estado de Minas Gerais sôbre o
mesmo assunto de que trata o Projeto de lei
nº 769-1950, remetido ao Senado em 13-111950 com o ofício nº 1.286 e que nessa Casa
tomou o nº 295-1950.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Ruy
Almeida. 1º Secretário.
À Comissão de Legislação Social
Senhor Secretário:
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência, a fim de que se digne submetê-lo
à consideração do Senado Federal o Projeto
de Lei nº 2.052-B, de 1952, da Câmara dos
Deputados que fixa normas para remessa de
tropas brasileiras para o exterior.
Aproveito o ensejo para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha
elevada extinta e distinta consideração – Ruy
Almeida 1º Secretário.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

LEGISLAÇÃO CITADA

Nº 44, de 1953

DECRETO Nº 18.042 – DE 12 DE MARÇO
De 1945

Fixa normas para remessa de tropas
brasileiras para o exterior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A remessa de fôrça armada,
terrestre, naval ou aérea para fora do
território nacional, sem declaração de guerra
e em cumprimento de obrigações assumidas
pelo Brasil como membro de organizações
internacionais ou em virtude de tratados
convenções acôrdos resoluções de consulta
planos de defesa, ou quaisquer outros
entendimentos diplomáticos ou militares só
será feita, nos têrmos da Constituição com
autorizarão do Congresso Nacional.
Parágrafo único O disposto nêste artigo
não se aplica aos casos constitucionais de
repulsa à invasão ou á agressão estrangeira.
(Constituição Federal Art 7º nº II e Art 87,
número VIII, in fine).
Art. 2º Não necessita da autorização
prevista no artigo anterior o movimento de
fôrças terrestres, navais e aéreas processado
dentro da zona de segurança aérea e
marítima, definida pelos orgãos militares
competentes, como necessária à proteção e
defesa do literal brasileiro.
Art 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
As Comissões da Segurança Nacional e
de Finanças.
Senhor Secretário:
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência, a fim de que se digne submetê-lo
à consideração do Senado Federal o projeto
de Lei número 2.221-B, de 1952 da Câmara
dos Deputados, que autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério de
Aeronáutica o crédito especial de Cr$
29.600.000.00 para ocorrer as despesas com
a execução do disposto no Decreto nº 18.042
de 12 de março de 1945.
Aproveito o enseio para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha
elevada estima e distinta consideração, –
Ruy Almeida, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 45, de 1951.
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Aeronáutica, o crédito especial
de Cr$ 29.500.000.00 para ocorrer às
despesas com a execução do disposto no
Decreto nº 18.042, de 12 de março de 1945.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica o
crédito especial de Cr$ 29 500.000.00 (vinte,
e nove milhões e quinhentos mil cruzeiros)
destinado ao pagamento do preço fixado em
Juízo em virtude da desapropriação pelo
Govêrno Federal de bens pertencentes à
Companhia Brânia de Petróleo S. A.,
situados na Bahia de Guanabara (Ilha dos
Ferros e ilhota da Casa das Pedras) com
todo o aparelhamento de armazenamento e à
distribuição dos derivados do petróleo
equipamentos e bens móveis e imóveis
destinadas ao Parque de Combustíveis da
Aeronáutica, de acôrdo com o Decreto
número 18 042 de 12 de março de 1945.
Parágrafo único. Os juros de mora
contados entre a carta de sentença provisória
e a época da efetivação do pagamento serão
também classificados à conta dêste crédito.
Art. 2º O crédito especial de que trata
esta lei será automaticamente registrado e
dlstribuido, pelo Tribunal de Contas, ao
Tesouro Nacional.
Art. 3º sEta lei entrará em vigor da data
de sua publicação. revogadas as disposicões
em contrário.
As Comissões e Constituição e justiça e
de Finanças.

Desapropria, por utilidade pública
a ilha dos Ferros e Ilhota da Casa das
Pedras, com fadas as instalações nelas
existentes.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a
da Constituição, e de acôrdo com o. art. 6º,
combinado com o art. 5º, letra a, b e h, do
Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1º São declaradas de utilidade
pública, para desapropriação, a Ilha dos
Ferros e a Ilhota da Casa das Pedras,
situadas na Bahia de Guanabara, nesta
Capital, com todo o aparelhamento destindo
ao armazenamento e á distribuição dos
derivados de petróleo equipamentos e bens
móveis e imóveis, pertencentes á Companhia
Brânia de Petróleo S. A.
Art. 2º Destinam-se êsses imóveis a
instalações ao Parque de Combustíveis da
Aeronáutica.
Art.3º Fica o Ministro da Aeronáutica
autorizado a efetivar as desapropriações em
aprêço, na forma do art. 10 do Decreto-lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4º As despesas com a execução
do disposto neste Decreto correrão à
conta do crédito aberto pelo Decreto-lei nº
6.967-A, de 17 de outubro de 1944,
prorrogado pelo de nº 7.059-A, de 21 de
dezembro de 1944.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1945. –
Getúlio Vargas. - Joaquim Pedro, Salgado
Filho.
Senhor Secretário:
Tenho a honra de enviar a Vossa
Excelência, a fim de que se digne submetê-lo
à consideração do Senado Federal, o Projeto
de Lei número 2.716-B, de 195 da Câmara
dos Deputadas, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito de Cr$
1.756.974.31 suplementar à Verba 1 –.III –
13 – 04 – 06, Anexo nº 26 do Orçamento
Geral da União.
Aproveito o ensejo para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha
elevada estima e distinta consideração. –
Ruy Almeida, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 46 de 1953
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o crédito
de Cr$ 1.756.974.31, suplementar a Verba 1
– III – 13 – 04 – 06, Anexo nº 26 do
Orçamento Geral da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério das Relações
Exteriores, o crédito de Cr$ 1.756 974,31,
(um milhão setecentos e cinquenta e seis
mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros
e trinta e um centavos), suplementar à
Verba 1 -III–13–04– 06, Anexo nº 26
do Orçamento Geral da União para
atender, no corrente exercício ao pagamento
da gratificação de representação percebida
pelo pessoal da carreira de Diplomata
do
Quadro
permanente
do
referido
Ministério.
Art. 2º Esta lei entrará em Vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições
em contrário
As Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças.
Senhor Secretário:
Tenho a honra de envia a Vossa
Excelência, a fim de que se digne submetê-lo
à consideração do Senado Federal o Projeto
de Lei número 2.634-B, de 1955 da Câmara

dos Deputados, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
3.000.000,00 a fim de atender ao pagamento
de constribuições devidas pelo Departamento
dos Correios e Telégrafos no exterior.
Aproveito o ensejo para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha
elevada estima e distinta consideração. –
Ruy Almeida, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 47, de 1953
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00, a fim
de atender ao pagamento de contribuições
devidas pelo Departamento dos Coreios e
Telégrafos no exterior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) a fim
de atender ao pagamento de contribuições
devidas, pelo Departamento de Correios e
Telégrafos, à União Internacional de
Telecomunicações, à União Postal das
Américas e Espanha, à União Postal
Universal, à Conferência Internacional de
Telecomunicação de Buenos Aires, e à
Conferência Interamericana, de Montevidéu.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora
do expediente.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Senador Mozart Lago.
O SR. MOZART LAGO (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, no Inicio deste
mês, ainda no regime de convocação
extraordinária
do Congresso, formulei
questão de ordem em que solicitava os bons
ofícios da Mesa, no sentido de saber o
destino dado pela Câmara dos Srs.
Deputados à Mensagem do Govêrno ao
Congresso sôbre arquivamento de pedidos
de crédito para pagamento ao Espólio de
Henrique Lage.
V. Ex.ª deferiu meu pedido: e hoje
recebeu o Senado oficio da Câmara dos
Deputados
informando
haver
aquela
Mensagem sido distribuida ao nobre
deputado Sr. Flores da Cunha membro da
Comissão de Constituição e Justiça daquela
Casa.
A Mensagem não foi endereçada
diretamente ao Senado: mas decorreu de
compromisso assumido neste recinto pelo Sr.
Ministro da fazenda S. Ex.ª se prontificou a
obter do govêrno o pedido de arquivamento
do projeto que iríamos votar na forma dos
Decretos 4 e 49 do ano passado.
Destarte desejava saber se seria
possível à Mesa reiterar o pedido fazendo ver
à Câmara a necessidade, de enviar a
Mensagem ao Senado para que esta Casa
prossiga no estudo da matéria e lhe ofereça
solução.
Era a questão de ordem que desejava
formular, Sr. Presidente. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Era exatamente
a providência alvitrada por V. Excia que a
Mesa fria tomar em face do oficio recebido da
Câmara dos Deputados.
Já agora, a Mesa, acudindo à
solicitação de Vossa Excelência. reiterará
seu pedido àquela Casa no sentido de enviar
ao Senado a Mensagem referida por V.
Excia.
O SR. MOZART LAGO: – Multo
obrigado a V. Excia.
__________________

(*)Não foi revisto pelo orador
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora
do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Assis
Chateaubriand, primiro orador inscrito.
O Sr. Assis Chateaubriand pronuncia
discurso que será publicado depois.
Durante o discurso do senhor Assis
Chateaubriand, o Sr. Marcondes Filho deixa
a presidência que é ocupada pelo Sr. Alfredo
Neves.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora
do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Olavo
Oliveira, segundo orador inscrito.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*) – Sr.
Presidente trago ao conhecimento de V.
Excia. e da Casa o constrangimento a que fui
sujeito na minha qualidade de Senador da
república, a fim de que Vossa, Excelência
adote providências no sentido de evitar que
os meus nobres colegas sofram vexame
semelhante.
Hoje, pela manhã mandei proceder
ao reconhecimento de minha firma num
dos cartórios desta capital Surpeendi-me
quando o tabelião notário público me
declarou pessoalmente a impossibilidade
de fazê-lo através da exibição de minha
carteira de Senador da república e de
Deputado Federal, em virtude da existência
de circular do Sr corregedor da Justiça
do Distrito Federal determinando que o
reconhecimento de qualquer firma só
pode ser feito mediante a apresentação de
canteira de identidade fornecida pela
polícia.
Sr. presidente é absurdo rejeitar-se a
carteira
parlamentar
para
provar
o
reconhecimento de firma.
E' certo que, afinal consegui que fôsse
minha firma reconhecida através de favor
especial do tabelião como obséquio à minha
pessoa. Creio, porém, que um senador da
República não deve estar sujeito a
semelhante Vexame.
O SR. RUY CARNEIRO: – Vossa
Excelência tem tôda razão.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – E era que
a Mesa intervenha junto ao corregedor do
Distrito Federal no sentido de preservar-nos
de tal humilhação. (Pausa.)
Sr. Presidente passo a outro assunto.
São conhecidos os versos de Juvenal
Galeno:
Jangada minha jangada
Que ventos.quere levar?
Queres o vento de terra ?
Ou queres vento do mar?
Sr Presidente é a grito da alma do
jangadeiro no exercicio de sua profissão
desde os doces tempos do passado,
enquanto passava miséria construir a
Jangada. Hoje em dia os entraves
burocráticos, no nosso comércio de
cabotagem vem criando uma série de
dificuldades quase insuperáveis para o
transporte de madeira do norte do país para
a Nordeste e destinada à confecção de
jangadas.
Recebi. neste sentido dois angustiosos
apelos. O primeiro,esta assim concebido:
Fortaleza, 12 de fevereiro de 1953.
Sr. Senador.
A Colônia de Pescadores Z-2 localizada
na Praia de Mucuripe, em Fortaleza. Capital
do Estado do Ceará traduzindo os anseios da
classe dirige-se a Vossa Excelência, para
enrarecer os seus bons oficios junto aos
Poderes de República no sentido de lhes
assegurar:
a) Prioridade para embarque das
madeiras adquiridas no extremo norte do
país
e
destinadas
ao
fabrico
de
embarcações de pesca no Estado do
Ceará:
b) A concessão de um abatimento
no frete das madeiras destinadas àquele
fim.
Ao pleitear do Govêrno Federal,
por
Intermédio
dos
órgãos
compe-

93
Quarta-feira 25
tentes, a adoção daquelas concessões a
Colonia de Pescadores Z-2, invoca ao seu
favor, para reivindicá-las, o seguinte:
O exercício da profissão da pesca
em todo o Estado do Ceará, com pequenas
exceções é realizada em jangadas, de
grandes medias e pequenas dimensões,
construídas com madeiras adquiridas por
representantes da classe no extremo norte
do País. Sómente nesta capital, vivem da
pesca mais de dois mil homens, os quais
enfrentando tôda sorte de adversidades
congregam-se em equipes para o exercício
da
profissão,
cada
grupo
dispondo
de embarcação própria. Ocorre que a
aquisição da embarcação se vem tornando,
de ano em ano, mais difícil sobretudo
porque a aquisição de madeira no extremo
norte do país importa em sérios embaraços
até agora iremovíveis, não obstante
reiterados apelos e tentativas da classe.
A
maior
dificuldade,
senhor
Senador,
consiste
em
obter
das
Companhias de Navegação Marítima, em
Belém,
o
embarque
das
madeiras
adquiridas.
Os representantes da classe muitas
e muitas vezes têm sido obrigados
a permanecer em Belém longo tempo,
com
prejuízos
enormes,
despesas
consideráveis
com
hospedagem
etc.
sujeitos a expor ao relento a madeira
adquirida, por não lhes ser possível
conseguir
na devida
oportunidade o
embarque requerido.
Assim
sendo
encarecemos
a
interferência de Vossa Excelência junto aos
Poderes
Competentes
para
que
as
companhias
de
navegação
marítima
concedam aos emissários dos pescadores a
devida prioridade para embarque da
madeira que adquirem no extremo Norte e
se destine à construção de embarcações de
pesca.
Sendo o que se nos oferece, no
momento, subscrevo-me atenciosamente
José Pinto Pereira – Presidente da Colônia
de Pescadores Z-2.
O segundo apêlo é o seguite:
Fortaleza, 27 de fevereiro de 1953.
O Sr. Senador Olavo Oliveira –
DD. Representante do Ceará, na Câmara
Alta.
Em aditamento ao Memorial que
tivemos a honra de entregar, a Vossa
Excelência, encaminhando as reivindicações
dos pescadores cearenses o que fizemos
em
nome da Colônia
do
Mucuripe
desejamos encarecer agora sua atenção
para o seguinte:
a) Pleitear do Poder Público Federal
a necessária Prioridade para o embarque
de pelo menos 6 (seis) mil paus de
jangada destinados à construção de
embarcações
no
Estado
do
Ceará
quantidade
essa
necessária
a
mil
jangadas. Devemos esclarecer a Vossa
Excelência
que
temos
exercendo
a
profissão
no
Estado
cerca
de
doze mil homens sendo que a quase
totalidade já registrada na Capitania dos
Portos e nestas condições, devidamente
habilitada.
Todos os anos lutam os pescadores
cearenses
com
enormes
dificuldades
para obterem madeira para suas embarcações
deficiente
que
é
a
quantidade importada do extremo Norte
para tal fim. Essa deficiência decorre sobretudo
das
dificuldades
existentes
para o embarque de madeira nos navios
nacionais
do
porto
de
Belém
para
o de Fortaleza o que leva muitos e
muitos
jangadeiros
a
desistirem
de
fazer aquisições na fonte de produção.
Ocorre Sr. Senador que no ano de
1952 por feliz interferência da Caixa de crédito
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da Pesca e do Deputado Paulo Sarozate,
foi dada garantia pela Marinha Mercante
para embarque
imediato de tôda
a
madeira encalhada no Pará e destinada ao
nosso
Estado.
Essa
ordem,
porém,
não foi observada pelas companhias,
sujeitando-se
os
ilegível
a
tôda
sorte de vexames no Pará. Para o caso
chamamos a atenção de V. Excia.,
a fim de que êste ano não se verifique o
mesmo.
b) Encarecemos ainda, os bons ofícios
de V. Excia. para que consiga do Govêrno a
concessão de um frete menos oneroso para a
madeira destinada à construção de jangadas
medida
que
viria
favorecer,
considerávelmente, o abastecimento público.
Acresce que seria uma concessão a pobres
trabalhadores que, na zona da sêca,
enfrentam todos os riscos para não
emigrar.
Na certeza do interêsse da Vossa
Excelência pelas nossas reivindicações,
servimos-nos do ensejo para renovar-lhe
protestos de elevada e distinta consideração.
José Pinto Pereira
Colônia de Mucuripe.

Presidente

da

Sr. Presidente, os pescadores de minha
terra apelaram para o Presidente da
República e Sua Excelência enviou telegrama
ao senhor Francisco José Meira do seguinte
teor:
Tenho a satisfação de comunicar
que foram enviadas instruções à agência
do Lóide Brasileiro em Belém no sentido
de conceder prioridade aos embarques
de madeira destinados aos pescadores
cearenses.Saudações.
–
Lourival
Fontes – Secretário da Presidência da
República.
Apesar de emanada da mais elevada
autoridade do País essa ordem não foi
cumprida pelas companhias de navegações.
Nessas condições ilegível um remédio,
regularmos o assunto em lei sentido êsse em
que formando projeto que tenho a honra de
remeter à Mesa.
Sr. Presidente, ouvi ontem o apêlo do
ilustre representante do Rio Grande do Norte.
Senador Kerginaldo Cavalcânti suplicando às
autoridades da República estudassem a
ilegível situação do seu Estado de sair do
recinto, encontrei no gabinente do senhor 1º
Secretário da Casa a figura arceminante e
simpática do Governador do Rio Grande do
Norte ilegível de S. Excia. como iam as
previdências para se remediar o mal que
flagela aquele Estado. Procedeu-me que as
providências constam só de telegramas mas
na prática nada chegou ainda ao Rio Grande
do Norte.
Sr. Presidente essa é também a
situação do Ceará segundo comunicações do
eminente vice-governador Stênio Gomes
contidas no seguinte telegrama:
O
Governador
voltou
da
zona
jaguaribana profundamente impressionado
com a gravidade da situação. Vai dirigir-se à
bancada no sentido de maior articulação e
conseguir medidas reais concretas a fim de
atender às necessidades urgentíssimas
daquela zona o Governador tendo a adiar a
viagem – Stênio Gomes.
O Sr. Presidente, é tempo de sairmos
das promessas para entrarmos no campo das
realizações. Os nordestinos não pedem
esmolas, mas a assistência constitucional que
o País lhes garante.
A respeito, o pensamento do Cear foi
admiravelmente
consubstanciado
no
telegrama que ao Sr. Presidente da
República dirigiu o Sr. Governador Raul
Barbosa.
"O Govêrno e o povo cearense
profundamente
sensibilizados
com
as
demonstrações de solidariedade que vêm
recebendo dos nossos irmãos do Sul do ilegível

nham com a mais viva emoção o grande
movimento popular em favor dos nordestinos,
patrocinado por "Última Hora" e outros órgãos
da impresna falada e escrita do Rio e de
outras capitais.
Deveras confortador foi o interêsse
manifestado pela Exma Senhora D Darci
Vargas, que mais uma vez vem ao nosso
encontro no desejo de realizar uma grande
obra de assistência social em favor das
onssas populações.
Cativaram-nos
ainda
os
pronunciamentos dos Governadores Lucas
Garcez e Juscelino Kubitschek que trouxeram
o confôrto do seu apoio nessa hora de
angústia e inquietação.
Estamos certos de que o resultado da
campanha tonificará a ação patriótica da
Legião Brasileira de Assistência, que é sem
dúvida, a organização mais indicada para a
execução de um vasto programa assistencial
em nossa terra.
O nosso coração de cearense não deixa,
entretanto, de sofrer o embate dessa
realidade que ainda a solução do problema da
sêca,
depois
de
tantos
anos
de
esclarecimentos e estudos no campo da
filantropia, que se projeta ainda hoje com a
mesma tonalidade de 1915.
Esperamos que essas confortadoras
manifestações de solidariedade signifiquem,
também um trabalho em favor do exato
equacionamento do secular problema que
deve ser pôsto em têrmos nacionais como um
imperativo da Constituição.
Carecemos da execução de plano de
alta envergadura no mais curto espaço de
tempo, com a inversão de recursos que não
encontrem limites senão na necessidade da
região martirizada.
A Constituição estabelece um mínimo de
aplicação obrigatória no Nordeste e os
nordestinos se têm conformado com essa
limitação.
Ao deflagar a crise, cumpre ultrapassar
essa barreira resutando elementos novos,
que revitalizem uma economia regiona
ameaçada. E se porventura a situação
financeira
da
União
não
permita
o
alargamento dos programas então temos que
fazer um apêlo aos nosos irmãos do sul
autorizados
pela
espontaneidade
da
campanha generosa em benefício dos
nordestinos.
E êsse apêlo é dirigido aos lideres da
política nacional aos governantes dos
Estados mais felizes às representações
parlamentares das diversas unidades da
federação para que dêm ao Govêrno
recursos
na
extensão
das
nossas
necessidades e sendo preciso, renunciem à
realização de obras adiáveis em outras
regiões.
Este o apêlo do eminente governador do
Ceará que é também o grito de dor e de
revolta de todos os filhos da nossa
martirizada terra
Sr Presidente na sua mensageml
de tópicos muito interessante e que ainda
não
mereceram
nenhum
comentário
do Senado o Sr. Presidente da República
fala
na
Comissão
de
Abastecimento
do Nordeste conhecida abreviadamente
por CAN. Essa Comissão – diz S. Ex.ª –
produziu excelente resultados nos estados
em que foi bem dirigida e ocasionou
verdadeiros
desastres
naqules
nos
quais não teve boa gestão. O Chefe do
Govêrno não alude às providências tomadas
quanto a essas últimas unidades da
federação.
Quero entretanto salientar ilegível
trazendo não só o meu testemunho
mas o de todos os partidos que representam
a
opinião
pública
do
Estado
–
que
foi
apresentada
na
Assembléia
Legislativa do Ceará noção de aplau-
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sos e reconhecimento aos benefícios, às
realizações, aos trabalhos, às conquistas da CAN
em ilegível terra.
Sr. Presidente, essas conquistas são
verdadeiramente
notáveis
e
estão
assim
consubstanciadas em nota divulgada pela Imprênsa:
"I – Dentro do critério de ampla publicidade
de todos seus atos a CAN torna público que
desde o início de suas atividades neste Estado,
em 15-1-52 até esta data, foram recebidos do sul
e norte do país e adquiridos na praça as
seguintes quantidades de gêneros:
Arroz........................................
Farinha....................................
Feijão......................................
Charque..................................
Milho........................................
Leite em pó.............................
Carne enlatada........................
Leite em pó.............................

Kg.
3.840.000
1.536.250
2.118.016
533.781
1.500.000
14.400
Latas
141.000
92.800

Referidos gêneros, contabilizados na base
dos preços de aquisição representam o valor de
Cr$ 40 453 988.20.
Verifica-se que da verba ilegível dez milhões
de cruzeiros destinada a CAN para socorro às
vitimas de todo o Polígno das Secas Estados do
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas
Gerais coube ao Ceará ilegível grande parte.
II – Dêstes gêneros foram ilegível às
Associações de ilegível e Assistência, as
seguintes quantidades:
Farinha...................................
Feijão......................................
Arroz.......................................
Charque..................................
Milho.......................................
Leite em pó.............................
Carne enlatada.......................
Lei em pó................................
Enxadas.................................

Kg
ilegivel
91.760
192.220
20.497
ilegivel
ilegivel
Latas
3.341
ilegivel
ilegivel

No valor de Cr$ 2.060.271,30
III – Mediante requisição, então fornecidos
a crédito aos serviços oficiais do DNOCS, DNER,
DNEF,
DAER
Prefeituras
Municipais,
Cooperativas, Postos de Aabastecimentos etc:
Farinha...................................
Feijão......................................
Arroz.......................................
Charque..................................
Milho.......................................
Carne enlatada.......................

Ks
145.510
ilegivel
ilegivel
105.334
6.000
Latas
ilegivel

No valor de Cr$ 7.767.394.40
Dêstes fornecimentos feitos a prazo tem a CAN
a receber créditos no valor de Cr$ 3.876.859.10 .
IV – Aos 144 Comitês Municipais e Distritais
de Socorros da CAN organizados no interior do
Estado foram fornecidos de acôrdo com a ilegível
aprovada pelo Exom. Senhor Presidente da
República, os seguintes gêneros:
Farinha...................................
Feijão......................................
Arroz.......................................
Charque..................................
Milhão.....................................
Leite em pó.............................
Carne enlatada.......................
Leite em pó.............................
Foices.....................................
Enxadas.................................

Kg.
1.303.605
1.187.740
2.070.924
135.004
1.349.200
7.520
Latas
43.762
3.574
3.685
38.715

No valor de Cr$ 7.650.600,30.
V – Por conta dêstes gêneros fornecidos
parte dos quais foi distribuída aos inválidos
através de associações assistenciais foram
realizados os seguintes serviços de caráter local
na base de pagamento do salário em gênero:
Estradas construidas..............
Estradas reconstruidas...........
Açudes e barragens construidos
Açudes e barragens reconstruidos

Kin
2.632
2.400
116
4
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Açudes
e
barragens
construídos coop......................
Prédios públicos (escolas,
penitenciárias, paços, usinas
elétricas,
capelas,
salão
paroquial e mercados...............
Tosca e paralepipedo...............
Construção de cacimbões........
zona agrícola-pastoril...............
Construção canal irrigação.......
Pontes e bociros.......................
Revestimentos
de
paredes........
Construção de cemitérios.........
Construção do campos de a
viação.......................................
Limpezas de campo de
aviações...................................
Construção
campos
de
esportes....................................
Deslocamentos
bacias
hidráulicas.................................
Fabricação de tijolos.................
Fabricação de pedras de meio
fio.............................................
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14
ms2
23.637
63
Kms
27
1
7
ms2
16.000
5
9
5
4
3
milheiros
780
ms3
2.113

Os Comitês contaram com muita poutas
ferramentas para o trabalho.
A maior parte dessas obras foi feita
exclusivamente
com
auxilios
da
CAN,
tendo ela cooperado em muitas obras municipais
e distritais.
A Comissão de Abastecimento do
Nordeste, socorreu, no Ceará em média diária,
6.540 operários flagelados.
Ainda a desmobilizacão de cêrca de
6.000
operários
das
obras do
DAER
DNOCS (inicio de 1952) a quem lhe foram
fornecidas enxadas e uma razão especial de
gêneros.
VI Foram vendidos à vistas aos agricutores
fazendeiros construtores de açudes, etc, os
seguintes gêneros:
Feijão.............................
Farinha..........................
Arroz..............................
Charque.........................
Carne enlatada..............

Ks.
1.029.797
160.020
464.105
51.085
Latas
3.624

No valor de Cr$ 6.455.613,00
Parte dêste apurado foi novamente utilizado
na aquisição de outros gêneros no mercado local,
para suprir as deficiências de nosso estoque,
explicando assim o excesso de distribuição sôbre
o recebimento.
VIl – O restante do apurado das
vendas à vista em parte recebida das
vendas a prazo, foi aplicado, na aquisição de
sementes
aos
agricultores
pobres
no
ano
passado
(Cr$
1.500.000.00).
na
desmobilização
de
cêrca
de
5.000
trabalhadores das obras
do DAER
e
DNOCS:
na
manutenção
de
despesas de escritório da Representação neste
Estado.
Com tais fundos tivemos de ocorrer
ainda
às
grandes
despesas
de
descarga em nosso porto das mercadorias
recebidas
(Cr$
1.447.100.00).
frete
de
mercadorias
transferidas
de
outros
Estados, armazenagem etc. Fizemos remessas
de retôrno cara o Rio, (Cr$ 2.000 000 00) sendo o
ceará o primeiro Estado a realizar tais
devoluções.
O saldo se encontra contabilizado em
nossos
balancetes
mensais,
prestamos
rigorosamente em dia.
VIII – Publica-se abaixo a relação
dos Comitês Municipais e Distritais com
o valor dos gêneros que lhe, foram
fornecidos contabilizados nos baixos preços de
custo.
IX – Enquanto procedeu a CAN
distribuição de gêneros, foi contido o
êxodo em grande escala e.mantidos os preços
baixos dos gêneros de primeira necessidade.

Quaisquer outras informações poderão ser
prestadas aos interessados na sede da
Representação da CAN neste Estado.
Fortaleza, 2 de março de 1953. – J. Colombo
de Souza, Representante da Can no Ceará.
RELAÇÃO DO VALOR DOS GÊNEROS
DISTRIBUIDOS PELA REPRESENTAÇÃO DA C.
A. N. NO CEARÁ, AOS COMITES MUNICIPAIS
E DISTRITAIS
Nomes
Acarau..........................
Acopiária......................
Alto Santo.....................
Amontada.....................
Anacetaba....................
Aquihaz........................
Aracatí..........................
Aracatiaçu....................
Aracoiaba.....................
Araribe.........................
Arapá. ..........................
Ararendá. .....................
Aratuba.........................
Arneiroz........................
Assaré..........................
Aurora...........................
Barbalha.......................
Barra Nova...................
Bastiões........................
Baturité.........................
Beberide.......................
Bela Cruz......................
Belo Horizonte..............
Boa viagem..................
Caio Frado....................
Camocim......................
Canindé........................
Campos sales..............
Capistrano de Abreu....
Caririassú.....................
Cariré............................
Cascavel.......................
Castanhão....................
Carnaubal.....................
Caucaia........................
Cedro............................
Coreau..........................
Crateús.........................
Crato.............................
Chaval..........................
Cruz..............................
Ereré.............................
Feiticeiro.......................
Flores...........................
Frade. ..........................
Freixeirinha...................
Granja. ........................
Grairas. ........................
Guanacés.....................
Guaraciaba...................
Icó. ...............................
Ibaretama.....................
Ibiapina.........................
Iguatú...........................
Independência..............
Ipaporanga...................
Ipú................................
Ipueiras........................
Iracema........................
Irapuá...........................
Itaiçaba.........................
Itapagé.........................
Itapiuna.........................
Itarema.........................
Itatira............................
Jardim..........................
Jaibara..........................
Jaguaribe......................
Jaguaruana..................
Jaguaribara..................
Juazeiro do Norte.........
Jucás............................
Lages............................
Lavras...........................
Licânia..........................
Limoeiro do Norte.........
Mapuá..........................
Maranguape.................
Marco...........................
Martinópole...................
Massapê.......................
Matalotagem.................
Milagres........................
Mincirolândi..................
Miraima.........................
MissãoVelhaa...............

Valor
Cr$
301.306,50
168.179,00
14.030,00
226.586,00
180.531,00
49.020,00
231.775,00
22.312,00
10.000,00
161.505,00
18.421,00
22.371,00
9.432,00
103.125,00
35.688,00
62.200,00
20.000,00
8.288,00
46.425,00
109.850,00
44.703,000
39.480,00
20.375,00
194.575,00
9.925,60
240.236,60
741.294,00
141.980,00
38.908,00
10.000,00
208.107,70
79.777,00
92.534,20
66.432,50
111.631,30
153.097,50
256.959,50
1.586.637,50
26.000,00
68.698,00
15.470,00
224.110,80
35.356,80
9.880,00
266.927,00
70.042,00
174.073,00
9.679,80
11.270,00
57.630,00
176.009,00
125.230,00
111.900,00
408.800,00
351.440,00
18.775,00
51.610,00
65.118,00
262.010,50
37.079,20
21.314,00
152.463,60
10.031,20
7.791,00
87.363,70
10.000,00
10.410,00
2.128.646,70
1.498.905,50
166.542,50
119.085,50
112.359,20
14.916,00
274.383,60
198.712,00
4.474.656,60
25.606,60
392.804,70
375.611,00
53.140,20
216.896,00
7.236,00
267.927,00
30.030,00
155.069,00
57.515,50

Mocambo.............................
Mombaça............................
Monsenhor Habosa.............
Morada Nova.......................
Morrinhos.............................
Mulungu................................
Nova Russa..........................
Nova Floresta.......................
Pacajús.................................
Pacatuba..............................
Pedra Branca.......................
Pedrinhas.............................
Pajuçara...............................
Pentecoste...........................
Paracurú...............................
Paraipaba.............................
Parambú...............................
Pausbranco..........................
Pereiro..................................
Pessoa Anta.........................
Potiretama............................
Piquet Carneiro....................
Quixadá................................
Quiveramobim......................
Redenção.............................
Reriutaba.............................
Russas.................................
Saboeiro..............................
S. Benedito...........................
S. João.................................
S. Luís do Curú....................
Semoaba.............................
Serraria................................
Santa Quitéria......................
Santanópole.........................
Santo Antônio.......................
Senador Pompeu.................
Senador Sá..........................
Sobral..................................
Sonolópole...........................
Tabaínha..............................
Tamboril...............................
Taperuába...........................
Tarrafas................................
Tauá.....................................
Tianguá................................
Trairi.....................................
Trici......................................
Tuína....................................
Ubaira...................................
Upabussu.............................
Uruburetama........................
Uruóca.................................
Várzea Alegre.......................
Total...............................
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38.146,00
122.808,50
128.266,50
545.347,00
18.605,00
16.229,00
239.150,00
25.578,00
173.787,70
19.520,00
172.428,00
13.000,00
1.000,00
14.160,00
44.928,00
20.780,60
58.183,50
205.204,60
127.488,00
18.812,40
105.189,60
23.890,00
131.204,00
234.596,00
105.356,00
89.697,50
2.723.936,00
13.251,20
63.271,00
115.933,50
83.468,00
8.780,00
1.000,00
170.712,00
400.870,00
2.82,600
226.203,40
1.750,00
187.715,00
258.614,50
7.600,00
356.151,00
166.191,00
20.942,00
318.855,00
48.859,00
44.661,20
11.490,00
44.977,00
50.673,00
42.342,50
43.140,00
101.960,20
89.480,00
27.659.600,30

Os benefícios da CAN. geralos, acima de
qualquer paixão política, pelo espírito de escol do
sociológo professor Colombo de Sousa, atingiram
a todo o organismo do Estado, a todos os
municípios sem exceção.
Sr. Presidente, por êsses motivos. o Ceará,
agradece ao Sr. Presidente da República, os
socorros que lhe enviou através da C. A. N. e louva
a ótima gestão dada é mesma pelo Professor
Colombo de Sousa, (Muito bem! Muito bem!).
(Durante o discurso do Sr. Olavo Oliveira. o
Sr. Alfredo Neves, deixa a presidência, que
ocupada pelo Sr. Café FilhoQL
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Onofre
Gomes, terceiro orador inscrito.
O SR. ONOFRE GOMES (*): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, corroborando as
informações e arguições que vem fazendo o ilustre
Senador Olavo Oliveira, representante de Ceará e
em complementação a elas, peço a atenção do
Senado para os seguintes telegramas do
governador cearense. Dr. Raul Barbosa, dirigidos –
um ao Sr. Presidente da República e outro ao Sr.
João Cleophas, Ministro da Agricultura.
O Governador Raul Barbosa, conforme
acaba de declinar o Senador Olavo Oliveira,
terminou. há poucos dias, uma viagem de contato
e reconhecimento da verdadeira situação de
desespêro de vários municípios do Ceara com
predominâcia no vale do Jaguaribe.
O telegrama está nos redigido nos
seguintes termos:
"Senador General Onofre Gomes:
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Para
conhecimento
do
prezado
amigo
transcrevo
cabogramas
que
acabo de transmitir aos Excelentíssimos
Senhores
Presidente
da
República
e
Ministro da Agricultura: Levo ao conhecimento
de V. Ex.ª que percorri os municípios de
Morada
Nova,
Limoeiro
do
Norte,
Russas, Jaguaruana e Aracati, encontrando
as populações locais sob efeito da
rigorosa
estiagem.
Entretanto
o
D. N. E. R. não iniciou a construção de
rodovias
naquelas
regiões
sob
a
alegação de que o Conselho Rodoviário
Nacional não aprovou os estudos já
submetidos
á
sua
consideração.
Por
outro lado, ainda não foram recebidas pelo
distrito
rodoviário
aqui
sediado
as
dotações orçamentárias a que me referi. A
situação
naquela
zona
é
gravíssima
e
não
comporta
demora,
sobretudo
depois de decorrido, sem chuvas, o dia
19
de
março,
circunstância
que
consolida
na
consciência
coletiva
a
irremediável deflagração da sêca. Rogo a
Vossa
Ex.ª
urgentes
providências
no
sentido de que o Conselho Rodoviário
Nacional e o D. N. E. R. autorizem, sem
perda de tempo, e independentemente de
aprovação prévia daqueles estudos, o
início das obras indicadas, sem prejuízo
das medidas que estou solicitando ao
Primeiro Distrito do DNOCS. Esclareço a V.
E.x.ª que foi iniciada a construção da
rodovia
Jaguaruana-Aracati
com
a
verba de novecentos mil cruzeiros, em poder
do DNER, estando convergindo para a
residência de serviço ondas sucessivas de
flagelados,
sendo
de
esperar
que
em poucos dias seja esgotada a capacidade
de absorção de trabalhadores. A equipe
médico-sanitária
do
Ministério
da
Educação está atuando, nessa região, em
perfeita harmonia com as autoridades
sanitárias estaduais, urgindo, entretanto, a
remessa
de
numerário
para
atender às urgentes necessidades dessa
campanha sem entraves burocráticos da
rotina administrativa. Esse relato não
exagera o quadro que se descortina
naquela região, o qual poderá ser ampliado a
outros
municípios
que
recomeçam
á pedir providências ao Govêrno do Estado,
diante do prolongamento indefinido da
estiagem.
Posso
assegurar
a
V.
Ex.ª
que
serão
imprevisíveis
as
conseqüências
da
sêca
que
se
declara,
se
novos
e
urgentes
serviços não foram prontamente iniciados.
Respeitosas
saudações"
"Levo
ao
conhecimento
de
V.
Ex.ª
que
Percorr
os
Municípios
de
Morada
Nova
Limoeiro
do
Norte,
Russas.
Jaguaruana
e
Araçatí,
encontrando
populações
sob
efeitos
da
rigorosa
estiagem. Não vi água em qualquer
rio
ou
riacho
da
região.
A
fome
ameaça aniquilar as últimas energias do
povo,
sendo
manifesta
a
intranquilidade reinante, especialmente em
Limoeiro
do
Norte.
Lembro
a
V.
Ex.ª
a
conveniência
de
ser
imediatamente
iniciada
a
ajuda
técnica
às
propriedades
que
já
dispõem
de
motobombas,
além
da
intencificação
dos
trabalhos
dos
postos
agropecuários
e
postos
fixos
dêsse
Ministério.
tudo
de
acôrdo
com
o
Programa
traçado
Por
V.
Ex.ª Esa ajuda amenizará a situação
dos
municípios
indicados
pois
ali
estão instalados, na maior parte, os
conjuntos referidos. Peço a V. Ex.ª
autorizar
à
seção
de
Fomento
a
executar
imediatamente,
aquele
programa,
providenciando
V.
Ex.ª
a
remessa
de
recursos
indispensáveis.
Cordiais
Saudações.
Cordial
abraço, Raul Barbosa. governador do
Ceará".
De Milagres:
"Diante da triste calamidade de fome e
nudez que atravessa êsse Município,
em seu terceiro ano de sêca apelamos
para V Ex.ª como representante e como
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cearense,
que
empregue
sua
valiosa
interferência
junto
ao
Presidente da República e da L.B.A.,
a fim de vir ao encontro de centenas
de
amplas
flageladas
entregues
ao
próprio
destino
já
esgotado
pela caridade pública. Sem esperança
de colheita pela falta de chuvas e
perdida
sua
terceira
plantação,
homens,
mulheres
e
crianças
desesperados
e
transformados
em
verdadeiros
cadáveres ambulantes, perambulam pelas
ruas
da
cidade
mendigando
pão.
Qualquer
protelação
no
socorro
do
Govêrno
aumenta
fatalmente
o
número
cosiderável
já
vitimas
de
inanição
que
estão
confiantes
no
espírito
cristão
e
patriótico
do
V.
Ex.ª.
Esperamos
conseguir
solução
salvadora
e
urgente.
Lembramos
que consta do orçamento da União
uma
verba
de
30
mil
cruzeiros
destinada
á
construção
da barragem do riacho Porcos, no
Distrito
de
Podemirim,
neste
Município;
e
bem
assim
da
construção
de
açudes
em
Quixabinha,
atalho
do
Município
Maurity
Santo,
estando
o
primeiro
com
os
seus
trabalhos
iniciados
e hoje quase paralisados pela falta
de
ordem
no
alistamento
último
estão
apenas
estudando.
Respeitosas
saudações.Joaquim
Alves, – vigarioá Antenor Lins –
Prefeito Municipal, José Osmar Coelho –
Representante
Agricultores,
Sebastião
Cavalcanti – Presidente da Associação Rural.
De Tauá recebi o seguinte telegrama:
"Confio na bondade de V. Ex.ª para
fazer chegar ao conhecimento do Dr. Getúlio
Vargas o texto do seguinte telegrama: Exmo.
Sr Presidente Getúlio Vargas: Sendo
cearense amadurecido pela experiência dos
combates às secas passadas e sendo
admirador de V. Ex.ª peço permissão para
esclarecer o seguinte Todos os nordestinos
estão convictos de que os meios mais
eficienes para combater as sêcas é a
construção de milhares de pequenos açudes
disseminados
pelas
propriedades
agropecuárias. V. Ex.ª. desejando dar um
passo definitivo no combate às secas, tome a
firme resolução de mandar construir açudes
em cooperação com os proprietários
conforme há centenas estudados neste
Estado com prêmios de Cr$ 70 000.00.
Poderá faze-lo por intermédio da Legião
Brasileira de Assistência ou fornecer verba
ao governo do Estado, evitando assim
concentrações, contra producentes aos
próprios serviços federais e amparando no
momento aos flagelados em seus próprios
domicílios. Não faltará quem coopere com V.
Ex.ª. para construções de açudes com
aquêles regime e podemos garantir a
construção de mil até o fim do corrente ano.
Concorreremos com metade da despesa
orçamentária firando assim muito econômico
para a Unio. Saudações. Paulo Melo Jorge –
Criador e agricultor.
De Joaseiro:
"Pedimos a V. Ex.ª pleitear junto ao
Presidente da República, ao ministro da
Viação e ao Diretor do Departamento de
Obras Contra as Secas a execução dos
serviços no aproveitamento da vala conforme
plano contido da lei 1.875 de 29 de janeiro
último. Saudações. Edmundo Morais –
Presidente da Associação Comercial.
Ainda de Joaseiro recebi o seguinte
telegrama:
Pedimos
ao
ilustre
patrício
todo
o
interesse
junto
ao
Departamento de Obras Contra as Sê-
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cas na inclusão das obras de emergência na
construção do açude Riacho Lages afluente
do Rio Carasa, local retirado do Município de
Crato, que proporcionará trabalho aos
flagelados, bem como beneficiará grande
área de terras produtivas como os municípios
de Crato e de Joaseiro. Ateciosas
Saudações. Edmundo Morais, Presidente da
Associação Comercial.
O SR. PRESIDENTE: (Fazendo soar
os tímpanos): – Pondero ao nobre orador
que faltam apenas dois minutos para o
término da hora do expediente.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (Pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª
consulte a Casa sôbre se concede a
prorrogação da hora do expediente, pelo
tempo necessário a que a o Senador Onofre
Gomes termine seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre
Senador Olavo Oliveira requer a prorrogação
regimental da hora do expediente a fim de
que o ilustre orador termine suas
considerações.
Os Senhores que a concedem, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está concedida.
Continua com a palavra o nobre
Senador Onofre Gomes.
O SR. ONOFRE GOMES: – Agradeço a
benevolência e compreensão do Senado e
em particular do meu te distinto companheiro
de bancada, Senador Olavo Oliveira.
Sr. Presidente, há, ainda, vários
telegramas, uns configurando o aspecto
desolador e doloroso do flagelo, outros
solicitando providências às altas autoridades
do Poder Executivo com referência a
discriminação de que o foram objeto os
produtos do meu Estado, não contemplados
nas possibilidades de exportação pelo
câmbio livre. Lendo-os ao Senado tenho em
vista não só relembra àquelas autoridade
dados as promessas feitas e já tidas por
demoradas pelas populações nordestinas,
mas
também
testemunhar
e
aos
coestaduanos que as solicitações são
levadas,
por
meu
intermédio,
ao
conhecimento dos poderes competentes para
ordenar
a
execução
das
medidas
necessárias.
Eis os telegramas:
"Solicitamos,
em
nome
do
povo deste município, a intervenção
de
V.
Ex.ª
junto
aos
Poderes
Públicos
no
sentido
de
tomar
providências a fim de amenizar a
situação
angustiosa
do
nosso
povo em taco da grande calamidade
ou da falta do inverno já tão agravada
por
dois
anos
de
estiagem.
Confiamos na sua valiosa e indispensável
colaboração em favor da massa sofredora de
nossa terra Saudações, Hélio Peixoto,
prefeito municipal. Dr Jose Augusto, Juiz de
direito. Jose Bezerra, presidente da Câmara.
Francisco Borges, adjunto de promotor".
"Esta corporação foi dolorosamente
surpreendida com a exclusão de cêra,
couros, peles e mamona da lista dos
produtos que gozarão das vantagens do
câmbio livre. Como não é estranha a V. Ex.ª
tais produtos constituem esteio apreciável da
economia do Ceará. Sua exclusão das
vantagens do câmbio livre acarreta grande
golpe para a economia do nordeste. Pedimos
sua valiosa intervenção no sentido de
nordeste. Pedimos sua valiosa .intervenção
no sentido de sanar tão grande injustiça
mormente agora quando o Nordeste
atravessa ilegível mais aflitiva da sua
história. Saudações. João Rodrigues dos
Santos Neto, presidente de Associação
Comercial de Sobral"
"No momento em que a nossa
infeliz
terra
se
sente
ameaçada
da maior crise climatérica da nos-

sa
historia,
em
que
grande
parte
de
nossos
irmãos
se
debatem
entre
a
vida
e
a
morte,
abandonando
seus
lares
à
negra
miséria
e
busca
centros
de
plagas,
recebemos
como
calamidade
muito
maior
a
noticia
desoladora
de
terem
sido
injustamente
excluídos
da
relação
de
produtos
negociáveis
pela lei do câmbio livre, três dos
nossos
principais
produtos:
a
cera
de
carnaúba,
peles,
couros
crús
e
bagas
de
mamonas
A
medida
injustificável
acarretará
prejuízos
incalculáveis
ao
nosso
comércio.
Apelamos
para
V.
Ex.ª,
juntamente
com
toda
a
bancada
cearense,
e
estamos
certos
de
que
mais
uma
vez
o
espírito
cívico
e
patriótico
dos
ilustres
deputados
e
senadores
cearenses
mata
uma
vez
ecoarão
unissônos
na
defesa
dos
nossos
interêsses
contrariados,
como
tantas
vezes
tem
acontecido,
cujas
vitórias
têm
sido
incontestáveis,
para
maior
orgulho
nosso
Cordiais
saudações,
Gaudencio
Machado
da Ponte. presidente da Associação
Comercial".
"De Grania:
"Desagradavelmente surpreendido pela
exclusão da cera, peles e couros crús, bagas
de mamonas, da relação de artigos gravosos
para efeito de câmbio livre, agravada quanto
à carnaúba com inexplicável suespensão dos
financiamentos assegurados por lei para toda
a safra 1952 1953 ainda em curso, cuja
medida suspensiva resultou imediata quéda
dos preços da cera de carnáuba em cerca de
cento e oitenta cruzeiros por arrôba trazendo
verdadeiro pânico, veio anda mais aumentar
nossas vicissitudes do flagelo da sêca,
apelamos para V. Ex.ª no sentido de envidar
todos Os esforços para conseguir imediato
restabelecimento do financiamento da cera
de acôrdo com a lei existente bem como
considerando êsses produtos serem a única
produção atual da nossa zona assolada pela
sêca sejam considerados gravosos para
efeito de câbio livre para assim aliviar algo
nossa
premente
situação
econômica.
Saudações. José Antônio de Oliveira,
Presidente Associação Comercial. Manuel
Vitorino Silveira, vigário. José Barreto Xavier,
Dr. Francisco Delmiro Oliveira, Hugo Mota,
Francisco Nicolau Dias, Carlos Dias Martins,
Francisco Martins dos Santos.
"Joazeiro.
Associação Comercial de Juazeiro,
encarece a V. Ex.ª trabalhar eficientemente
afim do que seja determinada a revisão da
lista de produto exportáveis por câmbio livre
que exclui nossas únicas fontes de reserva
exportáveis
constante
de
algodão
bagas de mamona babaçú, cera de carnaúba
peles e couros. O fato da exclusão dos
principais produtos da nossa riqueza
acarretará serias dificuldades no comércio e
na economia do Estado. Saudações
Edmundo Morais. Presidente Associação
Momercial".
Sr. Presidente, para encerrar minhas
observações reierentemente ao fenômeno da
seca, desejo focalizar, de novo, ante o
Senado aquela ilegível 19 da março e um dia
ilegível ou as atribuições do cearense. Se
nêsse dia como e ocorreu ilegível e nos
anteriores ilegível certo que teremos ilegível
pelo menos ilegível.
ilegível o Senado que já ilegível
sofrimento
há
dois
ilegível
teremos de suportar em 1953 em
continuação dos períodos antecedentes
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Já tive ocasião de me referir, desta
tribuna, ao problema da estiagem no
Nordeste, a qual, em consequência da forma
irracional, errada por que se pratica a
exploração econômica da terra, vai dia a dia,
ano a ano, se ampliando através dêste Brasil
imenso, como que a transformá-lo num
deserto capaz de competir com o do Sahara.
Expúz resumidamente meu ponto de
vista, como cearense e corno observador da
evolução do fenômeno. Talvez não seja mais
do que um trurismo, mas êle se resume
ecológicamente na criação e na conservação
da unidade. Assim sendo, a solução não
poderá ser encontrada sob o aspecto único
da terra; teremos da buscá-Ia conjugando
todos os ramos da técnica ou empregando
técnica que a possibilitem com a pequena e a
grande açudagem; com a barragem dos
cursos dagua, por onde deveria ter-se
iniciado, aliás, a orientação: com a busca da
água nos lençóis fluviais do sub-solo,
elevando-a para depois distribui-la através de
aparelhos de irrigação.
Um dos meios interessantes, e talvez
mais baratos, para influir ou colaborar na
solução do problema, seria a construção das
barragens submersas, onde possível. E
talvez possam ser levantadas em 60 ou 70%
das áreas submersas.
Criadas a umidade pela armazenagem
de água a sua proteção só pode ser feita pela
restauração do revestimento arbórico da
região. Qualquer matutu cearense o
resolverá com a sapiência, derivada de sua
antiga experiência, surpreendendo a técnicos
nacionais e estrangeiros que não tomam a
sério e sabedoria daquela gente que vem
sentindo, no decorrer da sua vida, as
consequências da inexistência ou carência
de águas.
O reflorestamento, consequentemente.
é complementar, talvez de pêso equivalente
ao problema da criação da umidade. Nêle
temos de aproveitar os conhecimentos dos
velhos sertanejos, e envidrar esforços no
sentido principal de revestir a área cearense,
explorando as espécies rendosas comercial e
industrialmente, tais como a oiticica, o
cajueiro, a própria mamona que na fase de
se desenvolver, produz área de sombra
respeitável; o ,joazeiro e mesmo a carnaúba.
Outras virão em escala descendente.
Basta dizer a V. Exa., Sr. Presidente que, em
média uma árvore de oiticica dá aos seus
cultivadores – não hoje, que seus produtos
estão em depreciação – 250 a 300 cruzeiros
por ano.
Completamente, dever-se-ão replantar
as
espécies
florestais
hoje
quase
desaparecidas do Ceará, inclusive de
magnificas madeiras de lei que povoavam a
região".
O problema além de complexo, reclama,
para sua solução bom planejamento,
particularmente nas linhas mestras e também
tempo e recursos, tudo isto sujeito à condição
primordial da continuidade dos esforços, para
não sermos colhidos de surpresa sempre que
o flagelo chegar, como se fosse a primeira
vez que o houvessemos de enfrentar.
Acredito que depois das preclaras
substanciais e sensatas palavras do nobre
Senador OIavo Oliveira...
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Obrigado a
V. Ex.ª
O SR. ONOFRE OLIVEIRA: – Não há o
que agradecer. O nobre colega fez realmente
exposição exata e segura de situação atual o
nosso Estado. Depois das palavras de Sua
Ex.ª. as minhas dêste instante em refôrço,
certamente encontrarão bom acolhimento do
Sr. Presidente da República e de seus
colaboradores diretos ou indiretos. Toda
convem
ilegível
de
que
apesar
das diligências e da bôa vontade do
Senhor Presidente da República decí-
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dindo e ordenando providências, as
deliberações de S. Exa., ao meu ver, não
estão recebidas com simpatia e presteza
correspondentes aos dessejo do Chefe do
Poder Executivo em atender aos clamores de
nossos coestaduanos, cujos sofrimentos
são inegáveis.
Como V. Exa. vê, Sr. Presidente, de
acordo com o testemunho de nosso ilustre
Governador, as verbas orçamentárias não
estão chegando aos Estados ilegível, no
tempo que era de desejar, em virtude de
entraves ao seu processamento.
O SR OLAVO OLIVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) E
ainda querem aplicar, no que se refere ao
problema das sêcas, o regime do progresso.
O SR. ONOFRE GOMES: – As verbas
orçamentárias
são
estranguladas
e
entravadas pela demora do processamento
no regime democrático, inclusive sob o
aspecto que o aparte do ilustre Senador
Olavo Oliveira acaba de frisar.
Querer, neste instante, executar a lei
orçamentária no Nordeste, pelo regime de
ilegível,
e,
a
meu
ver
atitude
extraordinariamente difícil de definir com
isenção de ânimo e sem precipitação.
Não há duvida que a demora se vai
tornando demasiada, e não é justo se
prolongue o sofrimento de populações que,
somadas, atingem aproximadamente a doze
ou treze milhões de brasileiros que, há três
anos, lutam desesperadamente como se
estivessem sendo asfixiados por perversos
ou malfeitores.
Estamos habituados a enfrentar os
rigores da natureza em nossa região de
modo que tais sofrimentos já não nos
assustam; é preciso, porém compreendamos
que para tudo há limite, principalmente para a
capacidade de terpretando desta tribuna seus
sofrimentos. Os cearenses – conforme o
Senado testemunhou quando, intimentos de
gratidão, levei, ao Senhor Presidente da
República, protestos de reconhecimento e
agradecimento
–
sabem
que
se
dependenssem exclusivamente de S. Exa.,
as providências determinadas estariam
executadas no menor espaço de tempo.
Parece-me pois de bom alvitre chamar a
atenção d S. Exa. para a impressão, talvez
não muito favorável, de que a autoridade
governamental não está send obedecida
pelos seus auxiliares imediatos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre
Senador Olavo Oliveira foi enviado à Mesa
um projeto que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido, apoiado e enviado à
Comissão de Constituição e Justiça, o
seguinte.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 8, de 1953
Regula o embarque e o frete das
madeiras próprias para a construção de
jangadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Nos navios de cabotagem,
entre os portos do extremo norte e os do
nordeste terão prioridade para embarque as
madeiras
destinadas
ao
fabrico
de
embarcações de pesca.
Art. 2º – As aludidas madeiras (art. 1º)
gozarão o abatimento de cinqüenta por
cento, de frete, nos navios do Patrimônio
Nacional e naqueles que participaram de
favores financeiros da União.
Art. 3º – Esta lei entrará em execução
na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões em 24 de março de
1953. – Olavo de Oliveira.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
REGIMENTO
Nº 70, de 1953
Requeiro sejam solicitadas ao Senhor
Ministro
da
Fazenda
as
seguintes
informações:
a) Qual o apôio dado pelo Ministério da
Fazenda, a ação de seus funcionários, em
São Paulo, no caso da apreensão de
contrabando vindo pelo avião PP-NAH, de
propriedade de Marcelo Edgard Machado
Pedrosa citando-se o nº e data do ato ou
telegrama expedido;
b) Qual a orientação superior dada à
Estação Aduaneira de Importação Aérea em
São Paulo, sôbre o mesmo asunto, citandose o nº e data do telegrama ou ato expedido;
c) Qual a providência que tomou a alta
Administração Fazendária, com relação à
parte de contrabando que foi entregue pelas
autoridades estaduais à 2º Região Militar,
citando-se nº do telegrama ou ato expedido a
respectiva data;
d) Qual o motivo da retenção do
contrabando pelas autoridades estaduais e
quais as providências tomadas pela Alta
Administração Fazendária, em defesa dos
interêsses da Fazenda Nacional, citando-se o
número de ato ou telegrama expedido e
respectiva data:
e) Informar porque estão sem
andamento os autos tomados em São Paulo
e Santos nela prática do chamado Câmbio
Negro.
Sala das Sessões, em 21 de março de
1953. – Alencastro Guimarães.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
CIodomir Cardoso.
Arêa Leão.
Joaquim Pires.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Ruy Carneiro.
Velloso Borges.
Djair Brindeiro.
Iemar de Góes.
Durval Cruz.
Landulpho Alves
Pinto Aleixo.
Pereira Pinto.
Alencastro Guimarães.
Bernardes Filho.
Dario Cardoso.
Othon Mader.
Alberto Pasqualini (21).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Julio Leite.
Attilio Vivacqua.
Mello Vianna.
Cesar Vergueiro.
Silvio Curvo.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Francisco Gallotti.
Alfredo Simch (9).
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
hora do expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA

Justificado da tribuna

Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados nº 42, de 1953 que
autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 450.000,00 para erigir na
cidade do Salvador um monumento
comemorativo do primeiro centenário da
morte de Maria Quitéria de Jesus (em regime
de urgência, nos têrmos do artigo 155,
parágrafo 3º do Regimento Interno em virtude
da aprovação, em 20 do corrente, do
Requerimento n. 66, de 1953), dependendo
de pareceres das Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças.)

Vem à Mesa, é lido e deferido pelo Sr.
Presidente o seguinte.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Anisio Jobim

para emitir parecer pela Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. ANISIO JOBIM: – Sr. Presidente,
designado para dar parecer sôbre o Projeto
de Lei da Câmara dos Deputados n. 42, de
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 450.000,00 para erigir
na cidade do Salvador um monumento
comemorativo do centenário da morte de
Maria Quitéria de Jesus, não posso deixar,
em nome da Comissão de Constituição e
Justiça, de salientar não haver qualquer
inconstitucionalidade no projeto, estando,
portanto, em condições de ser aprovado pelo
plenário.
A matéria consubstancia um preito, um
testemunho de veneração dos baianos, direi
melhor, dos brasileiros, em favor dessa
heroína que, com seus atos de bravura teve
na história da nossa, independência um dos
grandes lugares a que faz jús.
Desejo, Sr. Presidente, ser breve no
emitir
parecer
pela
Comissão
de
Constituição e Justiça. Já demonstrei que
pelo lado constitucional nada tenho a opor,
porquanto é perfeitamente legal. Ainda uma
vez, como já o fiz no comêço desta oração,
saliento que a comemoração do primeiro
Centenário da morte de Maria Quitéria de
Jesus merece, em realidade, um monumento
que perpetue na cidade baiana sua memória
através das gerações, a fim de que sua
memória persista no corarão de todos os
brasileiros. Que sua evocação está sempre a
aflorar nos nossos cérebros, é incontestável,
porquanto se trata de uma virgem guerreira
de filiação modesta, quasi humilde, que nos
tempos da Independência, em 1823, talvez
levada por inspiração miraculosa, não
trepidou em abandonar o lar pobre para vestir
a túnica do soldado, incorporando-se ao
Exército
brasileiro
para
lutar
pela
independência da Bahia e do Brasil e tais
foram os feitos de armas as provas
de coragem, de abnegação e de heroísmo
pela defesa da sua pátria que a tornaram
verdadeiro ídolo. Maria Quitéria levou a
todos os lares baianos, a todos os
acampamentos, a quantos lutavam pela
independência, ao próprio Exército o
confôrto, a sua palavra de fé e de esperança,
levantando assim a moral das forças
legais para lutarem pela Independência,
objetivo a que chegou com o descortínio
admirável de sua autoridade cívica. Não
quero estabelecer paralelos na História, mas
seus feitos fazem recordar Joana d'Arc, a
heroína francêsa.
Maria Quitéria que, em 1823, derramou
seu sangue pela causa da independência
baiana, que arrastou centenas de milhares de
brasileiros à luta deve ser perpetuada num
monumento digno do seu valor, a fim de que
quantos pisarem o solo da Bahia – nacionais
ou estrangeiros – contemplem sua imagem
esculpida
no
bronze
e
evoquem,
mentalmente, seus feitos gloriosos. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Ivo d'Aquino Presidente da
Comissão de Finanças para designar relator.
O
SR
IVO
D'AQUINO:
–
Senhor Presidente, Presidente da Comissão
de Finanças, designo o nobre Senador
Victorino
Freire
para
emitir
parecer
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n. 42 de
1953.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Victorino Freire, para emitir
parecer, em nome da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n. 42, de
1953.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente, o Projeto de Lei da Câmara n. 42
de 1953, autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 450.000,00 para,
na cidade do Salvador, ser erigido
um monumento comemorativo do primei__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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ro centenário da morte de Maria Quitéria de
Jesus.
O parecer da Comissão de Finanças é
favorável à proposição, não só em
homenagem à heroína baiana, como também
em homenagem à representação do Estado
nesta Casa na pessoa dos nobres colegas
Aloysio de Carvalho, Pinto Aleixo e
Landulpho Alves. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa).
É aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, de 1953
Autoriza o Poder Executivo, o abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde,
o crédito especial de Cr$ 450 000,00
para erigir na cidade de Salvador um
monumento comemorativo do primeiro
centenário da morte de Maria Quitéria de
Jesus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito
especial de
Cr$
450.000,00
(quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros), para
o levantamento, na cidade do Salvador,
Estado da Bahia, de um monumento
comemorativo do primeiro centenário da
morte da heroína brasileira Maria Quitéria de
Jesus.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
À sanção.
Discussão única do Veto nº 5, de 1953,
do Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de
Lei Municipal nº 1.130-1, 132-B-52 que
concede abono de emergência aos
servidores da Prefeitura do Distrito Federal.
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício concedida na sessão
de 23-3-53 a requerimento do Sr. Senador
Joaquim Pires), com parecer sob nº 204, de
1953, da Comissão de Constituição e Justiça
pela aprovação do Veto.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Sr.
Presidente, acabo de enviar a Mesa
requerimento de destaque, para votação em
separado, do veto oposto ao § 1º do art. 7º
do Projeto de Lei Municipal nº 1.130-1, 132B-52.
Trata-se como V. Ex.ª Sr. PresiMunicipal nº 1.130-1, 132-B-52.
dente, informou a Casa, de impugnação
oposta pelo Sr. Prefeito a diversas
disposições do Projeto sôbre abono de
emergência, votado pela Câmara Legislativa
do Distrito Federal. Vale dizer: o Chefe do
Executivo Municipal utilizou o seu direito de
vetos parciais destacando cada um deles
em relação a cada fim.
Pelo nosso Regimento, sendo o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça
identico em relação a todos os vetos, deve o
Senado considerá-los em conjunto; mas
admite solicite qualquer Senador votação em
separado de um deles, por que o Senado
aprecie, também em separado, a matéria
nestes tratada.
O caso Sr. Presidente, é o seguinte:
O § 1º do art. 7º do Projeto da Câmara
dos Vereadores está assim redigido:
§ 1º – Inclui-se como dependente,
para efeito da concessão do salário-família,
o conjugue do sexo feminino que não
seja contribuinte, de instituição de previdência
social e não exerça atividade remunerada ou
perceba pensão ou qualquer outro rendimento
em importância superior ao valor do salário
família ou nas condições estabelecidas
a companheira de mais de cinco (5) anos
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de coabitação devidamente provada que
tenha filho do servidor por este legalmente
reconhecido".
A égregia Câmara Legislativa do
Distrito Federal admite sem razão e ao
meu
ver
com
um
toque
de
inconstitucionalidade
a
concessão
de
salário família a amante, no projeto
elegantemente tratada como companheira
de mais de cinco anos; e condiciona
a concessão o que torna o projeto de
certa forma incompreensível a existência
de
filho
havido
dessa
companheira
com o servidor público, desde que o
mesmo
esteja
legalmente
reconhecido.
Depreendo que a Câmara Legislativa do
Distrito Federal, para considerar a amante ou
a companheira como pessoa da família, se
apegou ao direito natural do filho haver do
pai, ou daquele que lhe paga o salário
contribuição referetne a sua própria vida, a
sua própria existência, à sua própria
manutenção.
Essa disposição, tal como está pode
merecer simpatia, de vez que uem sempre é,
a
primeira
vista
e
para
nosso
sentimentalismo, justo confirmar o velho
principio. mar o velho principio: "Patres
nostres precaverunt et nos peccata eorum
portamus.
Trata-se
de
proteção
ao
filho,
concedendo-se salário-família a mãe, em
razão desse filho; e a existência do filho
importa em outras justificação do Projeto. Em
primeiro lugar será a prova de "companheira
de mais de cinco anos, de coabitação
devidamente provada".
A prova dessa coabitação não é
realmente mais fáceisá e pode dar lugar a
dúvidas e a abusos. Já o fato da filiação do
filho reconhecido não Ele corrige o defeito. É
pelo menos, elemento maternal invencivel,
incontestavel da coabitação e de uma
situação, digamos de solidariedade e ao
mesmo tempo, de responsabilidade dos país
para com o filho.
Além do mais, a norma como está
presta certo respeito as nossas conselho do
servidor, legalmente reconhecepções em
matéria de família e de cido, significa que só
será consideorganização social. Exigindo
haja firada para o efeito de salário-família
aquela companheira que não esteja
impossibilitada de casar-se com o funcionário
público com quem vive. Não se inclui na
hipótese a união adulterina e a união espúria.
Da união adulterina ou espúria não pode
surgir filho com possibilidade de ser
reconhecido.
Esta Sr. Presidente a deliberação da
Câmara Legislativa do Distrito Federal. Como
disse, tenho dúvidas quanto a procedência
da norma, sobretudo em face da Constituição
e do meu conceito sôbre a família. Pretende
ela conceder salário-família quando não há
família e a Constituição se baseia no
casamento indissoluvel.
Não posso corrigir porém nesta
proposição, aquilo que a Câmara LegisIativa
do Distrito Federal fez, ainda quando, como
disse, o mal é menor. O maior mal está no
veto do Sr. Prefeito.
O Sr. Prefeito sob o fundamenta
preciso, rigorista, de proteger a amante ou a
companheira de mais de cinco anos de
coabitação, vetou a parte final da expressão,
ou seja "que tenha filho do servidor por este
legalmente reconhecido". Vale dizer, para o
veto não há mais a noção de filho basta o
fato da companheira ilegal durante cinco
anos. A união poderá ser adulterina; poderá
ser espúria; poderá ser até mesmo entre
irmão irmã. Basta haver a união, para efeito
do salário-família.
Assim fazendo o Sr. Prefeito, ao meu
evr, cometeu dois pecados graves o primeiro,
contra a própria Lei Orgânica no passo em
que permite o veto parcial; o segundo, contra
a concepção de família, contra os concei-
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tos de vida social e por que não dizê-lo
contra a própria noção de moralidade
individual e social.
No que tange a ilegalidade Sr.
Presidente, a Lei Orgânica do Distrito
Federal, neste trecho de pleno acôrdo com a
Constituição, admite o veto parcial a
deliberação da Câmara Legislativa do Distrito
Federal. Tem-se porém sempre entendido e
é o pensamento dos juristas que pelo veto
parcial não é possivel ao Poder Executivo
colaborar na obra legislativa por fórma a
mudar-lhe o sentido. Pode o Prefeito com o
veto parcial, eliminar determinada disposição
completa mas não uma parte por forma a dar
ao todo sentido diverso. Neste caso seria
vetar mas legislar diretamente Nenhum
jurista admite possa o Presidente da
República ou o Sr. Prefeito do Distrito
Federal, vetar o "não em uma norma assim
redigida": "Tal funcionário não poderá fazer
isso". Vetado o advérbio de negação, ficará:
"Tal funcionário poderá fazer isso". Não mais
será veto, mas legislação, verdadeira
usurpação do Poder Legislativo.
Na hipótese, Sr. Presidente, houve
usurpação do Poder Executivo Municipal. A
Câmara Legislativa do Distrito Federal
procurou proteger a companheira de mais de
cinco anos, sob a condição de ter ela
coabitado como servidor de quem teve filho
por êle legalmente reconhecido. Vale dizer as
disposições completam-se não são normas
separáveis. A Câmara Legislativa admite o
salário família para a companheira do
servidor, se ela tiver com êle filhos
legalmente reconhecidos. A ablação desta
cláusula final importa modificação integral do
sentido da norma: importa ato legislativo. Não
mais será veto, porém fórma de legislar É o
que poderia ter sido feito por qualquer dos
Senhores
Vereadores,
com
emenda
supressiva da parte final. O veto porém não é
emenda; o veto é a nesação da sanção, por
ilegalidade, ou contrariedade de normas aos
interesses do Poder Público representado
pelo Chefe do Poder Executivo.
Vê-se, portanto, que S. Ex.ª o Sr
Prefeito avançou muito. E' mesmo de
espantar haja se traido o eminente Chefe de
Executivo local quando diz:
"Vetei
no
final
do
parágrafo
as expressões: "que tenha filho do
servidor
por
este
legalmente
reconhecido".
E declara na justificação:
"A intenção de incluir a companheira de
mais de cinco anos de cohabitação
devidamente provada não deve ficar
condicionada à prova de ter filho do servidor"
E' a confissão de S. Ex.ª de que visou a
reformar a norma. A intenção do texto, ao
seu ver – intenção que não era sua, mas da
Câmara Legislativa – não deveria ficar
condicionada à prova da existência de filho
do servidor.
E continua:
"Exigir a existência dêsse filho
para legitimar a percepção do abono
seria restringir o objetivo do legislador".
Veja bem o Senado: é o Prefeito
quem corrige a redação da norma sob a
alegação de restaurar o objetivo do egislador
Contraria a regra comum a para feitura
da lei.
E então diz que essa norma "só pode
ser entendida como de amparo social a uma
situação existente de fato, que não poderá
ficar condicionada à existência ou não de
filho, situação esta que á não está imposta ao
cônjuge'.
Note
o
Senado,
nêste
ponto,
o arranhão formidável que o Prefeito deu na
prápria moralidade. Declarou Sua Ex.ª não
ser possível condicionar o salário-família da
amante á existência de um filho, porque essa
norma não se impõe à espera.
Que
coisa
verdadeiramente
de
arrepiar,
num
país
que
tem
uma
Constituição declarando proteger a família

declarando proteger aquêle grupo unido por
via
de
um
casamento monogâmico
indissolúvel. O que o Sr. Prefeito municipal
fez, no caso presente, foi corrigir a norma!
Por outro lado, Sr. Presidente, entendo,
e assim diz a Constituição, que o veto só
pode
ser
aposto
nos
casos
de
inconstitucionalidade de ilegalidade, ou
quando a lei contraria os interesses da
Prefeitura.
Discutiu-se muito no Senado e tive
oportunidade de participar dos debates, sobe
a nossa atitude no julgamento dos vetos.
Perguntava se se estavamos amarrados aos
motivos alegados pelo Prefeito municipal, ou
se o Senado poderia buscar outros.
AIistei-me no grupo dos que entendiam
que, em se tratando da constitucionalidade
ou da legalidade, seria possível mudar o
fundamento do veto para em tirmos nossa
opinião. Ninguém admitiu, porém, pudesse o
senhor Prefeito argumentar com razões que
não
se
relacionassem
com
a
constitucionalidade
legalidade
ou
contrariedade aos interêsses do município. E
não me admitiu porque a lei é clara.
S. Ex.ª, ao fundamentar o veto, não
declara se há inconstitucionalidade; não diz
se há ilegalidade; não se manifesta sôbre a
contrariedade
aos
interêsses
da
municipalidade. Para Sua Ex.ª é uma questão
de amparo, de conveniência social, de se dar
apoio à companheira do servidor com filhos,
quando não se impõe essa regra a espôsa
S. Ex.ª termina, mesmo, a justificação,
dizendo:
"O parágrafo, sem a parte final, além de
mais claro, é mais justo e equitativo porque
as discriminações em casos absolutamente
idênticos, geram mal estar e revolta social,
contrariando ainda o princípio de igualdade
perante a lei, firmado na Constituição
Federal".
Descobrir o Sr Preefeito que há
injustiça, que há quebra na equidade da
norma, e não o vicio de inconstitucionalidade
e ilegalidade ou a contrariedade aos
interêsses do município. S.Exª se detém na
questão de justiça da norma mas isso não é
matéria de veto, pois a norma justa ou
injusta, não pode, por êsse fundamento ser
vetada.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –
Permite V.Ex.ª um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com
todo o prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou
de pleno acôrdo com V. Ex.ª no que diz
respeito a êsse veto. E' bom lembrar que,
várias vêzes, no Senado, se discutiu sôbre se
era possível o veto de palavras Sempre se
opinou pela negativa, porque assim se
modifica o sentido da proposição. Seria uma
nova lei. Deixando mesmo de lado tudo isso,
entendo que o veto não é procedente e
creação a essa parte final do Art. 7º.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: –
Honra-me sobremodo a solidariedade do
nobre Senador Hamilton Nogueira ao meu
argumento fundamental.
Sr. Presidente, o Prefeito desta Capital
chega a admitir que a regra de igualdade
perante a lei é um aespécie de passe partout
que suporta tôdas as argumentações. Essa
igualdade a que S. Ex.ª se refere é a que
possa existir entre a espôsa e a companheira
de mais de cinco anos. Deixo o assunto à
consideração dos doutos. Até agora tôdas as
nossas leis, inclusive a Constituição não
admitem, do ponto de vista social e para os
efeitos das relações conjugais e de direito a
igualdade na vida comum de um casal e da
situação da amante e da espôsa legitima.
Por estas razõe, Sr. Presidente, enviei
à Mesa requerimento, conforme no inicio
de minhas considerações Apelo para
o Senado por que examinando a norma –
e não particular divirio da própria Comissão
de Constituição e Justiça à qual rendo
tôdas as minhas homenagem e à qual tenho
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hoje a súbida honra de pertencer – rejeite o
veto nesta parte, aprovando o nas demais,
(Muito bem! Muito bem!)
(Durante o discurso do Senhor Ferreira
de Souza o Sr. Café Filho deixa a
presidência, que é ocupada pelo Sr. Alfredo
Neves).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
SR. ANISIO JOBIM: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores: ouvi, com
estranhea, a argumentação desenvolvida em
plenário pelo ilustre mestre de Direito,
Senador Ferreira de Souza.
E ouvi com estranheza porque fui
o relatar do veto ou dos vetos
parciais opostas pele Sr. Prefeito a projeto de
lei
votado
pela
Câmara
dos
a
Vereadores.
Quando o meu parecer foi discutido a
na Comissão de constituição e Justiça e
chegamos a êste ponto da votação do veto
parcial, a Comissão, unânimemante, deu seu
apoio ao meu parecer e o Senador Ferreira
de Souza, que podia no momento fazer as
considerações que agora acaba de ventilar,
com eloqüiência e o brilho costumetro da
sua palavra e da sua cultura, não o fez,
podendo aduzir argumentos, não o fez e
aceito: o parecer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V.
Ex.ª me perdoe, mas há engano na
Informação. Se V. Ex.ª verifica no parecer,
conforme está assinado, e se elmbrar bem
do que ocorreu, observará que cheguei
atrasado não me manifestando sôbre o veto
ao § 1º do art. 7º. Não cheguei a votar os
dois primeiros veto Ilegível. Declarei
expressamente – se V. Ex.ª quiser, pedirei ao
Sr. Presidente que lhe mande entregar o
processo com a minha assinatura – que não
vete também, o parecer relativo ao § 3º do
art. 9º, mas sòmente em relação a tais e tais
dispositivos. Não estava presente no início
da reunão. Confesso que, se presente, teria
divergido e protestado; talvez a Comissão,
tivesse então examinado o caso de maneira
diferente.
O SR. ANISIO JOBIM: – Cuvi, com
prazer, o aparte do nobre Senador pelo Rio
Grande do Norte.
Sr. Presidente, a verdade é que S. Ex.ª
estava presente à Comissão de Constituição
e Justiça quando foi debatido o veto parcial.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: –
Permita-me o nobre orador. Assim, a
discussão se torna pessoal V. Ex.ª afirma que
eu estava presente; eu digo a V. Ex.ª e ao
Senado que não. E' fácil a V. Ex.ª verificar o
ilegível, pelo parecer que deve Ilegível na
mesa, o qual decaira se eu estava ou não
presente. V. Ex.ª também pode ilegível a ata
da reunião. E' possível que nela haja a
declaração de que é cheguei depois do início
da reunião. Por outro lado os colegas da
Comissão poderão confirmar as minhas
palavras.
O SR. CAMILO ILEGÍVEL: – E'
verdade, V.Ex.ª não estava presente.
O SR. ANISIO JOBIM: – Tôda
a
Comissão
de
Constituição
e
Justiça concordou com o veto ora em
discussão, inclusive o Senador Ferreira de
Souza.
Quando se discutiu o veto mencionado,
S. Ex.ª não fez cialmente nenhuma restrição.
Não condicionou e aprovação do veto parcial
a possibilidade de no plenário, ilegível quêle
veto que tinha aprovado, S. Ex.ª porém,
declara
que
ao
Ilegível
o
fez
silenciosamente. Êste o motivo por que digo
que estranhei a exposição de S. Ex.ª.
Sr.Presidente,Ilegível
arrependido
de ter dado meu apoio ao veto parcial
que ilegível se ilgível nesta Casa.
E não estou por motivos: primeiro porque
teve e apóio de Comissão de Constituição
ilegível segundo porque me parece
no ilegível. Não são palavras brilhantes
proferidas com ênfases que ilegível
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sam destruir as razões apresentadas pelo Sr.
Prefeito.
Há muitos casais estéreis, legalizados
pela lei civil ou, simplesmente, pelo
Sacramento da Igreja Católica e outros
que nem essa aprovação mereceram,
mas vivem felizes, numa comunhão
de
idéias
e
de
sentimentos
que
os tornm superiores, em contraposição
a famílias legitimas, que, muitas vezes,
no
recesso
do
lar,
não
têm
a
satisfação íntima, a alegria que os
esposos
bem
compreendidos
gosam.
São famílias onde ilgível a anarquia,
onde entra o ódio surdo, a desarmonia
e não podem superar as ligações
que não receberam o sacramento da
igreja ne ma aprovação de um juiz
do cível.
Considerei a imposição de ter
filhos depois de uma ligação por mais
de
cnco
anos,
exigência
rigorosa,
coação à liberdade dos dois indivíduos
que se unem e vivem felizes.
A lei não deve, efetivamente, subordinar
o salário família a essa ligação, sòmente se
de tal ligação resultar o filho legitimado, o
filho reconhecido, porque, muitas vezes,
essas ligações não trazem a maternidade.
Conceder o salário família, que é uma
contribuição que a Prefeitura permite a
ligações dessa natureza, sempre que um fato
insólito, um fato imprevisto vem destruir
êsses laços é muito justo. E' exatamente a
imposição de haver filho reconhecido do
casal que o Sr. Prefeito, com o descortínio
que lhe é próprio, com espírito cristão e de
justiça,
deixou
de
aceitar,
vetando
parcialmente o projete.
Muitas vezes essas ligações são
cimentadas pelo amor, por alianças
espirituais, por uma afeição e só a ilegível
desfaz. Por conseqüência, privar a mulher
dêsse benefício que a lei lhe outorga,
impondo-lhe a condição de ter filho
reconhecido dentro do espaço de cinco anos,
pereceu-me njusto.
O
meu
espírito
liberal,
de
equidade, de juiz que fui durante 35 anos,
não pode deixar de refugar a emposição da
lei municipal e aceitar, de bom grado, o
veto do Sr. Prefeito.
Mantenho minha opinião e pelo ao
Senado meditar sôbre o caso a ver que há
um fundo de justiça no veto parcial oposto
pelo Sr. Prefeito. (Muito bem. Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*)
(Para
explicação
pessoal):
–
Sr.
Presidente, quando aparteei o nobre
Senador Anizio Jobim que me atribuiu
contradição de atitude porque teria eu votado
na Comissão de Constituição e Justiça
num sentido e aqui em sentido contrario, afirmei que não estivera presente à parte da
sessão desse órgão técnico em que se
discutia o veto em apreço. S. Ex.ª,
naturalmente, mal informado, insistiu na sua
afirmativa; não que aceitar a minha
explicação, e continuou dizendo que eu
estivera presente, nenhuma palavra dessera
respeito e nem sequer resaslvara o direito de,
em
plenário,
divergi,
dos
meus
companheiros.
A questão ficou, assim, no terreno
quase que pessoal, do que disse não
disse.
Peço licença aos meus nobres colegas
para destacar as assinaturas do parecer que
se acha publicado à página 2.087 do "Diário
do Congresso" de hoje. Aí se lê o
seguinte:
"Dario Cardoso, Presidente. – Anizio
Jobim, Relator, vendo quanto ao § 3ª do art.
9º – Joaquim Pires. – Olavo Oliveira, vencido
quanto aos arts. 9º § 3º e §§ 1º, 2º 3º e 4º do
art. 13. Aloysio de Carvalho, de acôrdo com
os vetos. – Camilo Mercio, de acôrdo
com os vetos. – Waldemar Pedrosa, de
acôrdo com os vetos – Gomes de Oliveira, de
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acôrdo com os vetos. – Ferreira de Souza,
de acôrdo com os vetos aos arte. 9º §
3º, 10 § 4º, 11, §§ 1º e 2º, 12, §§ 1º e
2º ( e 13, §§ 1º, 2º, 3º e 4º. Não cheguei a
tempo de aprecia os vetos aos arts. 4º e 7º §
1º".
Senhor Presidente, o que afirmei é o
que se acha publicado no parecer.
Quis apenas dar êste esclarecimento
ao Senado, não por que me envergonhe
de mudar de opinião. Se de fato
tivesse votado nêsse sentido, poderia
perfeitamente sustentar agora opinião diversa
e pronunciar-me diferentemente. Entretanto,
nem precisei mudar de opinião. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Antes de
conceder a palavra ao nobre Senador
Joaquim Pires, quero dar uma explicação a
S. Ex.ª Dei preferência oa Senador Ferreira
de Souza porque S. Ex.ª solicitara a palavra
para explicação pessoal, o que é
perfeitamente regimental, em qualquer
momento da sessão.
Continua a discussão.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Senhor
Presidente, quero explicai porque votei a
favor desse veto.
Como o Senador Ferreira de Souza,
não deixo de reconhecer a legitimidade da
família tal como a prescreve a Constituição.
Todavia, o salário família foi concedido
como contribuição não para a esposa ou
concubina mas para o menor, para o filho.
Nesta conformidade, não poderia deixar de
votar pelo veto amparando o filho, seja êle de
que procedência fôr, natural ou Legítimo,
visto não ser responsável pela natureza da
ligação dos pais.
Não podemos fazer "capitis deminutío"
do anscituro, daquele que vem ao mundo
em virtude de uma ligação mesmo
ilegítima.
O menor faz jus ao salário família não
por ser filho de pais legítinamente casados. O
filho ilegítimo, ou seja, de uma ligação
considerada leite pela Igreja ou pela
Constituição, também tem ele direito
Pos estas razões deve o Senado
manter o veto do Prefeito, que não quer
proteger a concubina, mas o filho, o menor,
exatamente aquele que necessita de auxílio
do govêrno para poder subsistir. A mesma
razão levou o govêrno a subvencionar
escolas e proporcionar ensino gratuito ao
menor.
Êste não deixa de ser admitido nas
escolas por não ser filho legítimo. Assim
também, quanto ao salário a família. A
Constituição a Lei, o sentimento de
humanidade o estabeleceram, repito, não
para a concubina, nem para a Ilegível
legitima, mas, única e estritamente para o
menor. (Muito bem, Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua
discussão. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a
palavra, declaro-a encerrada.
Vou submeter a votos o requerimento
de destaque do nobre senador Ferreira de
Souza. Os Srs. senadores que o aprovam,
queiram conserva-se sentados, (Pausa).
E' aprovado o seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 71, de 1953
Requeira destaque, na votação do Véto
nº 5, do Sr. Prefeito do Disrito Federal, para o
§ 1º do art. 7º, a fim de ser feita
separadamente.
Sala das Sessões, em 24 de março de
1953. – Ferreira de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – Na forma do
Regimento, submeterei à votação os
dispositivos vetados pelo Sr. Prefeito do
Distrito Federal, salvo o referente ao art. 7º
parágrafo 1º.
Declaro suspensa a sessão por cinco
em minutos, a fim de que os Srs. Senadores
possam munir-se das respectivas cédulas.

A sessão é suspensa às 16 horas e 35
minutos e reaberta às 16 horas e 45
minutos.
(O Sr. Alfredo Neves deixa e a
presidência, que é ocupada pelo Sr. Café
Filho).
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão.
Os Senhores Senadores que aprovarem
o veto, usarão a cédula "sim", os que o
rejeitarem a cédula "não".
Vai ser feita a chamada.
Procede-se à chamada.
Respondem à chamada os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Anizio Jobim.
Prisco dos Santos.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Victorino Freire.
Joaquim Pires.
Onofre Gomes
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Velloso Borges.
Novaes Filho.
Djair Brindeiro.
Ezechias da Rocha.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Landulpho Alves.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Luis Tinoco.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Alencastro Guimarães.
Hamilton Nogueira.
Euclydes Vieira.
Domingos Velasco
Costa Pereira.
Othon Mader.
Ivo d'Aquino.
Camilo Mercio (32).
São recolhidas 32 cédulas que
apuradas, dão o seguinte resultado:
"Sim" – 29 votos.
"Não" – 3 votos.
Foram aprovados os vetos opostos o
aos seguintes dispositivos:
– artigo 4º, em parte;
– 3º do artigo 9º;
– § 4,º do artigo 10;
– §§ 1º e 2º do artigo 11;
– §§ 1º e 2º do artigo 12 e
– §§1º, 2º, 3º e 4º do artigo 13.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
parte destacada.
O SR. ISMAR DE GÓES (*) (Para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,
havia, ao que me parece, certa dúvida quanto
à inerpretação do § 1º, do artigo 7º Procurei,
então, examinar bem as razões do Sr.
Prefeito quando resolveu votar o dispositivo.
Diz S. Ex.ª:
"Vetei, no final do parágrafo as
expressões: "que tenha filho do servidor por
êste legalmente reconhecido". A intenção de
incluir a companheira de mais de cinco (5)
anos de coabitação devidamente provada,
não deve ficar condicionada à prova de ter
filho do servidor. Exigir a exigência dêsse
filho para legitimar a percepção do abono
seria restringir o objetivo do legislador que
sòmente pode ser entendido como de
amparo social a uma situação existente de
fato, que não poderá ficar condicionada à
existência ou não de filho, situação está que
não está imposta ao cônjuge".
Tem a meu ver, sobeja razão o Sr.
Prefeito do Distrito Federal.
Atualmente, há duas espécies de abono
familiar: ao cônjuge e aos filhos
No caso do § 1º do artigo 7º, trata-se
de abono familiar ao cônjuge, desejando
o legislador que se considere dependente
de família, para efeito do abôno, a companhia
de mais de cinco anos de coabitação,
desde que tenha um filho do servidor Condi-

Março de 1953
cionou, portanto, êsse direito à existência do
filho.
A meu ver, seria absurdo a concessão
do abono nessas condições.
Em primeiro lugar, suponhamos exista
um servidor que tenha uma companheira não
apenas há, cinco anos, mas há oito, déz ou
vinte anos, sem filhos. Ora, há uma diferença
flagrante,
uma
injustiça
social.
A
companheira de há cinco anos, com filho,
tem direito ao abôno familiar; a de vinte anos
consecutivas, não o terá.
Por outro lado, multas vezes, a
inexistência do filho não depende do casal,
de forma que não deve servir de objeto para
concessão da vantagem.
Não há, Sr. Presidente, razão, de justiça
nem social, para negar-se o abano familiar
apenas pelo motivo apontado.
Nestas condições, creio que o Sr.
Prefeito do Distrito Federal tem tôda a razão
e, assim, o meu voto será favorável ao veto
oposto ao projeto. – (Muito bem).
(*) Não foi revisto pelo orador.
O SR. PRESIDENTE: – Suspendo a
Sessão por cinco minutos, a fim de que os
Srs. Senadores se preparem para o
escrutínio.
A sessão é suspensa ata 17 horas e
reaberta às 17 horas e cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão.
Vai-se proceder à votação.
Os Senhores Senadores que aprovarem
o veto utilizarão a cédula – "sim"; os que o
rejeitarem, a cédula "não".
Procede-se à chamada, a que
respondem os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa
Anizio Jobim
Prisco dos Santo
Alvaro Adolfo
Magalhães Barata
Vitorino Freire
Joaquim Pires
Onofre Gomes
Georgino Avelino
Ferreira de Souza
Veloso Borges
Novaes Filho
Djair Brindeiro
Ezechias da Rocha
Cícero de Vasconcelos
Ismar de Góes
Durval Cruz
LanduIpho Alves
Aloysio de Carvalho
Pinto Aleixo
Luiz Tinoco
Alfredo Neves
Pereira Pinto
Alencastro Guimarães
Hamilton Nogueira
Euclydes Vieira
Domingos Velasco
Costa Pereira
Othon Mâder
Ivo d'Aquino
Alberto Pasqualini
Camilo Mento – (32).
São recolhidas 32 cédulas, que,
apuradas, dão o seguinte resultado:
Sim – 15 votos.
Não – 17 votos.
O SR. PRESIDENTE: –O veto foi
rejeitado e mantido o seguinte dispositivo:
– § do artigo 7º, em parte.
Discussão única do Projeta de Lei da
Câmara nº 143, de 1952, que torna
extensivas a Capitães Médicos e Oficiais
Subalternos Médicos da Reserva de 2ª
classe do Exército convocados no decorrer
da última guerra, as disposições constantes
do artigo 6 da Lei nº 1.135, de 7-6-50. (Com
pareceres ns. 115. da Comissão de
constituição
e
justiça,
pela
comstitucionalidades; 116, da de Fôrça
Armadas
favorável;
117,
da
Saúde
declarando não lhe ilegível sôbre o assunto
118, da de Finanças favorável.
O SR PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
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Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte:
PROJETO D LEI DA CÂMARA
Nº 143, de 1952
Torna extensivas a Capitães Médicos e
Oficiais Subalternos Médicos da Reserva de
2ª Classe do Exército, bem como aos
Exército de 2ª linha, convocada no decorrer
da última guerra, as disposições constantes
do Art 6º da Lei nº 1.125, de 7 de junho de
1950.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São extensivas aos Capitães
Médicos e Oficiais Subalternos Médicos da
Reserva de 2ª Classe no Exército, bem com
aos do Exército de 2ª linha, convocados no
decorrer da última guerra, as disposições
constantes art. 6º da Lei nº 1.125, de 7 junho
de 1950.
Parágrafo único Os 2º os, Tenente
Médicos,
beneficiados
pela
presente
lei, serão promovidos ao pôsto de 1º Tenente
Médico e incluídos no Quadro de Oficial
Médicos da Ativa de conformidade com o
critério estabelecido pela alínea "a" de artigo
6º e Lei nº 1.125, de 7 de Junho de
1950.
Art. 2º Os Oficiais Médicos Reserva, de
2ª Classe nas condições previstas na
presente lei, que tiverem atingido ou
ultrapassado a idade limite para permanência
no serviço ativo, não serão incluídos no
Quadro de Médicos, sendo-lhes assegurada
permanência no serviço ativo até idade de 58
anos, na forma prevista no Decreto-lei nº 964,
de 29 de agôsto de 1946.
Parágrafo único. Êsses oficiais terão
acesso até o pôsto de Major, desde que
satisfaçam as condições previstas em lei,
mediante proposta da Diretoria de Saúde do
Exército, na forma prevista no artigo 4º do
Decreto-lei nº 9.674, de 29 de agôsto de
1946.
Art 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 8, de 1952, que faculta ao Ministro
da Guerra promover o estágio em Corpos de
Tropa e Estabelecimentos do Exército de
Oficiais subalterno médicos da reserva 2ª
classe (Com pareceres ns. 133, da Comissão
de Constituição e Justiça favorável, com as
emendas que oferece; 134; da de Segurança
Nacional, favorável ao projeto às emendas; e
135, da de Finanças, favorável).
O SR PRESIDENTE: – A êste projeto
foram apresentadas das emendas pela
Comissão de Constituição e Justiça,
opinando a Comissão de Segurança Nacional
pela sua aceitação. A Comissão de Finanças,
no entanto, manifesta-se pela aprovação do
projeto, sem qualquer referência às
emendas.
Tem a palavra o nobre Senador
Pinto Aleixo, relator da matéria na Comissão
de
Finanças,
para
esclarecer
o
plenário.
O SR. PINTO ALEIXO: – Senhor
Presidente, ao relatar este projeto no seio da
Comissão de Finanças tive oportunidade de
chamar a atenção dos nobres colegas para a
situação em que se encontra presentemente
o Serviço de Saúde do Exército cujo quadro
de oficiais de ano para ano está e msituação
cada vez mais deficitário.
Foi por essa razão que o Estado
Maior do Exército, depois de acurado
estudo, em colaboração cof a Diretoria
de
Saúde,
elaborou
dois
anteprojetos, remetidos através de Mensagem
à Câmara dos Deputados. Um deles
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amplia o campo de recrutamento de oficiais
da Reserva para o Serviço de Saúde, criando
junto aos centros de preparação de oficiais e
núcleos existentes no país, o Curso de
Saúde, o outro, faculta ao Ministro da Guerra
convocar esses oficiais para o estágio
competente.
E' desta última necessidade que trata o
presente projeto cujas linhas foram traçadas
pelo Estado Maior do Exército. Não comporta
emendas atendendo-se à necessidade de ser
o projeto aprovado no mais breve prazo
possível.
A Comissão de Finanças Senhor
Presidente é pela aprovação do projeto e
rejeita as emendas. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
O parecer da Comissão de Finanças é
favorável ao projeto e contrário às emendas.
Não havendo quem peça a palavra
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Não há número para prosseguimento
dos nossos trabalhos. Vai-se proceder à
chamada.
Procede-se a chamada a qual
respondem os Srs. Senadores.
Anísio Jobim.
Alvaro Adolpho.
Joaquim Pires.
Velloso Borges.
Djair Brindelro.
Ezechias da Rocha.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Pinto Aleixo.
Carlos Lindemberg.
Luiz inoco.
Alfredo Neves.
Euclydes Vieira.
Domingos Velasco.
Costa Pereira.
Othon Mader.
Ivo d'Aquino.
Alberto Pasqualini (19)
O SR. PRESIDENTE: – Estão
presentes, apenas dezenove senhores
Senadores.
Não há número para se prosseguir na
votação. Vou passar à matria em discussão.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara n. 345 de 1952, que reabre por 60
dias, a vigência do artigo 12 da Lei nº 231 de
6 de Fevereiro de 1948 e dá outras
providências. (Com pareceres favoráveis
números 1-53, da Comissão de Fôrças
Armadas; e 2-53 da de Finanças; e contrários
nº 137-53 da Comissão de Constituição e
Justiça – com voto em separado do Senador
Luis inoco).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
um requerimento pedindo adiamento de
discussão.
Fica prejudicado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 72 de 1953
Requeiro adiamento da discussão e
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 345
de 1952, para a sessão de dia 27 do
corrente.
Sala das Sessões, em 24 de março de
1953 – Attílio Vívacqua.
Encerrada a discussão e adiada a
votação do Projeto, por falta de número.
Discussão única do Projeto de Lei de
Câmara n. 346, de 1952 que aplica as
disposições do Decreto-Iei n. 8.442, de 2612-45, aos músicos do Exército Marinha.
Aeronáutica. Policia Militas e Corpo de.
Bombeiros do Distrito Federar, que passaram
à inatividade antes de sua vigência.
(Compareceres favoráveis ns. 140, da
Comissão de Fôrças Armadas; e 141, da de
Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).

Não havendo quem peça a palavra
encerrarei a discussão (Pausa).
Encenada.
A votação fica adiada por falta de
número.
Discussão única do Parecer n 202,
da 1953, da Comissão de Redação,
oferecendo redação final ao Projeto de
Decreto Legislativo n. 111, de 1952,
que mantém a decisão do Tribunal de
Contas denegatória ao registro do contrato
de empreitada celebrado entre a União
Federal e a Emprêsa de Engenharia CEIP
Ltda.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra
encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
A votação fica adiada por falta de
número.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada
a matéria da Ordem do Dia
Tem a palavra o nobre Senador
Vitorino Freire, primeiro orador inscrito.
(Pausa).
Não se achando S. Ex.ª presente tem a
palavra o nobre Senador Ismar de Goes,
segundo orador inscrito.
O SR. ISMAR DE GOES (*): – Sr.
Presidente, depois da chamada Lei do
Abono, constantemente, na Câmara dos
Deputados, e aqui no Senado, surgem
reclamações inúmeras sôbre pagamento ou
não pagamento êsse abono.
Acabo de receber o telegrama seguinte:
"Funcionários da Inspetoria Regional de
Estatística de Alagoas apelam para o alto
espírito de V. Exª no sentido de conseguir
dos órgãos competentes pagamento do
abono de emergência destinado ao IBGE,
Esclarecemos a V. Ex.ª diante do custo de
vida atual somos vítimas de uma situação da
angústia, pelo que confiamos em sua ajuda
através dos poderes da República."
O abono objetiva auxiliar os servidores
públicos diante do elevado custo da vida; e
não se compreende que passados três
meses, os poderes competentes não hajam
providenciando sôbre êsse pagamento
deixando numerosos servidores em situação
verdadeiramente angustiosa.
Os responsáveis devem olhar um pouco
para a situação dêsses funcionários desde
que nenhum fazer lhes faz com o pagamento
do abono decorrente de Mensagem
presidencial.
Era o anêlo que desiava fazer não só
meu como de todos quantos se interessam
pela vida do próximo aos responsáveis
ilegível pagamento do abono. (Muito
bem.)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
nobre Senador ilegivel terceiro orador
inscrito para depois da Ordem do Dia.
O SR.OTHO MÃDER: – pronuncia
discurso que será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE: – Achando-se
agora no recinto, tem a palavra o nobre
Senador Victorino Freire inscrito para falar
depois da Ordem do Dia.
O SR VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente os Anais" desta casa foram, nos
últimos dias, enriquecidos, quando o
eminente Senador ilegivel obteve a
transcrição nêles de uma carta dirigida pelo
ilustre Dr. João Mangabeira ao meu presado
amigo
Doutor
Augusto
Frederico
ilegivel.
Recorda-se o Senado de que a leitura
da carta referida produziu veenuante debate
entre o meu nobre colega e amigo Senador
ilegivel Estado de Goiás Sr. Domingos
Velasco e o honrado Senador Hamilton
Nogueira.
Não
estando
eu
presente
naquela ocasião, solidarizei-me com a
defesa
daquele
meu
amigo,
feito
pelo Senador Hamilton Nogueira e o
ilegivel fidelidade e o ilegivel com que
meu colega Senador ilegivel ilegivel ilegivel
ilegivel à ilegivel do Dr. João ilegivel.
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bre
cujos
conceitos
estou
de
acôrdo.
O SR. DOMINGOS VELASCO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com
muito prazer.
O
SR.
DOMINGOS
VELASCO:
– Deve declarar que apenas exaltei
o
Doutor
João
Mangabeira;
não
depreciei
o
Sr.
Augusto
Frederico
Schmidt.
O SR. VICTORINO FREIRE: –
Não o estou dizendo. Apenas afirmo que
o Senador Hamilton Nogueira tomou a
defesa
do
Sr.
Augusto
Frederico
Schmidt e eu se solidarizei com S. Ex.ª
tendo na ocasião exaltado, também, a
fidelidade de V. Ex.ª ao seu amigo. E'
uma constante minha ser amigo de meus
amigos em quaisquer circunstâncias e
ocasiões.
Valendo-me,
agora,
do
velho
provérbio que diz que tôda carta tem
resposta, permito-me trazer para os
Anais desta Casa a resposta que o
Sr. Augusto Frederico Schmidt deu à
carta
do
eminente
Dr.
João
Mangabeira.
A resposta é um artigo do Correio da
Manhã sob o título. O mestre e o Discípulo".
Diz o meu prezado amigo Augusto Frederico
Schmidt:
"O
meu
artigo
O
mestre
renegado,
respondeu
o
Sr.
João
Mangabeira co muma carta violenta e
mesmo
insultuosa.
Estarão
todavia
lembrados,
os
leitores
do
Corerto
da Manhã, de que, entre os comentários
que julguei oportuno fazer a certa:
declarações
do
Sr.
Mangabeira,
prestadas a êste jornal com respeito
à morte de Stalin não havia senão
surpresa justificada espantava-me ver
o
discípulo
de
Ruy
a
exaltar
desmesuradamente a glória staliniana
a
fôrça
organizadora
genial
do
líder moscovita, esquecendo-se de frisar
o que todo o mundo sabe – que
durante o longo reino do estadsta
russo
verificaram-se
atentados
de
tôda espécie contra as liberdades e
contra
a
dignidade
da
pessoa
humana
Só o hitlerismo ousara ir tão
longe
Campos
de
concentração
e
reeducação; processos títpicos de Moscou e
dos países satélites os quais pesa o mistério
das
autoflagelações
com
acusados
implorando o vigor das ilegivel e louvando os
próprios aigozes; e afinal o antisemitime...
Ora a vida de Ruy Barbosa o
seu exemplo e a sua luta tôda a
sua
vermência
foi
dirigida
e
ultilizada justamente contra êsses atentados.
Se fôsse possível definir em três palavras o
mestre numeroso do sr João Mangabeira,
poder-se-ia chamá-lo o defensor do
homem.
De tudo que escrevi não me
arrependo, senão de haver considerado
o Sr. Mangabeira como meu ilustre
amigo; pela sua rétia êsse direito.
Entretanto foi plica veriflco que não me
assisde antigo o serviço que lhe prestei,
sem dúvida, pois só assim ficou evidenciado
não lhe caber a culpa – como
agora o explica – de ilegivel saído
armadas tal como foram publicadas as suas
declarações.
A
culpa
tôda
porém
foi do redator do jornal, que só perguntou
o
que
quis
limitando-se
o
prazer
socialista a responder pelo método se
aprendera nos interrogatórios de menino
assim por exemplo:
Repórter – "Grande é Stalin como
organizador?"
Mangabeira – "Sim ilegível é Stalin
como organizador".
Repórter – ilegivel do que ilegivel
Mangabeira – "Sim, ilegivel
Não ilegivel
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estranheza, sem qualquer mancha de má
fé ou má vontade, pelo contrário, e
as
declarações
do
Sr.
João
Mangabeira estariam ainda de pé, em
pé
de
contradição
dimetral
à
mensagem de Ruy, da qual estaria êle
dando ao público a impressão de
ter-se
esquecido. Nenhum de
seus
reconhecidos amigos lhe poderia ter
prestado maior serviço.
Dono de Ruy Barbosa, nega-me o
Sr
João
Mangabeira
qualquer
aproximação
com
seu
alto
mestre.
Naturalmente era eu menino quando
Ruy faleceu e com os meus quatorze
anos de idade foi que acompanhei, a
pé o seu entêrro; em minha atividade
literária,
nestas
colunas,
não
raro
me ocupo dêsse nobre defensor do
homem, e em pleno Estado Novo pronunciei,
na Casa Ruy Barbosa, uma conferência
a que o momento emprestada fores
de
pelo
menos
desabusada
ousadia.
O discípulo amado, o seguidor
ilegível exegeta, porém – perdoe-me Deus
o juízo temerário! – já não acompanha
o seu mestre. O próprio Ruy não
se teria alegra-genial fôrça organizadora
dum beira saudando e louvando a do
em ver o Sr. João Manga-homem
que morreu sem nenhuma derrota, o
poder
maior
que
o
mundo
moderno
conheceu;
teria
o
mestre
lido e entendido o mesmo que eu li – e
tantos leram – pois foi o que saiu publicado,
e talvez não tivesse menor surpresa do
que a minha (a obediência ao sistema
de interrogatório só se explicou mais
tarde, o que ainda assim não justifica
que o interrogado não fizesse as
restrições que cabiam que se tornava
imprescindível fazer, quanto ao emprêgo
de tanta fôrça e tanto poder e
tão
extraordinária
capacidade
de
organização)...
E
para
edificação
e
castigo de um orgulhoso que com
tão fulminante desdém me responde,
o próprio Ruy se inclinaria, justamente
para o lado de quem não é ilustre nem,
tem títulos ruidosos no liberalismo – se
vivo fôsse e atentasse neste debate,
que
de
minha
parte
não
terá
continuação.
Quero agradecer ainda aqui a
para pronunciar-se sôbre minha Na
verdade êle não é suspeito Nogueira,
no Senado Federal, generosa atitude
de Hamilton pessoa: é um amigo de
sempre, íntimo e muito querido, de quem
não
me
separei
jamais,
desde
a
nossa primeira mocidade, pobre e dura
para ambos. Suspeitos são os que
acusam
per
acusar,
movidos
pelo
ódio gratuito, pela raiva ideológica, os
que falam do que não sabem, os que
julgam
sem
a
necessária
competência..."
O
SR.
DOMINGOS
VELASCO:
–
Permite
V.
Ex.ª
outro
aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com
muito prazer.
O
SR.
DOMINGOS
VELASCO:
– Devemos pôr as questões nos
seus lugares. O Dr. João Mangabeira
estava
na
sua
casa
em
Petrópolis
tranquilamente,
quando
lhe telefonaram da redação do "Correio
da
Manhã
formulando-lhe
perguntas.
Ele
respondeu.
E
como
no
dia
seguinte
a
publicação
não
fosse
infiel,
embora
inexata,
não
fez
qualquer contestação como aliás, todos
os homens públicos procedem. Foi
quando
o
Sr.
Augusto
Frederico
Schimidt escreveu o artigo insultuoso desde
o título.
O SR. VICTORINO FREIRE: –
Insultuoso não é.
O
SR.
DOMINGOS
VELASCO:
–
Para
um
homem
como
V.
Ex.ª
por
exem-
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plo, o dizer-se que renega o General Dutra..
O SR. VICTORINO FREIRE: – É um
insulto.
O SR. DOMINGOS VELASCO: –
Portanto, dizer que João Mangabeira está
renegando o mestre ao qual foi fiel toda a
vida, é um insulto. A resposta de João
Mangabeira tinha de ser aquela mesma,
porque o estilo é o homem. Não é a primeira
vez que João Mangabeira entra numa
polêmica com a vivacidade que lhe é
peculiar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É um
temperamental.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – De
acôrdo. Sua maneira é bem conhecida na
vida parlamentar; mesmo quando da tribuna,
responde aos apartes é sempre cortante
porque êsse é o seu estilo. Para se
interpretar a carta de João Mangabeira, é
preciso conhecê-lo e saber que a veemencia
é natural nêle. Não disse nem mais nem
menos do que deveria dizer porque ali estava
o homem.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O
temperamento não engana. V. Ex.ª um dos
homens mais educados do Senado é de uma
veemencia extraordinária quando. – usando
expressão nordestina – esporeia um pouco.
V. Ex.ª é temperamental também.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – A
resposta só poderia ter sido aquela. Como
senador do Partido Socialista eu tinha que ler
aquele documento nesta Casa para que
constasse dos "Anais".
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª o
fez também mais por amizade pela grande
admiração que lhe desperta o espírito de
João Mangabeira.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – E
porque considero a carta um importante
documento político.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Eu me
coloco na mesma posição que o nobre
colega, pois sou um velho amigo do Sr.
Augusto Frederico Schmidt. Julgo-o um
grande espírito.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – Mas
quero situar bem a questão. Quando li a carta
de João Mangabeira não o fiz com o espírito
preconcebido de acusar o Sr. Augusto
Frederico Schmidt. Apenas ali os debates é
que se acaloraram. Minha intenção porém
não era diminuir méritos de quem quer que
fôsse.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás o
debate acabou muito bem.
Minha posição, Sr. Presidente, é
idêntica à do nobre Senador Domingos
Velasco. Somos dois homens que temos
amigos a quem admiramos e a quem
estamos ligados por amizade fraterna: S. Ex.ª
ao Dr. João Mangabeira com quem tem as
melhores relações, e eu, ao Dr. Augusto
Frederico Schmidt, velho amigo, grande
brasileiro estudioso dos problemas do país,
homem digno e bom.
Assim, Sr. Presidente transcrevendo
nos "Anais" desta Casa a resposta que deu
ao Sr. João Mangabeira, presto uma
homenagem de amizade e de afeição e
procedo como procedeu o meu velho e nobre
colega, Senador Domingos e Viasco. (Muito
bem, muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outros
oradores inscritos.
Se mais nenhum Senador pedir a
palavra, vou encerrar a sessão designando
para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1952, que
faculta ao Ministro da Guerra promover o
estágio
em
Corpos
de
Tropa
e
Estabelecimento do Exército de oficiais
subalternos, médicos da reserva de 2ª
classe. (Com pareceres ns. 133, da
Comissão de Constituição e Justiça,
favorável, com as emendas que oferece; 134,
da de Segurança Nacional, favorável ao
projeto e às emendas: o 135, da de Finanças,
favorável).

Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 345, de 1952,
que reabre por 60 dias, a vigência do artigo
12 da Lei nº 231, de 6 de Fevereiro de
1948,
e
dá
outras
providências.
(Com pareceres favoráveis ns. 1-53,
da Comissão de Fôrças Armadas; e 2-52,
da de Finanças; e contrários, nº 137-53,
da Comissão de Constituição e Justiça –
com voto em separado do Senhor Luis
Tinoco).
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 346, de 1952,
que aplica as disposições do Decreto-Lei
nº 8.442, de 26-12-45, aos músicos
do
Exército,
Marinha,
Aeronáutica,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do
Distrito
Federal,
que
passaram
à
inatividade
antes
de
sua
vigência.
(Com
pareceres
favoráveis
ns.
140,
da Comissão de Fôrças Armadas; e 141, da
de Finanças).
Votação, em discussão única, do
Parecer nº 292, de 1953, da Comissão
de Redação, oferecendo redação final
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 111,
de 1952, que mantém a decisão do Tribunal
de Contas denegatória ao registro do
contrato de empreitada celebrado entre a
União Federal e a Emprêsa de Engenharia
CEIP Ltda.
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados nº 148, de
1952,
que
concede
o
prêmio
de
Cr$ 100.000,00 ao agrônomo Gregório
Bondar. Pareceres favoráveis: Número 156, de
1953, da Comissão de Constituição e Justiça;
nº 157, de 1953, da Comissão de Educação e
Cultura; nº 153, de 1953, da Comissão de
Finanças.
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados nº 294, de
1952, que concede o auxílio de Cr$
3.000.000,00
à
Pontifícia
Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Parecer favorável,
sob nº 190, de 1953, da Comissão de
Finanças.
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados nº 371, de
1952, que abre, pelo Ministério da Agricultura,
o crédito especial de Cr$ 100.000,00,
como auxílio à Primeira Exposição Feira
Regional de Pecuária. Parecer favorável sob
número 177, de 1953, da Comissão de
Finanças.
Discussão única
do Projeto de
Decreto Legislativo nº 65, de 1952,
originário da Câmara dos Deputados, que
mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória de registro ao têrmo de contrato
celebrado entre a Divisão de Obras do
Departamento de Administração do Ministério
da Educação e Saúde e a firma Emprêsa
Brasileira de Construções S. A. para a
realização de obras de pequenas adaptações e
ligeiros reparos no Pavilhão nº 8 do Núcleo
Franco da Rocha, na Colônia Juliano Moreira,
Distrito Federal. Pareceres favoráveis: Nº 173,
de 1953, da Comissão de Constituição o
Justiça; nº 174, de 1953, da Comissão de
Finanças.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 83, de 1953, originário da
Câmara dos Deputados, que mantém a
decisão do Tribunal de Contas denegatória de
registro ao têrmo de contrato de empreitada
celebrado entre a Divisão de Obras do
Departamento de Administração do Ministério
da Educação e Saúde e a firma Construtora
Mantiqueira S. A. (para a execução de obras
complementares de pequeno vulto no Pavilhão
de Cursos do Instituto Osvaldo Cruz).
Pareceres favoráveis: Nº 171, de 1953, da
Comissão de Constituição e Justiça; nº 172, de
1953, da Comissão de Finanças.
Discussão
única
do
Projeto
de Decreto Legislativo nº 94, de 1952,
originário da Câmara dos Deputados,
que aprova a renovação do contrato
celebrado entre o Ministério da Educação
e
Saúde
e
Alfredo
Zuberbuhler
para
desempenho,
pelo
segundo
contratante,
da
função
de
técnico
em desenhos de máquinas na Diretoria do
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Ensino Industrial. Pareceres: Nº 191, de
1953, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade; nº 192,
do 1953, da Comissão de Finanças, pela
rejeição.
Levanta-se a sessão às 18 horas.
Artigo
do
jornalista
Gustavo
Lacerda que se publica em virtude
aprovação do requerimento nº 67,
1953, em sessão de 23 de março
1953

de
da
de
de

CENTENÁRIO DE GUSTAVO DE LACERDA
Fundador da A. B. I.
Gustavo
de
Lacerda,
cujo
centenário estamos comemorando, não foi
uma
dessas
figuras
de
expressão
singular, expoentes de sua classe, notáveis
no seu tempo e que, por serem
exemplares
humanos
excepcionais,
se
evocam
pela
Posteridade.
Com
ser
menos significante, nem por isto, no
entanto, Gustavo de Lacerda deixa de
merecer, através das gerações, a admiração
e a gratidão da classe a que pertencia,
porque
a
serviu
sempre
com
probidade,
solicitude
e,
principalmente
idealismo, julgando-a verdadeiro sacerdócio.
Se não se impôs como figura de grande
expressão
jornalística,
soube,
todavia,
exercer o jornalismo com essa dignidade de
repórter obscuro, mas exemplar, que,
felizmente para a classe, sempre foi a
característica da maioria de quantos a ela se
dedicam,
em
qualquer
de
suas
modalidades
específica.
Ainda
hoje,
mesmo
nesta
época
materialista
por
excelência
e
eivada
de
dificuldades
econômicas em que vivemos, o jornalista de
verdade cuida muito mais dos outros do
que de si mesmo, não traindo nunca a sua
vocação de intérprete e orientador da sociedade
de que faz parte e em cujos destinos quer influir,
e quase sempre influi, com o propósito único e
deliberado de os tornar melhores. De certo o
jornalismo e função sacerdotal e, como tal, deve
ser exercido. Os que se valem da pena para
satisfazer ambições pessoais inconlessáveis,
apetites ilícitos ou para injurir e caluniar os seus
semelhantes, dela se utilizam como se
utilizassem de uma gazda ou de um punhal, a
maneira dos desonestos vulgares e dos
criminosos repulsivos, Gustavo de Lacerda não
foi um dêsses e, apesar de ser simples repórter,
possuía êle idealismo que o salvaria do
esquecimento. Não fôsse êsse dom, e Gustavo
de Lacerda ter-se-ia, em seguida à sua morte,
afundado para sempre no silêncio do túmulo, de
onde nós, que não convivemos com êle, jamais
o evocaríamos, ocupando-nos da sua pessoa e
da
sua
vida: seus passos neste mundo de sombras
efêmeras
estariam
hoje
completamente
apagados.
Gustavo de Lacerda, a bem dizer, não
possui biografia. Tendo, porém, fundado a atual
Associação Brasileira de Imprensa, a sua
história é a história dessa instituição de classe.
Assim sendo, falar da ABI é falar de Gustavo de
Lacerda, cujo ideal se realizou e é atualmente
monumento nacional e, por justos motivos, o
orgulho de quantos nos dedicamos ao
jornalismo no Brasil. Para, pois, exaltar e
glorificar a memória do humilde repórter de
escassa biografia própria, falemos primeiro da
ABI, a sua obra memorável, na ultimação e
manutenção da qual tanto se deve à dedicação
à benemerância de outros, jornalistas e não
jornalistas, que atenderam aos anseios e apelos
da classe. Naturalmente a idéia generosa de
Gustavo de Lacerda só se concretizou, porque
encontrou quem a esposasse com extremos
de zêlos, no empenho indormido de vê-la
vitoriosa. Não fôsse isso, a ela não teria passado
de iniciativa destinada ao malôgro, como tantas
outras, antes e depois dela, se malograram,
malgrado tivessem finalidade semelhante,
em benefício da mesma classe profissional.
Basta dizer que Gustavo de Lacerda, apesar
do seu entusiasmo idealista e intensamente
catequizante,
conseguiu
aliciar
apenas
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oito outros confrades, os quais,
reunidos sob a sua presidência, fundaram,
afinal, naquele já remoto 7 de abril de 1908, a
antiga Associação de Imprensa, então de
finalidade exclusivamente benemerente.
Quando se enaltece a memória de
Gustavo de Lacerda, não se pode deixar no
esquecimento
a
daqueles
que
se
solidarizaram com o "socialista de fraque",
como êle se cognominava pelo redator-chefe
do seu jornal: Francisco Souto, Belisário de
Souza Júnior, Luiz Honório, Arthur Marques,
Amorim Júnior, Noel Batista, Mário Galvão e
Alfredo Seabra, sendo os sete primeiros já
falecidos. Êstes os nove sonhadores que,
temerariàmente, se propuseram a suportar
nos ombros frágeis uma montanha... E não
se cuide que Gustavo de Lacerda não se
houvesse antes estalfado, à procura de
quantos o pudessem ajudar. Aqui se tem o
testemunho pessoal de Dunschee de
Abranches, que conjunto instantemente
solicitado só mais tarde entrou para a
instituição da qual foi presidente e
benemérito, quando o seu principal fundador
já não mais existia: "De banca em banca na
redação de "O Pais" e pelas salas de
trabalho de outras fôlhas cariocas, nos cafés,
jardins, teatros e demais pontos noturnos, em
que encontrava os seus confrades, não
cessava um instante na sua propaganda de
conquistar entre nós para "os trabalhadores
do pensamento escrito" como chamava os
que viviam dos prelos, uma posição condigna
e à altura dos sacrifícios em que diáriamente
se esgotavam para "fornecer o pão do
espírito a um pais de analfabetos como ainda
era infelizmente o nosso". "Para êsse mestiço
que Patrocínio tanto admirava e dizia tanto
honrar a sua raça pela bondade e nobreza de
coração, o jornalista tinha de ser por fórça
independente, a fim de exercer a sua ação
social – um verdadeiro sacerdócio na sua
gloriosa missão de fazer do trabalho bem
organizado a "cellula mater da felicidade e da
grandeza da Pátria". Como fôsse muito
estimado, ouviam-no pacientemente, mas
não o seguiam na aventura proposta, pois
Gustavo de Lacerda se tinha por um
visionário incorrigível, cujas idéias socialistas
irritavam a maioria dos diretores e gerentes
dos jornais de então que o julgavam perigoso
elemento. Além do mais, tratava-se de um
simples repórter, condição profissional que
na imprensa daquela época, valia muito
pouco, atribuindo-se importância tão sòmente
aos redatores e colaboradores a êstes
principalmente, por serem em geral figuras
de alta representação nas letras ou na
política, como, por exemplo, Machado de
Assis, Carlos de Laet, Ruy Barbosa e outros
de igual mérito e renome.
Gustavo de Lacerda, é claro, não se
conformava com semelhante distinção e
vinga-se exibindo uma lista de nomes de
famosos reporteres estrangeiros que haviam
assombrado o mundo com suas reportagens
sensacionais. Para êle se o repórter nacional
valia pouco, um dia êsse mesmo repórter
seria um jornalista como qualquer outro, e
concluía: "Eduquêmo-lo: para isso, quando
nos organizarmos em um centro poderoso de
ação havemos de ter a nossa Escola
Profissional dentro da Casa do Jornalista".
Como se vê, Gustavo de Lacerda
ambicionava uma realidade que não se
resumisse apenas no que se encontra nas
atas da fundação da primitiva Associação de
Imprensa, que de órgão exclusivamente
assistencial passaria no futuro a ser também
um templo da civilização e da liberdade do
Brasil. E foi com êsse pensamento que
aqueles nove repórteres se reuniram e
fundaram a Associação tendo para tal
lavrando as duas atas que a seguir se
transcrevem por serem ilegível documentos
de. grande significação ilegível a história do
Jornalismo brasileiro:
“A Ata da reunião efetuada no
dia ilegível de abril de 1908 para tratar-se
da ilegível da Associacão de Imprensa

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Aos três dias do mês de abril de mil
novecentos e oito, nesta cidade do Rio de
Janeiro, reunidos na sala da Caixa
Beneficente dos Empregados d ”O País", os
jornalistas Gustavo de Lacerda, Francisco
Souto, Luis Honório, Artur Marques, Alfredo
Seabra, Noel Batista, Amorim Júnior e
Belisário de Sousa Júnior, foi assentada a
idéia de fundação da "Associação de
Imprensa" com o fim de manter uma caixa de
pensões e auxílios para os sócios e suas
famílias
estabelecer
um
serviço
de
assistência médica e farmacêutica instituir o
"Retiro da Imprensa” com enfermarias e
residências para velhos e enfêrmos; habilitar
por meio de título de capacidade intelectual e
moral o pretendente à colocação no
jornalismo, organizar o "Anuário da Imprensa"
e prestar pública homenagem ao dia do
aparecimento do primeiro jornal no Brasil,
para a realização da qual procurará a
Associação o Govêrno da República.
Aceita a idéia, foram incumbidos da
elaboração de um projeto de estatutos os
senhores Gustavo de Lacerda, Mário Galvão
e Amorim Júnior sendo marcada nova
reunião para a leitura, discussão e aprovação
dos mesmos, Rio de Janeiro 3 de abril de
1908".
"Ata da sessão de fundação da
Associação de Imprensa, realizada no dia 7
de abril de 1908.
Aos sete dias de abril de mil novelos
centos e oito nesta cidade do Rio de Janeiro,
reunidos novamente na sala da Caixa
Beneficente dos Empregados d"O País", os
jornalistas Gustavo de Lacerda, Francisco
Souto, Luis Honório, Alfredo Seabra, Artur
Marques, Noel Batista, Amorim Júnior, Mário
Galvão e Belisário de Sousa Júnior,
procedeu-se à leitura dos estatutos, de cuja
elaboração foram encarregados os senhores
Gustavo de Lacerda, Mário Galvão e Amorim
Júnior sendo unânimemente aprovado a tudo
quanto neles se continha. Em seguida foi
fundada a "Associação de Imprensa" com os
fins exarados na ata da reunião preparatória,
sendo aclamada a seguinte Diretoria que,
pela letra dos citados estatutos, funcionará
por espaço de dois anos: Presidente Gustavo
de Lacerda; Vice-Presidente, Francisco
Souto; Tesoureiro, Alfredo Seabra; Primeiro
Secretário, Luis Honório; Segundo secretário,
Artur Marques e Procurador, Noel Batista.
Pouco depois foi levantada a sessão, sendo
designada nova reunião para o domingo
seguinte, a fim de serem nomeados as
comissões permanentes, Rio de Janeiro 7 de
abril de 1908".
Uma vez fundada, a Associação de
Imprensa teve imediata adesão de vários
outros profissionais de Imprensa. Gustavo de
Lacerda começava a ver os seus esforços
recompensados, mas, infelizmente, meses
após, adoeceu e, recolhendo-se a um quarto
particular da Santa Casa de Misericórdia veio
ali a falecer no dia de setembro de 1909, aos
56 anos de idade. Não conseguira ver
triunfante a sua bela idéia alturística: outros,
porém, a esposaram defenderam. Francisco
Souto assumiu a presidência da nóvel
instituição nela permanecendo até o ano
seguinte. Quando muito não tivesse podido
fazer pelo seu engrandecimento, Francisco
Souto teve o mérito de honrando a memória
de Gustavo de Lacerda, evitar que a
Associação de Imprensa se extinguisse como
tudo fazia supor que acontecesse à vista da
sua fragilidade e das vicissitudes da época
na qual o paíis entrara em aguda crise
política, geradora de outras crises, em
conseqüência da morte inesperada de
Afonso Pena, Presidente da República.
Sentindo-se fraco para sustentar o barco no
temporal Francisco Souto teve o bom senso
de passá-lo a outro timoneiro e assim fez,
entregando-o a Dunshee de Abranches que
além de jornalista prestigioso era deputada
federal e, portanto mais credenciado para
com segurança e descortino defender e
amparar a Associação.

Ao ser empossado na presidência do
que êle chamava a herança espiritual de
Gustavo de Lacerda, Dunshee de Abranches
sentiu-se até certa ponto satisfeito com se
haver escolhido, pois preferiu, na ABI,
quando esta já se encontrava em sua sede
própria, um ,discurso que é, realmente, uma
significante profissão de fé: "Homem de
imprensa, se não tenho conseguido ser um
jornalista de raça, provenho de uma raça de
jornalistas, que três gerações sucessivas não
puderam ainda desviar da vida ingrata dos.
prelos, por mais que o destino e, algumas
vezes a própria fortuna pessoal, os hajam
impelido para outras profissões menos
penosas e mais lucrativas. "A Associação de
Imprensa. tendo ilegível assim buscar-me à
Câmara
dos
Deputados
para
me
arregimentar
de
novo
nas
fileiras
combatentes pelo engrandecimento da nossa
classe, que precisa, todos nós sentimos,
assegurar o prestigio real, que lhe compete
na opinião brasileira encontrou-me o mesmo
companheiro de todas ilegível crer
firmemente no nosso futuro e a sustentar com
toda a convicção que o jornalismo em nossa
pátria hoje como ontem, como amanha há
de sempre exercer uma função poderosa e
decisiva. Foi ele que concorreu em máxima
parte para a consolidação de nossa
independência e hegemonia política no
continente: propagou as grandes reformas
que ilustram os fastos do segundo reinado:
fez a Abolição e República; e tocando ao
apogeu de seu florescimento material nos
dias que correm, hora a hora impulsiona as
forças vivas do país neste vertiginoso
progresso econômico e social a que
assistimos como que assustados de nós
meamos". Convém que cada vez mais
procuremos elevar o nível moral da imprensa
brasileira, despertando entre todos o
verdadeiro espírito de classe, tão necessário
ao
seu
prestigio,
engrandecimento,
amparando-nos uns aos outros eficazmente
nos momentos de crise, quer dos acidentes
da fortuna, quer dos incidentes da carreira;
em uma palavra, fazendo do jornalismo uma
profissão do Brasil". Depois de mais algumas
considerações sobre a situação daqueles que
se dedicavam a imprensa, quando esta, em o
nosso pais. ainda, não constituia mas da vida
segura sob o ponto de vista econômico,
dando aos que o servissem, única e
exclusivamente,
retribuição
material
correspondente às suas necessidades de
subsistência, Dunshee de Abrantes, assim
terminou o seu conceituoso discurso: "Quem
se der mesmo ao trabalho de estudar esta
Associação nas suas origens e analisar os
sacrificios que custaram os seus primeiros
dias e ainda agora exige a sua manutenção,
facilmente descobrirá nas entrelinhas dos
seus próprios estatutos a dolorosa realidade
dos fatos que acabo de referir. O seu
fundador, tido embora como um visionário,
era. entretanto, um daquêles que criam
firmemente que a imprensa brasileira ainda
atravessava uma fase de transição e que
época viria, e não mui remota, em que o
jornalismo constituido de homens preparados
devidamente no seu oficio, se tornaria uma
das mais honrosas, condignas e disputadas
carreiras no nosso meio, já libertado então
dos preconceitos de uma cultura ilegível
que a independência política não basta
para destruir sem a necessária e
oportuna evolução social. Nós outros,
que aqui nos achamos congregados,
participamos desses mesmos sentimentos,
e. sob o ideal superior e nobre de
pugnar pelo engrandecimento real da
nossa
classe
que
continuamos
animados para a luta, e hoje, mais
do
que
nunca
convencidos
de
que
não
estamos
trabalhando
em vão".
Durante a sua presidência, 1910
a
1912,
Dunshee
de
Abranches,
segundo confissão própria, teve de
enfrentar
sérias
dificuldades
internas
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e externas. Dentro da Associação
formara-se um grupo ardoroso e ilegível
transigente que, apesar de confiar ilegível
seu presidente, nem sempre com ilegível
concordava, cuidando-o, às vezes, ilegível
do programa traçado por Gustavo de
Lacerda; e. fora dela, ilegível o ambiente
político. ilegível os atentados, brutais a
jornalistas que se tinham no exercicio de sua
profissão
por
autoridades
arbitrarias,
rancorosas e covardes ilegível que tornava
mais difícil a situação mas Danshce de
Abraaches, ilegível de deputado filiado à
corrente política dominante e responsável
ilegível aquela falta de garantias e ilegível
de perseguições violentas não ilegível ao
seu compromisso de jornalista ilegível acima
dos seus ilegível ilegível os interesses da
classe. A ilegível da Associação de
Imprensa ilegível uma sala do primeiro
ilegível prédio da Avenida Rio Branco
esquina da rua da Assembléia por ilegível do
antigo Cafe Suisso esteve por mais de uma
vez, ameaçada de ilegível predações por
policiais facinorosos serviços do que êles os
desordeiros oficiais, classificavam de
"legalidade"... Mas "o espírito da classe.
davia, não nos negava a consciência nem
nos perturbava as ações. ilegível de tomar
deliberações ilegível de ilegivel atitudes
estudávamos ilegível os casos em preço
para não ilegível enfraquecer perante a
opinião pública nem ser acusados de energia
ilegível e turbulentos. A base principal do
nossa bem estar interno ilegível em
mantermos a nossa novel associação como
um campo neutro ilegível a defesa da classe
não se comum se ilegível as paixões ilegível
ou partidárias dos seus componente. A
ilegível política, dividindo os animais duas
facções inconsiliáveis ilegível – os
"civilistas" e os"ilegível – conturbava nêsse
momento ilegível vida inteira de relações da
sociedade de brasileira. Todas os órgãos de
publicidade do Rio de Janeiro e do Estados
pode dizer-se refletiam ilegível estado agudo
da alma nacional. Velhos e novos servidores
da impressa não haviam resistido à ilegível
dominante. No entanto, e não ilegível essa
atmosfera de paixões controláveis e ilegível
hostis, a Associação de ilegível conquanto
muito pobre de bens materiais, enriqueciase, ilegível mas ilegível, de bens ilegível,
ilegível num crescendo no conceito público.
Nela inumerados no mesmo ilegível viam-se,
já naquele tempo, homem de vária cultura e
de diferentes classificação hierárquica ao
jornalismo reunidos e a externar livremente
ilegível suas opiniões, tudo afinal, velendo
por urna manifestação de ilegível e
independência, ilegível de ilegível mesmo
os mais humildes repórter deixaram de
considerar-se os últimos dos proletários
brasileiros.
E assim a Associação do Impressa
ia adquirindo prestigio e notoriedade em
todo o Brasil e mesmo ilegível estrangeiro.
A sua diretoria passar a receber apêlos
instante e repetidos contra quantos
atentados
à
liberdade
de
imprensa
e violências a jornalistas se verificassem
em
ilegível
nosso
país.
Aquele
outrora suspeita do "club de repórteres".
antes mau visto por diretores e gerentes
de jornais, que o cuidavam fundado
para
reivindicações
consoante
as
fórmulas
socialistas
que,
na
época
alarmavam
a
burguesia
européia,
mostrava-se
em
sua
verdadeira
finalidade,
pois
se
havia
fundado
com o honesto propósito de irmanar
patões e empregados em uma classe
única na qual todos os seus componente
se
congregassem
para,
numa
coesão
cordial,
pugnar
pelo
engrandecimento
material,
moral,
intelectual
e
espiritual
próprio
e, principalmente, lutar pelo progresso
e
prosperidade
do
Brasil.
Dunshee
de
Abranches
podia
pois
ao
passar
a
presidência,
ilegível
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13 de Maio de 1913, a Belisário de
Souza Júnior, ergueu, ilegível um brinde
de despedida como presidente, a sua taça,
em nome da Associação de Imprensa,
dizendo-a "campo neutro em que nos
podemos congraçar, trabalhando pela união
e pela felicidade da classe que tanto tem
feito pela grandeza da Pátria, e ama tanto o
nosso grande Brasil". Nas suas mãos o
legado de Gustava de Lacerda, de simples e
modesta sociedade beneficente, com tôdas
as possibilidades de malôgre, transformara-se
o pouco e pouco e à custa de ingentes
sacrifícios, em um órgão estável, ativo e Já
eficiente moralmente, tanto para os
Jornalistas,
quanto
para
a
própria
nacionalidade de que êles são interpretes e
orientadores, quer na ventura quer na
desventura.
Não reconhecê-lo e proclamá-lo seria
faltar a verdade e à justiça, que são aliás a
razão de ser do verdadeiro jornalismo,
Dunshee de Abranches soube preservar a
Associação de Imprensa da sua extinção
iminente, durante uma das fases mais
criticas da vida pública em o nosso país,
governado então á sombra dos "estados
de sitio" sucessivos e expôsto a tôdas as
prepotências caudilhescas. A situação da
imprensa, que não se submetia as
injunções governistas, era por de mais
arriscada, pois que, naquela sombria fase
da vida nacional a imprensa livre, para
subsistir, tinha que "viver em uma
permanente hostilidade contra tudo e contra
todos, e, especialmente, contra os
depositários do poder. O jornalista tinha de
manter-se sempre "equidistante" (era a
frase de estilo) dos poderes públicos, pois
só assim, poderia guardar intacta e
intangível a sua independência, a sua
autoridade e o seu direita de critica". Tratase de um fenômeno que se repete em
relação ao comportamento da opinião
pública sempre que um povo está sendo mal
governado A Asosciação de imrprensa,
conseqüentemente, teve de suportar a
contornar dificuldades de tôda a espécie.
Sendo porém nobres ilegível elevados os
seus ilegível ela a tudo ilegível e foi
ilegível em prestígio ilegível a caminho
de um futuro melhor se visto pela intuição
profética do seu fundador.
Por serem outras os tempos e outros
os costumes, a profissão de imprensa só
a g o r a começa a definir-se como tal,
porque passamos a viver em uma época
"classista" por excelência, na qual há lugar
para tôdas as reivindicações uma vez elas
sejam reconhecimento justas. Hoje, além
de instituições assistenciais de vário gênero
há os sindicatos de classe, e isto, por ser
a característica da época lera, o próprio
Presidente da República a apelos como
estes.
"Nas
classes
trabalhadoras
organizadas (inclusive é claro a dos
jornalistas profissionais acrescentamos nós),
participando realmente do Govêrno através
dos sindicatos, cooperando diretamente
com êle, é que poderei achar o sistema de
defesa de que necessito para levar avante
a obra renovadora do meu Govêrno". Os
jornalistas, se ora constituem uma classe
organizada e prestigiosa sob a égide da
ABI, que não tem caráter reivindicador
junto às empresas jornalísticas ainda não
souberam,
no
entanto
dar
uma
organização adequada ao seu sindicato.
Isto, porém, é outro assunto e nada tem a
ver com o de que aqui nos ocupamos.
Sem digressões importunas, ocupamonos tão semente da Associação de
imprensa onde a deixamos em 1913.
Presidindo-lhe os destinos até 1916. Belisário
de Sousa foi, sem dúvida, de muita
operosidade sendo, porém, menos feliz do
que o seu antecessor, que, embora lutando
com iguais dificuldades, ou talvez maiores,
conseguiu tornar melhor do que era em
organização
e
prestigio
aquela
insignificante instituição dos primeiros tempo.
.
Ao que nos parece, Belisário de Sousa
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não soube ou não pôde evitar que
antagonismos partidários e Incompatibilidades
pessoais invadissem a sede da Associação. de
Imprensa, o que, naturalmente, a expoz a riscos
de dissolução. Basta o que transcrevemos do
seu própria relatório, para se avaliar a gravidade
a que chegara a instituição sob a sua
presidência: "Empossada a Diretoria e
nomeadas as comissões auxiliares, de acôrdo
com os estatutos, começaram regularmente os
trabalhos que, pouco depois, sofreram
Interrupções e irregularidades lastimáveis,
devidas
principalmente
ao
inexplicável
afastamento ou antes, à deliberada recusa por
parte de alguns membros da administração,
essenciais ao seu normal funcionamento, de
auxiliarem em suas respectivas atribuições os
esforços da restante diretoria". No entanto, um
fato houve durante a sua presidência digno de
registro: o nome da instituição que, a 23 de
janeiro de 1911, passara a denominar-se, como
se houvesse se transformado em um órgão
estatal. Associação de Imprensa dos Estados
Unidos do Brasil, Título, sem dúvida, pomposo,
mas impróprio para uma sociedade civil e além
do mais, em lamentável situação pericritante,
com seus associados em desarmonia
permanente e, portanto, com o seu conceito
abalado. Em julho de 1915, porém, corrigiu-se
essa impropriedade nominal, e a instituição
passou a denominar-se, por uma achado
ilegível Associação Brasileira de Imprensa.
Mas não se conseguiram corrigir as
irregularidades
nem
afastaram
os
desentendimentos entre os consócios. Todavia
a presidência de Belisário de Sousa
teve o mérito de não deixar morrer a
ABI,
que
resistiu
a
tudo
e
foi
vencendo
as
crises
graças
a
um
grupo de associados fiéis à mede Gustavo de
Lacerda, entre os quais se inclui o
próprio Bensário de Sousa, em quem
sobravam boas intenções e honestos
propósitos de que a instituição, de que era um
dos fundadores e sócio dedicado, só
prosperasse e progredisse. Faltava-lhe, porem,
diplomacia para o cargo, essa astucia benéfica
de quem dirige um ilegível ou conduz um saco
de gatos, tal era então a Casa do Jornalista.
Por
isto
mesmo,
Belisário
de
Souza renunciou, em 11 de janeiro de
1916 a presidência, quando o seu mandato
ilegível a 13 de maio do ano seguinte.
Assume
a
direção
da
ABI
Ra u l
ilegível e desde logo, se processa uma
saluta reação contra aquele estado de
ilegível tão nocivo a que ilegível
chegado a instituição. Com a ascensão
de Raul, figura queridissima da classe,
tanta a sua inteligência e tamanha
a sua bondade, surge uma nova, inicia-se
uma fase de surpreendente renascimento,
e a ABI mudada de nome e de programa,
começa a ser de fato uma instituição
de classe bem outra da que fôra fundada
por Gustavo de Lacerda. Já agora
tinha por finalidade "conservar sempre
elevado o nível da classe; ser um
elemento
permanente
de
propaganda
nacional; aproximar os jornalistas brasileiros
entre si, e amparar, moral e materialmente,
os
seus
associados,
no
limite
do
justo e do possível, com especialidade nos
problemas da vida jornalística". Novt de
nome e de programa, também precisava de o
ser de sege, pois a tinha em lugar
acanhado
para
a
sua
necessidade
de instalações confortáveis e condignas.
Raul
estava
na
presidência
e
o
problema de habitação teria de ser
solucionado
de
maneira
satisfatória.
Ao demais Raul contara com a boa
vontade de todos os associados, unânime
em se aliarem a ele no mesmo empenho
de reerguer, coesa e prestigiada, a
ABI. E sem muita espera, apareceu a
solução
desejada.
Por
interferência
de
Irineu
Veloso
Junto
ao
Dr.
Bittencourt
da
Silva
Filho,
a
sede
da ABI transferiu-se da. Avenida Rio
Branca para à Rua 13 de Maio nº 58 porém
confortável, edifício do Liceu de Artes

e Ofícios; onde, feitos os repasses que se
julgaram necessários, a n o s s a sede se
instalo a maravilha, dispondo de tódas as
dependências
indispensáveis.
E
enquanto a Dire t o r i a , sob a presidência
de Raul trabalhava, reunida em sessões bisemanais, com afinco e cada dia mais
desejosa de bem servir a classe, os
demais associados se os meravam em um
convívio de mútuo entendimento e reciproca
cordialidade.
Era,
pois,
uma
realidade
o
renascimento da ABI. Nela se fazia e dela
se irradiava para os jornais cariocas e
mesmo para alguns dos Estados todo o
noticiário chamado de policia e de
assistência. Possuia ela, nesse sentido,
um serviço bem organizado. Os reporteres,
que lá permaneciam, durante o dia ou a
noite, informavam-se de 2 em 2 horas sôbre
todo e qualquer caso – crime, incêndio,
desastre, greve ou temporal – verificado,
no Distrito Federal, e dispunham ainda de
boa
biblioteca,
restaurante,
bilhares,
funcionários solícitos: de tudo, enfim, que
lhes pudesse facilitar a tarefa jornalística e
lhes proporcionar relativo confôrto.
Tudo isso foi realizado em um ano
apenas, pois, a 13 de Maio de 1917 (na
época, era de um ano apenas cada
mandato presidencial), Raul passa o cargo a
João Melo que, à maneira do seu
antecessor, dirige de maneira exemplar a
ABI, onde tudo continuou correndo
normalmente, e o seu presidente ponde,
com a modéstia que caracteriza a sua
personalidade de verdadeiro homem de
imprensa, probo e competente, exemplar
no cumprimento de seus deveres, ter a
satisfação íntima de se ver alvo de sinceras
manifestações
de
apreço
e
de
reconhecimento quando terminou o seu
mandato. Para dizer de João Melo e da sua
feição moral, basta o seguinte, que
extraimos do seu relatório: "Os primeiros
passos desta diretoria da ABI, de mandato
expirante foram de admirável acêrto.
Resolvemos, como que representando o ilegível
ilegível, render uma homenagem afetuosa ao
presidente anterior (Raul Pedernciras), que
sintetizava a energia, a fôrça moral e a
dedicação Incansável da outra diretoria, a quem
nós devemos a estrada aberta por onde durante
quase um ano, temos caminhado com
segurança e felicidade".
De 1918 a 1919, ocupa a presidência da
instituição Dário de Mendonça, digno continuador
da obra de Raul Pederneiras e João Melo. No
decorrer do ano de 1918 um acontecimento se
destaca, por ser de importância para os fastos da
ABI. Referimo-nos ao Primeiro Congresso
Brasileiro de Jornalistas, por ela promovido e
realizado sob o seu patrocínio e que durou de 9
a 22 de setembro daquêle ano. Êsse conclave
efetuou cinco sessões plenas, ao invés de duas,
estabelecidas no programa, sendo de notar que,
delas, três foram desdobradas em duas partes
cada uma, à tarde e à noite, representando cada
uma dessas sessões oito horas de trabalho
incessante e exaustivo, durante as quais as
teses, pareceres e conclusões foram larga e
proficientemente debatidos". Pena é que se não
tivesse reunido em volume o resultado do
mencionado congresso, que se revestiu de muita
significação para o jornalismo brasileiro.
Volta João Melo a dirigir, de
1919 a 1920, os destinos da ABI, e isto
com
o
mesmo
tato
e
eficiência
da
sua
primeira
presidência.
A Instituição aumentava, dia a dia, o seu
prestigio,
como
órgão
legítimo
e
representativo
da
classe,
amado
zelosamente por todos os seus associados,
principalmente pelos repórteres, os quais
eram os que mais se apercebiam da sua
utilidade e mais confiança tinham em seu
futuro, não só em benefício da classe,
como em proveito da cultura e do
progresso do Brasil. Para todos quantos
conhecíamos
de
perto
a
vida
interna da ABI, ela se podia ter por
firmada em bases sólidas é haveria
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de, dêste ou daquêle modo, chegar um dia ao
sonhado apogeu. Naturalmente teria de enfrentar
intempéries, mas isso seria uma afirmação da
sua vitalidade.
Mas aquêle ano de 1920 surgia
prenunciando tempestades. A situação
política do pais começava a agravar se,
com promessas ameaçadoras. Foi, nesta
atmosfera viciada, que Raul Pederneiras
se elegeu de novo para presidir à ABI.
Realmente se processava na sombra uma
nova fase de intensa agitação política, um
novo acordar de paixões violentas, que
tinha todas as probabilidades de refletir-se
no seio da ABI, se Raul não se prevenisse
a tempo. Mas Raul se preveniu e, quando
veio a borrasca, que foi das mais violentas
e demoradas, a sua atitude de homem
lúcido e ponderado, na firmeza da sua
ação
e
reação
em
face
dos
acontecimentos previstos ou imprevistos
que envolvessem a ABI, conseguiu que o
ambiente interno da instituição ficasse
isento dos miasmas que se respiravam cá
fora, com a ordem pública perturbada, o
povo o a imprensa divididos, e tudo isso
de maneira, às vezes, extremamente
apaixonada e violenta. A vista do seu
discernimento no presidir à ABI, esta o foi
reelejendo até 1926, Durante aquêles
anos atormentados para todo o Brasil,
apenas dois fatos trouxeram maiores
aborrecimentos à Diretoria: o do Retiro
dos Jornalistas e, mais do que êste, o da
mudança, em 1922 da sede, cujo prédio o
Liceu de Artes e Ofícios, seu proprietário,
exigia
a
fim
de
o
reconstruir,
modernizando-o de acôrdo com as
prescrições
urbanísticas
municipais.
Quanto ao primeiro foi um pesadêlo
constante, que se deve de atuar por vários
anos, verdadeiro trombôlho, aceito por
uns e recusado por outros, e quanto ao
segundo, todos os associados se afligiam
por
êle,
e
principalmente
por
compreenderem a justa contrariedade de
Raul, em tal emergência, Criou-se com
isso um mau estar geral. Mas encontrouse, por fim, uma situação de caráter
provisório: a mudança da séde para uma
das dependências do Quartel dos
Bourbonos, à rua Evaristo da Veiga,
graças à gentileza do general Silva
Pessôa.
"Só a urgência da mudança – diz
Raul, em um de seus relatórios, – faria com que
a Associação transferis-se a sua sede
social, ainda que provisoriamente, para uma
dependência do quartel da Policia Militar,
o que vinha repercutir no seu patrimônio
moral. Sobretudo, em uma época em
que a imprensa, em período de suspensão
de garantias, vivia atormentada e angustiada
com a censura, apreensão e suspensão
de jornais e prisão de jornalistas, pois, à
sombra do "estado de sítio, praticavam-se atos
inomináveis de ditadura policial". Alguém já disse
que uma mudança, às vezes, representa uma
quase falência, e a uma verdade. A ABI
rescentia-se extremamente conter a sua sede
onde tinha e com a atmosfera irrespirável
externa. De quando a ABI se encontrava à rua
Evaristo da Veiga nós, que escrevemos êste
relato apressada e, portanto, incompleto e
descosido, guardamos, no entanto, gratas
recordações. amáveis lembranças que jamais se
apagam do nosso espírito, enchendo-nos
quando nos voltamos para elas, dessa saudade
melancólica, mas feliz, de quem, no limiar da
velhice, porque cinqüentenário, evoca os belos e
descuidados tempos da sua juventude, aqueles
bons tempos de outrora que passaram, e que
não voltam mais. Tendo trocado a função
de redator pela de repórter, por ser
esta,
na
época,
aquela
regularmente
paga, visto os jornais não governistas
terem a sua aceitação pública dependente
das reportagens de interêsse social, por
lhes ser detesa a crítica política, viam-nos
então entre os que se desincumbiam
de sua tarefa, valendo-se do serviço
especializado mantido pela ABI, onde, co-
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nôsco e com os demais repórteres, porque
repórteres também, se viam outros jovens
que, mais tarde, seriam nomes de expressão
nas letras brasileiras.
Naquele ambiente anti-poético algumas
musas se refugiavam, como que mais
garantidas do que cá fora, expostas a
truculência da policia civil... E, então nas
horas de lazer, Ribeiro Couto, cultivava o seu
florido "Jardim das Confidências"; Jayme de
Barros recapitulava de memória, os seus
estudos filosóficos a estéticos; Modesto de
Abreu ocupava-se da sua "Juventude"; Mário
José de Almeida auestrava as suas "Atas no
Azul" e... e nós, que aqui o evocamos,
entrávamos a nossa infindável "Cantilena",
mas, como os extremos se tocam, um dia
nos limitamos a um soneto monossilábico,
classificado por Madeiro e Albuquerque o
"menor soneto do mundo" (36 letras): "ó/
Vem/ Dó.../ Bem/ Jó./ Quem Só Dor/ Se/ Fez/
Por/ Ti... Vêz?
Como se vê, aquela dependência de
quartel, apesar de inadequada para sede da
ABI, foi de algum modo util, pelo menos a
literatura, excluindo-se, é claro a parte que
nos toca.
Nem mesmo ali a ABI se deixou ficar
acomodada, porque a pedido do ministro da
Justiça do govêrno Arthur Bernardes, a sua
sede teria de mudar-se, como se mudou,
para maior sacrifício de seu já grandemente
sacrificado patrimônio moral e material. Não
se tendo encontrado local em melhores
condições, viu-se obrigada a alugar o
segundo andar da rua 1 de Março n. 22 que
era por de mais acanhado para nele se
instalar a sede da ABI, não se falando em
outros graves inconvenientes, que exauriam
ainda mais as depauperadas forças da
instituição,
entregue
ao
léu
dos
acontecimentos que tumultuavam a vida de
individos e instituições em o osso país. E,
assim, de 1922 a 1926, Raul se viu
atormentado como atormentados se viam os
sócios mais apegados à ABI e dispostos a
preservá-la do total aniquilamento.
Para o período de 13 de Maio do 1926 a
13 de Maio de 1927, é eleito Barbosa Lima
Sobrinho, cuja presidência, embora quando
já se ia tornando mais respirável a atmosfera
nacional, com Washington Luiz a caminho da
presidência da República, nem por isto
encontrava ambiente e maneina propícios
pare repôr a ABI na antiga situação de antes
de 1922. Contudo Barbosa Lima Sobrinho
não se descuidou da ABI. Fez o regulamento
para a concessão de carteira e título de
sócio, tendo também regulamentado a
filiação das Associações de Imprensa dos
Estados que as havia, criadas sob o signo
daquela fundada por Gustavo de Lacerda.
A ABI continuou à roa 1 de Março.
1827-1928. Gabriel Bernades, na
presidência,
pleocupou-se mais, nos
primeiros meses da sua gestão, com a
mudança da sede, com se diz por ele próprio
em seu relatório: "Autorizada de procurar um
prédio condigno à Associação onde a mesma
pudesse aguardar a construção da sua sede
própria, cuja edificação depende tão somente
da entrega, pela Prefeitura, do terreno que
lhe foi doado por Lei, entrega essa que ainda
não foi efetuada pelas razes que
adiante exponho. A êsse trabalho de
buscas um local adaptavel, no centro
urbano, que fôsse amplo e por aluguel
módico, muito, se dedicou o nosso 1º
tesoureiro, Dr. Herbert Moses a quem deve
ainda esta Associação, sem favor nenhum, a
sobriedade elegante e confortável com que
está, instalada atualmente, em os primeiro e
segundo pavimentos do prédio da rua do
Rosário n. 172". Para que isso fôsse.
possível, a ABI teve de fazer gastos
de vulto para ela sua lutava com
dificuldades financeiras, mas a situação
o exigia e a despesa foi feita. Valemo-
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nos ainda do que, sôbre o assunto, se
encontra naquele relatório: "Para atender aos
gastos oriundos da instalação atual da sede
da Associação, no valor de R$ 97:601$600,
apenas lançou não a Diretoria do dinheiro
disponível proveniente da receita ordinária e
das subvenções de que goza esta
Associação, sendo que R$ 37:827$830
promana do recebimento de que a mesma
devia, por empréstimo e por "Moveis e
Utensílios" o Retiro dos Jornalistas. Para
solver de R$ 35:969$000, que ainda resta a
pagar nos respectivos vencimentos divididos
em prestações mensais de Rs. 3:000$000,
cada uma, por isto que o Tesoureiro atual já
efetuou após a data da sua prestação de
contas anexa a êste Relatório o pagamento
de Rs. 13:000$000, par conta do mesmo
débito, tem esta Associação recursos de
sobra, a saber: o produto liquido da venda do
Retiro dos Jornalistas na importância de Rs.
82:172$170, que se acha depositada em
conta corrente no Banco do Brasil e no
London Bank, dependendo, para essa
aplicação, apenas, da licença da Assembléia
Geral Extraordinária; 31 Apólicees da Divida
Pública da União Federal Ferrovias, as quais
valem hoje Rs. 26:510$000; as subvenções
federal e municipal de 1925 e 1926, estando
em andamento os processos para êsses
pagamentos, num total de Rs. 6:250$000,
tudo somando mais de Rs. 134:500$000".
A venda do Retiro dos Jornalistas e as
despêsas com as instalações da sede, que,
como as anteriores, estava em caráter
provisório, a rua do Rosário, deram motivo a
sérios
desentendimentos
entre
os
associados, os quais se dividiram em dois
grupos um que aplaudia e outro que
desprovava. Os ânimos exarcerbaram-se de
maneira
intransigente
e,
às
vezes,
intolerante, a isso se prolongou por vários
anos. Resultado: os associados divergentes
chegaram a abandonar a ABI, e o fizeram
para fundar outras instituições, como o
Circulo de Imprensa com os mais exaltados
e, depois, a Associação de Imprensa
Brasileira, aquele e esta de precária duração,
pois, que com o tempo, os dissidentes
acabaram voltando para a ABI, Babriel
Bernardes jamais deixou de tudo fazer ao seu
alcance para conciliar os jornalistas
desavindos: valeu-se ainda do seu prestigio
social junto aos poderes públicos para afastar
dificuldades e conseguir simpatia e apoio
para que a ABI progredisse e prosperasse.
Outra, mais do que hoje, a classe era vista
com prevenção e mesmo hostilidade pelos
que no governo e na administração, lidam
com a coisa pública. Cuidam-se êles em sua
maioria, dispensados de dar satisfações de
seus atos mesmo que êstes sejam lesivos ao
patrimônio moral e material do Brasil que nos
pertence a todos... Se a maior parte de seus
esforços se perdeu inutilmente, jamais
Gabriel Bernardes traiu a confiança dos seus
consolos, incluindo-se afinal, entre os que
mais trabalharam sem desfalecimentos pela
reabilitação dos jornalistas, na capital da
República.
Substituiu-o M. Paulo Filho 1923, 1929),
que
não
foi mais
pugnaram
pelo
reerguimento moral e material da ABI
Ouçamo-lo, dando êle contra ao plenário
da sua administração "Não foram muitas
as iniciativas que tomamos. Superintender,
na hora progente, a Associação Brasileira
de Imprensa, guiando-a nos altos e
nobres destinos, não é tarefa que exija
como condição preliminar, o dinamismo,
das
realizações.
Falo
a
linguagem
da franqueza e da sinceridade porque
quero
dizer
a
verdade.
A
tarefa
que se me impôs era antes de
tudo,
de
prudência
e
de
cautela,
atendendo principalmente as dificuldade
financeiras que assoberbam esta casa
dificuldades que encontrei em virtude

de circunstâncias remotas, já articuladas em
relatórios anteriores e que, deve reconhecelas, transmiti-las-ei ao meu sucessor. Não se
resolvem os problemas da ordem dos que
nos atribulam, numa simples gestão de doze
meses de atividade. A construção do edifício
que temos de levantar será conseguida não
por um presidente ou por uma Diretoria, esta
e aquele transitórios, mas pela conjugação
da boa vontade, das energias, das
dedicações e do altruísmo de todos de meus
dignos e prezados consócios".
O caso do terreno doado a ABI no
antigo Morro do Castelo, em virtude de duas
leis municipais, uma de 1921 e outra de
1922, ambas promulgadas, mas não
cumpridas, foi objeto de serias preocupações
para a presidência de M. Paulo Filho, como o
tinha sido para os seus antecessores. A
Prefeitura
persistia
baseando-se
em
pareceres especiosos e mesmo capciosos,
em desobedecer resoluções sancionadas do
Conselho Municipal, mas em compensação a
ABI, por sua vez, também persista em não
abrir mão daquela doação legal e nada
estensiva a moral administrativa da
Municipalidade constituida que estava em um
direito liquido e certo. Defendendo-a com
teimosia, M. Paulo Filho tudo fêz para, evitar
o esbulho pretendido quer dirigindo-se
repetidamente ao Prefeito quer apelando
para outros recursos que se presumissem
eficiente. Se não conseguiu resolver durante
a sua gestão, o abominável caso, que a êle,
como todos os seus consócios da ABI
irritava, M. Paulo Filho podia, no entanto,
dizer em seu relatório: "Se não o resolvi foi
porque a vitória da nossa causa não
dependia exclusivamente do meu carinho e
do interêsse a que me devotava pele sorte da
Associação.
Em 1928 ocorreu ainda um fato que se
deve aqui registrar: o do "Dia da Pena", que
marcado para 10 de setembro, data do
aparecimento do primeiro jornal do Rio de
Janeiro só se realizou a 16 de outubro tais
ais dificuldades para a sua realização. Na
época, estava em moda a Instituição do dia
disso ou daquilo de apêlo a filantropia
popular... e um sócio, aliás diretor, achou que
se devia aproveitar a idéia, em beneficio da
Caixa de Auxilios, Pensões e Assistência
mantida pela ABI. Isso no entanto, provocou
celeuma
na
classe
e
deu
muito
aborrecimento a M. Paulo Filho. Contudo o
malsinado “Dia da Pena”, que não se
reproduziu nos anos posteriores, foi realizado
e rendeu um liquido de nove mil cruzeiros.
Apezar do seu sentido cristão do amaivos
uns aos outros a idéia, embora louvada em
formoso artigo de Coelho Neto, não fora,
realmente, das mais felizes. Tanto não era
feliz que não se repetiu.
Realizaram-se, também naquêle ano,
na ABI, duas expressivas homenagens uma
a um vivo, Coelho Neto, pouco antes eleito
principe dos senadores brasileiros, e outra, a
um morto, Jose de Alencar, cujo retrato se
inaugurou na galeria dos mortos ilustres.
Sôbre o primeiro falou M. Paulo, Filho, e
sôbre o sgundo Gilberto Câmara, presidente
da Associação Cearense de Imprensa.
Mostrou-se com isso que na ABI, os
manejadores da pena do jornal e no livro
encontraram igual acolhimento.
M. Paulo Filho, ao transmitir a outras
mãos o mandato presidencial assumiu o
mesmo compromisso de, quando o recebeu:
continuar trabalhando pela prosperidade a
grandeza da ABI. A qual sempre devotou
devota e devotará intensa e profunda afeição,
sem, no entanto, visar outra recompensa
senão a de estar bem consigo próprio, com o
sua consciência e principalmente com o seu
idealismo, continuação do idealismo de
Gustavo de Lacerda.
Agora (1929-I930), é Alfredo Neves o
presidente
da
ABI,
Nova
agitação
política começava a pertubar o am-
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biente brasileiro. E Alfredo Neves, logo depois da
sua investidura, teve quase que só se limitar ao
esforço de impedir fosse a ABI envolvida na luta
partidária irrompida com a sucessão presidencial
da Republica e em consequência da formação
de duas correntes políticas antagônicas. O maior
mérito da administração Alfredo Neves foi o do
ter conseguido que sócios da ABI, também
politicamente divididos se mantivessem dentro
da instituição, em absoluta neutralidade,
evitando-se dessídios e ressentimentos entre
aqueles que se deviam manter à maneira de
uma família bem constituída, vivendo em cordial
harmonia. respeitando cada um a opinião do
outro embora divergentes entre si. Dai o
recomendar-lhes: "Aqui dentro, o nosso
pensamento o nosso maior anseio deve ser o de
nos aglutinarmos todos num só e sincero desejo,
qual o de trabalharmos pela properidade
crescente da ABI, cuja existência se vem
arrastando sob as maiores dificuldades
justamente por frequentes dissenções no seu
corpo associativo. Demais tudo faz crêr que lá
nos tenhamos aproximado de uma situação
material definitiva, perfeitamente compatível com
a finalidade moral da ABI, na coletividade
brasileira. De fato ,em 29 de abril de 1930
quando essas palavras foram proferidas perante
a Assembléia Geral Ordinária, podia quem
tivesse o dom de ilegível gloriosos futuros crêr
que nos aproximamos de uma situacão na qual
tudo seria um mar de rosas...
Por essa época a Aliança Liberal
passava des palavras para os atos, isto é,
agia na sombra, conspirando a favor de um
movimento armado em cuja eclosão todos
acreditavam ou pelo menos julgavam
possível exceto o presidente Washington Luiz
em sua convicção de a 15 de novembro
daquele ano, entregar pacificamente o
govêrno da Republica a Julio Prestes, que se
tinha por eleito para substitui-lo no Catete...E
a vitoria da Revolução de Outubro seria como
o foi a vitoria da ABI, que até la seria de ir
suportando a situação difícil com a qual não
se habituava ilegível ,de suporta-la há tantos
anos. Tudo por fim, seria depois favoravel
para a Casa do Jornalista a ponto dela se
transformar em palácio suntuoso.
No entanto, a campanha política, que
resultaria em tantas vantagens para a ABI,
Alfredo Neves, referindo-se a ela, dizia que
nela “não houve um único sintoma de que a
mesma fosse moldada em princípios ou
sádios ideais democráticos". Mas embora
assim pensasse tratou de defender a
neutralidade da ABI em face dessa
campanha em que a imprensa tornara parte
ativa apaixonada mesmo "colocando-se cada
jornal onde melhor se ilegível os interesses
das suas empresa. E nos, meros operários
da inteligencia ficamos onde estavamos ao
serviço das mesmas, dando muito de nosso
esforço intelectual pelo quase nada que
auferimos em retribuição a um trabalho que
toca de perto com o sistema nervoso e que a
dos mais astenizantes da vida humana".
De 1930 a 1932 o mandato é de dois
anos, ex-vi do art. 23 dos estatutos
aprovados pela Assembléia Geral de 23 de
abril de 1930. Volta de novo á presidencia
Barbosa Lima Sobrinho.
Com a vitoria da Revolução de Outubro
e a ascenção de Getulio Vargas ao governo
da República es destinos da ABI se
conduzem a melhor caminho e os esforços
de diretores e associados, que jamais se
desanimaram, nem mesmo nos dias mais
dificeis e desanimadores das épocas
tenebrosas para que passara o país,
deixavam de fazer-se em vão. Daquele ano
de 1930 em diante, ano em que tudo
confirmando o bom pressentimento de
Alfredo Neves, fazia crer que ja nos
tinhamos
aproximado
de
uma
situação material definitiva, perfeitamente
compativel com a finalidade moral da
ABI, na coletividade brasileira. – foi
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o sonho de Gustavo de Lacerda tendo
realidade objetiva. Afastavam-se para sempre
os tropêços do caminho a ser trilhado
triunfalmente. A nossa ABI dava, enfim, início
ao seu próprio Renascimento, entrando em
uma áurea fase de sucessivas conquistas. E
o entusiasmo construtivo dos "baianos" ia
contagiando os demais jornalistas da capital
da República e, conseqüentemente, de todo o
Brasil. Aquele primitivo e quase inviável "club
de repórteres" de quando era vivo Gustavo de
Lacerda transformava-se agora, em "celluia
mater" da felicidade e da grandeza da
Pátria"... E, o que é mais significativo, dêle
queriam fazer parte, ditos, os restantes
trabalhadores da imprensa, inclusive, e com
insólito empenho, indivíduos estranhos à
classe ou dela pouco amigos, em seus
tempos de sofredora e perseguida. A quantos
vínhamos de longe e intransi eternamente
fiéis a ABI, era, como ainda é lisonjeiro e
emocionante o espetáculo. Nunca é tarde
para se ter a satisfação de saber que a
profissão a que nos dedicamos e que é talvez
a mais árdua, neurastenizante e mal
retribuida das profissões, conta assim com
adeptos
em
tamanha
quantidade!
Consolento-nos, pois, porque estamos bem
arrebanhados. E a união faz a fôrca, além de
ser consolo mútuo na tristeza é ser regozijo
comum na alegria...
Se fôsse dado aos mortos mesmo de
olhos invisíveis para os nossos olhos, a andar
olhando o que se passa neste mundo onde
vivemos, êle, aquele humilde repórter do
também já finalido "O País" estaria vingado,
sorrindo daqueles que então, o tinham
apenas
por
visionário
incorrigível
e
inconsequente, "socialista de fraque", mau
elemento ou mero repórter. Gustavo de
Lacerda estaria, se isso lhe fôsse dado, bem
pago da sua vida terrena.de quanto, rico de
idealismo e pobre de haveres, sacrificando se
exgotava amassando o pão de espírito com
que ilegível jornal, aliás um dos melhores da
época abastecia tôda a manhã, os seus
leitores, famintos de sensacionalismos
políticos e de reportagens de escândalos
sociais, principalmente as de polícia, relativas
aos grandes crimes passionais, em que o
repórter encontrasse, à farta, assunto
novelesco, no ira o do qual não dispensasse
a própria fantasia. A imprensa de anos atrás,
mais do que a do nosso tempo vivia da
politica e de tais reportagens que se tornavam
especialistas da maior importância, aquela,
para os redatores e colaboradores, ilegível
para os simples repórteres...
Hoje se cuida daquela e destas, nossa
imprensa, mais evoluída e portanto mais
civilizada,
cuida
também
do
quanto
caracteriza a vida social da nossa época em
um mundo em mudança, no mesmo tempo
que o mais surpreente elas suas incríveis
descoberta, o mais glorioso pelas suas
conquistas intelectuais, científicas e técnicas:
e no entanto, ou por isto mesmo, o mais
absurdo dos mundos dividido em dois blocos
que se hostilizam mutuamente, medindo
forças para um possível entre-choque de
extermínios recíprocos e de retrocesso à
barbarie. A nossa imprensa, felizmente para
ela e para a nacionalidade, ilegível unânime
em
seus
propósitos
pacifistas
e
conservadores, em nada contribui para que o
mundo esteja em tal situação. É que o
jornalismo brasileiro se compõe de idealistas,
que desejam para si o que desejam para,
toda a humanidade, no seio da qual cada
indivíduo, desta ou daquela raça, deste ou
daquele credo, desta ou daquela classe,
possa viver vida livre e feliz, porque no
mundo há lugar para todos e todos têm os
mesmos
direitos
a
uma
existência
correspondente à sua condição de ser
humano.
Eleito pela assembléia geral, realizado
dias antes, Barbosa Lima Sobrinho perante
o Conselho Deliberativo sua sessão de
maio de 1930, proferiu um breve expressivo
discurso, de que transcrevemos os seguintes
tópicos: "Impossibilitado de comparecer
a reunião da assembléia geral, não

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
quero, entretanto, deixar de indicar os têrmos
em que aceitei a minha candidatura à
presidência da Associação. Deixo de lado os
antecedentes,
que
poderiam
parecer
memórias de vaidade. Basta-me dizer-vos
que, se concordei com a minha indicação a
presidência,
é
que
me
pareceram
expressivas as instâncias e a justificação que
o meu distinto amigo, Doutor Alfredo Neves,
com a responsabilidade de seu merecido
prestígio no corpo eleitoral da Associação,
trouxe ao meu conhecimento. Ele poderá,
todavia, testemunhar-vos que subordinei a
minha aceitação a cláusula de que não
provocasse qualquer crise nesta sociedade,
e não envolvesse nenhuma hostilidade aos
nomes que estavam em foco. Não tinha e
não tenho motivos para atitudes de
beligerância diante de todos os consócios
que foram lembrados. Se algum intuito me
faz capitular diante do apelo do Dr. Alfredo
Neves, foi o desejo leal do congraçamento e
de paz. Não quero outro programa. Não é
outro o pensamento e de meus dignos
companheiros de diretoria. A eficiência de
qualquer administração está subordinada a
essa condição de paz e de harmonia, dentro
de uma sociedade onde os embaraços são
maiores que os recursos. Por isso não
aceitaria a presidência desta casa, para
diminuí-la em conflitos de que eu próprio
fosse a causa". "Não esqueci, mesmo nesse
momento que somos uma sociedade cuja
autoridade não corresponde aos elementos
que a formam. E os culpados somos nós, ou
é a nossa profissão, que desenvolve nos
seus adeptos a faculdade de crítica e
esquece comumente o senso de cooperação.
Para evitar êsses males, convém batalhar
cada vez mais para que esta Associação se
firme, como um campo neutro, onde devem
morrer tôdas as divergências que alimentam
a vida dos jornais. Aqui, não há partidos, não
há religiões, nem preferências. Mas é preciso
que cada um de nós colabore nesse esforço.
Policiando as nossas iniciativas e evitando,
sempre e sempre que por detraz delas se
dissimulem os nossos próprios interêsses". E
Barbosa
Lima
Sobrinho
desenvolveu,
realmente,
intenso
trabalho
de
congracamento entre os associados, ao
mesmo tempo que promovia a volta daqueles
que se haviam afastado da Associação, para,
como dissidentes, fundarem o Circulo de
Imprensa e a Associação de Imprensa
Brasileira, enfraquecendo assim o quadro
associativo da ABI e dando uma
demonstração pública de desunião da classe.
Visita, inesperadamente, a ABI fazendoo em hora em que não se encontrava
nenhum dos diretores para o receber, o
maior dos brasileiros, sob o ponto de vista
universal, e nosso glorioso Santos Dumont.
Como estivessemos, por acaso, presente e
fôssemos conhecidos do visitante, fomos
obrigadas a fazer as honras da casa, e
mostrando-a da melhor maneira que nos foi
possível...
Em 1931, a sede da ABI muda-se da
rua do Rosário para a rua do Passeio nº 62,
local
em
que
está
atualmente
o
Cinema Metro. Na primeira reunião do
Conselho Deliberativo, realizada, em sua
nova sede, a 5 de setembro daquele
ano, e aprovada a idéia de um dos
conselheiros no sentido de que a data de 10
de setembro, aparecimento, em 1808 da
"Gazeta do Rio de Janeiro" seja o «Dia da
Imprensa" e, como tal, comemorada
anualmente.
Na reunião do Conselho Deliberativo, a
19 de novembro daquele ano, e por proposta
de Oscar Sayão, foi aprovado unanimemente
que se devia "realçar o júbilo que a
classe
está
experimentando
pela
maneira cabal brilhante e completa com a
qual o jornal do Comércio" rebatera
as insinuações descabidas que se continham
no relatório ou parecer da sindicância relativa
a operações feitas no Banco do Brasil. O
velho órgão centenário ilegível, de
tradições culturais, que o tornam justo
titulo de ufania da civilização brasilei-

ra – que não é uma improvisação –
mostrou, de modo irrespondível que,
procedendo lisamente perante o seu
credor, tudo lhe cedeu, menos a honra e o
nome". Essa manifestação da ABI
provocou um dos mais brilhantes artigos
de FeIix Pacheco, que assim se inicia: "A
Associação Brasileira de Imprensa talvez
não se tivesse dado conta, ela própria do
significado e alcance da moção de
solidariedade com que acaba de distinguir
ao "Jornal do Comércio". O Brasil ainda
está vivendo, depois da derrocada da sua
velha máquina governamental e legislativa,
uma hora de flutuações. Não exageremos,
porém, o sentimento recôndito desse
tumulto de superfície. Tudo isso é natural
nas épocas como a que atravessamos, de
eversão profunda de todos os valores. Nós
temos, como jornalistas, a obrigação de
ser os auscultadores imparciais do os
fenômeno de renovação que se processa
debaixo de nossas vistas. E precisamos
olhar de modo bonachão para as soadas
artificiais que surgirem de permeio. Não há
nenhum
grande
drama
em
cujo
desenvolvimento de ação, a filáucia de
curtos figurantes deixe, às vezes, de
derivar para a comédia". Em Maio de
1931, graças à política cordial de Barbosa
Lima Sobrinho,que tudo vinha fazendo
pelo congraçamento e pela paz no seio da
classe, fundem-se com a ABI o Circulo de
Imprensa e a Associação de Imprensa
Brasileira, o que, só por si representa seu
inestimável serviço prestado à família
jornalistica. Além desse fato ausnicioso,
pouco depois, a 13 de janeiro de 1932,
outro fato de importancia se registra:
Pedro Ernesto, amigo e bemérito da classe
com médico, redobra o seu crédito de
benemerência mandando fazer, como
interventor do Distrito Federal, entrega do
terreno que embora pertencendo de direito
a ABI antigos prefeitos e o ex-terventor
Adolfo Bergamini, à vista de um parecer
contrário, dado pelo Sr. Miranda Valverde,
sentiram-se impedidos de solucionar o
caso, que, desde 1921, vinha dando sérias
preocupações as diretorias sucessivas da
ABI Herbert Moses, que desde junho de
1931 a presidia, foi o seu emissário junto
aos poderes públicos para fazer valer um
direito que se procurava ilegível. Pela sua
solicitude bem sucedida, Herbert Moses é
bom ilegível pelo Conselho Deliberativo,
tornando-se naturalmente, credor do
reconhecimento dos demais consócios, o
que propiciou a sua reeleição no ano
seguinte. Ao regosijo motivado pela
aquisição do terreno onde se construiria
dentro em breve a sede própria da ABI
fundou-se, no entanto uma nota triste: o
falecimento simultâneo de Dário de
Mendonça, ex-presidente da ABI e figura
muito conceituada e querida na classe
pelos seus dotes de espírito e coração.
Moses, reeleito toma posse a 13
de maio de 1932, sob os melhores
auspícios, visto contar com o apoio
da classe e a manifesta boa vontade
dos detentores do Poder, notadamente
do presidente Getúlio Vargas que fora
jornalista militante e que apezar de trocar
pela política e vir ocupando altos postos
do govêrno até chegar à presidência
da República, sempre dispensou sincera
simpatia aos que se dedicam a imprensa
como "trata trabalhadores do pensamento
escrito". Comece, pois no ano de
1932 uma era verdadeiramente aurea
para a ABI, tantas as possibilidades
de que passa ela a dispor para a
realização daquilo pelo qual desde a
sua fundação anseavam a seus sócios
mais dedicados cujo zêlo os levava, às
vezes, a rivalidades e desentendimentos.
As dificuldades materiais com que lutaram,
tôdas as diretorias anteriores cupam-se
pelas crises pelas quais passara até
ali
a
instituição
como
em
casa
que segundo o proverbio falta o pão
todos gritam e ninguém tem razão,
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assim foi a ABI durante a sua infância e
adolescência. Atingida, porém, à sua
maioridade, ficavam para tras os dias
infelizes da sua vida começante de difíceis
pequenas conquistas e fáceis graves
contratempos. Entrada na idade da razão,
entrava, como por uma inversão do destino,
no caminho da prosperidade porque se lhe
prodigalizavam agora todos os ensejos para
a conquista dos bens materiais, que
constituir-se-lhe-iam
a
almejada
emancipação econômica. Tudo nêsse
sentido lhe seria, daquele ano em diante, de
uma prodigalidade surpreendente. Todos os
sócios exultavam, conjugando boa vontade,
energias,
dedicações
e
altruísmo,
a fim de que a ABI aproveitasse o máximo e
fôsse em realidade muito além do que
poderia ter sonhado aquele repórter humilde,
mas idealista de vinte e cinco anos
antes, mal compreendido tido um pobre
visionário e às vezes, por um elemento
Perigoso...
Moses, tendo a secundá-lo figuras de
prestigio no jornalismo, entregou-se de corpo
e alma à ABI, tudo fazendo em prol da casa
do Jornalista. Pedro Ernesto dera o terreno,
situado num dos melhores e mais valiosos
locais no centro urbano. O resto, Isto é o
dinheiro necessário para o custeio de
despesas com a construção do edifício êsse
seria dado pelo presidente Getúlio Vargas,
amigo da classe e, portanto, aquele que se
reservava para ser o grande benemérito da
ABI, o seu Mecenas, em suma. E Moses
dividiu-se, multiplicou-se, somou-se e, ás
vezes diminuiu-se, dormindo e comendo, às
pressas, apelidando-se de "mosquitoelétrico",
mas
homem
múltiplo
e
extremamente ativo, estreitava mais o
assedio em torno dos poderosos, visando
aquele que, à frente do Govêrno, lhe
forneceria, mais dia menos dia, os recursos
financeiros de que se precisava. Tanto
rondou a cidadela que afinal, a penetrou e
conquistou isto é, começou a conseguir o
dinheiro para a construção da sede e da ABI,
então a rua do Passeio, em prédio de
aluguel e instalada em desacôrdo com a
dignidade da classe cuja importancia social
se
ia
reivindicando
lenta,
difícil,
mas
seguramente.
E
o
Presidente
Getulio
Vargas
deu
os
primeiros
quatro milhões de cruzeiros, com os quais se
e iniciou a construção da sede própria
da ABI. E Meses, sempre apoiado e
auxiliado
pelos
demais
diretores,
conselheiros e consócios dedicados, poz
mãos à obra.
Os
recurso
financeiros
eram
suficientes. Meses, porém, não se desanima,
ao contrário estimula-se. O presidente
Getúlio Vargas, assediado, dá mais dois
milhões de cruzeiros, e as obras
prosseguem. O dinheiro, no entanto, ainda
era pouco. Para a realização de quanto
estava planejado, seria necessário o dobro
da quantia já conseguida. E o Presidente
autoriza dessa vez um empréstimo de quatro
milhões de cruzeiros, em condições
excepcionais. Então, sim, a sede da ABI
poderia concluir-se, de acôrdo com o que se
havia projetado.
Da rua do Passeio mudou-se a ABI, em
1936, para o primeiro andar do prédio à rua
Alvaro Alvim, 24, de onde, em princípios de
1938, se transferiu para a sua sede própria,
acomodando-se no primeiro andar ainda não
de todo concluído. Enfim: estava em "sua"
casa, que, dentro em pouco, seria um
suntuoso monumento arquitetônico, como,
de fato, passou a ser de 1940 em diante.
Meses, sempre reeleito de 1931 até o
presente, jamais se deu por satisfeito ou
cansado. Os anos e as preocupações de
todos os dias, aqueles o remoça e estas o
estimulam, e ei-lo o mesmo de sempre,
pugnando sem desfalecimentos um pela
Casa do Jornalista, que ele encontrara, em
1931, com oitocentos sócios, e a vê
atualmente com mais de quatro mil...
Substituído o presidente Getúlio
Vargas pelo General Enrico Gaspar
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Dutra na chefia do Governo, Moses,
embora fosse outro o ambiente em
que teria de mover-se, adaptou-se
logo a ele e conseguiu que, daqueles
quatro
milhões
de
cruzeiros
emprestados, dois milhões fossem
doados á ABI. E, sendo prefeito do
Distrito Federal o general Angelo
Mendes de Morais, este se incluiu
também na lista dos grandes
beneméritos da ABI, pois que lhe
relevou imposto num total de um
milhão e quinhentos mil cruzeiros. Se
vários são aqueles aos quais a ABI e
os jornalistas muito devem, a nenhum
devem mais do que a Herbert Moses,
que, somado tudo quanto vem
fazendo, é o maior dos beneméritos,
tanto da Casa do Jornalista, quanto
daqueles que se dedicam ao
jornalismo brasileiro. Sejamos justos:
não fosse Herbert Moses, e a ABI não
seria o que é, por muito que, sem ele,
fizéssemos por ela.
Estará, porém realizado de todo o
sonho de Gustavo de Lacerda e os
que
nos esgotamos na mais
astenizante das profissões já acaso
atingimos a uma posição condigna e à
altura dos nossos sacrifícios no
cumprimento do dever profissional? Já
não somos, como no tempo de
Gustavo de Lacerda, os últimos dos
proletários do Brasil? Seja qual for a
resposta a estas perguntas, ainda são
muitas e árduas as conquistas a fazerse, a fim de que, como "trabalhadores
do
pensamento
escrito",
como
intérpretes
e
ornentadores
da
nacionalidade, tenhamos o de que
necessitamos, livrando-nos de recorrer
a outros expedientes fora do
jornalismo. Moses no tocante a Casa
do
Jornalista,
mais
do
que
desejavamos: deu-nos um suntuoso
palácio! Falta-nos o resto...
Agora, alguns dados igualmente
lijeiros e incompletos, relativos a
Gustavo de Lacerda, de cujo
centenário
de
nascimento
nos
ocupamos. Filho de Manoel Batista de
Oliveira e Maria das Dores Lacerda,
nasceu ele a 21 de fevereiro de 1853,
no Desterro (hoje Florianópolis), no
Estado de Santa Catarina, e morreu a
4 de setembro de 1909, em um quarto
particular
da
Santa
Casa
de
Misericórdia do Rio de Janeiro, onde
se internara a 27 de julho do mesmo
ano, enfermo de "artério esclerose".
segundo o atestado de óbito passado
pelo Dr. Alberto Goulart. Morava no
Beco da Carioca, hoje de seu nome
era solteiro e tinha 56 anos de idade
(ao internar-se na Santa Casa,
declarou ter 55 anos, o que, se exato
teria ele nascido em 1854). Foi
sepultado no dia seguinte ao de sua
morte, na cova rasa 1.342 do cemitério
São João Batista. Seus ossos à
maneira de outros que, antes e depois
dos dele, estiveram naquela mesma
cova
em
situação
idêntica,
transportaram-se para o ossoário
comum e por fim, transformaram-se em
pó. Pobre e mestiço, Gustavo de
Lacerda entrou para o Exército vindo
para o Rio onde, no posto de sargento
conseguir ingressar na Escola Militar
da
Praia
Vermelha
de
onde
pouco depois, neutralmente nem sus
idéias revolucionárias, foi excluído.
Viu-se, em seguida na cidade de
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Santos, lutando pela subsistência no
comercio, como auxiliar de guardalivros. Demorou-se pouco tempo ali,
regressa ao Rio onde tinha residentes
o irmão (já falecido) e a irmã (hoje
residente em São Paulo, professora
jubilada
e,
apesar
da
idade,
preocupada em escrever um livro
sôbre o fundador da ABI, ao que nos
informa a sua sobrinha, funcionária da
Associação. Aqui no Rio, Gustavo de
Lacerda, imbuído das novidades
ideológicas importadas da Europa viu
que o melhor caminho a se traçar para
exteriorizar-se seria a imprensa, na
qual poderia exercer a sua ação
altruística, em beneficio principalmente
o das criaturas humanas desprotegidas
e sofredoras. E ingressou resoluto no
jornalismo, sem antes haver pensado
na reação dos responsáveis materiais
pela estabilidade das empresas
jornalisticas e na indiferença dos
jornalistas, aqueles que o teriam por
um elemento perigoso, e estes, por um
visionário, que se admirava e estimava
pela nobreza e bondade do seu
coração e muito pouco pelas suas
idéias generosas, ainda que por
aquelas e estas Gustavo de Lacerda
honrasse a sua raça e fôsse, portanto,
um invulgar no meio em que vivia.
Como
todos
os
convictos
e
fanatizados, Gustavo de Lacerda havia
de ir até o fim, fiel aos seus
sentimentos e pensamentos. Ponto lhe
importavam sacrificios, quando ele se
dava como exemplo de que um
jornalista de qualquer categoria e
tendência não devia ser outra coisa
senão
e
exclusivamente
um
profissional de imprensa. Para isso
porém, cumpria a ele pugnar nelas
seus próprios direitos morais e
materiais correspondendo à sua
missão social. E foi o que fez dali em
diante o obscuro repórter a quem, no
entanto, não se permitiu ir alem, nos
jornais por onde andou. Dizem que
chegou a ter um periódico próprio, do
qual êle sozinho era tudo, e tudo
escrevia
encontrando
válvula
escanatória para o que lhe enchia o
consciente e o subconsciente. Qual,
porem poderia sido esse periódico?
Ninguém o sabe, embora haja quem
diga seja "O Carbonário", panfleto que
durante alguns anos, alarmou o
ambiente social carioca com suas
verrinas e ilegível. Isto, no entanto,
não corresponde a verdade. Quando
muito nele poderia ter Gustavo de
Lacerda, algumas vezes, colaborado
anonimamente.
Teria êle acaso, antes de "O País"
andado por outros jornais, entre o mais
apontam, sem provas concretas, a
"Gazetinha", de Artur Azevedo, o "Meio
Dia" de Pardal Mallet, a "Imprensa", de
Ruy Barbosa, e "A Notícia", de
Rochinha? Sendo de modestos
recursos mentais. Gustavo de Lacerda
não deixou rastro por onde transitou na
imprensa daquela época. Não tivesse
furdado a Associação de Imprensa,
nem mesmo em "O Pais", teriamos
hoje noticias da sua existência, não
obstante as suas idéias socialistas e os
seus
propósitos
generosos,
principalmente em seleção a seus
colegas repórteres como ele e todos
de vida mais ou menos, atribuiu cada,
como soe ser a daqueles que

não conseguem atingir aos altos
postos jornalísticos, em empresas de
estáveis bases econômicas, porque
proprietárias de jornais e revistas de
grande aceitação pública. Assim
sendo, melhor do que nos valermos da
fantasia, das suposições sem base e
dos
testemunhos
indecisos
ou
falaciosos, o apegarmo-nos ao que,
relativo a Gustavo de Lacerda, nos
vem do tempo em que êle, durante os
oito últimos anos de sua eristência,
esteve em "O Pais"., em cujas colunas
não se impôs como jornalista,
mantendo-se sempre apenas modesto
reporter, de quem, no entanto,
nenhuma reportagem sensacional se
conhece, relembrada por aqueles que
conviveram com ele sob o mesmo
teto. Todos, que o conheceram,
pintam-no como modesto profissional,
mas boníssimo, sempre a pregar, não
por escrito, mas por palavra, seu
socialismo, principalmente quando
estava sem dinheiro... Em tais
ocasiões aflitivas, após andar em vão
no encalço de minguado "vale",
Gustavo de Lacerda tornava-se mais
socialista do que nunca. E, então, no
seu conceito, como no de tanta gente
de nosso tempo, o capitalismo e a
burguela eram o malefício do mundo,
os únicos responsáveis pelos destinos
dos necessitados, dos párias e dos
mendigos. A sua retórica inflamava-se,
pregando a necessidade que tinha o
Jornalista de ser independente para
melhor exercer a sua ação social.
Gustavo de Lacerda mirava-se no
espelho de si próprio, e isto lhe
bastava como argumento vivo e
irrefutável. Seu exemplo valia por
todos os exemplos, simbolizando
quantos no jornalismo não passavam
da sua obscura e inglória banca de
repórter, principalmente em um jornal
como o de João Lage, que a quaquer
outro assunto preferia os artigos
políticos firmados nos nomes ilustres,
as intrigas palacianas e ministeriais as
crônicas mundanas amáveis... Ao
demais o que poderia Gustavo de
Lacerda redigir digno de aprêço ou
admiração se ele dispunha de cultura
rudimentar adquirida através de um
autodidatísmo ambulante, de leituras
apressadas e mal digeridas? Apesar
de sincero, constato mesmo, o
socialismo de Gustavo de Lacerda era
apenas Intuitivo e nada racional. Dai o
epíteto que o lhe davam de
"visionário" (os confrades que o
estimavam pela sua bondade de
boêmio sem excessos, amante das
boas maneiras e das boas aparências,
tanto assim que, a exemplo dos
demais da redação de "O Pata" e raro
desprezava o fraque, as calças
listradas, e as polainas cinzentas ...
Influenciado por Benos Kronotkin
Marx, Malon e quantas mais em volta
na Europa se ocupavam com
socialismo, comunismo e anarquismo.
Gustavo de Lacerda naturalmente
atendendo ao que melhor condizia com
a os seus sentimentos humanitários e
tendência
altruística
preferiu
o
socialismo. E, sempre que lhe era dada
expunha suas idéias, procurando
adeptos para elas. Não se contentava
com fazê-lo verbalmente; fazia-o,
também por escrito, quando (o que vira
não lhe era fácil), encontrava quem o
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publicasse. Foi mais longe: apesar de
paupérrimo,
publicou
á
própria
custa um opúsculo, em 1901, intitulado
"O Problema Operário no Brasil",
com
o
sub-titulo
(Propaganda
Socialista). Gustavo de Lacerda
pregava
a
necessidade
dos
nossos operários se unirem em partido
político, a fim de reivindicar os
seus
direitos
sociais.
"O
que
importa – dizia êle – primeiro que tudo
é que se organizem, se unifiquem, se
associem,
pelo
interesse
comum, constituindo partido, que
seja como que um exercito formado
para a nova cruzada do bem, da
civilização nova, do ideal humanitário".
Além dessa publicação, Gustavo de
Lacerda foi o redator do programa de
reivindicações do Centro Operário
Radical,
fundado
em
1902.
Tudo isso em uma época na qual a
questão trabalhista se tinha por um
simples caso de policia... Se nada
conseguiu a favor do operariado, havia
ele de algo conseguir em benefício de
seus colegas de imprensa, os quais, no
seu conceito, eram, na época os
últimos dos proletários do Brasil.
Mais pelo sentimento que pela
inteligência foi Gustavo de Lacerda
precursor do sindicalismo de classe em
o nosso pais. Ao fundar a Associação
de Imprensa, sua preocupação era vêla um dia instituição prestigiada e
prestigiosa, no seio da qual os
jornalistas
mutuamente
se
amparassem e se defendessem,
principalmente, nos momentos de
crise, quer nos acidentes da fortuna,
quer nos incidentes da carreira,
segundo a expressão feliz de Dunshee
de Abranches. Por ter pensado mais
em seus companheiros de trabalho de
que em si próprio, é que hoje, há quase
meio século do seu desaparecimento
de enire os vivos, nós que somos
profissionais de imprensa, o evocamos
agradecidas e reverenciosos, em
sincera homenagem á sua memória.
Se ilegível o temos por um mestre,
temê-lo um símbolo. Que outros
mesmo depois de mortos, nos guiem
os pensamentos; êle, que também já
se desfes em pó, tornou-se em um gula
dos nossos sentimentos fraternais. E
nem por isto a sua glória é menos
expressiva, nem êle desejaria mais, ou
talvez jamais teria tido, em vida,
semelhante aspiração. A modéstia da
sua existência e o apoucado da sua
cultura cedem lugar à bondade e á
nobreza do seu coração, e estas, por si
sós, valem um tesouro igual, senão
maior, ao que lhe teria dado uma
inteligência luminosa, se possuisse
esta sem aquelas. Se não foi um gênio,
foi um bom que sinceramente augurava
a felicidade para si e para os seus
semelhantes. E isto nos basta para que
o tenhamos por um símbolo da nossa
classe, mais de sonhadores e
visionários do que de realistas e
práticos, sempre, porém, ansiosos por
verem seus sonhos transformados em
realidade, o que, às vezes, se verifica.
E aprova temô-la no próprio Gustavo
de Lacerda, em sua antevisão do futuro
da ABI, que em um belo palácio, sua
sede própria se vai constituindo em
tudo quanto o seu fundador previra que
ela fôsse.
Renato Travessos
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SENADO FEDERAL

Relação das Comissões
Diretora
Presidente – Marcondes Filho.
1º Secretário – Alfredo Neves.
2º Secretário – Vespasiano Martins.
3º Secretário – Francisco Gallotti.
4º Secretário – Ezechias da Rocha.
1º Suplente – Costa Pereira.
2º Suplente – Prisco dos Santos.
Secretário - Julio Barbosa, Diretor Geral da
Secretaria do Senado.
1º – Ivo d'Aquino – Presidente.
Comissões Permanentes
Comissão de Finanças
1º – Ivo d'Aquino – Presidente.
2 – Ismar de Gois – Vice-Presidente.
3 – Alberto Pasqualini.
4 – Alvaro Adolfo,
5 – Apolônio Sales.
6 – Carlos Lindenberg.
7 – César Vergueiro.
8 – Domingos Velasco.
9 – Durval Cruz.
10 – Mathias Olympio.
11 – Pinto Aleixo.
12 – Plinio Pompeu.
13 – Veloso Borges.
14 – Vitorino Freire.
15 – Walter Franco.
Secretário – Evandro Viana Diretor de
Orçamento
Reuniões as quartas e sextas-feiras, as
16 horas.
Comissão de Constituição e Justiça
Dario Cardoso – Presidente.
Aloysio de Carvalho – Vice Presidente.
Anísio Jobim.
Attilio Vivacqua.
Camilo Mercio.
Clodomin Cardoso.
Ferreira de Souza.
Gomes de Oliveira.
Joaquim Pires.
Olavo Oliveira.
Waldemar Pedrosa.
Secretario – Luiz Carlos – Vieira da
Fonseca.
Auxiliar – Marilia Pinto Amando
Reuniões – Quintas-feiras, à 9,30 hora.
Comissão de Educação e Cultura
1 – Flávio Guimarães – Presidente.
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice
Presidente.
3 – Arêa Leão.
4 – Hamilton Nogueira.
5 - Levindo Coelho
Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade.
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda
Cavalcanti.
Reuniões – Quartas-feiras, às I5,00
horas.
Comissão de Redação
1 – Clodomir Cardoso - Presidente
2 – Joaquim Pires – Vice Presidente.
3 – Veloso Borges.
4 – Costa Pereira.
6 – AIoysio de Carvalho
Secretário – Glória Fernandina Quintela.
Auxiliar – Nathercia Sá ilegível.
Reuniões as quarta feiras as 16 horas.
Comissão de Relações Exteriores
Mello Vianna – Presidente.
Mathias Olympio – Vice-Presidente
Djair Brindeiro.

Bernardes Filho.
Ferreira de Souza
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Reuniões às segundas-feiras, às 16
horas.
Secretário – Lauro Portella.
Comissão de Saúde Pública
Levindo Coelho – Presidente.
Alfredo Simch – Vice-Presidente.
Prisco Santos.
Vivaldo Lima.
Durval Cruz.
Secretário – Áurea de Barros Rêgo
Reuniões – Quintas-feiras, às 15 horas
Comissão de Transportas, Comunicações e
Obras Públicas
Euclydes Vieira – Presidente
Onofre Gomes – Vice-Presidente
Alencastro Guimarães.
Othon Mãder
Antonio Bayma
Secretário – Francisco Soares Arruda.
Reuniões – Quartas-feiras, às 16 horas.
Comissão do Serviço Público Civil
Prisco do Santos – Presidente.
Luiz Tinoco – Vice Presidente
Vivaldo Lima
Mozart Lago.
Costa Pereira
Secretário Franklin Palmeira Diretor de
Serviço
Reuniões – Terças feiras, às 17 Horas.
Comissões Especiais
Comissão Especial para emitir parecer sobre
o Projeto de Reforma Constitucional nº 2 de
1949
Aloysio de Carvalho – Presidente.
Dario Cardoso
Francisca Galloti
Anisio Jobim
Cármino Mercio
Clodovil Cardoso.
Soroine Baçuria
Bernadete Filho.
Marcones Filho.
Domingos Velasco
Olavo Oliveira
João Villasboas
Secretaria – Aurea de Barros Rego.
Comissão Especial para emitir parecer sobre
o Projeto de Reforma Constitucional nº1, de
1951.

Comissão Especial de Revisão
do Código Comercial
1 – Alexandre Marcondes Filho –
Presidente.
2 – Clodomir Cardoso – Vice-Presidente
3 – Ferreira de Sousa – Relator.Geral.
4 – Attilio Vivacqua.
5 – Victorino Freire.
Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade.
Comissão Especial para Estudo da
concessão dos Direitos Civis a Mulher
Brasileira
Mozart Lago – Presidente.
Alvaro Adolpho – Vice-presidente
João Villasboas.
Gomes de Oliveira.
Attilio Vivacqua
Domingos Vellasco.
Victorino Freire.
Secretario – Ninon Borges.
Comissão Especial de Investigação sobre as
condições materiais instalações da Justiça d
Distrito Federal e órgãos relacionados
Mello Vianna – Presidente.
Alencastro Guimarães – Relator
Attilio Vivacqua.
Camilo Merelo
João Villasboas.
Secretario – Ivan Palmeira.
Auxiliar – Elza G Senbroeder.
Comissão, Especial para emitir parecer sobre
o Projeto de Reforma Constitucional nº1 de
1952
Mello Vianna – Presidente.
Joaquim Pires – Vice-Presidente
Attilio Vivacqua – Relator
Dario Cardoso

Mello Vianna – Presidente

Aloysio de Carvalho

Olavo Oliveira – Reitor

Camile Mecio.

Dario Cardoso.
Anísio Jobim
Canuto Mereto

Anísio Jobim
Clodomir Cardoso

lvo d’Aquino

Gomes de Oliveira

Alfredo Neves

Ivo d’Aquino.

Ferreira de Sousa
Aloysio de carvalho
João Villasboas
Joaquim Pires
Alberto Pasquarial.
Attilio Vivacqua
Antônio Bavma
Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade.

Carlos Sabova
Alfredo Neves]
Alencastro Guimarães
(*) Substituido pelo Senador Hamiton
Nogueira
Secretario – Luis Carlos Vieira da
Fonseca.
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Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o
cimento
Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice Presidente.
Julho Leite.
Landulpho Alves
Mario Motta
Secretario – Lauro Portella.
Atas das Comissões
Comissão de Educação e Cultura
1ª
REUNIÃO
DE
INSTALAÇÃO,
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 1953.
Aos 24 dias do mês de março de 1953,
as 15 horas, na Sala de ilegível do Senado
Federal, presentes os Srs. Senadores Cícero
de Vasconcelos, Hamilton Nogueira e Lerinco
Coelho, que na forma do § 2º do art. 40 do
Regimento interno assistente a presidência
deixando de comparecer com causa
justificada os Srs Senadores. Flavio
Guimarães e Arca Leão, reune-se esta
Comissão Permanente para o 1m especta de
ilisitação e eleição de seu Presidente e Vice
Presidente, conforme dispõe o regimento
acima citado.
Procedida a votação verifica-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Flavio Guimarães – 3 votos.
Para Vice-Presidente:
Cícero de Vasconcelos – 2 votos.
Levindo Coelho – 1 voto.
O Sr, Presidente aipos proclamar
ilegível os Srs. Senadores mais votados em
pronunciar preve a locução congralatoria pela
reeleição dos Senhores Senadores Flávio
Guimarães e Cícero de Vasconcelos
ressaltando a excelente atuação desses
ilustres Membros na Comissão nas sessões
regisativas anteriores convida o Sr. VicePresidente a assumir a Presidência em
virtude da ausência do Sr. Presidente eleito.
O Sr. Vice-Presidente em exercício em
seu nome e no do Sr. Presidente eleito
agradece as palavras do orador que o
antecedeu com a palavra e a bondade ao
seus Pares ascendendo de aos cargos para
os quais vêm de ser eleito.
A seguir a Comissão estabeleceu as
quartas-feiras as 15 horas como ela e nora
para suas reuniões ordinárias.
Nada mais havendo a tratar levantara
pra a reunião lavrando eu João Alfredo
Ravasco de Andrade Secretario a presente
ata que, uma vez aprovada sara assinada
pelo Sr. Presidente.
Comissão de Segurança Nacional
1º REUNIÃO EM 24 DE MARÇO DE 1953
As 16 noras, sob a presidência nos
termos da Regimento do Sr. Senador
Magalhães Barata presentes os Srs.
Senadores Pinto Aleixo Onorfre Gomes Ismal
Góis e Valter ilegível ausentes com causa
justificada os Srs Senadores Silvio curio e
Roberto Gasses reúne-se esta ilegível são
com o objetivo de eleger seu presidente e
Vice-Presidente.
Apurados os votos dos presentes são
proclamados eleitos Presidente e VicePresidente
respectivamente
os
Srs.
Senadores Pinto Alexandre Gomes ambos
cola 4 votos ilegivel do Sr Senador
Magalhães Ilegível 1 cota para Presidente e
outra para Vice.
Após haverem os eleitos agradeciam a
confiança de seus pares encerra-se a reunião
lavrando eu Ari Rernner Veiga de Castro a
presente ataque unia ver aprovada será
assinada pelo Sr. Presidente.
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Comissão de Saúde Pública
1ª REUNIÃO. EM 20 DE MARÇO DE
1953, DA 3ª SESSAO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 2ª LEGISLATUDA
Instalação
Aos vinte e três dias do mês de
março de mil novecentos e cinqüenta e
três, às quinze horas, na Sala de Leitura
do Senado Federal e nos têrmos do art. 40
do Regimento Interno presentes os Srs.
Levindo coelho, Prisco Santos, Vivaldo
Lima e Curvai Cruz, reune-se a
Comissão de Saúde Púbilca, Deixa de
comparecer por motivo justificado, o Sr.
Alfredo Simch.
O Sr. Levindo Coelho, que assume a
presidência dos trabalhos, procede à
eleição
para
Presidente
e
Vice
Presidente cujos resultados obtidos são os
seguintes:
Para Presidente:
Levindo Coelho – 3 votos.
Alfredo Simch – 1 voto.
Alfredo Simch – 4 votos.
Em seguida, o Sr. Levindo Coelho
gradece a seus pares a confiança e
distinção ao reconduzí-lo à presidencia
dos trabalhos da Comissão.
Nada havendo mais que tratar
encerra-se a reunião. lavrando eu. Aurea
de Barros Rêgo, Secretário a presente ata,
que, depois de aprovada será assinada
pelo Sr. Presidente
Republica-se por ter saído com
incorreções.
Comissão de Redação
1ª REUNIÃO, EM 23 DE MARÇO DE 1953
Instalação
Aos vinte e três dias do mês de
março de mil novecentos e cinquenta e
três às quinze horas e quarenta e cinco
minutos, na sala de leitura do Senado
Federal, reune se a Comissão de Redação
desta Casa de conformidade com o art 40
do Regimento Interno para instalação dos
seus trabalhos em correspondência com a
nova sessão legislativa inaugurada a
quinze do mês corrente assim como para a
eleição dos seus Presidente e VicePresidente.
Acham se presentes os Srs.
Senadores Joaquim Pires, Aloysio de
Carvalho, Costa Pereira e Velloso
Borges, eleitos para constituirem a
Comissão o durante a nova sessão
legislativa, deixando de comparecer
por
motivo
justificado,
o
quinto
membro da Comissão Sr. Senador
CIodomir Cardoso.
De acôrdo com o art. 40. § 2º do
regimento interno, assume a presidência o
Sr. Senador Joaquim Pires que anuncia ter
a mesma por finalidade a eleição do
Presidente e do Vice-Presidente da
Comissão e a instalação desta para e
tarefa que lhe compete no novo período
legislativo.
De acôrdo com o Regimento
Interno precede-se à eleição por
ilegível
secreto
e
feita
a
apuração dos votos verifica se o seguinte
resultado.
Para Presidente Senador Clodomir
Cardoso quatro votos.
Para
Vice-Presidente:
Senador
Joaquim Pires dois votos e Senado Aloysio
de Carvalho dois votos
O Sr. Presidente declara então o
resultado por que se acham eleitos:
Senador

elevada estima e distinta Consideração. –
Ruy Almeida, 1º Secretário.

9ª SESSÃO EM 26 DE MARÇO DE 1953

Os Govêrnos da República dos
Estados Unidos do Brasil e dos Estados
Unidos da América.
Tendo em mente os compromissos,
que
assumiram
pelo
Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca e
outros instrumentos internacionais, de
auxiliar qualquer Estado Americano
quando vitima de um ataque armado e de
agir em conjunto para a defesa comum e
para a manutenção da paz e da segurança
do Hemisfério Ocidental:
Desejosos de fomentar a paz e a
segurança internacional dentro do quadro
geral da Carta das Nações Unidas, por
meio de medidas que aumentem a
capacidade das nações, devotadas aos
propósitos e princípios da Carta, de
participar
de
modo
eficaz
de
entendimentos no interêsse da ilegítima
defesa individual e coletiva, ,em apôio dos
ditos propósitos e princípios:
Reafirmando a decisão de cooperar
plenamente na tarefa de proporcionar
fôrças armadas às Nações Unidas, de
conformidade com a Carta, e de chegar a
um acôrdo sôbre a regulamentação e a
redução universais de armamentos,
mediante garantias satisfatórias contra a
sua violação:
Tendo em vista o apôio que o
Govêno dos Estados Unidos da América
tem prestado a êsses princípios.
promulgando a Lei de Assistência e
Defesa Mútua. de 1949. com as
respectivas emendas, e a Lei de
Segurança Mútua, de 1951, que dispõem
sôbre a prestação de ajuda militar as
nações que, com aquele país, tenham
estabelecido
ajustes
de
segurança
coletiva:
Desejoso de fixar as condições que
deverão reger a prestação de tal
assistência por parte de um e outro
Govêrno contratante:
Designaram
para
êsse
efeito
Plenipotenciários
que
acordam
no
seguinte:

Oradores inscritos para o expediente
1 – Sen. Assis Chateaubriand.
2 – Sen. Hamilton Nogueira.
3 – Sen. Onofre Gomes (Exp. e após
Ordem do Dia).
4 – Sen. Apolonio Sale.
5 – Sen. Ivo d'Aquino.
ATA DA 8ª SESSÃO EM 25 DE MARÇO
DE 1953
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ FILHO
PRESIDENTE E MARCONDES FILHO,
VICE-PRESIDENTE
As 14,30 horas comparecem os
Senhores Senadores:

Para Vice-Presidente:

Presidente:
Cardoso.

tratar o Sr. Presidente encerra os trabalhos
da reunião: e eu, Glória Fernandina
Quintela, Redator de Anais e Documentos
Parlamentares, que servi de Secretário,
lavrei a presente ata, a qual, depois de
aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente

Clodomir

Vice-Presidente: Senador Joaquim
Pires.
O Sr. Presidente da reunião, atual
Vice-Presidente da Comissão na ausencia
do Presidente eleito designa de acôrdo
com o art. 58 do Regimento Interno. Glória
Fernandine ilegível para Secretário da
Comissão.
às dezesseis horas e dez minutos
depois
de
proclamar
instalada
a
Comissão, porque nada maís há que

Waldemar Pedrosa.
Anisio Jobim.
Prisco dos Santos.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Antonio Bayma.
Victarine Freire.
Arêa Leão.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Onofre Gomes.
Pinto Pompeu.
Kerginaldo Cavalcanti.
Assis Chateaubriand.
Apolonio Sales.
Novaes Filho.
ilegível do Rocha.
Landulpho Alves.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Luiz Tinoco.
Attilio Vivacqua.
Sá Tinoco.
Alfredo Neves,
Alencastro Guimarães.
Hamilton Nogueira.
Fernardes Filho.
Levindo coelho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Domingos Velasco.
Dario Cardoso.
Costa Pereira.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Camile Mercio (37).
O SR. PRESIDENTE: – Acham se
presentes 37 Srs. Senadores. Havendo
número legal está aberta a sessão. Vai-se
proceder à leitura da ata
O SR. 4º SECRETARIO (Servindo
De 2º): – procede à leitura da ata da
sessão anterior que posta em discussão é
sem debate aprovada.
O SR. 1º SECRETARIO lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
– Do Sr. Secretário da Presidência da
República encaminhando autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara n. 255-52 em
vista de. sôbre os mesmos, não se haver
manifestado
o
Sr.
Presidente
da
República.
A Promulgação.
– Do Sr. Ministro do Trabalho
acusando
o
recebimento
de
comunicações.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor secretário:
Com referência ao ofício n. 139, de
18 do corrente, do Senado, tenho a honra
de transmitir junto a êste, cópia autêntica
do Acôrdo de Assistência Militar assinado
no Rio de Janeiro, de 15 de março de
1972, entre a República dos Estados
Unidos do Brasil e os Estados Unidos da
América.
Aproveito o ensejo para reiterar a
Vosso Excelência os meus protestos de

ACÔRDO DE ASSISTÊNCIA MILITAR
Entre a República dos Estados Unidos do
Brasil e Estados Unidos da América

Artigo I
1º – Cada Govêrno proporcionará ou
continuará a proporcionar ao outro, ou
outros Governos indicados em cada caso
por acôrdo das Partes Contratantes. os
equipamentos, materiais, serviços ou outra
espécie de assistência militar que seja
autorizada pelo Govêrno prestante, de
conformidade com os têrmos e condições
a serem ajustadas, A prestação de
qualquer assistência que seja autorizada
por uma ou outra Parte Contratante deverá
ser compatível com a Carta das Nações
Unidas. Essa assistência se destina a
promover a defesa do Hemisfério
Ocidental em conformidade com os planos
que determinem a participação de ambos
os Governos em missões relevantes para
a defesa do mesmo Hemisfério. A
assistência prestada pelo Govêrno dos
Estados
Unidos da
América,
em
cumprimento dêste Acôrdo será fornecida
em observância das disposições e estará
sujeita a todos os têrmos, condições e
dispositivos relacionados com a cessão da
vigência da Lei de Assistência e Defesa
Mútua, de 1949, da Lei de Segurança
Mútua, de 1951, das respectivas leis
modificativas e suplementares e verbas
orçamentárias correspondentes. Os dois
Governos negociarão, periodicamente,
ajustes por menorizados, por troca de
notas, para aplicar o disposto neste
parágrafo
2º – Cada Govêrno se compromete a
fazer uso eficaz da assistência recebida do
outro de conformidade
com êste
Acôrdo, no
sentido
de
pôr em
execução
os
planos
de
defesa,
aceitos por ambos. que determinem
a sua participação em missões relevantes
para a defesa do Hemisfério Ocidental, e
não
utilizará
essa
assistência
para fins diversos daqueles para que foi
fornecida, sem a prévia anuência do
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outro Govêrno. A transferência de
equipamentos ou materiais sob a condição
de reembôlso de valor será feita de
conformidade com os têrmos condições
relativos à mesma que setam ajustados
entre os dois Governos.
3º – Serão negociados ajustes para a
restituição, a um ou outro Govêrno, para
os devidos fins, de equipamentos e
materiais (exceto quando fornecidos sob
condição de reembôlso de valor) que
tenham
sido
proporcionados
em
cumprimento do presente Acôrdo e que se
tornem desnecessários para os fins a que
originariamente haviam sido destinados.
4º – A bem da segurança comum,
cada Govêrno se compromete a não
transferir, sem o prévio consentimento do
outro, a pessoa alguma, a menos que seja
seu funcionária, oficial das suas fôrças
armadas ou representante, nem a
qualquer Governo, a propriedade ou a
posse de todo equipamento, material ou
serviço, fornecido de conformidade com
êste
Acôrdo.
A
transferência
de
quipamentos ou materiais sob a condição
de reembôlso de valor será feita de
conformidade com os termos o condições
relativos à mesma, que sejam ajustados
entre os dois Governos.
5º – Se os fundos distribuídos para a
realização de quaisquer programas de
assistência empreendidos pelo Govêrno
dos Estados Unidos da América, segundo
o presente Acôrdo, vieram a ser objeto de
qualquer processo judicial no Brasil que
impeça ou dificulte a sua livre e imediata
disposição
para
os
fins
a
que
originariamente se destinavam, o Govêrno
brasileiro
tratará
pontamente
de
assegurar para a execução daqueles
programas ou consecução daqueles fins
uma contribuição equivalente aos referidos
fundos: vara tanto, a Administração se
utilizará das verbas que tenha à sua
disposição ou as solicitará ao Gongresso
Nacional.
6º – Cada Govêrno tomará as
medidas de segurança que em cada caso
ajuste com o outro, a fim de impedir que se
revelem ou se exponham a perigos os
materiais,
serviços
ou
informações
militares de natureza reservada fornecidos
pelo outro Govêrno de conformidade com
o Presente Acôrdo.
Artigo II
Cada Govêrno tomará as medidas
apropriadas
compatíveis
com
as
necessidades de segurança para manter o
público
informado
das
operações
executadas de conformidade com este
Acôrdo.
Artigo III
Os dois Governos, por solicitação de
qualquer dêles, negociarão entre si os
ajustes adequados para prover o
fornecimento de patentes de invenção e
informações técnicas indispensáveis à
realização dos objetivos do presente
Acôrdo. Nessas negociações dever-se-á
ter em mente a inclusão de uma cláusula
pela qual cada Govêrno assuma a
responsabilidade de tôdas as reclamações
de seus nacionais decorrentes dêsses
ajustos e das reclamações que, na sua
jurisdição,
sajam
apresentadas
por
nacionais de qualquer país que não seja
parte neste Acôrdo.
Artigo IV
1º – O Governo da República
dos Estados Unidos do Brasil se
compromete a proporcionar ao Governo
doa Estados Unidos da América as
quantias em moeda brasileira, que
forem ajustadas, para uso dêste último
Govêrno a fim de atender às despesas de
administração dos serviços que execute,
no sentido de realizar na República dos
Estados Unidos do Brasil os objetivos
constantes da Lei de Segurança Mútua, de
1951.
2º
–
Ambos
os
Governos
iniciarão
Imediatamente
negociações
com o fim de estipular a importância
dos referidos fundos e de assentar
o
modo
e
condições
do
seu
fornecimento.
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
Artigo v

O Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil, exceto quando se acorde o
contrário, concederá tratamento de
entrada livre e de direitos e isenção de
impostos internos incidentes sôbre a
importação e re-exportação de produtos,
bens, materiais ou equipamentos que
entrem no seu território, de Conformidade
com o presente Acôrdo ou qualquer outro
acôrdo semelhante celebrado entre os
Estados Unidos da América e outro país
recipiente de assistência militar.
Artigo VI
1º Cada Govêrno concorda em
receber( depois de devidamente notificado,
os funcionários e oficiais de outro
Govêrno, incumbidos de desempenhar as
obrigações relacionadas com a execução
dêste Acôrdo. A êsses funcionários e
oficiais serão concedidas facilidades para
observar a aplicação da assistência
fornecida em cumprimento dêste Acôrdo.
Os funcionários e oficiais, nacionais do
outro país, inclusive os que sejam
designados em
caráter
temporário,
procederão, quanto as suas relações com
o Govêrno do país a que tenham sido
destinados, como membros da Embaixada
e sob a chefia e supervisão do Chefe da
Missão diplomática do país representado,
devendo ser-lhes concedidas todas as
prerrogativas e imunidades que o uso
Internacional concede a funcionários
diplomáticos de pôsto correspodente. Os
privilégios
acessórios
à
condição
diplomática e cortesias habituais, tais
como chapas de automóveis, inclusão na
Lista Diplomática e atenções protocolares
poderão ser dispensadas pelo Govêrno
interessado, exceto quanto ao chefe militar
geral e aos representantes do Exército,
Marinha e Aeronáutica e seus respectivos
substitutos imediatos.
3º – Ambos os Govêrnos negociarão
entre si ajustes para a classificação dos
funcionárias e oficiais e para a devida
notificação um ao outro.
3º – O Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil por solicitação
do Chefe de Missão diplomática dos
Estados Unidos da América, concederá
isenção de direitos alfandegários sôbre
artigos importados para o uso pessoal dos
referidos funcionários e oficiais e membros
de suas famílias. Se, em virtude das
disposições relativas á assistência militar.
a ser prestada pelo Govêrno da República
dos Estados Unidos do Brasil se tornar
necessário o envio de funcionários e
oficiais brasileiros nos Estados Unidos da
América o Govêrno dos Estados Unidas da
América concederá, por solicitação do
Chefe da Missão diplomática brasileira.
isenção de direitos alfandegários sôbre os
artigos importados para o seu uso pessoal
e membros de suas famílias.
Artigo VII
O presente Acôrdo não alterará os
ajustes vigentes estabelecidos por outros
instrumentos relativos e Missões das
Fôrças Armadas dos Estados Unidos da
América, os quais continuarão em pleno
vigor.
Artigo VIII
De conformidade com os princípios de
ajuda mútua estabelecidos no Artigo I, os
dois Govêrnos reafirmam as Resoluções
XII, XIII, XIV e XVI, constantes da Ata Final
da IV Reunião de Consulta dos ministros
das Relações Exteriores dos Estados
Americanos, realizada em Washington em
1951, que consubstanciam as decisões
tomadas pelos Estados Americanos, no
proposito de cooperar entre si, técnica e
financeiramente, com o objetivo de
aumentar a produção de materiais básicos
e estratégicos e de fornecer uns aos
outros
materiais.
produtos
e
serviços necessários à sua defesa
comum.
As
transferências
de
materiais serão efetuadas de confor-

midade com a legislação vigente e os
acôrdos específicos já existentes ou a
serem negociados.
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E' lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO

Artigo IX

Nº 73, de 1953

No Interêsse da segurança mútua,
cada Govêrno cooperará com o outro na
adoção e aplicação de medidas de defesa
econômica
e
contrôles
comerciais
destinadas a proteger o Hemisfério
Ocidental contra ameaças de qualquer
nação.

Requeiro, com fundamento da letra
"c" do art. 121 do Regimento Interno,
sejam solicitadas ao Senhor Prefeito do
Distrito Federal, pela alto intermédio do
Senhor Presidente da República, as
seguintes informações:
1.Por
que
motivos
estão
interrompidas ou paralizadas as obras
necessarias à conclusão do "Grupo
Residencial General Mendes de Moraes",
no Pedregulho, nesta cidade? Será por
falta de verba?
2.
Os
quinhentos
e
trinta
apartamentos ali em conclusão vão ser
vendidos ou arrendados aos funcionários
municipais?

Artigo X
1º – Os dois Govêrnos reafirmam a
decisão de colaborar no sentido de
promover o entendimento e a boa vontade
internacionais e de manter a paz no
mundo, de proceder como for mutuamente
convencionado para eliminar as causas de
tensão Internacional e de cumprir as
abrigações militares, assumidas por
acôrdos
ou
tratados,
bilaterais
e
multilaterais, em que ambos sejam partes.
2º – Tanto quanto permitam os
recursos humanos, riquezas naturais,
facilidades e estado geral econômico do
país, o Govêrno da República dos Estados
Unidos do Brasil contribuirá plenamente,
de maneira compatível com a sua
estabilidade política e econômica, para o
desenvolvimento e manutenção do seu
próprio poder defensivo, do poder
defensivo do Hemisfério Ocidental e do
Mundo Livre, e tomará tôdas as medidas
razoáveis que possam ser necessárias
para desenvolver a sua capacidade
defensiva.
Artigo XI
Atendendo a que este Acôrdo foi
negociado e celebrado na base de que o
Govêrno dos Estados Unidos da América
tornará
extensivos
à
outra
parte
contratante os benefícios de quaisquer
outras disposições constantes de outros
acôrdos semelhantes celebrados entre o
Govêrno dos Estados Unidos da América e
o Govêrno de qualquer outra República
fica entendido que o Govêrno dos Estados
Unidos da América não oporá objeção
alguma a emendar o presente Acôrdo de
maneira a torná-lo conforme, no todo ou
em
parte,
com
as
disposições
correspondentes de qualquer outro acôrdo
semelhante de ajuda militar, ou de outros
ajustes modificativos celebradas com
alguma República Americana.
Artigo XII
1º – Este acôrdo entrará em vigor na
data em que o Govêrno da República das
Estados unidos do Brasil notificar a sua
ratificação o Govêrno das Estados Unidos
da América e continuará em vigor até um
ano depois do recebimento por qualquer
das Partes contratantes de comunicação
escrita da intenção da outra parte de
denunciá-Io. O disposto nos paragrafos 2º
e 4º do Artigo I e os acôrdos que se
realizem de conformidade com os
parágrafos 3º, 5º e 6º do mesmo Artigo e
com o Artigo III permanecerão em vigor
após a denúncia, a menos que ambos os
Govêrnos convenham no contrário.
2º –Os dois Govêrnos, por soIicitação
de qualquer deles. se consultarão a
respeito de qualquer assunto relacionado
com a aplicação ou emenda dêste Acôrdo.
3º – Este Acôrdo será registrado no
Secretariado das Nações Unidas.
Em fé do que os Plenipotenciários
Infra-assinados firmam o presente Acôrdo
em dois exemplares
nas línguas
portuguêsa e inglêsa e lhe apõem os seus
sêlos, na cidade do Rio de Janeiro, aos
quinze dias do mês de março de 1952. –
Pela República dos Estados Unidos
do Brasil – João Neves da Fontoura –
Pelos Estadas Unidos da América.
HerscheI V. Johnson.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda e
leitura do expediente.
Sôbre à mesa um requerimento que
vai ser lido.

Justificação
Estou certo de que o coronel Dulcídio
Cardoso. prefeito do Distrito Federal, em
visitando o referido núcleo residencial,
certamente determinará que ditas obras
sejam incontinente concluídas. Ou ainda.
Se S Excia. ouvir a respeito a engenheira
Dona Carmen Portinho, que já esteve ou
ainda está a frente dos mencionados
obras,
não
demorará
em
tomar
providências no sentido de sua conclusão.
E'
pena,
realmente,
que
aquele
monumento da previdência administrativa
já não tenha sido inteiramente entregue ao
uso e ao gôzo do povo , carioca
Sala das Sessões em 25 de março
de 1953. – Mosart Lago.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
hora do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Assis
Chateaubriand, primeiro orador inscrito.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND
pronuncia discurso que será publicado
depois.
Durante o discurso do Sr. Assis
Chateaubriand o Sr. Café Filho deixa a
cadeira de presidência, que é ocupada
pelo Sr. Marcondes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa, dois requerimentos que vão ser
lidos.
São lidos e aprovados os seguintes.
REQUERIMENTO
Nº 74 de 1953
De conformidade com o disposto no
art. 124, parágrafo único, letra ilegível, do
Regimento Interno, requeremos se insira
na ata dos nossos trabalhos de hoje um
voto de pezar pelo falecimento da Rainha
Mary da Inglaterra, que além de ter sido
por mais de 25 anos, esposa do soberano
daquele país amigo, fazia parte até a data
da sua morte do Conselho da Corôa
Britânica.
Sala das Sessões em 25 de Março
de 1953. – Alvaro Adolpho. – Magalhães
Barata. – Hamilton Nogueira. – Joaquim
Pires. – Aloysio de Carvalho – Ivo d'
Aquino. – Bernardes Filho. – Mathias
OIympio. – Pinto Alexo. – Antonio Bayma.
– Onofre Gomes. – Marcondes Filho. –
Attilio Vivacgua. – lsmar de Góes – Sá
Tinoco. – Kerqinaldo Cavalcanti. –
Euclides Vieira. – Domingos Vellasco. –
Alencastro Guimarães. – Ezechias da
Rocha.
REQUERIMENTO
Nº 75. de 1953
Requeiro, nos têrmos d eque
dispõe
o
art.
155,
§
3º
do
Regimento
Interno,
urgência
para discussão e votação do Projeto
de Lei da Câmara número 315, de
1952 que autoriza o Poder Executivo a
abrir pelo Ministério da Educação o
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00
para auxiliar os festejos comemorativos do
3º
centenário
da
Restauração
Pernambucana.
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Sala das Sessões. em 25 de março
de 1953. – Apolonio Salles. – AtiIio
Vivacqua. – Hamilton Nogueira. – Onofre
Gomes. – Luiz Tinoco. – Anisio Jobim. –
Pinto aleixo. – Novaes Filho. – Djair
Brindeiro. – Domingos Vellasco. – Levindo
Coelho. – Landulpho Alves. – Mathias
Olympo. – Cícero de Vasconcellos. –
Euclides Vieira. – Durval Cruz. –
Bernardes Filho. – Aloysio de Carvalho. –
Alencastro Guimarães.
O SR. PRESIDENTE: – Vem a mesa,
outro requerimento que vai ser lido
E' lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 76, de 1955
Requeremos que o Sr. Ministro das
Relações Exteriores envie ao Senado
cópia autenticada do novo acôrdo
comercial que se diz já ter sido assinado
entre o Brasil e a República Argentina.
Sala das Sessões, em 25 de março
de 1953. – Bernardes Filho. – Ivo d'Aguino.
– Attilio Vivacqua. Waldemar pedrosa. –
Onofre Gomes. – Hamilton Nogueira. –
Aloysio de Carvalho. – Mathias Olimpio.
Comparecem
Senadores:

mais

os

Srs.

Vivaldo Lima.
Georgina Avelino.
Ferreira de Souza.
Ruy Carneiro.
Velloso Borges.
Assis Chateaubriand.
Djair Brindeiro.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Carlos Lindemberg.
Pereira Pinto.
Mozart Lago.
Cessa Vergueiro.
Othon Mader.
Gomes de OIiveira.
Alberto Pasqualini (17).
Deixam de comparecer os Srs.
Senadores:
Clodomir Cardoso.
Olavo Oliveira.
Julio Leite.
Mello Vianna.
Silvio Curvo.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Francisco Gallotti.
Alfredo Simch (9).
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
hora do Expediente. Passa-se-à
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única,
do
Projeto
de
Lei
da
Câmara
nº 3, de 1952, que faculta ao
Ministro da Guerra promover o estágio
em
Corpos
de
Tropa
e
Estabelecimentos
do
Exército
de
Oficiais
subalternos,
médicos
da reserva de 2º classe. (Com pareceres
números
133
da
Comissão
de
Constituição e Justiça favorável com
as
emendas
que
oferece;
134.
da
de
Segurança
Nacional,
favorável ao projeto e às emendas;
e 135, da de Finanças favorável).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
O SR. PINTO ALEIXO (*) (Para
Encaminhar
A
Votação):
–
Sr,
Presidente,
atendendo
à
interpelação a mim feita ontem pela Mesa
do Senado, a respeito do parecer que
elaborei na Comissão de Finanças, tive
ocasião
de
declarar
que
me
manifestei favoravelmente ao projeto,
porém, inadvertidamente deixara de
opinar
sôbre
as
emendas,
que pretendia fôssem as mesmas
rejeitadas.
O
projeto
em
apreço
visa
proporcionar
ao
Serviço
de
Saúde do Exército, a possibilidade de
preencher
claros
no
seu
quadro
de oficiais subalternos. Para tanto,
foram
elaborados
dois
proje-
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tos: um, facultando a Criação do Serviço de
Saúde nos Centros de Preparação de
Oficiais, ensejando, assim, a existência de
mais uma categoria de oficiais de reserva,
com formação natural nêsses centros de
preparação; – outro, o que está em
discussão, permitindo ao Ministro da Guerra
convocar êsses oficiais da reserva para
estágio.
O problema é urgente, Sr. Presidente:
estamos no começo do ano. Para que o
curso possa funcionar com real proveito,
necessário se torna seja o mesmo instalado
sem demora, com programas organizados e
nomeação de professores.
Se as emendas oferecidas, muito
acertadamente,
pela
Comissão
de
Constituição e Justiça forem aprovadas, o
projeto obrigatoriamente voltará à Câmara
dos Deputados. Por esta razão proponho sua
rejeição, porque bem examinadas, são de
mera redação. A de nº 1, por exemplo,
procura corrigir o art. 7º, mandando que se
leia "Diretoria Geral de Saúde em vez de
"Diretoria de Saúde do Exército".
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. PINTO ALEIXO: – Com prazer.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
emenda não é só de redação porque
acrescenta uma condição que me parece não
existir no projeto: "após um ano de estágio".
Logo, não é emenda apenas de redação;
mas substancial. Permita-me entretanto V.
Exª apresentar uma sugestão. Realmente, o
projeto não está em condições de ser
considerado pelo plenário, porque falta
parecer sôbre as emendas. Deverá ser
retirado da ordem do dia, a fim de que a
Comissão opine sôbre elas. Se há urgência
da matéria, o Regimento faculta requerimento
de urgência, que pode ser proposto por V.
Ex.ª na sessão de amanhã. Então, aquele
órgão opinará no plenário sôbre as emendas,
em caráter de urgência.
O SR. PINTO ALEIXO: – Uma vez que
o Senado precisa ser informado e não se
contenta com os esclarecimentos por mim
prestados ontem...
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Aliás, não ouvi a informação de V. Ex.ª.
Trata-se no caso apenas de uma formalidade
regimental.
O SR. PINTO ALEIXO: – Ontem, já com
a Casa sem número para votação, a Mesa
interpelou o relator. Nessa ocasião tive
oportunidade
de
me
manifestar
favoràvelmente ao projeto e contrário ás
emendas, dada a urgência da aprovação da
matéria. Uma vez aprovadas as emendas, o
projeto voltará à Câmara dos Deputados e,
com isso, perderiamos um ano. Se,
entretanto, as rejeitarmos, poderemos ver
funcionar o curso de Saúde nos centros da
Preparação de Oficiais, ainda em 1953
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V.
Ex.ª poderá propor ao Senado a rejeição das
emendas. Não obstante, o processo não
ficará devidamente instruído, porque há
diversas emendas sôbre as quais não foi
proferido parecer pela Comissão de
Finanças.
O SR. PINTO ALEIXO: – Eu o emiti
ontem.
O SR. AIOYSIO DE CARVALHO: – V.
Ex.ª não poderia fazê-lo verbalmente porque
o projeto não está em regime de urgência.
O SR. PINTO ALEIXO: – Atendi à
interpelação da Mesa. Uma vez que,
regimentalmente, é necessária a volta do
projeto à Comissão, eu me conformarei com
a decisão da Mesa, se acaso se inclinar por
essa solução, a fim de que seja devidamente
emitido parecer sôbre as emendas.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Permite V. Ex.ª mais um aparte?
(Assentimento do orador) – Requerendo V.
Exª urgência para o projeto, essa falha
regimental
ficará
suprida
e,
en-
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tão, na segunda-feira, o projeto estará
aprovado normalmente.
O SR. PINTO ALEIXO: – Por ter
faltado a algumas sessões, supunha
que o projeto estivesse em regime
de
urgência.
Conformar-me-ei
com
a decisão da Mesa. caso entenda
que
o
projeto
deva
voltar
à
Comissão, para
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa,
na
sessão
de
ontem,
pediu
esclarecimentos
ao
nobre
relator,
porque o parecer da Comissão de
Finanças
só
fazia
referência
ao
projeto. Terminava com a declaração:
"somos
pela
aprovação
do
projeto".
Em face, porém, da exposição que o
nobre
relator acaba
de
fazer,
no
encaminhamento da votação, verifica-se que
a Comissão não se pronunciou sôbre as
emendas, embora se depreenda que
opinando apenas sôbre o projeto, a elas era
contrário.
Como, porém, não se trata de matéria
em regime de urgência, quando o relator
exprime o pensamento da Comissão
oralmente, a Mesa vai enviar o projeto à
Comissão de Finanças. a fim de que a
mesma se manifeste sôbre as emendas.
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 345, de 1952,
que reabre por 60 dias, a vigência do artigo
12 da Lei número 231, de 6 de Fevereiro de
1948. e dá outras providências. (Com
pareceres favoráveis números 1-53. da
Comissão de Fôrças Armadas; e 2-53. da de
Finanças; e contrários, nº 137-53, da
Comissão de Constituição e Justiça – com
voto em separado do Senador Luís Tinoco).
O SR. PRESIDENTE: – Veio à mesa
um requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 77, de 1953
Requeiro adiamento da votação do
Projeto de Lei da Câmara nº 345, de 1952,
para a sessão do dia 30 do corrente.
Sala das Sessões. em 25 de março de
1953. – Attílio Vivacqua.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em
conseqüência, o Projeto é retirado da Ordem
do Dia, para figurar na sessão de 30 do
corrente.
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara número 346, de
1952, que aplica as disposições do Decretolei número 8.442, de 26-12-45, aos músicos
do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal. que passaram à inatividade antes de
sua vigência. (Com pareceres favoráveis ns.
140; da Comissão de Fôrças Armadas; e 141
da de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentadas, (Pausa).
E' aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 346 – 1952
Aplica as disposições do Decreto-lei nº
8.442, de 26 de dezembro de 1945, aos
músicos do Exército, Marinha, Aeronáutica,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, que passaram a inatividade
antes de sua vigência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos músicos militares, que
passaram à inatividade antes da vigência do
Decreto-lei nº 8.442, de 26 de dezembro de
1946 será aplicado o que dispõe êsse
decreto-lei em igualdade de condições e de
direito como os da ativa por êle beneficiados.

Art.
2º
São
abrangidos
por
essa
disposição,
os
músicos
do
Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal.
Art,
3º
Esta
lei
entrará
em
vigor na data de sua publicação,
revogadas
as
disposições
em
contrário.
A sanção.
Votação,
em
discussão
única,
do Parecer nº 202, de 1953, da Comissão
de Redação, oferecendo relação final
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 111,
de 1952, que mantém a decisão do
Tribunal .de Contas denegatória ao
registro
do
entrato
de
empreitada
celebrado entre a União Federal e
a
Emprêsa
de
Engenharia
CEIP
Ltda.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.(Pausa).
E' aprovado o seguinte:
PARECER
Nº 202, de 1953
Da Comissão de .Leis.
Redação final do Projeto do Decreto
Legislativo nº 111, de 1952.
Relator: Sr. Costa Pereira.
A Comissão apresenta a redação final
do projeto de Decreto Legislativo nº 111, de
1952, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação, em 6 de
março de 1953. – João Villasbôas,
Presidente em exercício. – Costa Pereira,
Relator. – Antonio Bayma.
ANEXO AO PARECER Nº 202-53
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 111, de 1952
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta nos têrmos do art. 77, §1º da
constituição, e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ......, de 1953
Art 1º E' mantida a decisão por que o
Tribunal de Contas, em sessão realizada a
11 de dezembro de 1951, ilegível registro ao
termo de contrato ilegível em 21 de agosto do
mesmo ano, entre a União Federal e a
empresa de Engenharia ilegível ilegível para
execução do levantamento ilegível e
elaboração da planta cadastral da orla
marítima da Ilha de Paqueta, na Baia do
Guanabara, Distrito Federal.
Art.2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogavas as disposições
em contrário.
A Promulgação.
Discussão única do Projketo de Lei da
Câmara dos Deputados número ilegível, de
1952, que concede o premio de Cr$
100.000,00 ao agrônomo Gregorio Bondar.
Pareceres favoráveis: Nº 156, de 1953, da
Comissão de Constituição e Justiça; nº 157,
de 1953, da Comissão de Educação e
Cultura; número 158, de 1953, da Comissão
de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa)
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E' aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 148, de 1952
Concede
o
prémio
de
Cr$.100.000,00 ao agrônomo Gregório
Bondar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a conceder ao agrônomo
Gregório Bandar, como estímulo, o prêmio
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros),
pelos seus estudos experimentais de
plantas
econômicas
nativas,
especialmente
gomíferas,
promovendo
tècnicamente o preparo e criação de
novos produtos de exportação, e pelos
seus
notáveis
estudos
e
descobertas botânicas e entomológicas
procedidos no País e de alcance
internacional.
Art. 2º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Agricultura o
crédito especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) para o fim previsto no artigo 1º.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados número 294, de
1952, que concede o auxílio de Cr$
3.000.000,00 a Pontificia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Parecer
favorável, sob número 190, de 1953, da
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra vou
encerrá-la. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 294, de 1952
Concede o auxilio de Cr$. 3.000.000,00
à Pontificia Universidade Católica do Rio de
Janeiro
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
concedido
à
Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro o auxílio de Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeiros).
Art. 2º Para atender ao disposto
no artigo anterior, é autorizado o
Poder Executivo a abrir, peio Ministério
da
Educação
e
Saúde,
o
crédito
especial
na
importância
nele
especificada.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A Sanção.
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados número 371,
de 1952, que abre, pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de
Cr$
100.000,00,
como
auxílio
à
Primeira
Exposição
Feira
Regional
de Pecuária. Parecer favorável sob
nº 177, de 1953, da Comissão de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Se nenhum Sr. Senador quizer usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
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É aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 371, de 1953
Abre, pelo Ministério da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 100.000,00, como
auxilio à Primeira Exposição Feira Regional
de Pecuária
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto, pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de
Cr$
100.000,00
(cem
mil
cruzeiros), como auxilio á Primeira Exposição
Feira
Regional
de
Pecuária,
sob
o
patrocínio
da
Prefeitura Municipal de Soure, Estado do
Pará.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
A Sanção.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 65, de 1952 originário da
Câmara dos Deputados que mantém a
decisão do Tribunal de Contas denegatório
de registro ao têrmo de contra-Obras do
Departamento de Adto celebrado entre a
Divisão de ministração do Ministério da
Educação e Saúde e a firma Empresa
Brasileira de Construções S. A. para a
realização de obras de pequenas adaptações
e Iigeiros reparos no Pavilhão nº 8 do Nucleo
Franco da Rocha, da C onia Juliano Moreira,
Distrito Federal. Pareceres favoráveis:
numero 173, de 1953, da Comissão de
Constituição e Justiça; número 174, de 1953,
da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa)
Encerrada.
E mvotação.
É aprovado o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 65, de 1952
Mantém a decisão do Tribunal de
Contas
denegatória
ao
registro
do
têrmo de contrato celebrado entre a Divisão
de
Obras
do
Departamento
de
Administração
do
Ministério
da Educação e Saúde e a firma
Empresa
Brasileira
de
Construções
S. A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantida a decisão do Tribunal
de Contas que negou registro do termo de
contrato celebrado em 13 de setembro de
1951 entre a Divisão de Obras do
Departamento da Administração do Ministério
de Educação e Saúde e a firma Empresa
Brasileira de Construções S. A. para realizar
obras
de
pequenas adaptações e ligeiros reparos do
Pavilhão nº 8 do Núcleo Franco da Rocha da
Colônia Juliano Moreira, Distrito Federal.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A Comissão de Redação.
Discussão
única
do
Projeto
do
Decreto Legislativo
nº 83, de
1953 originário da Câmara dos Deputados,
que
mantém
a
decisão
do Tribunal de Contas denegatória de
registro
a
otérmo
de
ilegível
o
de
empreitada
celebrado
entre
a
Divisão de Obras do Departamento
de
Administração
do
Ministério
da Educação e Saúde e a firma Construtora
Mantiqueira
S.
A.
(para
a execução de obras, complementares
de pequeno vulto no Pavilhão de
Cursos do Instituto Osvaldo Cruz). Pareceres
favoráveis
Nº
171,
de
1953
da Comissão de Constituição e Justiça; nº
172, de 1953, da Comissão de Finanças
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).

Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão.(Pausa).
Encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
E’ aprovado o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83, de 1952
Mantem a decisão do Tribunal de
Contas
denegatória
ao
registro
do
têrmo de contrato de empreitada celebrado
entre
a
Divisão
de
Obras
do
Departamento
de
Administração
do
Ministério
da
Educação
e
Saúde a firma Construtora Mantiqueira
S. A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ mantida a decisão do tribunal
de Contas, de 15 de junho de 1951, que
negou registro ao termo do contrato de
empreitada celebrado, em 5 de maio de
1951, entre o Ministério da Educação e
Saúde e a Firma Construtora Mantiqueira S.
A.,
para
a
execução
de
obras
complementares de pequeno vulto no
Pavilhão de Cursos do Instituto Osvaldo
Cruz, Distrito Federal, na importância de Cr$
15.600,00
(quinze
mil e
seiscentos
cruzeiros.)
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 94, de 1952, originários da
Câmara dos Deputados, que aprova a
renovação do contrato celebrado entre
Ministério da Educação e Saúde e Alfred
Zuverbuhler,
para
desempenho,
pelo
segundo contratante da junção de técnico em
desenhos de maquinas na Diretoria do
Ensino Industrial. Pareceres. Nº 191, de
1956, da Comissão de Constituição e Justiça
pela constitucionalidade; nº 192, de 1953, da
Comissão de Finanças pela rejeição
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Se nenhum Sr. Senador quizer usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os
Srs.
Secadores
que
o
aprovam queiram permanecer sentado
(Pausa).
É rejeitado o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 94, de 1952
Aprova a renovação do contrato
celebrado entre o Ministério da Educação e
Saúde e Alfred Zuberbuhle
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º É aprovada e renovação
do contrato celebrado em 29 de junho
de 1951, entre o Ministério da Educação e
Saúde
e
Alfredo
Zuberbuhler
para
desempenhar
a
função
de
Técnico
em
Desenhos
de
Màquinas na Diretora do Ensino Industrial.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Será feita comunicação à Câmara.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada
a
matéria
da
Ordem
do
Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Onofre
Gomes, orador inscrito.
O SR. ONOFRE GOMES: – Senhor
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Não há outros
oradores inscritos. (Pausa)
Mais
nenhum
Senhor
Senador
desejando usar da palavra vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã em
obediência ao Art. 87 do Regimento Interno,
a seguinte Ordem do Dia:

Trabalhos
das
Comissões
(em
obediência ao art. 87 do Regimento Interno)
Levanta-se a sessão às 16 horas e 20
minutos.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ASSIS CHATEBRIAND, NA
SESSÃO DE 24 DE MARÇO DE 1953:
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente, entrando há pouco num dos
corredores desta casa, vi que o “Correio da
Manhã”, de hoje, registra certo trecho
de uma palestra, a qual faz, em Belo
Horizonte, a propósito do movimento,
encetado
por
alguns
compatriotas,
para seleção de valores, na juventude
brasileira.
A frase e de tal vulgaridade, que peço
permissão ao Senado para escusar-me de
apreciá-la.
Belo Horizonte e, hoje, uma cidade
pesteada pela propaganda comunista. Os
soviéticos pipocam aqui e acolá, e o que e
mais deplorável, envenenando criaturas que,
embutidas naquele mundo ilegível, nos dão,
as vezes, a sensação de haver perdido o uso
de suas antenas com as áreas democráticas
do planeta.
Seria eu capaz de tudo, menos de uma
frase daquelas. (Pausa)
Sr. Presidente, podia falar, hoje,
começando por facilitar o nobre senador Ivo
d'Aquino por haver desembarcado da
torre de comando da maioria desta
Casa como se ele fosse um daqueles
albatrozes,
cujo
instinto
presente
a
eletricidade da tormenta, acumulada a
distancia.
O nobre senador Ivo d Aquino desceu
do conves da não ha maioria do Senado,
antecedendo com esse gesto de aguda
penetração pontica, os acontecimentos que
se processariam poucos dias depois na
metrópole São Paulo.
O SR IVO D’AQUINO: – Estou ouvindo
com atenção a opinião de V. Ex.ª a respeito
do meu poder prolètico de ver as coisas.
Não foi, porém, esse o motivo de haver
deixado a liderança da maioria desta Casa
onde, alias, não recusei enfrentar mais de
uma vez as maiores tempestades. A
interpretação de V. Ex.ª pode envaidecer-me;
mais me coloco dentro da milha modéstia,
ficando
com
os motivos
por
mim
apresentados para deixar o cargo com que fui
honrado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não estou conjugando a atitude de V. Ex.ª
com os acontecimentos que semanas depois
se processaram em São Paulo; mas, sim, a
coincidência dela com o que ocorreria, a
seguir,
em
São
Paulo.
O
olfato
moral do nobre condutor catarinense deveria
ter
percebido
alguma
coisa
de podre neste nosso Reino da Dinamarca.
Sr. Presidente a feretro dos partidos
ponticos do Brasil não merecia passar pelas
avenidas do regime, por fôrça de um pequeno
terremoto municipal, como aquele que se
verificou na cidade de São Paulo de
Piratininga. Tem o estrondo de uma
dinamite
o
episódio
da
metrópole
bandeirante. O explorar ao pesara não
fragmenta
e
desmoraliza
apenas
o
PSP.
Mas
sete
partidos
são
atingidos pela detonação. do explosivo
infernal.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Vossa Excelência dá licença para um aparte?
–
(Assentimento
do
orador)
–
Não esqueça Vossa Excelência que
São Paulo é a maior capital brasileira
e
que,
ganha
sua
autonomia,
depois de cerceada por quase trinta
anos.
Assim,
o
espetáculo
que
essa eleição oferece não é tão deprimente
como
Vossa
Excelência
quer
fazer
crer.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Acabo de ouvir o aparte do meu
nobre
colega
pela
Bahia,
senador
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Aloysio de Carvalho. Não me tendo ouvido
até o fim do raciocínio que desenvolvo, S.
Excia. não poderá advinhar qualquer parcela
de ilegível do meu lado, no julgamento do
ilegível de Piratininga. Principalmente nos
últimos quinze ou vinte anos a Prefeitura de
São Paulo tem estado nas mãos de homens
perfeitamente idóneos, como os senhores
Fábio Prado, Abrahão Ribeiro, Armando de
Arruda Pereira e Prestes Maia. Todas
conhecendo os problemas municipais da
metrópole, dirigiram os negócios da
comunidade bandeirante com sagacidade e
tato.
São Paulo tem hoje uma Câmera
Municipal dividida em vários partidos. Ali se
exerce uma atividade política das mais
intensas.
Desejo pedir a atenção do Senado – e
estou certo de que o meu nobre colega pela
Bahia será o primeiro a reconhecer o fato –
para o seguinte: o pleito que se travou em
São Paulo, não foi, digamos, para
reivindicação da autonomia paulista das
mãos, de qualquer cidadão que não ilegível
através de uma eleição, o exercício dêsse
ilegível.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Vossa Excelência não compreendeu meu
pensamento.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Compreendi sim.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Quis acentuar que a eleição do prefeito de
São Paulo...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Era
a aspiração de alguns partidos locais.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Não foi bem isso. Quis acentuar que a eleição
do prefeito de São Paulo controle a de um
governador de Estado.
O
SR.
WALTER
FRANCO:
–
Perfeitamente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Então o teu moto é o maior.Em vez de ser um
terremotozinho da ilegível é um dêsses
vastos terremotos das ilhas vulcânicas do
Pacífico ou maremoto da faixa litorânea
chilena.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Não há terremotos: apenas um fenômeno
democrático, qual o do exercício do voto
popular secreto. Nã ohá terremoto nenhum
O SR. ASSIS CHATEUBRIAND: –
Explicarei melhor a Vossa Excelência e verá
que o fenômeno político da Piratininga revela
aspectos
que
V.
Excia
não
está
considerando.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
podemos estar no Brasil ilegível a êsses
fenômenos isso sim em 1930 estivemos até
inteiramente fora dessa realidade.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente, lamento que o nobre senador
pela Bahia não tivesse, como eu,
acompanhado de perto o evoluir da última
crise política de São Paulo. Ela tem
lmportância e direi mesmo, gravidade maior
do que a maioria dos colegas do Senado
julga.
O SR. WALTER FRANCO: – Gravidade
no sentido benéfico. Permita Vossa
Excelência me estenda para explicação.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Aqui não estamos para outra coisa.
O SR. WALTER FRANCO: – As notícias
que tenho da campanha eleitoral pala a
Prefeitura de São Paulo são as de que o Sr.
Jânio Quadros, realmente, se orientou na
defesa da honestidade e moralidades
públicas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E
verdade. Êste foi umo dos itens do seu
programa.
O SR. WALTER FRANCO: – Tanto
assim que para impor confiança ao seu
govêrno...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Bateu êle assiduamente na tecla da proibida
administrativa.
O SR. WALTER FRANCO: – ...o senhor
Jânio
Quadros
declarava
aber-
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tamente o seu secretariado, encontrando-se
nele o Dr. Prestes Maia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAD: – Que
não aceitou.
O SR. WALTER FRANCO: – E
portanto, uma campanha de moralidade
pública no sentido benéfico.
– Mas a jornada eleitoral paulistana não
foi só isso. Seu contendor era bem maior.
V. Excia. não poderá desconhecer que
o
candidato
que
enfrentava
o
senhor Jânio Quadros, e que era
apoiado pelo partido que V Excia.
brilhantemente representa nesta Casa,
a União Democrática Nacional, era também
um
homem
ilegível
capaz
e
limpo:
um
professor
das
mais
altas
qualidades
cívicas
e
morais,
com
fulgurante
fé
de
ofício
cívica.
O SR. WALTER FRANCO: – Acredito
plenamente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Êle
nada deixa a dever, no plano em que V.
Excia. situou o embate eleitoral ao seu
contendor.
O SR. WALTER FRANCO: – Disse
sòmente que êle mereceu a confiança
pública..
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
que eu desejava porém fixorante os olhos do
senado era êste traço do embate eleitoral de
Piratiniuga que empolgou o País: um homem
sózinho canitaneando um minúsculo partido
nas
duas
áreas,
a área demográfica e a área partidária
do Estado de São Paulo e da sua
capital derrotou oito partidos políticos
que se ilegivel às urnas para conter
o ilegível da sua decisã de vencê-los.
O fato é inédito em nossa história política,
pela ilegível do embate. O desnível
dos recursos de propaganda entre os
dois candidatos era emocionanter, no caso
do
Sr
Quadros
Êle
se
bateu
com
muito
mais
massa
e
muito
menos propaganda de rádio televisão e
jornais.
O SR. IVO D' AQUINO: – Vossa
Excelência dá licença para outro aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Tôda
O SR. IVO D' AQUINO: – Na minha
opinião o que está faltando na maioria dos
nossos partidos políticos são ilegível
definidos e sobretudo o cumprimento incisivo
dêsses programas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Gosto dos pernambucanos quando chegam a
dominar
em
Santa
Catarina
Era
isso
precisamente
que
eu ia
dizer: sinto porém quando satisfação
em que Vossa Excelência me haja precedido.
O SR. IVO D' AQUINO: – Os
programas dos nossos partidos na sua
grande maioria, são uma espécie de
bandejas de dôces de batisados no interior...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E
para o dia da festa que é o da eleição:
passada a festa, são quatro anos de sêca do
Ceará. Ninguém pensa mais no eleitorado.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...onde
há tôda natureza de guloseimas para
que os convidados possam escolher.
Se aferirmos, por exemplo o programa
do
Partido
Social
Democrático
é
o
da
União
Democrática
Nacional
verificaremos
que,
no
fundo,
são
perfeitamente iguais.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Por isso me bato desde 1945 pela união
dêsses dois partidos. Sua divisão não têm
razão de ser. Êles deveriam amalgamar-se.
O SR. GOMES DE OIIVEIRA: – Falta
substância ideológica aos Partidos.
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O SR. IVO D'AQUINO: – A maioria
dêles;
porque
substância
ideológica
não é apenas o que está escrito;
é o cumprimento dêsses programas. Basta
saber se os partidos os estão cumprindo.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –
permite o nobre orador um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Cedo a palavra ao meu nobre colega,
Senador Hamilton Nogueira. Sou um
pequeno usurpador, Senhor Presidente, tomo
todo paraibano, da autoridade das chefes.
Permite V. Excelência
que assuma
atribuições das quais a presidência da casa
tão bem se desobriga.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –
Vossa Ex.ª, fez muito bem em tratar dêsse
assunto no dia de hoje. E o trazido ao
debate, porque o resultado das eleições em
São Paulo, alem de outras interpretações
tem, a meu ver, o sentido de reação do povo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Rebelião das massas! Como é bom discutir
com homens inteligentes V. Ex.ª como
sempre tocou na ferida.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' a
reação do estômago do povo...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sublevação de tôdas as correntes populares
e mesmo das camadas médias e superiores.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...é a
manifestação da sua descrença nos
pretensos salvadores do povo, que o estão
matando de fome.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Grande povo êsse que usa do voto para a
rebelião!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –
Perfeitamente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sr. Presidente, não desejo fatigar a
atenção do Senado. Deixo à objetividade da
Casa as reflexões a tirar do novo
esquema político paulista, onde assistimos a
uma
hecatombe
de
chefes:
desde
os Srs. Getulio Vargas e Adhemar de
Barros, até os condutores dos outros
partidos, também, destroçados em campo
raro.
O SR. NOVAES FILHO: – V. Ex.ª nesta
Casa, é sempre ouvido com imenso prazer.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Muito obrigado a V. Ex.ª. Minha presença
nesta tribuna é apenas para alertar,
mais uma vez, os chefes e as comissões
diretoras dos órgãos partidários que
enquadram a opinião pública brasileira, para
a perda de poder, o sacrificio de autoridade,
a decrepitude de prestígio que estamos
vendo em todos.
A não ser na quadra eleitoral,
os partidos aqui não trabalham; não mantém
contacto com o elietorado; eximem-se de
cultivar o povo para estudar com êle a
solução dos seus problemas fundamentais.
Nos partidos nacionais, o sseus chefes
fazem
a
vida fácil e frívola no Rio de Janeiro.
Observe-se o espetáculo de Piratininga: oito
partidos
vieram
em
estilhaços,
ante o ímpeto de um autêntico leader
popular. O que isto significa? Apenas
que aos seus leaders, aos leaders
do povo, falta-lhe poder para enquadrá-los. O
povo não quer mais saber de condutores,
sem
capacidade
e
sem
tino
de
comando;
de
condutores
ausentes da sua vida, de leaders
responsáveis pela vergonha apatia partidária,
que nos dá os maiores pesadelos.
Sr. Presidente, não creia V. Excelência
que
eu esteja observando o
que
ocorre em São Paulo com o simpatia
com que, acredito, impensadamente os
nobres colegas melos Estados de Ser-

gime e Bahia estão encarando a jornada
municipal do Piratininga. Ao contrário, vejo-a
com as apreensões de brasileiro, de cidadão
e de homem público. A conclusão do drama
paulista é que somos um país de 50 milhões
de habitantes sem quadros. Essa trágica
realidade só no impressionará os espírtios
fúteis.
O SR. WALTER FRANCO: – V.
Excelência há de permitir que eu declare nao
conhecer nem o Sr. Janio Quadros nem o Sr.
Francisco Antônio Cardoso.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A
personalidade dos candidatos no debate é
secundária; o que tem importância é o
"movimento" que exprime a vitória do Sr.
Janio Quadros. Estamos em presença de um
"bewegung" – o que não deixa de ser
alarmante para quantos desejam ver o Brasil
com uma consciência cívica cristalizada em
partidos.
O SR. WALTER FRANCO: – Na
verdade
quando
os
dirigentes
se
desorrientam, é a massa que os vai orientar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Grave equivoco de V. Ex.ª. Então, vamos
reconhecer que desde já o poder legislativo e
os partidos políticos fracassaram no Brasil, e
que as massas é que vão passar a dirigir.
Essas, assim, estarão mais à mercê de
leaders democráticos, que de um Hitler ou
um Mussolini.
O SR. WALTER FRANCO: – Talvez
precisemos modificar os quadros dirigentes.
É coisa diferente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Neste caso, a modificação terá de atingir a
nada menos de oito partidos, o que é
também de inquietar. Senhor Presidente, há
cêrca de um ano debato nos círculos do PSD
a necessidade de uma comissão de doutrina
de uma comissão de propaganda, que tome
a si o encaminhamento da juventude
brasileira. Todos meus esforços não tem tido
nenhum êxito até aqui. Falo no deserto.
Jamais vi nos países democráticos que tenho
visitado mocidade tão marcada, como a
nossa, pela ação perseverante e continua da
propaganda e da politização dos nadadores
de Moscou.
Há poucos dias, sofria um dos nossos
prédios em São Paulo a assalto de um
petotão bolchevista. Um dos nossos
intrépidos guardas detiveram um dos quinze
ou dezesseis jovens que tomava parte na
investida. Foram quebrados os vidros do
edifício e pixada uma parte do hali do Museu
d'Arte.
Creia, Sr. Presidente, que considerando
o incidente, não me senti tomado de rancor
senão contra os homens da minha corrente,
contra os democratas brasileiros que
deixavam aqueles jovens da Escola de
Filosofia de São Paulo, inteiramente
impregnados da propaganda comunista sem
o menor esfôrco para neutralizar neles a
marcha da infecção vermelha.
A realidade é que os partidos políticos
do Brasil são desertores dos setes deveres
mais elementares. Nem se pode explicar de
outro modo que oito grupos conjugados
tenham partido para um pleito democrático
dispondo dos maiores recursos que jamais vi
mobilizados em São Paulo para serem
estrondosamente derrotados por um Briaréu
isolado
chefiando
o
que
chamo
adequadamente,
um
movimento
de
rebelião da massa. Se o episódio
demonstra algo é a nossa própria
incapacidade para ter ascendente sôbre
essas massas e enquadrá-las pelo menos,
até às urnas.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Ainda bem que V. Ex.ª chegou ao ponto de
declarar...
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Folgo em ouvir V. Ex.ª.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
...que há incapacidade da classe dirigente
para enquadrar essas massas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Nem há a menor dúvida: de todos partidos,
desde a UDN e PSD até o PTB.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Todos os partidos brasileiros são a mesma
coisa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A
farinha é a mesma; o grude é um só (Riso).
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Não há diferença entre eles. O que vossa
Ex.ª não deve diminuir é a significação do
episódio democrático que essa eleição do
Prefeito de São Paulo representa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não estou diminuindo a vitória do Sr. Janio
Quadros: o que constato porém e a
depressão do meio partidário brasileiro que
ela revela. Um homem só excluiu as mais
complicadas combinações de oito núcleos
partidários.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Vossa Ex.ª não o deve diminuir...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Ao
contrário.
Tanto
que
espero
que
estas considerações sejam tomadas como
uma
advertência
–
a
advertência
de que as nossas massas andam por
aí, sem dono. Agora o Senhor Janio Quadros
capturou-as
em
São
Paulo.
Que isto revela senão que o nosso
povo não encontra hoje guias, seja do lado
do govêrna, seja do Iado das oposições?
O SR ALOYSIO DE CARVALHO: –
porque feliz do país em que a rebelião das
massas a que V. Ex.ª se refere se
processa através do voto. Esse nós
demos, em 30 o voto secreto ao povo foi
para que êle escolhesse consciente e
livremente os seus dirigentes. Escolha
bem ou mal, mas faca-o livre e
conscientemente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E
êle escolheu.
Não digo que o Sr. Janio Quadros, com
quem conversei e debati, durante quatro
horas, seus planos de govêrno, seja, de
forma
alguma,
um
homem
inferior ao cargo que pleiteou e para o qual
foi eleito. Acheio-o um chefe responsável e
da mais ousada imaginação.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
–
Não
me
refiro
particularmente,
a determinada pessoa. Falo de modo geral.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Mas na hipótese paulista há que tomar a
personalidade
do
homem.
Examino,
outrossim, o tremendo fracasso, o "caporeto"
dos partidos políticos do Brasil. Para mim o
que se passou nos deverá chegar como um
brado de sentido. O povo brasileiro está
abandonado pelos seus chefes, e secções
inteiras dele entregues á ação corrosiva de
elementos que procuram cada vez mais,
situar o Brasil fora das áreas democráticas do
planeta.
Sr. Presidente, a um doente a quem se
vai extirpar um olho, amputar uma perna ou
cortar um braço, o cirurgião pergunta,
antecipadamente, se consente na operação.
O povo paulista acaba de cortar as
pernas e os braços do regime – pernas e
braços que são os seus partidos
políticos – sem o consentimento do paciente.
Isto é grave – grave porque quer dizer que
êste povo não tem guias. O Sr Janio Quadros
vem de tirar uma prova soberda da minha
tese.
Era o que tinha a dizer (Muito bem!
Muito
bem!
Palmas,
O
orador
é
cumprimentado).
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Relação das Comissões
Diretora
Presidente – Marcondes runo.
1º Secretário – Alfredo Neves.
2º Secretário – Vespasiano martins.
3º Secretário – Francisco Gallotti.
4º Secretário – Ezechias da Rocha
1º Suplente – Costa Pereira.
2º Suplente – Prisco dos Santos
Secretário – Júlio Barbosa. Diretor Geral
da Secretaria do Senado.
1 – Ivo d'Aquino – Presidente.
Comissões Permanentes
Comissão de Finanças
1º – Ivo d'Aquino – Presidente.
2 – Ismar de Góes – Vice-Presidente.
3 – Alberto Pasqualini.
4 – Alvaro Adolfo.
5 – Apolonio Sales.
6 – Carlos Lindenberg.
7 – Cesar Vergueiro.
8 – Domingos Velasco.
9 – Durval Cruz.
10 – Mathias Olympio
11 – Pinto Aleixo.
12 – Plinio Pompeu.
13 – Veloso Borges.
14 – Vitorino Freire.
15 – Waltez Franco.
Secretário – Evandro Vianna Diretor de
Orçamento.
Reuniões às quartas e sextas-feiras às
16 horas.
Comissão de Constituição e Justiça
Dario Cardoso – Presidente.
Aloysio de Carvalho – Vice-Presidente.
Anísio Jobim.
Attílio Vivacqua
Camilo Mercio.
Clodomlr Cardoso.
Ferreira de Souza.
Gomes de Oliveira.
Joaquim Pires.
Olavo Oliveira.
Waldemar Pedrosa.
Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.
Auxiliar – Marília Pinto Amando.
Reuniões – Quintas-feira, à 9,30 hora.
Comissão de Educação e Cultura
1 – Flávio Guimarães – Presidente
2 – Cícero de Vasconcelos – VicePresidente.
3 – Arêa Leão.
4 – Hamilton Nogueira.
5 – Levindo Coelho.
Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade.
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda
Cavalcante.
Reuniões – Quartas–feiras, às 15,00
horas.
Comissão de Redação
1 – Clodomir Cardoso – Presidente.
2 – Joaquim Pires – Vice-Presidente.
3 – Veloso Borges.
4 – Costa Pereira.
5 – Aloysio de Carvalho.
Secretário – Glória Fernandina Quinteia.
Auxiliar – Nalbercia
Sá Leitão
Reuniões as quarta-feiras, às 16 horas.

Comissão de Relações Exteriores
Mello Vianna – Presidente.
Mathias Olympio – Vice-Presidente.
Djair Brindeiro.

Comissões Especiais
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
2, de 1949

Bernardes Filho.

Aloysio de Carvalho – Presidente

Ferreira de Souza

Dario Cardoso

Georgino Avelino.

Francisco Gallotti

Novaes Filho.

Anísio Jobim

Reuniões às segundas-feiras, às 16
horas.
Secretário – Lauro Portella.
Comissão de Saúde Pública
Levindo Coelho – Presidente.
Alfredo Simch – Vice.Presidente.
Prisco Santos.
Vivaldo Lima.
Durval Cruz.
Secretário
–
Áurea
de
Barros
Rêgo.
Reuniões – Quintas-feiras, às 15 horas.
Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas
Euclydes Vieira – Presidente.
Onofre Gomes – Vice-Presidente.
Alencastro Guimarães.
Othon Mäder
Antônio Bayma.
Secretário – Francisco Soares Arruda
Reuniões – Quartas-feiras, às 16 horas.
Comissão do Serviço Público Civil

Camilo Mércio
Carlos Lindemberg
Clodomir Cardoso.
Antônio Bayma.
Bernardes Filho
Marcondes Filho
Domingos Vellasco
Olavo Oliveira
João Villasbôas.
Secretário – Aurea de Barro Rêgo.
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre
o
Projeto
de
Reforma
Constitucional
nº
1
de
1951
Mello Vianna – Presidente.
Olavo Oliveira – Relator.
Dário Cardoso
Anísio Jobim
Camilo Mercio
Clodomir Cardoso.
Ivo d'Aquino
Alfredo Neves

Prisco dos Santos – Presidente.

Ferreira de Sousa.

Luiz Tinoco – Vice-Presidente.

Aloysio de Carvalho.

Vivaldo Lima.

João Villasbôas.

Mozart Lago.

Joaquim Pires.

Costa Pereira

Alberto Pasqualim.

Secretário – Franklin Palmeira, Diretor
de Serviço.
Reuniões – Têrças-feiras, às 17 horas.
Comissão de Economia
Pereira Pinto – Presidente.
Landulpho Alves – Vice-Presidente.
Sá Tinoco.
Assis Chateaubriand.
Júlio Leite.
Euclides Vieira.
Plínio Pompeu.
Secretário – Aroldo Moreira.
Reuniões às quintas-feiras.
Comissão de Segurança Nacional
Pinto Aleixo – Presidente.
Onofre Gomes – Vice-Presidente.
Ismar de Góes.
Magalhães Barata
Silvio Curvo.
Walter Franco.
Roberto Glasser.
Secretário – Ary Kerner Veiga de
Castro.
Reunião às segundas-feiras.

Attíllio Vivacqua.
Antônio Bayma.
Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade.
Comissão Especial de Revisão do Código
Comercial
1 – Alexandre Marcondes Filho –
Presidente.
2 – Clodomir Cardoso – VicePresidente.
3 – Ferreira de Sousa – Relator Geral.
4 – Attíllio Vivacqua.
5 – Vitorino Freire.
Secretário – João Alfredo Ravasco de
Andrade.
Comissão Especial para Estudo da
concessão dos Direitos Civis a Mulher
Brasileira
Mozart Lago – Presidente.
Alvaro Adolpho – Vice-presidente.
João Villasbôas
Gomes de Oliveira
Atíllio Vivacqua
Domingos Vellasco
Victorino Freire
Secretário – Ninon Borges.
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Comissão Especial de Investigação
sôbre as ilegível materiais das instalações
da Justiça do Distrito Federal e órgãos
relacionados:
Mello Vianna – Presidente.
Alencastro Guimarães – Relator
Attíllio Vivacqua.
Camilo Mercio.
João Villasbôas.
Secretário – Ivan Palmeira.
Auxiliar – Elza G Schroeder.
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
1 de 1952
Mello Vianna – Presidente.
Joaquim Pires – Vice-Presidente.
Attíllio Vivacqua – Relator.
Dario Cardoso.
Aloysio de Carvalho.
Camilo Mércio.
Anísio Jobim.
Clodomir Cardoso.
Gomes de Oliveira.
João Villasbôas (*).
Ivo d'Aquino.
Carlos Sabova.
Alfredo Neves.
Mozart Lago.
Alencastro Guimarães.
(*) Substituido pelo Senador Hamilton
Nogueira.
Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.
Comissão Parlamentar de Inquérito sôbre o
cimento
Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice-Presidente.
Julio Leite.
Landulpho Alves.
Mário Motta.
Secretário – Lauro Portella.
ATAS DAS COMISSÕES
Comissão de Economia
1ª REUNIÃO (DE INSTALAÇÃO), EM
24 DE MARÇO DE 1953
Às quinze horas, no Salão de
Leitura do Senado reune-se esta Comissão,
com
a
presença
dos
Senhores
Senadores:
Pereira
Pinto,
Sá Tinoco, Assis Chateaubriand, Landulpho
AIves,
Plinio
Pompeu,
Euclides Vieira, ausente, com causa
justiticada,
o
Senhor
Senador
Júlio
Leite.
Assume
a
presidência
nos
termos do Regimento Interno o Sr. Senador
Pereira
Pinto
que,
logo
a
suguir inicia os trabalhos declarando
que se vai proceder a eleição para
o Presidente e Vice Presidente da
Comissão.
Os Srs. Senadores depositam seus
votos na urna apurando-se os seguintes
resultados:
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Para Presidente:
Senador Pereira Pinto....................................................................
Senador Julio Leite........................................................................
Para Vice-Presidente:
Senador Londulpho Alves..............................................................
Senador Sá Tinoco........................................................................
O Sr. Presidente eleito agradece a
manifestação de aprêço e a alta distinção
que lhe foi conferida pela sua eleição
para tão importante posto, ressaltando
a colaboração inteligente e decisiva
que sempre recebeu de todos os
membros da Comissão de Agricultura,
Indústria e Comércio. Comissão essa,
que teve a honra de presidir, dêsde a
abertura do Senado e que foi extinta em
virtude da criação da nova Comissão de
Economia.
Salienta a importância da nova
Comissão, em razão das suas atribuições
regimentais manifestando o desejo de poder
contar com a dedicação e o espírito público
dos seus poros, a fim de manter o alto nível
de trabalho por todos almejado.
O Sr. Senador Landulpho Alves
agradece a sua eleição para Vice-Presidente
e bem assim, em seu nome e no dos Srs.
Senadores componentes da Comissão os
elogios do Sr. Presidente. externando o firme
propósito de continuar a prestar sua melhor
colaboração à Comissão.
O Sr. Presidente, depois de consultar a
Comissão, declara que as reuniões terão
lugar às quintas-feiras.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando, eu, Aroldo Moreira,
Secretário, a presente ata que uma vez
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
Sala de Leitura do Senado, em ilegivel
de março de 1953.
Comissão de Relações Exteriores
ATA DA 1ª REUNIÃO REALIZADA A 25 DE
MARÇO DE 1953
Às 16 horas, sob a presidência do Sr.
Mathias Olympio, Vice-Presidente; presentes
os Srs. Novaes Filho Bernardes Filho e
Djair Brindeiro e ausentes os Srs. Mello
Vianna, Georgino Avelino e Ferreira de
Souza, reune-se a Comissão de Relações
Exteriores.
São
anunciadas
as
seguintes
distribuições:
– o Sr. Novaes Filho, a Mensagem nº
71, de 1953, que submete ao Senado a
nomeação do diplomata Sr. Themistocles da
Graça Aranha para o cargo de Embaixador
do Brasil junto a Sua Alteza o Príncipe
Regente do Egito;
– ao Sr. Djair Brindeiro, a Mensagem
nº 74 de 1953, que submete ao Senado
a nomeação do diplomata Sr. Mario
Moreira da Silva para o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Governo da
Turquia;
– ao Sr. Bernardes Filho, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 112 de 1952, que
aprova o texto do Convênio Cultural entre o
Brasil e o Egito;
– ao Sr. Bernardes Filho, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 88, de 1951, que
aprova o texto de Convênio Cultural entre o
Brasil e os Estados Unidos;
– ao Sr. Bernardas Filho, a Mensagem
nº 21, de 1953, que submete ao Senado
a nomeação do diplomata Sr. Fernando
Lobo. Ministro Plenipotenciário de 1ª
Classe, para o cargo de Delegado do Brasil
junto
à
Organização
dos
Estados
Americanos.
Em seguida, o Sr. Bernardes Filho
declara que, tendo já anteriormente sido
designado relator de matérias que acabavam
de ser objeto de nova distribuição em virtude
do término da última sessão legislativa
poderia, desde logo, oferecer parecer sobre
as mesmas.
Assim, em primeiro lugar, lê o parecer
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 88,
de 1951, que aprova o texto do Convênio
Cultural entre o Brasil e os Estados Unidos,
cujas conclusões são favoráveis à aprovação
dêsse ato internacional.

Março de 1953

Comissão de Redação

de 1950, que mantém a decisão por,
que
o
Tribunal
de
Contas,
em
sessão realizada a 28 de junho de
1951,
de-,
negou
registro
ao
êrmo de contrato de. arrendamento
celebrado, em 2 do mesmo mês
dêsse
ano,
entre
o
Serviço
do
Patrimônio
da
Unito
no
Ceará
e
José
Pedro
de
Oliveira,
para
arrendamento
do
próprio
nacional,
denominado
"Choró",
situado
no Município de Cascavel, naquele
Estado;
– ao Projeto de Decreto Legislativo
nº
12,
de
1952,
que
aprova
o
contrato celebrado, a 27 de outubro de
1949,
entre
o
Ministério
da
Aeronáutica e a Prefeitura Municipal
de
Cachoeira
do
Itapemirim,
no
Estado
do
Espirito
Santo,
para
início
e
presseguimento
das
obras
de
construção
do
aeroporto
daquela cidade.
As dezessete horas, porque nada
mais tem que tratar, a Comissão encerra
os seus trabalhos; e eu, Glória Fernandina
Quintela,
Redator
de
de
Aliais
e
Documentos
ParIamentares,
Secretário,
lavrei a presente ata que, depois
de aprovada, sera assinada pelo Sr.
Presidente.

2ª REUNIÃO EM 25 DE MARÇO DE 1953

10ª SESSÃO, EM 27 DE MARÇO DE 1953

5 (cinco) votos
1 (um) voto
5 (cinco) votos
1 (um) voto

Nesse
sentido
também
é
a
manifestação do Sr. Benardes Filho,
relatando ainda o Convênio Cultural entre o
Brasil e o Egito de que trata o Projeto de
Decreto Legislativo número 112, de 1952.
Esses pareceres, ambos favoráveis, são
adotados pela Comissão, unânimente.
Consultados os Srs. membros, o Sr.
Presidente fixa as reuniões ordinárias da
Comissão para as segundas-feiras, às 16
horas.
Passa a Comissão a deliberar em
caráter secreto, a fim de apreciar a
Mensagem nº 21, de 1953, relativa à
designação do Sr. Fernando Lobo, Ministro
plenipotenciário de 1ª Classe para o cargo de
Delegado do Brasil junto à Organização dos
Estados Americanos.
Encerra-se a reunião, lavrando eu,
Lauro Portella, a presente ata que, uma vez
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente
da Comissão.

Aos vinte e cinco dias do mês de março
de mil novecentes e cinqüenta e três, às
dezesseis horas e trinta minutos, reune-se a
Comissão de Redação, na sala Ruy Barbosa,
achando-se presentes os Srs. Senadores
Joaquim Pires, Vice-Presidente. Velloso
Borges. Costa Pereira e Aloysio de Carvalho,
deixando de comparecer por motivo
justificado, o Sr. Senador Clodomir Cardoso,
Presidente.
E' lida e, sem alterações, aprovada a
ata da reunião anterior.
A Comissão aprova a redação final dos
seguintes pareceres:
– do Sr. Aloysio de Carvalho, ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 95 de 1952, que
aprova o contrário de 30 de dezembro de
1950 e o têrmo aditivo ao mesmo, de 5 de
janeiro de 1951, celebrados entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
firma Paulo Augusto Goyanna, para
construção da sede da Estação Rádio
Receptora e quatro residências, sendo duas
nos terrenos de Alencarina e outras duas nos
terrenos de Maraponga, no Estado do Ceará;
– ao Projeto de Decreto Legislativo nº
105 de 1952, que aprova o contrato de 22 de
dezembro de 1950.e o têrmo aditivo ao
mesmo, de 2 dei janeiro de 1951, celebrados
entre o Departamento dos Carreies e
Telégrafo; e a firma A. Martins Mexida, & Cia.
Ltda., para construção de linha de duetos,
subterrânea, na cidade de Campinas. Estado
de São Paulo:
– ao Projeto de Decreto Legislativo nº
104, de 1952, que aprova o contrato de 22 de
dezembro de 1950, e o têrmo aditivo ao
mesmo, de 2 de janeiro de 1951, ambos
celebrados entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins
Mendes e Cia. Ltda., para construção de
duetos, na cidade :de Santos;
– ao Protelo de Decreto Legislativo nº
103, de 1952, que aprova o contrato
celebrado, a 29 de novembro de 1951, entre
o Departamento dos Correios e Telégrafos e
a firma Bawag S. A. de Comércio
Internacional, para fornecimento de dois
equipamentos auxiliares destinados ao
preparo de bobinas impressas na máquina de
imprimir selos "Wifag";
– do Sr. Costa Pereira, ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 113, de 1952,
que aprova o têrmo de contrato de 12 de
outubro de 1951 e o têrmo de 27 de
novembro dêsse ano, aditivo ao mesmo,
ambos celebrados entre Departamento dos
Correios e Telégrafos e o Engenheiro
Hamilton Nolasco, para execução de serviços
de e empreitada em terrenos daquele
departamento; a – do Sr. Velloso Borges,
ao Prajeto de Decreto Legislativo nº, 110,

Oradores inscritos para o expediente
1 – Sen. Hamilton Nogueira.
2 – Sen, Onofre Gomes.
3 – Sen. Apolonio Salles.
4 – Sen. Attilio vivacqua.
6 – Sen. Assis Chateaubriand,
7 – Sen. Bernardes Filho.

ATA DA SESSÃO EM 26DE 1953
PRESIDÊNCIA
DOS
SRS.
MARCONDES FILHO, VICE-PRESIDENTE;
CAFÉ' FILHO, PRESIDENTE E ALFREDO
NEVES, 1º SECRETARIO.
comparecem

Vivaldo Lima.
Waldemar Pedrosa.
Anisio Jobim.
Prisco dos Santos,
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata
Antonio Bayma.
Victorinp Freire
Arêa Leão.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Onofre Gomes
Plinio Pompeu
Kerginaldo Cavalcanti
Georgina Avelino.
Ferreira de Souza.
Ruy Carneiro.
Venoso Borges.
Assis Chateaubriand.
Apolonio Sales.
Novaes Pilho.
Djair Brindeiro
Ezechias da Rocha
Cícero de Vasconcelos
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Walter Franco.

Aloysio de Carvalho
Pinto Aleiro.
Carlos Lindemberg.
Luiz Tinoco.
Attillo Vivacqua.
Sá Tinoco.
Alfredo Neves.
Alencastro Guimarães
Hamilton Nogueira,
Mozart Lago.
Bernardes Filho,
Cesar vergueiro.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Domingos Velasco.
Dario Cardoso.
Costa Pereira.
Vespasiano Martino,
Othon Mader.
Gomes de Oliveira.
Ivo d'Aquino.
Alberto Pasqualini,
Camilo Mercio. (51).
O SR, PRESIDENTE: – Achamse presentes 51 Srs. Senadores, Havendo
número legal, está oferta a sessão.
Vai-se
proceder
à
leitura
da
ata.
O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º),
procede A. leitura da ata da sessão anterior,
que, posta em discussão, é sem debate
aprovada,
O Sr. 1º Secretario – lê o seguinte:
EXPEDIENTE

8 – Sen. Alfredo Neves.

As 14,30 horas
Senhores Senadores:

Landulpho Alves

os

Mensagem n.° 7-53, do Sr. Presidente
da República, devolvendo autógrafos do
Projeto de Lei que autoriza a doação á
Prefeitura Municipal de Pirajui do prédio da
antiga estação do mesmo nome, já
sancionado.
Oficiais:
– Do Sr, Ministro da Marinha, acusando
o recebimento de comunicações.
– Da Câmara dos Deputados,
encaminhando o seguinte expediente,
endereçado por engano àquela Casa:
Câmara dos Deputados.
Nº 365.
Rio de Janeiro, D. F., em 25 de março
de 1953.
Senhor Diretor Geral:
Envio a V. Exª o incluso expediente
do Ministério da Fazenda, Av.ª número
73 a respeito do requerimento nº 201953 do Sr. Senador Morar Lago,
encaminhado,
por
engano,
a
esta
Câmara.
Aproveito o ensejo para reiterar a V.
Ex. os meus protestas de elevada estima
e
distinta
consideração.
–
Adolpho
Gigliotti, Diretor Geral. Ministério da Fazenda.
Aviso nº 84,
Rio de Janeiro, D. F,,- em 23 de março
de 1953.
Senhor 1º Secretário:
Em aditamento ao meu aviso nº 73,
de 13 do corrente mês, tenho a honra
de transmitir a V. Ex.ª a inclusa cópia dos
esclarecimentos prestados pela Carteira de
Exportação e Importação do Banco do
Brasil a respeito do requerimento nº 20, de
1953, do Sr, Senador Mozart Lago, sobre a
importação de medicamentos geral e
matérias
primas
para
a
indústria
farmacêutica.
Reitero a V. Ex.ª os protestos de minha
elevada estima e distinta consideração –
Horácio Lajer.
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Relação das firmas e cotas ás mesmas atribuídas no rateio realizado no 2º semestre de 1952
relativo á importância de antibióticos, medicamentos em geral e matérias primas para a
indústria farmacêutica,de procedência Norte-Americana e Suiça:
Importadores

Cotas –

Firmas do Rio de Janeiro

Valor em U$S

A Feurie ................................................................................................
A. Suissa Brasileira – Sociedade Importadora......................................
Alfrema S.A. – Comércio e Industria.....................................................
Aliança Importadora Alinia Itda.............................................................
Antônio J.Ferreira & Cia (Laboratório Urudonal) ..................................
B. Herzog Comércio e Industria S.A.....................................................
Barroso Walter S. A. – Indústria e Comércio.......................................
Colgate PaImolive Pect Co. Ltd............................................................
Cekecê Farmacêutica Ltda...................................................................
Companhia Industrial Farmacêutica......................................................
Companhia PROPAC (Comércio e Representações)...........................
De Faria & Cia. Ltda..............................................................................
Il Lilly and Company of Brazil, Inc. .......................................................
Eton Industrial e Importadora S A
FONTE Emprêsa Comercial e Industrial de Matérias Primas S. A.......
Franca Veles & Cia. Ltda......................................................................
Fursiand Laboratórios S. A....................................................................
Geigy do Brasil S. A..............................................................................
Herman Josias & Cia. Ltda
Importadora e Exportadora de Metais "Brasimet" S. A.........................
Importadora Médico Hospitarar Ltda.....................................................
Indústria Farmacêutica Fontoura – Wyetb Ltda....................................
Indústria Farmacêutica Merck (Norte Americana) S. A.........................
Indústria Química e Farmacêutica Sehcring S. A.................................
Indústria Química Mangual S. A............................................................
Instituto Biochimico Maragliano Ltda.....................................................
Instituto Terapêutico Pan Orgânico S. A...............................................
INTEC – Instrumental Técnico Científico Ltda......................................
Interconti Importadora S. A...................................................................
Irmãos Sabagoff & Cia. Ltda.................................................................
L. Keller, Lupi & Cia. Ltda......................................................................
Laboratórios Andrómaco S. A...............................................................
Laboratório Atlas Ltda...........................................................................
Laboratório de Biologia Clínica Ltda.....................................................
Laboratório Borsa Ltda..........................................................................
Laboratório Clinico Silva Araujo S. A....................................................
Laboratório Enila S. A...........................................................................
Laboratório F. Pierre Ltda.....................................................................
Laboratórios Farmacêuticos Espasil S A..............................................
Laboratórios Farmacêuticos Setros S. A...............................................
Laboratório Gross S. A..........................................................................
Laboratório Laboran Ltda......................................................................
Laboratório Lutécia S. A........................................................................
Laboratório Moura-Brasil-Orlando Rangel S. A.....................................
Laboratório Novotherápica S. A............................................................
Laboratório Phymatosan S. A...............................................................
Laboratório Químico e Farmacêutico VOROS Ltda..............................
Laboratórios. Raul Leite S. A................................................................
Laboratórios Silva Araujo Rcussel S A.................................................
Laboratório Vitex Ltda...........................................................................
Laboratórios Wadel, Cyrillo Mothe & Cia. Ltda.....................................
Laboratórios Wander do Brasil S. Av....................................................
Lanman & Kemp Barclay & Co. of Bazil................................................
Neofarm Ltda.........................................................................................
Odontológica Americana ltda................................................................
Panquimica S. A....................................................................................
Parke Davis Inter-American Corp..........................................................
Paul J. Christoph Company...................................................................
Pedro Breves & Cia...............................................................................
Pedro d'Azevedo...................................................................................
Pfizer Inter-American S. A.....................................................................
Philippe Sixel.........................................................................................
Produtos Dr. Scholl para os pés S. A....................................................
Produtos Farmacêuticos Biológicos Ayerst do Brasil S. A....................
Produtos Farmacêuticos Millet Roux Ltda.............................................
Produtos Faromacêuticos Nsafarma S. A.............................................
Produtos Químicos Ciba S. A................................................................
Produtos Químicos e Farmacêuticos Riedel] S. A................................
Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos.........................................
Quental & Cia........................................................................................
Quimistra S. A – Produtos Químicos e Farmacêuticos.........................
Química Farmacêutica Maurício Vilela S. A..........................................
Química Baller Ltda...............................................................................
Representações Panbrasil S. A............................................................
R. S. Keller............................................................................................
Riedmiller & Cia.....................................................................................
Rinder Indústria e Comércio S. A..........................................................
S S. White Dental Mg. Co. of Brazil......................................................
SACIPA S. A. – Comércio e Importação de Produtos Americanos.......
Sandoz-Anilinas Produtos Químicos e Farmacêuticos S. A.................
Sechiling-Hillier S. A. Indústria e Comércio...........................................
Sociedade Comercial Roberto Lanke Ltda............................................
Standard Oil Company of. Brazil...........................................................
The Sidney Ross Co. ...........................................................................
Transamericana Imp. e Exp Ltda..........................................................
Usabra (Representações) S. A.............................................................
Usina Colombina Ltda...........................................................................
Venza, Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda................................
Vick Chemical, Inc.................................................................................
W. G. Wilis.............................................................................................

10.330,00
41.636,50
1.660,00
30.000,00
36.540,80
23.776,00
200.044,00
2.141,00
814,00
48.309,97
18.060,00
340,00
500.000,00
4.600,00
9.520,00
4.450,00
100.000,00
40.105,00
990,00
42.600,00
121.600,00
499.960,00
130.000,00
133.930,00
36.812,00
19.432,00
31.610,56
2.250,00
9.320,00
520,00
5.000,00
9.853,00
2.250,00
7.637,00
5.345,0
1.088,00
11.640,00
774,78
3.630,00
425,00
5.870,00
9.995,00
23.991,00
19.313,00
7.954,00
895,00
895,00
143.855,00
100.000,00
750,00
2.250,00
69.124,00
1.708,00
10.000,00
618,00
5.704,00
500.000,00
2.416,00
370,00
4.250,00
300.000,00
297,60
1.677,00
99.918,84
8.040.00
73.229,50
497.115,00
13.596,00
499.998,30
10.000,00
6.710,00
41.952,00
12.743,00
3.843,80
480,00
3.526,00
7.778,00
8.620,00
120.165,00
99.948,00
106.855,00
5.020,00
2.000,00
63.250,00
15.000,00
10.000,00
6.756,00
1.536,00
4.639,73
2.210,00
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Importadores

Cotas –

Firmas de São Paulo

Valor em U$S

A s. Corrêa & Cia Ltda..........................................................................
Abbot Laboratórios do Brasil Ltda.........................................................
AMIPSA – Agric. Merc. e Industrial Piratininga S.A..............................
Amaury Pupo Tocel & Cia. Ltda............................................................
Bayard Perroud & Cia. Ltda............................... ..................................
Bristol Labor S.A – Indústria Quimica e Farmacéutica..........................
Chimica Barquel Ltda............................................................................
Cia. Farmacêutica Brasileira Vicente Amato Sobrinho S.A...................
Cia Johnson & Johnson do Brasil.........................................................
Cia. Quimica Rhodia Brasileira.............................................................
Crosgnac & Cia. Ltda............................................................................
Dr. Lêo Hirshfeld...................................................................................
Drogasil Ltda.........................................................................................
E.R. Squibb & Sons do Brasil.Inc.........................................................
Expansão Comercial e Industrial ECIPAR Ltda....................................
Gregório Szereszewski & Cia. Ltda......................................................
H. L. Aschermann..................................................................................
Indústria Brasileira de Produtos Quimicos Ltda. D.S.A.........................
Indústria Farmacéutica Endochimica S.A.............................................
Instituto Adolfo Lutz...............................................................................
Instituto de Augel do Brasil Produtos Terapéuticos S.A.......................
Instituto Lorenzini S.A – Prods. Tempéuticos e Biológicos...................
Instituto Medicamenta Fontoura S.A.....................................................
Instituto Med. Industrial de Aplicações Cientificas "Imidas" Sociedade
Anônima................................................................................................
Instituto Organoterápico Brasileiro S.A.................................................
Instituto Petragnaci Ltda........................................................................
Instituto Pinheiro Produtos Terapéuticos S.A........................................
Instituto Quimioterápico S.A..................................................................
Instituto Soro Hormoteráico Nacional S.A.............................................
Instituto Terapêutico Activus Ltda.........................................................
Instituto Tepapêutico Edhanol Ltda.......................................................
J. Cassab S.A – Comercio e Indústria..................................................
João Abreu............................................................................................
João Gomes Xavier & Cia. Ltda............................................................
Laboratório Aclimação Ltda...................................................................
Laboratório Baldassari S. A...................................................................
Laboratório Bercia S.A..........................................................................
Laboratório Bio-Nevron S. A.................................................................
Laboratório Bioquímico Dr. Spirrg Ltda.................................................
Laboratório Climax S. A........................................................................
Laboratório Corti do Brasil Ltda............................................................
Laboratório Especifarma S.A................................................................
Laboratório Lepetit S .A........................................................................
Laboratório Licor de Cacau Xavier S. A................................................
Laboratório Paulista de Biologia S. A....................................................
Laboratório Sanitas do Brasil S. A........................................................
Laboratório Sintético Ltda.....................................................................
Laboratório Werna o Ltda......................................................................
Laboratório S.A – Industria Quimica e Farmacêutica............................
Marcelo Mossara & Cia ........................................................................
MEDITAL Imporção de Medicamentos Ltda.........................................
Medicamentos Alopáticos Nacionais S.A..............................................
Praves Laboratórios S.A.......................................................................
Produtos Quimicos DELPE Ltda...........................................................
Química Especializada Eriech Loevemberg..........................................
Química Importadora Riberbe Ltda.......................................................
Química Industrial e Farmacéutica e Giuliano Ltda..............................
Refinações de Milho Brasil....................................................................
S. A Institutos Terapêuticos Reunidos "Labofarma".............................
S. Meve & Cia. Ltda..............................................................................
Santos & Silvano...................................................................................
Yathopan Ltda......................................................................................
Zapparoli Serrena S.A – Produtos Quimicos........................................

1.500,00
163.931,40
3.475,00
110.150,50
375,00
499.997,50
2.500,60
8,880,00
18.683,00
20.782,00
10.000,00
11.305,00
13.500,00
500.000,00
3.400,00
27.200,00
630,60
26.707,00
43.000,00
45,00
9.475,00
2.500,00
100.000,00
8.500,00
10.404,00
450,00
42.385,00
2.300,00
1.298,25
2.280,00
600,00
130.000,00
459,00
5.370,00
190,00
1.730,00
4.450,00
20.857,00
15.470,00
94.310,00
27.412,00
2.325,0
9.185,00
19.299,00
15.990,00
2.890,00
46.437,00
16.915,00
94.279,33
1.500,00
18.500,00
3.950,00
62.727,00
2.910,00
300,00
2.959,00
9.506,00
5.000,00
14.892,00
98.500,00.
688,00
480,00
7.150,00

Demais Praças
A. F Barros – Salvador, Ba ..................................................................
A. O. Cavalcanti – Recife, Pe................................................................
Agência Neudson Ltda – Fortaleza, Ce................................................
Alfredo H Gleisner – Pôrto Alegre, Rs..................................................
Aluizio C. Ribeiro & Cia – Porto Alegre, Rs..........................................
Carvalho Leite, Medicamentos S.A – Belém PA...................................
César Santos & Cia Ltda – Belém, PA.................................................
Dr. Andrade Reis de Carvalho – Recife, PE........................................
Eduardo Costa & Cia – Recife, PE........................................................
Instituto Químico Campinas S.A – Campinas, SP................................
Laboratório Catarinense Ltda. – Joinvile, SC.......................................
Laboratório GaYer S.A – Porto Alegre, RS..........................................
Laboratório Gasper Viana Ltda. – Joinvile SC......................................
Laboratório Hildebeg S.A – Recife, PE................................................
M. Hortas & Cia. – Recife, PE...............................................................
Mayer Obadia – Belém., PA..................................................................
Medicamentos Ltda Fortaleza, CE........................................................
Napoleão Fleury & Cia. – Sobral, CE....................................................
R.C. Barbosa – Fortaleza, CE...............................................................
Ranulfo Torres Raposo – Parnaiba, PI.................................................
Reinaldo Roesch S.A – Porto Alegre, RS.............................................
S.A Dr. Raul Schmidt Drogaria e Farmácia – Salvador, BA.................
Santos Fernandes & Cia – Belo Horizonte, MG....................................
Sebastião Corrêa de Melo – Natal, RN................................................
Siegmann, Avila & Cia Ltda – Pôrto Alegre, RN.................................
Weishappel & Cia. – Pelotas, RS..........................................................
Total.............................................................
Ao Requerente.

1.807,00
30.500,00
6.300,00
6.310,00
143,90
260,00
40.800,00
46,00
15.900,00
3.125,00
74,00
250,00
4.700,00
5.000,00
800,00
15.000,00
4.600,00
10.000,00
11.500,00
2.020,00
37,550,00
3.080,00
608,00
3.280,00
7.910,00
5.780,00
7.809.471,51

116
2256

Sexta-feira 27
São lidos e vão a imprimir os seguintes

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PARECER

PARECERES

Nº 207, de 1953

Nº 205. de 1953

Da Comissão de Redação de Leis.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 113, de 1952.
Relator; Sr. Costa Pereira.
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de 1952
de iniciativa da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissões de Redação, em 25 de
março de 1953. – Joaquim Pires, Presidente em
exercício. – Costa Pereira, Relator, – Aloysio de
Carvalho. – Velloso Borges.

Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do projeto do Decreto
Legislativo nº 104; de 1952.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 104
de 1952, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação, em 25 de
março de 1953. – Joaquim Pires, Presidente
Aloysio de Carvalho. Relator – Velloso Borges.
– Costa Pereira.
ANEXO AO PARECER Nº 205-53
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 104, de 1952, que aprova o
contrato e o têrmo aditivo ao mesmo,
celebrados entre o Departamento dos Correios
e Telégrafos e a firma A. Martins Mendes &
Cia. Ltda.
Faço
saber
que
o
Congresso
Nacional decreta nos têrmos do art.
77 § 1º da Constituição, e eu promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº – 1953
Art. Iº – São aprovados o têrmo de
contrato de 22 de dezembro de 1950 e
o têrmo de 2 de Janeiro de 1951,
aditivo ao mesmo ambos celebrados
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma A. Martins Mendes & Cia.
Ltda; para construção de ductos na cidade de
Santos.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 208, de 1953
Da Comissão de Redação de Leis.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 105, de 1952.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 105, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação em 23 de
março de 1953. – Joaquim Pires, Presidente
em exercício. – I, Relator, – Velloso Borges, –
Costa Pereira.
ANEXO AO PARECER Nº 206-53
Redação Final do Projeto Legislativo nº
105, de 1932 que aprova o contrato e
o têrmo aditivo ao mesmo, celebradores
entre n Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma Martins, Mendes & Cia,
Ltda.
Faço
saber
que
o
Congresso
Nacional decreta nos têrmos do art.
77, § Iº. da Constituição, e eu promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº – 1953
Art. 1º – São aprovados o têrmo de
contrato de 22 de dezembro de 1950 e o
têrmo de 2 de Janeiro de 1951, aditivo ao
mesmo
ambos
celebrados
entre
o
Departamento dos Correios e Telégrafos
e a firma A. Martins Mendes & Cia. Ltda;
para construção de ductos nas cidade de
Santos.
Art. 2º – Revogam-se as disposições,em
contrário.

ANEXO AO PARECER Nº 207-53
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 113, de 1952 que ,aprova o
contrato e o têrmo aditivo e o mesmo,
celebrados entre o Departamento dos Correios
e Telégrafos e o Engenheiro Hamilton Nolasco.
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta nos têrmos do art. 77.§ 1º, da
Constituição, e eu promulgo o seguinte
DECRETO
Nº – 1953
Art. 1º – São aprovados o têrmo de
contrato de 22 de dezembro de 1930 e o têrmo
de 2 de janeiro de 1951, aditivo ao mesmo
ambos celebrados entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins
Mendes & Cia. Ltda; para construção de
ductos na cidade de Santos.
Art, 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 208, de 1953
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 120, de 1953.
Relator; Sr. Velloso Borges
Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 120, de 1952,
originário da Câmara I dos Deputados.
Sala da Comissões do Redação, 25 de
março de 1953. – Joaquim Pires. – Velloso
Borges, – Aloysio do Carvalho. – Costa Pereira.
ANEXO AO PARECER Nº 208-53
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 120, de 1952, que aprova o
contrato celebrado, a 27 de outubro de 1949,
entre o Ministério da Aeronáutica e a Prefeitura
Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, no
Estado do Espírito Santo.
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da
Constituição, e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, a
27 de outubro de 1949, entre o Ministério da
Aeronáutica e a Prefeitura Municipal de
Cachoeiro do Itapemirim, no Estado do Espírito
Santo. para início e prosseguimento das obras
de construção do Aeroporto daquela cidade.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 209, de 1953
Da Comissão de Redação de leis
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 95, de 1952.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho
A Comissão apresenta a relação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 1952,
de iniciativa da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão de Redação, 25 de Março
de 1953. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Aloysio de Carvalho, Relator. – Velloso Borges.
– Costa Pereira.
ANEXO AO PARECER Nº 299-53
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 95, do 1952 que aprova o
contrato e o têrmo aditivo ao mesmo,
celebrados, entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Paulo Augusto
Goyanna.
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta nos têrmos do art. 77, § 1º da
Constituição, e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º São aprovados o têrmo
de contrato de 30 de dezembro de 1950
e o de 5 de janeiro de 1951, aditivo ao
mesmo,
ambos
celebrados
entre
o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
firma
Paulo
Augusto
Goyana,
para
construção da sede da Estação Rádio
Receptora e quatro residências, sendo duas
nos terrenos de Maraponga e outras duas no
Estado do Ceará.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Continua
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Assis Chateaubriand, primeiro o orador
inscrito.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
pronuncia discurso que será publicado
depois.
Durante o discurso do Sr. Assis
Chateaubriand, o Sr. Marcondes Filho deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Café Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora
do expediente.
Tem a palavra a nobre Senador Hamilton,
segundo orador inscrito. (Pausa) .
S. Ex.ª não encontra presente.
Tem a palavra o nobre Senador Onofre
Gomes, terceiro orador inscrito.
O SR. ONOFRE GOMES: – (pela ordem)
– Sr. Presidente, há pouco, impediu-me o
Senador Ivo d'Aquino que lhe cedesse a
palavra, pois desejava fazer uma comunicação
ao plenário Portanto, peço. a V. Ex.ª transfira
minha oportunidade a S. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador Ivo D'Aquino por cessão do
nobre Senador Onofre Gomes. (Pausa).
S. Ex.ª não se encontra presente.
Tem a palavra o nobre Senador Apolônio
Sales, quarto orador inscrito.
O SR. APOLONIO SALES: – Sr.
Presidente, não pretendo falar de novo sôbre a
calamidade que ora se abate sôbre o
Nordeste. Dela já me ocupei três vezes, sendo
que da primeira em dezembro, quando o
fenômeno ainda não despertava de modo tão
confortador o interesse amigo de todos os
setores da vida nacional.
Quero apenas transmitir ao Senado um
apêlo que fazem os caroazeiros de minha,
terra para que sejam ouvidos nesta
hora
angustiosa
da
região
sertaneja
pernambucana.
Com efeito, Srs. senadores, trava-se um
drama angustioso por todo o Nordeste.
Estamos no ápice da tremenda derrocada que
sacode uma população de brasileiros em
cujo passado, em cujo presente a pátria
não encontra outra coisa sendo mostrar
de dedicação, estoicismo, resignação e
coragem.
Facilmente se descobre na alma
nordestina, notadamente daqueles que
habitam a fornalha incruenta do sertão, um
acrisolamento de virtudes cívicas que não se,
mediriam talvez pelos rasgos ruidosos de atos
de heroísmo bélico, mas que se podem medir
sem esforço pela tenacidade tom que
se luta pela criação de riquezas, pela
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contribuição
efetiva
e
denodada
no
engrandecimento comum da pátria, pelo
engrandecimento do trecho mais dificilmente
explorável do território nacional.
Existe, meus Senhores, em meio da
caatinga retorcida e agreste dos sertões da
Bahia ao Ceará, ora rastejante, ora em
densos tufos, de permeio a galharia
tantas vezes esturricada pelas soalheiras,
uma
planta
providencial.
Uma
bromélia
de
porte
deselegante,
com
folhas acuminadas apontando para o céu,
através
da
semi-sombra
dos
arbustos de folhas ratas que recobrem tôda a
paisagem.
É a geoglasiovia variegata, o caroá de
que tanto tempo se, falou e que embora tão
pouco dele se fale ainda constituiu-se uma
riqueza e uma promissora esperança
econômica do sertão nordestino.
Quem passa pelas estradas agora
trágicamente povoadas de retirantes, talvez
não se dê conta de que, de são a galharia
desesperadamente contorcida dos faveleiros,
das emburanas, possam brotar e rebrotar
plantar mais ou menos carnosas, em que o
vlço e as tintas pálidas da clorofila são os
últimos arrancos da natureza semi-desértica.
Quem, ao envez, se resolver dar alguns
passos além do desmatamento impiedoso
deixado pelas "buldozers" que construíram as
rodovias, terá uma surpreza, mesmo nestes
trágicos meses do de deshumana estiagem.
Vai encontrar de permeio com a verdura dos
cactus protegidos pela trama de espinhos, em
meio dos quipas, dos alastrados e dos xiquexiques, os dardo esguidos de caroá
voltados para cima. As folhas da bromélia, em
roseta e de tamanho variável, sobressaem
com a sua cor verde acinzentada confundindose quase com a cor da desesperadamente
monótona da paisagem tôda cinza tôda
expressão de uma expressão de uma
queimada lenta e pertinaz.
De tempos imemorlais se conta o
aproveitamento do caroá para o feitio de
cordas. O sertanejo, quem sabe, dos primeiros
currais, que Garcia Dávila semeou no
Landeiratismo sui generis de sua conquista do
sertão, valha-se do caroá para a feitura dos
cabos e amarras com que fungia bolas, atava
fueiros, arrastava moirões e atrelava
embarcações.
Recentemente, apenas há alguns
decenios, um pernambucano operoso e
pioneiro, José de Vasconcelos, pressentiu a
valia da fibra sertaneja.
Realizou estudos. mandou amostras para
centros de pesquisas de nomeada no mundo
industrial. As folhas da bromélia humilde
passaram a ter uma aplicação de alta utilidade.
Continuam cêrca de 5% de fibras de índices
de resistência, durabilidade, elasticidade
comparáveis às do abacá e de aplicação
variadissima.
Confiante nos estudos o industrial citado,
fundou a primeira fábrica de fiação e
tecelagem em pleno agreste, na linda cidade
de Caruarú que assim enveredava pela
industrialização valorizadora de mão de obra
sertaneja.
Simultaneamente outros pioneiros se
destacaram. Espalhando-se por todo o sertão
surgiram
aqui
e
ali
as
pequenas
fábricas, 148 em número aproximado,
não de fiação e tecelagem, mas de
descorticação e preparo da fibra. Uma
nova
pincelada
humana,
heróicamente
humana, se lançava na paisagem bucólica do
sertão.
Junto as cascas de tipa das chamadas
fazendas, de Pátio varrido, de cêrcas
tortuosas, do currais ruidosos, mais um
elemento Paisagístico: a chaminé, vezes mal
acabada de primeira célula industrial do
sertão.
E se alinhavam imediatamente, como
encanto as casinhas de operário. A povoação
de adensava. A vida social sincera e modesta
assumia aspecto de prosperidade. Aqui se
descobriam os estendais alvinhos da fibra
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exposta ao vento, pendurada na paIiçada
sinuosa, a custo das cordas do próprio
caruá, extendidas pelo pulso forte do
camponez, convertido em empregado de
fábrica.
Nas veredas e nos atalhos; o
juntamento
que
pascia
outrora
despreocupado já se apresentava de
utilidade imensa, transportando as cargas
volumosas das folhas arrancadas no
meio da caatinga. pelas mãos rusticamente
enluvadas,
também
com
luvas
de
caruá, do sertanejo que achava uma
atividade útil para ocupar seu tempo
durante as as estiagens interminas e
constantes.
Valia a pena, senhores senadores
visitar o sertão pernambucano na zona
dilatada dos caruazais ou gravatasais, como
chamava Pio Correia no seu Dicionário de
Plantas Úteis. Em tôda parte uma nova
manifestação de atividade. Do silêncio
languoroso das fazendas semidesertas,
quebrado raramente pelo apoio saudoso do
movimento do gado, ia sendo ressaltado pelo
contraste, uma nova e ruidosa aglomeração
humana, em tôrno das máquinas que
rangiam
ou
dos
caminhões
que
transportavam cargas preciosas, inusitado
tráfego da incipiente vida industrial.
Como era de prever, a fábrica de caruá
já não dava vasão a crescente produção de
fibra. O sertanejo animoso, não desrancava
e os estoques se acumularam. Muitas outras
fiações e tecelagens de sacaria e até de brins
passaram a consumir o produto sertanejo.
Para a fibra apareceram mil outras
aplicações e até para o resíduo das
desfibragens encontrou o sertanejo utilidade
como forragem para seu gado acostumado a
viver dos rebrotos de uma vegetação xerófila,
espinhosa e mirrada.
Abriram-se também as exportações
surgindo colocação vantajosa nas praças da
Argentina e dos Estados Unidos e de países
da Europa.
Já em 1940, no govêrno do saudoso
Agamemnon Magalhães o caruá entrou em
crise. Sobrava o produto dificultadas as
exportações como conseqüência do conflito
mundial.
Neste ensejo centenas de pequenos
industriais apelaram para o secretário da
agricultura e foi numa memorável reunião
procedida na cidade sertaneja de Rio Branco,
hoje Arcoverde que se resolveu fundar a
cooperativa central dos produtores de caruá
congregando todos todos os que ainda não
tinha desertado da faina útil da valorização
de um produto na região mais torturada do
Estado.
Por efeito da conjugação dos esfôrços
de todos a do amparo de Secretaria da
Agricultura sobrepôs-se à crise, e uma era de
prosperidade e ajustamentos sorriu de novo
para o sertão caruazeiro.
O caroá tornou-se uma fonte de
trabalho para o sertanejo e também uma
fonte de divisas para o Brasil.
Nunca,
porém,
descansaram
os
pioneiros da indústria nativa sôbre louros.
O SR. PRESIDENTE: – (fazendo soar
Os tímpanos) – Pondero ao nobre orador que
falta um minuto apenas para se esgotar a
hora do expediente.
O SR. ALVARO ADOLPHO – (pela
ordem) – Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª
consulte a Casa sôbre se concede a
prorrogação da hora do expediente a fim de
que o nobre Senador Apolônio Sales possa
concluir as brilhantes considerações que vem
expendendo.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado
acaba de ouvir o requerimento formulado
pelo nobre Senador Alvaro Adolpho.
Os Senhores que concordam com a
prorrogação solicitada, queiram permanecer
sentados (Pausa).
Está concedida.
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Continua com a palavra o nobre
Senador Apolônio Sales.
O SR. APOLONIO SALES: - Agradeço
ao nobre colega Senador Alvaro Adolpho
haver solicitado à Casa a prorrogação da
hora que me é conferida para pronunciar êste
discurso, é, ao Senado, a aprovação do
requerimento.
Meus Senhores: bem compreenderam
os sertanejos de minha terra a importância do
caroá e prosseguiram na sua fâina de
produção.
Devo dizer que os representantes de
Pernambuco, assim como os de outros
Estados,
também
compreenderam
o
significado do caroá, a ponto de procurarem
proteger
a
fibra,
promovendo
a
industrialização, em plena castinga, num
estágio mais avançado.
Daí as emendas apresentadas e
defendidas por mim e meus colegas de
bancada ao "Plano Salte", prevendo a
instalação de uma fábrica de fiação em
largos moldes, que, em tempo, facultasse a
exportação não da fibra bruta, mas do fio em
avançado estágio de industrialização.
Julgava-se que, mais tarde, fôsse difícil
escoar-se a fibra bruta pela restauração
iminente dos centros mundiais fornecedores
de fibras duras.
Infelizmente, a previsão do Plano Salte"
ficou como letra morta. Não foi efetivada.
Os efeitos ai estão. O que supera o
mercado interno e alguns mercados
sulamericanos
de
consumo
reduzido
encontra-se, atualmente, armazenado na
Cooperativa de Caroá, em face do
aviltamento dos preços por fôrça da eterna
mentira cambial com que subsidiamos
inconscientemente
as
importações
a
punimos, desapercebidos, as exportações do
Brasil.
Quando o Presidente da República na
sua sadia política de amparo aos produtos
agrícolas, determinou a fixação ed preço
mínimos do agave paraibano, tive ensejo de
aplaudir a orientação. Urgia amparar-se um
grande e denodado Povo que em boa hora
achara uma grande riqueza agrícola para os
terrenos mais pobres de seu Estado.
Nessa ocasião, pedi que se estendesse
ao caroá a medida.
O financiamento da fibra foi ordenado,
dados os instantes pedidos de todos os
pernambucanos influentes na orientação da
política econômica do Govêrno.
Acontece,
entretanto,
Senhores
Senadores,
que
venho
ultimamente
recebendo de meu Estado sentidas e
dolorosas reclamações. O financiamento,
com efeito, foi realizado, mas em bases
insuficientes, porque atingindo apenas a 60%
do valor do produto.
Tenho em mãos recortes do memorial
que foi feito pela Cooperativa dos Produtores
de Caroá do Brasil, com a respectiva
denegação.
Não encassearam apelos de tôdas as
classes
econômicas
e
sociais
de
Pernambuco e o apôio a indústria caroazeira.
Todo mundo, isolada a coletivamente, sentiu
e pressentiu na florescente indústria, que
passava a entrar em Grande crise um dos
meios mais eficazes para a fixação do
sertanejo á gleba adorada.
Industriais de todos os ramos,
comerciantes, exportadores, homens de
profissões liberais, ninguém em Pernambuco
encara a indústria do caroá como meta de
apenas ganhar-se dinheiro.
Todos julgam o caroá como uma dádiva
da Divina Providência, que permitiu brotasse,
na ridez estonteante do sertão uma planta
capaz de fixar o homem à gleba, propiciandolhe trabalho remunerador e honrado.
Até o Presidente da COFAP se
capacitou do alto significado da indústria do
caroá, apoiando o, memorial dos produtores
dirigido ao Banco do Brasil.

A decisão do Banco do Brasil, negandose a estabelecer bases mais humanas para o
financiamento, causou impressão desoladora
nos meios sertanejos, como provam os
recortes dos jornais que tenho em mãos.
Pior do que uma simples impresso,
causou a sensação da mais dura realidade –
tal foi o abandôno mais acentuado das
atividades daquêles que ainda se mantinham
das caatingas estorricadas pelas secas
atraídos pelo trabalho do arranque da
promena.
As
fábricas
fecharam,
desesperadamente arrancadas, as suas
portas e o ruído alegre nos maquinismos a
esta hora estará substituído pelo "toada do
desencanto", como apelidam os sertanejos o
cantar dos ventos nos galpões rústicos das
fábricas e nos vendais, que não mais se
cobrem, da fibra branca a secar ao sol.
Sr. Presidente, conheço muito bem o
presidente interino do Banco do Brasil, Sr.
General Anapio Gomes, conheço os diretores
da grande instituição de crédito que é o
Banco do Brasil. Sei que naquela casa se
abriga um punhado de brasileiros que
merece a confiança dos que moureiam na
vida tão pouco invejada dos criadores de
riqueza. Homens dignos que bem podem
compreender os problemas não somente sob
seu aspecto financeiro, mas também no
ponto de vista social e econômico, Lembrome, mesmo de que certo tempo o atual
presidente do banco, General Anapio Gomes,
em palestra comigo provou-me como
compreendia a integração da economia
nordestina
na
economia
nacional,
S. Ex.ª usou das expressões mais
acertadas
e
ponderadas
quanto
a
contingência da pujança a riqueza das
regiões mais ricas do país poderem se
transbordar para as regiões mais pobres ou
semi-desenvolvidas – segundo a linguagem
internacional – num justo equilíbrio de
iterêsse nacional.
É assim que acredito que S. Ex.ª há –
de ouvir o apelo que lhe faço desta tribuna
para que mande os seus técnicos reexaminar
o assunto, decidindo a contento de todos
aqueles que, encaram, sob ângulo menos
financeiro do que econômico, menos
econômico do que social, os problemas de
produção no nordeste brasileiro, fixando os
homens, nesta hora tremenda de sêca
avassaladora.
Peço permissão aos prezados colegas
para acentuar a gravidade que ora assume a
caus econômico que se vai estabelecendo
nestas regiões.
Sr. Novais Filho – Muito bem!
O SR. APOLONIO SALES: – Não
bastassem os açoites cruéis da sêca, um
sem número do outros fatores se constituem
azorrague com que se vergasta o orçanismo
outrora não purante da economia nordestina
que sangra por todos os poros. No próprio
cerne de sua atividade rebentou uma ferida
que lhe ameaça tôdas as energias. A
migração espantosa de homens válidos pelas
estradas empoeiradas onde trafegam os
malsinados "paus de arara" e a máxima
humilhação de uma terra que se abandona.
Mais de 250 mil nordestinos entraram, no ano
passado só no Estado de São Paulo.
Vieram êles à busca de trabalho
que não encontravam na gleba que
os viu nascer. É esta a data mais trágica do
sofrimentos
da
nossa
região.
A
nota mais trágica porque é a comprovação
que a "mãe terra" já não mais pode
abrigar em seu seio os filhos que emigram
para não pereceram imersos na penúria e na
miséria.
Que esperar de, uma unidade
federativa
onde
os
meios
de
produção
se
amesquinham?
Meios de produção consideram-se o trabalho
e
o
capital;
capital
que
se
traduzia em inversões, quer do domínio da
iniciativa privada, quer da iniciativa pública
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Quem conceberia, senhores, um povo
capaz ordeiro e trabalhador, podendo vencer
na batalha da vida, no setor econômico,
sómente pelo denodo, pela disposição ao
trabalho, se não estiver apoiado pelos
elementos mais comesinhos de estruturação
econômica, ordenada a providente? Se
he falta em a abundância do transporte, da
energia, do armazenamento do crédito a
baixo preço? A região nordestina neste
sentido é carente. Dolorosamente carente. E
em
Pernambuco é desproporcional A capacidade
de trabalho de seus filhos, o acêrvo dêsses
fatores de produção, encaminhando-se para
o desfalecimento tôda a cor privada tôda a
tentativa particular de soerguimento
econômico, mesmo afoito e corajoso.
Em Pernambuco são escassos, repito,
os
meios
de
produção,
deficiente
estruturação econômica em que se deve
expandir a têmpera de aço dos que ali
nasceram a agora, desesperados, procuram
novas plagas.
Nem quero analisar a situação de odos
os estados nordestinos. O Senado já ouviu e
terá ensejo de ainda ouvir a palavra
autorizada de cada um dos representantes
dos infelizes estados da mais infeliz região
brasileira.
Examinem-se as verbas destinadas ao
aparelhamento ferroviário do meu estado.
Somam elas quantias comparáveis as que o
espírito público do Secretário da Educação e
Saúde da Prefeitura do Distrito Federal pede
de crédito especial só para a construção de
paviIlhões rústicos junto aos hospitais, onde
se abriguem as vítimas da peste branca.
E quantos quilômetros de ferrovias se
contém no território pernambucano, admiremse prezados colegas. Num Estado de três e
meio miIhões de habitantes, com densidade
de população semelhante a do Estado de
São Paulo o Poder Público se mantém, a
praticamente sem "defietes" para o erário,
1.203 kms.
A economia pernambucana teria
sucumbido se a iniciativa privada não tivesse,
apesar de tudo suprido o abandono a que foi
sacudida, com a construção por sua própria
conta de 2.279 Kms, dos quais 927
iguaisinhos, em bitola e capacidade, nos
1.052, da principal ferrovia pública.
Mas se assim é no domínio das
ligações ferroviárias, que dizer das rodovias.
Abstraiam-se as que foram feitas no área
considerada sêca, e o que se encontra de
rodovias federais em Pernambuco e
francamente ridícula. Sei muito bem que se
poderá aduzir que ao Poder Público cumpre
ir procurar a produção onde se encontra. Mas
a verdade inconteste e que também não se
produz onde não haja possibilidade de
escoamento da produção pelo transporte
abundante e barato.
Devemos lembrar que os dois mil
quilômetros
de
ferrovias
privadas
descobriram
para
a
economia
de
Pernambuco
os
15
mil
quilômetros
quadrados da sua zona humida. Foram
construídos
no
tempo
em
que
a
indústria
açucareira
era
remunerativa
e aos níveis dos produtos que, em
Pernambuco, se importavam de outras
regiões de dentro e de fora do Estado para o
consumo do povo.
Nesta zona assim recortada pelas
locomotivas da zonas açúcareira, plantam-se
anualmente mais de cem mil hectares de
cana que perfazem com as sêcas uma
lavoura total de perto de 20 mil hectares.
Notem que se trata de uma lavoura
anual, e demonstrar trabalho incansado,
corajoso e abnegado do homem do nordeste.
Se em vez de cana de açúcar se
cultivasse na zona humida pernambucana,
por uma transformação miraculosa de sua
ecologia, o cafeeiro, que enriquece São Paulo
em cerca de 10 anos, estaria lançado um
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parque cafeeiro igual ao do grande Estado
sulino, pois que, que, não se replanta a
rubiácea dentro de dez anos da fixação da
planta à gleba.
Êsse fato aduzo para demonstrar a
operosidade do agrícola pernambucano, que
tem a seu desfavor na lide de progresso em
que se empenham tôdas as unidades da
federação, apenas determinismo de sua
economia, vinculada, a cotra gôsto a lavouras
subvalcrizadas que nem criam divisas, nem
propiciam saldos na moeda do país
proporcionais ao esfôrço imenso dispendido.
Pois bem, senhores. Foi um povo assim
operoso e cheio de iniciativa que conseguiu
retirar de sob a galharia torturada e sêca das
caatingas uma riqueza desconhecida. O
caroá, lançado nos mercados nacionais e
internacionais, como fibra de primeira
qualidade, não tem apenas uma significação
econômica. É a revelação da pertinácia, da
coragem e arrôjo de um povo que deseja
sobreviver econômicamente.
O amparo de uma iniciativa como está é
um imperativo a que não ficarão alheios
tantos quanto tenham abrigado no coração,
sentimentos de solidariedade e de admirarão
pelos que contribuem de modo tão heróico e
sincero para o engrandecimento economico
do país.
O SR. NOVAIS FILHO: - Permita V.Ex.ª
um aparte. (Assentimento do orador) Tive
oportunidade de reclamar desta tribuna,
financiamento para a fibra do caroá. Nesta
hora melhor serviço não poderia prestar o
Governo da República às populações
flageladas e do sertão do que proteger essa
fonte de produção, de vez que as grandes
estiagens não prejudicam a boa vegetação
do caroá. O que sucede hoje com a fibra do
caroá está sucedendo com a quase
totalidade das fontes da produção nacional.
Tornou-se ela um produto gravoso. Merce,
por um sentimento de ,justiça, melhor
tratamento, ou seja, o mesmo já asseminado
a outros produtos do norte, como o algodão,
a juta e o cizal.
O SR. APOLONIO SALES: – Agradeço
o aparte do nobre colega.
O SR. APOLONIO SALES: – Agradeço
o aparte de V. Ex.ª que muito bem expôs o
assunto. Nesta hora na zona sertaneja, o
caroá, que não se planta, mas subsiste à
estiagem prolongada, precisa ser colhido,
para proporcionar trabalho aos que ainda
vivem no sertão. E para ser colhido é
necessário financiamento, mas financiamento
condicionado
a
possibilidades
de
escoamento da produção. lsto será viável
através de um câmbio ilegível deste câmbio
desconcertante, que é subsídio à importação,
quando devia ser à exportação.
Por êste motivo, termino meu discurso
fazendo ilegível desta tribuna ao Presidente
do Banco do Brasil para que reconsidere sua
decisão.
Eu desejaria fôsse anexada ao meu
discurso
esta
página
da
imprensa
pernambucana, em que se expõem
detalhadamente tôdas as aspirações dos
condutores de caroá da minha terra, que
foram sacudidos por uma dupla tragédla:
primeiro, a de não poderem colocar seu
produto e, depois a de vender, fugir os
braços, tangidos pela estiagem continuada e
pela alta de financiamento que impõe o
fechamento de mais de uma centena de
ilegível e fábricas, (Muito bem! Palmas. O
orador é cumprimentado).
DOCUMENTO A QUE SE REFERE,
EM SEU DISCURSO. O SR. SENADOR
APOLONIO SALES
Cooperativa Central dos Beneficiadores
de Caroá do Nordeste Ltda Exino. Sr.
General Anápio Gomes
DD, P.yidente do Banco do Brasil S.A. –
Rio de Janeiro.
A
Cooperativa
Central
dos
Beneficiadores de Caroá do Nordeste
Ltdai ilegível, vem perante V. Ex.ª
fazer a seguinte exposição, em síntese,
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devidamente documentada, para qual espera
merecer sua esclarecida atenção:
a) em 11 de novembro de 1952 o
Senhor Dr. Benjamim Soares Cabeile,
presidente da Comissão Federal de
Abastecimento
e
Preços,
dirigia
ao
Sr. Dr. Ricardo Jafet, então presidente do
Banco do Brasil S. A., funpamentado
"Memorial", sob nº 4.957 em que
reiteradamente
pleiteou
pôsse
aumentada de 60% para 80% a base de
financiamento que êsse Instituto de crédito
vem fazendo à indústria caroazeira. (doc. nº
1).
b) em dezembro transato nosso
Consultor Jurídico, Dr. Júlio de Santa
Cruz Oliveira, em detida exposição pessoal
ao Dr. Ricardo Jafet, levando ao
conhecimento de S. Ex.ª a situação
calamítosa que atravessa a Indústria
caroazeira, ante à paralização de 148
fábricas
descorticadoras,
onde
vinha
exercendo
sua
atividade
uma
grande parte das populações dizimadas pela
inclemência
da
sêca,
encareceu
a
necessidade
imperiosa
de
ser
solucionado em brevidade o "Memorial da
Cofap":
c) ouvido atentamente a exposição feita,
o Sr. Dr. Ricardo Jafet autorizou nosso
emissário a coordenar o assunto em
"Memorial"
que,
em
data
de
5-12-52 foi, pessoalmente, entregue a S. Ex.ª
(doc. nº 2).
d) solicitada a prestigiosa interferência
do Exmo. Sr. Governador Etelvino Lins, para
assunto de tanta magnitude e do maior
interêsse para a vida econômica de
Pernambuco em telegrama de 19-12-52, S.
Ex.ª dirigiu-se ao Dr. Ricardo Jafet para
solicitar com tôdo empenho uma solução
convinhável à sobrevivência da Indústria
nordestina:
e) ainda em 5-1-53 os Industriais de
carcá renovaram o apêlo feito ao Sr. Dr.
Benjamim
Capello
no
sentido
de
conseguir do Dr. Ricardo Jafet uma
solução
mediata
para
o
"Memorial
da Cofap" nº 4.917, se undada pelo
"Memorial" desta Cooperativa, de 5-12-52,
(doc. nº 3);
f) O Dr. Júlio de Santa Cruz de Oliveira,
em 27-12-52, vespera de seu regresso ao
Recife, fez entrega ao Exmo. Sr. Presidente
Dr. Getúlio Vargas, de um ofício da
Associação Comercial de Pernambuco, em
que solicitava a decisiva interferência de S
Ex.ª para a solução do problema de vital
interêsse para a indústria caroazeira;
g) recebeu a Associação Comercial de
Pernambuco, em 3-1-53, o seguinte
telegrama:
"'Senhor Presidente da República
incumbiuse acusar offcio púmero B-13-52
datada 2 do corrente e comunicar-lhe
assunto foi encaminhado ao Banco do Brasil
sob nº 109.539 a fim de ser devidamente
apreciado cordiais saudações. – Lourival
Fontes, Secretário Presidência'.
Valor Econômico da Fibra do Caroá
De uma série de artigos publicados no
"Correio
da
Manhã"
do
Rio
de
Janeiro em abril de 1951 pelo briihante
jornalista Costa Rêgo extraimos os seguintes
tópicos.
"O
caroá
resistindo
às
sêcas
prolongadas é um escudo para os sertanejos
nas estiagens calamitosas. Protegê-lo
animar-lhe o beneficiamento é enfrentar logo,
de longe essas estiagens".
"Os beneficiadores de caroá não só os
de Pernambuco, mas os da Bahia, da
Paraíba e do Ceará pleiteam agora a
organização de um plano de assistência
capaz de ensejar o desenvolvimento
amplo
da
indústria.
Trata-se
de
gente que, por iniciativa própria sem
adjutórios,
fundou
uma
exploração.
Não quer tentar urna aventura, porém,
consolidar essa exploração. Cumpre sem
dúvida ao govêrno examinar o assunto e ver
até onde lhe ocorre o dever de não
abandonar os plei teantas".

Em
circunstanciado
Relatório
apresentado em sessão de 22-12-47,
assim
se
pronunciou
o
Conselho
Superior
das
Caixas
Econômicas
Federrais;
"A exploração do caroá não mais
constitui
uma
experiência,
no
quadro de nossa produção vegetal o
que se demonstra com dados estatísticos do
Ministério
da
Agricultura
e
do
Anuário Estatístico do Brasil de 1946
tomados como referência os três últimos
anos".
Demonstrou o Conselho Superior das
Caixas
Econômicas
Federais
que
sómente naqueles três últimos ano
importamos 42.123 toneladas de juta
com a evasão de nosso ouro, em
cambiais para fora do país, em um montante
de
Cr$
187.800.000.00
que
teriam
ficado com larga vantagem dentro do nosso
comércio.
O sauloso Prof. Agamenon Magalhães
quando interventor de Pernambuco por muito
tempo se ocupou em artigos pela
Folha da Manhã da preciosa bromeliácia e,
situando
o
problema
como
uma
questão não só de ordem econômica como
social, aos
"Que o caroá pelo vulto que gurou.
sua
exploração
está
assumindo
e pela circunstância de ser a maior
riqueza da terra sêca, precisa ser defendido,
como é o açucar como é o café
como é o algodão, para evitar alternativas de
preço que iriam desorganizar a sua
produção.
Em discurso de saudação ao exPresidente da República Exmo Senhor
General Eurico Dutra, quando de sua visita
ao Recife, o então Governador Barbosa
Lima Sobrinho teve ocasião de abordar o
assunto por êle já debatido pela imprensa
através de artigos assinados assim se
externando:
"Por outro lado há o problema das
fibras
têxteis
nativas,
como
o
caroá
cuja exploração surgiu
como
esperança de um ensejo de fixação
ao solo de populações ordináriasmente
flutuantes, bem como de valorização
econômica e de elevação do poder
aquisitivo e do nível de vida do homem do
interior.
As
condições
quase
hostis
do meio onde se excita essa exploração
seriam por si sós, mosessem mais
empenho e atenção tivos bastantes para que
se
priemanoiar
as
iniciativas
nele
afincadas
sem
falar
nos
benefícios
econômicos
e
sociais
que
essa
atividade ensejaria quando viesse a merecer
mais compreensão por parte dos poderes
públicos.
"Se
ao
menos êsses
inimigos
dissimulados
e
persistentes
do
caroá pudessem vir conhecer os sertões
batidos pela soalheira os carrascais
inclementes a caatinga cinzenta e trágica.
Não creio que mantivesse depois sua
intransigência
obstinada
ou
essa
incompreensão perversa que vem frustando
tôdas as tentativas de progresso e tôdas as
esperanças de bem estar de uma população
corajosa decidida enérgica verdadeiramente
heróica.
O eminente governador Etelvino Lins e
mseu discurso de posse dentre os problemas
de transcendental importância visados em
seu programa de govêrno assim se referiu ao
caroá
"Tudo farei, por igual, no sentido de
amparar,
em
bases
definitivas
a
indústria incipiente do caroá que constitui
hoje, a esperança única da população
sertaneja no seu esforço heróico de
fixação ao solo castigado pela inclemência
das sêcas avassaladoras. Conseguido
como
foi
o
financiamento
pleiteado
pelos caroazeiros no Banco do Brasil
teremos a seguir a determinação do
preço mínimo do prooduto já proposta pelo
Ministro João Cleplas ao sr. Presidente da
República.
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Certos porém de que essas medidas
embora necessárias não passam de
simples
por
força
das
conhecidas
dificuldades de exportação impõe-se lutar
agora
pela
solução
definitiva
que
consiste na instalação da Fábrica de Fiação e
ecelagem de Caroá nos têrmos do
indispensável empréstimo que deixei em
andamento naquele estabelecimento de
crédito.
Juntamos, ainda, o Folheto "O
Caroá na Economia Nordestina farto
repositório
de
dados
estatísticos
sôbre a preciosa fibra nordestina (doc.
número 4 ).
Conclusão
No menorial da COFAP 4957, de 11-1152, e no memorial desta Cooperativa de 512-52 pendentes de solução do Banco do
Brasil S. A. ficou comprovadamente
evidenciado:
a) que o. financiamento na base de 60%
não daria para cobrir tôdas do caroá, seu
descorticamento disas despesas desde a
colheita da fôlha pendioso transporte de
longinquas zonas do alto sertão até a cidade
de São Caitano, onde, no Departamenda a
beneficiamento seleção dos váto da
Cooperativa é a fibra submetirios tipos,
classificação enfardamento e transporte para
Recife.
b) que o Conselho de Administração se
viu na dolorosa contingência a financiamento
de
148
fábricas
descorfauta
de
numerário de suspender o ticadoras
associadas, disseminadas nos sertões dos
Estrados de Pernambuco Paraíba, Ceará e
Bahia, as quais vinham assegurando o
trabalho e a manutenção de 80.000
sertanejos;
c) que a situação econômica da zona
assolada pelos rigores da sêca e que
vinha sendo atenuada co ma exploração da
fibra
do
caroá
assumiu
aspecto
desolador, de calamidade pública, ante o
abandono de seus lares em cruel êxodo das
populações desamparadas enteadas do
clima duramente privadas dos recursos que
lhes estão sendo negados para o
prosseguimento de suas atividades agrolndustriais;
d) que o financiamento na base
solicitada
se
acha
perfeitamente
previsto no Regulamento da Carteira de
Crédito Agrícola e industrial artigo 21º que
dispõe:
"O limite dos empréstimos será
calculado em função dos resultados previstos
na atividade produtora do financiado e suas
necessidades no prazo da operação não lor
das garantias salvo no casce podendo
exceder de 60% do valor de penhor mercantil
em que se admitirá a elevação desta margem
para 80f%.
e) que em exposição de motivos
aprovada pelo sr. Presidente da República
em maio de 1951 assim se expressou o sr.
Ministro
Horário
Lafer
quanto
ao
financiamento à indústria e agricultura da
região flagelada pela sêca:
"O nordeste pela sua corajosa e forte
população
poderia
atribuir
mais
vanajosamentte para o progresso do país se
tivesse a seu favor assistência crediaria mais
ampla especializada a natureza peculiar de
seus
empreendimentos
agrícolas
e
industriais.
O combate às secas através da obras
de engenharia, como as projetadas
ou de emergência que se vão fazer no
momento,
será
sempre
imprefícuo
se não fôr acompanhado de elementos
capazes de fortalecer a economia regional,
mediante o amparo de suas atividades
econômicas".
"Ressente-se,
pois,
o
Nordeste,
mais do que outra qualquer região do
País, da falta de crédito adequado
às suas necessidades e peculiaridades
regionais, justificando-se assim, a meu ver, a
ampliação
dessa
assistência
como
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tro de poucos dias, reassumir seu cargo na
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE: – A Casa fica
inteirada.
(*) Não foi revisto pelo orador.
O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre
Senador Dario Cardoso foi enviado à Mesa
um ofício, que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido o seguinte:
OFÍCIO
Em 26 de março de 1953
Senhor Presidente
Tendo sido concedida, nesta data, Iicença
no Sr. Senador Olavo Oliveira, e achando-se
enfermo o Sr. Senador Clodomir Cardoso,
solicito se digne Vossa Excelência de designarlhes substitutos temporários na Comissão de
Constituição e Justiça, na forma do Regimento –
Atenciosas saudações. – Dario Cardoso.
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo ao
ofício que acaba de ser lido, designo os Srs.
Senadores Luiz Tinoco e Carlos Saboya para
substituírem,
respectivamente,
os
Srs.
Senadores Clodomir Cardoso e Olavo Oliveira,
na Comissão de Constituição e Justiça.
Nada mais havendo a tratar, vou
levantar a sessão, designando para a de
amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 3I6, de 1952, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00,
para auxiliar os festejos comemorativos do 3º
centenário da Restauração Pernambucana. Em
regime de urgência, nos têrmos do artigo 155,
parágrafo 3º do Regimento Interno, em virtude
da aprovação, cm 25-3-52, do Requerimento nº
75-53; dependente de pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 222. de 1951, que assegura ao
Major Cícero Cavalcântl contagem de tempo
de serviço. (Com pareceres ns. 164-53, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; 165-53, da de Fôrças
Armadas, contrário: e 166-53, da de
Finanças, contrário)
Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 36-52, que modifica o artigo 140
do Código do Processo Civil. (Aprovado em
1ª discussão, em 6-3-53, com parecer
favorável sob número 31, da Comissão de
Constituição e Justiça).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 45, de 1952, que inclui a Associação
dos Servidores Civis do Brasil e o Montepio
Geral de Economia dos Servidores do Estado
entre as entidades consignatárias de que trata a
Lei nº 1.046 do 2 de janeiro de 1950. (Incluído
em Ordem do Dia nos têrmos do artigo 90, letra
a, do Regimento Interno, em virtude do
Requerimento nº 55-53 do Sr. Senador Gomes
de Oliveira, aprovado na sessão de 6-3-53, tendo
parecer pela constitucionalidade, da Comissão
de Constituição e Justiça e dependendo de
pronunciamento, em Plenário, da Comissão de
Finanças)
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 73, de 1952, que dispõe e fixa
normas para a prestação do serviço militar,
pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e
pelos estudantes de medicina, farmácia e
odontologia. (Com pareceres favoráveis ns.
199-53, da Comíssão de Constituição e
Justiça; 200-53, da de Segurança Nacional; e
201-53, da de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 149, de 1952, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Estado do Rio
Grande do Norte para Instalações de escolas
superiores.
(Com
pareceres
favoráveis
números. 145, da Comissão de Consiitui-

ção e Justiça; 146, da de Educação e
Cultura; e 147, da de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 305, de 1952, que estende a
vantagem do item 2 do artigo 32 do DecretoLei nº 8.760, de 21 de Janeiro de 1946, ao 2º
tenente da Arma de Infantaria Emiliano
Amaro de Sousa. (Com pareceres favoráveis
ns. 154-53, da Comissão de Segurança
Nacional; o 155-53, da de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara n. 352, de 1952, que autoriza a
abertura do crédito especial de Cr$ 250
000,00, como auxílio à realização do VI
Congresso Brasileiro de Contabilidade. (com
pareceres favoraveis ns. 46-53, da Comissão
de Finanças; e 183-52, da de Constituição e
Justiça).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara n. 358, de 1952, que autoriza a
abertura do credito especial de Cr$
26.580.00, para pagamento de salários
devidos a Afro Bezerra e dá outras
providências. (Com Parecer favorável nº 18753, da Comissão de Finanças).
Levanta-se a sessão às 17 horas e 25
minutos.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR OTHON MADER NA SESSÃO
DE 24 DE MARÇO DE 1953.
O SR. OTHON MADER: – Sr.
Presidente, continuo recebendo mensagens
de apôio à Emenda nº 19 ao Projeto da
"Petrobras", unanimemente aprovada na
Comissão de Viação e Obras Públicas, hoje
denominada pelo novo Regimento. Comissão
de Transporte Comunicações e Obras
Públicas.
A emenda visa – sabe o Senado – a
permitir ao lado da exploração estatal do
petróleo a exploração através de companhias
particulares autorizadas por lei cumpridas as
exigências mínimas da legislação brasileira.
Como era natural, minha emenda
despertou grande Interêsse; e frizo que os
telegramas agora recebidos provem de todos
os Estados do Brasil, de Norte a Sul, dos
Estados litorâneos e de Mato Grosso, Goiás,
além de outros do interior.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O
SR.
OTHON
MADER:
–
Perfeitamente.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: –
Presidente que sou da Comissão de
Transportes,
Comunicações
e
Obras
Públicas, tenho recebida teleramas idênticos
de todas as procedências do Brasil.
O SR. OTHON MADER: – Agradeço o
aparte do nobre Senador Euclydes Vieira: é a
confirmação de minha declaração. A emenda
está sendo apoiada e recebida com simpatia
em todos es Estados da Federação. É uma
prova insofismável de que as classes
produtoras são contrárias ao monopólio
estatal. Os telegramas que passo a ler foram
a mim dirigidos. Outros foram enderecados
ao Presidente da Comissão de Transportes
Comunicações e Obras Públicas mas todos
apoiando entusiasticamente colaboração da
iniciativa privada na exploração do petróleo
brasileiro.
O primeiro é o Sr. Brasílio Mechado
Neto.
Presidente
de
Confederação
Nacional do Comércio, a mais alta
entidade de classe. por congregar no
seio
tôdas
as
associações
e
federações
comerciais
do
País.
Bastaria êste pronunciamento para definir o
pensamento dos homens da produção
nacional.
Diz o telegrama:
"Queira receber as mais vivas
congratulações
da
Confederação
Nacional
do
Comércio
pela
aceitação na Comissão de Viação e

Obras Públicas da emenda ao projeto
da Petrobrás com que V Ex.ª tornou
possível a efetiva exploração do petróleo
brasileiro.
Brasílio
Machado
Neto,
Presidente da Confederação Nacional do
Comércio".
Outro telegrama é de Porto Alegre e
está concebido da segundo forma:
"A Associação Comercial de Pôrto
Alegre expressa a V. Ex.ª efusivas
congratulações por motivo de sua emenda
ao Projeto da Petrobrás" aprovada na
Comissão de Viação e Obras Públicas que
possibilita a colaboração da iniciativa
privada na exploração do petróleo nacional.
Saudações.
Oswaldo
Rentesch,
Presidente".
Segue-se o de Curitiba. expedido pelo
Presidente da Associação Comercial do
Paraná:
"Temos o prazer de informar ao ilustre
amigo ter repercutido favorávelmente e
emenda de Vossa Ex.ª sôbre o projeto da
Petrobrás. Estamos convencidos de que se
considerada pelo senado o Brasil terá
concretizada
sua
grande
aspiração.
Saudações.
Epaminondas
Santos,
Presidente da Associação Comercoal do
Paraná".
De Florianópolis:
Apresentamos congratulações pela
aprovação da emenda pela Comissão de
Viação do Senado relativamente ao
projeto da Petrobrás. Estamos solicitando
todo apoio da bancada catariense no
Senado á emenda aprovada. Saudações
atenciosas. Associação Comercial de
Florianópolis. Charles Edgard Moritz,
Presidente."
Além dêstes, há o da Federação do
Comércio Atacadista do Rio de Janeiro:
"Na qualidade de Presidente da
Federação do Comércio Atacadista do
Rio de Janeiro e solidário com o ponto
de vista da Confederação Nacional do
Comércio,
tenho
a
satisfação
de
congratular-me
com
V.
Ex.ª
pela
emenda apresentada ao projeto da
Petrobrás, possibilitando tornar realidade
efetiva a exploração do nosso Petróleo, que
só será viável com a colaborarão da
iniciativa privada nacional. e aligenígena.
Cordiais
saudações.
Arthur
Braga
Rodrigues Pires".
De São Luís do Maranhão:
"A Diretoria da Associação Comercial
do
Maranhão
tem
a
satisfação
de congratular-se com V. Ex.ª pela
aprovacão na Comissão de Viação da
emenda
apresentada
pelo
eminente
patrício
ao
projeto
da
Petrobrás,
possibilitando assim, a exploração do nosso
petróleo. Saudações Arnaldo Ferreira.
Presidente".
De João Pessoa:
"A Associação Comercial de João
Pessoa congratula-se com V. Ex.ª pela
aprovação da emenda ao Projeto da
Petrobras, para realidade efetiva da
exploração do nosso petróleo, ao mesmo
tempo que dá publicidade a seus
associados para melhor divulgação da
matéria.
Saudações. – Antonio Tavares de
Carvalho, Presidente".
Da Federação do Comércio do Estado
do Paraná recebi o seguinte ofício:
"Por intermédio da Confederação
Nacional do Comércio, desta capital,
vimos
de
ser
informado,
com
sattisfação, de que a Comissão de Viação
do Senado Federal, procedendo de
acôrdo com o parecer do Relator
Senador Alencastro Guimarães houve por
bem aprova, as emedas acertadamente
propostas
por
V.
Ex.ª
ao
pro-
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jeto relativo à Companhia Petrobrás, o que
possibilita se tornar realidade efetiva a
exploração do nosso petróleo, só viável
mediante a colaboração da iniciativa
privada nacional e idigena.
Hipotecando-lhe a nossa solidariedade
por
essa
sua
procura
atitude,
cumprimentamo-lo pela sua brilhante
atuação nesse sentido e comunicamos-lhe,
com prazer, estarmos nos dirigindo a êsse
respeito ilegível pelo nosso Estado Dr.
Flávio Guimarães e Coronel Roberto
Glasser, com nosso pedido para que dêm
seu valioso apôio àquela nobre iniciativa de
V. Ex.ª, que tende a solucionar de maneira
sábia e patriótica um dos problemas mais
significativos para o desenvolvimento da
nossa economia nacional.
Reiterando a V Ex.ª os nossos
protestos de elevada estima ilegível
aprêço, apresentando-lhe as cordiais
saudações, ilegível, Anacleto Theógenes
Carli, Presidente".
Aí está, Sr. Presidente, a manifestações
inequívocas das classes ilegível do Brasil.
E' sem dúvidauma opinião do masi alto
valor.
As associações e Federações do
Comércio reúnem geralmente o que há d
melhor e mais significativo nos círculos
econômicos e financeiros dos Estados.
Nelas se debatem os grandes problemas
nacionais, principalmente os relacionados
com
a
economia.
São
homens
habituados a êsses problemas e os
conheço muito bem, talvez melhor do que
nós mesmos.
Há no Congresso Nacional, inúmeros
membros que foram dirigentes dessas
agremiações, onde se analisaram com
problemas
econômicos
e
hoje
no
Parlamento, são figuras eminentes no
desempenho ilegível, de seus mandatos.
As Associações Comerciais são escolas d
civismo e nelas se formam muitos futuros
políticos brasileiros, especialistas em
assuntos de economia e finanças.
Pòr
último,
desejodestacar
o
telegrama que recebi do Sr. Augusto
Frederico Schimdt, ilustre intelectual e
economista e uma das mais altas
expressões da cultura e do civismo do
Brasil.
Desnecessário dizer quem seja essa
figura de homem público cheio de grandes
serviços à pátria. Desempenhando-se dos
mais relevantes encargos e fazendo parte
de comissões e associações, tem-se
destacado pelo brilhantismo de sua
inteleigência e de seu patriotismo.
Estamos habituados a ler seus artigos
na campanha que desenvolve em defesa da
livre iniciativa na exploração do petróleo.
Não podia portanto, deixar S. Sª de trazer
seu aplauso à providência proposta no
Senado no sentido de fortalecer a iniciativa
privada, a qual possibilitará a resolução
dêsse
cruciaute
problema.
O
seu
pronunciamento, tem portanto um grande
valor e eu o destaco com especial
agrado porque o julgamento de Augusto
Frederico
Schimdt
é
para
mim
sobremaneira honroso.
Diz o Sr. Augusto Frederico Scmidt:
"Tendo acompanhado sua campanha
em
favor
da
atração
do
capital
privado nacional e estrangeiro, para
solução
do
nosso
petróleo,
venho
apresenta-lhe felicitações pela clarividente
compreensão da realidade brasileira.
Perdemos
tempo
preciso
discutindo
sôbre
a
riqueza
indefinidamente
potencial. Considero altamente patriótico
sem arrôjo em enfrentar o nacionalismo
incompatível
com
a
tarefa
de
construir a grandeza do nosso país.
Saudações
(as.)
Augusto
Frederico
Schmidt".
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SENADO FEDERAL

Relação das Comissões
Diretora
Presidente – Marcondes Filho.
1º Secretário – Alfredo Neves.
2º Secretario – Vespasiano Martins.
3º Secretario – Francisco Gallotti.
4º Secretario – Ezechias da Rocha.
1º Suplente – Costa Pereira.
2º Suplente – Prisco dos Santos.
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor
Geral da Secretara do Senado.
1 – Ivo d Aquino – Presidente.

Comissão de Relações Exteriores

Comissões Especiais

Mello Vianna – Presidente.
Mathias Olympio – Vice–Presidente.
Djair Brindeiro.
Bernardes Filho.
Ferreira de Souza.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Reuniões às seguíndas–feiras às 16
horas.
Secretário – Lauro Portela.

Comissão Especial para emitir
parecer sôbre o Projeto de Reforma
Constitucional nº 2, de 1949

Comissões Permanentes
Comissão de Finanças
1º – Ivo d'Aquino – Presidente.
2 – Ismar de Goís – VicePresidende.
3 – Alberto Pasqualiní.
4 – Alvaro Adolfo.
5 – Apoiônio Sales.
6 – Carlos Lindenberg.
7 – Cesar Vergueiro.
8 – Domingos Velasco.
9 – Durval Cruz.
10 – Mathias Olympio.
11 – Pinto Aleixo.
12 – Plinio Pompeu.
13 – Veloso Borges.
14 – Vitorino Freire.
15 – Walter Franco.
Secretário – Evandro Vianna, Diretor
de Orçamento.
Reuniões às quartas e sextas–feiras
às 15 horas.
Comissão de Constituição e Justiça
Dario Cardoso – Presidente.
Aloysio de Carvalho – VicePresidente.
Anisio Jobim.
Attilio Vivacqua.
Camilo Mercio.
Clodomir Cardoso.
Ferreira de Souza.
Gomes de Oliveira.
Joaquim Pires.
Olavo Oliveira.
Waldemar Pedrosa.
Secretário – Luis Carlos Vieira da
Fonseca.
Auxiliar – Marilia Pinto Amando.
Reuniões – Quinta-feira à ilegivel
hora.
Comissão de Educação e Cultura
1 – Flávio Guimarães – Presidente.
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice
Presidente.
2 – Arêa Leão.
4 – Hamilton Nogueira.
5 – Levindo Coelho.
Secretário – João Alfredo Ravasco
de Andrade.
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda
Cavalcanti.
Reuniões – Quartas-feiras, às 15,00
horas.
Comissão de Redação
1 – Clodomir Cardoso – Presidente.
2 – Joaquim Pires – Vice–
Presidente.
3 – Veloso Borges.
4 – Costa Pereira.
5 – Aloysio de Carvalho.
Secretário – Glória Fernandina
Quintela.
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão
Reuniões às quarta–feiras, às ilegível
horas.

Comissão de Saúde Pública
Levindo Coelho – Presidente.
Alfredo Simch – Vice Presidente.
Prisco Santos.
Vivaldo Lima.
Durval Cruz.
Secretário – Áurea de Barros Rego.
Reuniões – Quinats–feiras, às 15
horas.
Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas
Euclydes Vieira – Presidente.
Onofre Gomes – Vice–Presidente.
Alencastro Guimarães.
Othon Mader
Antônio Bayma
Secretário – Francisco Soares
Arruda.
Reuniões – Quartas–feiras, às 16
horas.
Comissão do Serviço Público Civil
Prisco dos Santos – Presidente.
Luis Tinoco – Vice-Presidente.
Vivaldo Lima.
Mozart Lago.
Costa Pereira
Secretário –
diretor de Serviço.

Aloysio de Carvalho– Presidente
Dario Cardoso
Francisco Gallotti
Anisio Jobin
Camilo Mercio
Carlos Lindemberg
Clodomir Cardoso.
Antônio Bayara.
Bernardes Filho.

Palmeira

Reuniões – Têrças-feiras, às 17
horas.
Comissão de Economia
Pereira Pinto – Presidente.
Landulpho Alves – Vice–Presidente.
Sá Tinoco.
Assis Chateaubriand.
Júlio Leite.

Ismar de Goís.
Magalhães Barata.
Silvio Curvo.
Walter Franco.
Roberto Glasser.
Secretário – Ary Kerner Veiga de
Castro.
Reunião às segundas – feiras

Attilio Vivacqua.
Camilo Mercio.
João Villasbôas.
Secretário – lvan Palmeira.
Auxiliar – Elza G. Schroeder.
Comissão Especial para emitir
parecer
sôbre
o
Proieto
de
Reforma
Constitucional
nº
1
de
1952

Joaquim Pires – Vice Presidente.

João Villasboas
Secretário – Aurea de Barro Rêgo.
Comissão Especial para emitir
parecer sôbre o Projeto de Reforma
Constitucional nº 1 de 1951
Mello Vianna – Presidente.
Olavo Oliveira – Relator.

Attilio Vivacqua – Relator.
Dario Cardoso.
Alovsio de Carvalho.
Camilo Mercio.
Anisio Jobim.
Clodomir Cardoso.
Gomes de Oliveira.

Dario Cardoso.
Anisio Jobim.

João Villasbôas (*).

Camilo Mercio
Clodomir Cardoso.

Carlos Sabova.

Ivo d Aquino

Mozart Lago

Alfredo Neves.
Ferreira de Sousa.
Aloysio de Carvalho.
João Villasboas.
Joaquim Pires.
Alberto Pasqualinlt
Antônio Bayma.
Secretário – João Alfredo Ravasco
de Andrade
Comissão Especial de Revisão do Código
Comercial
1 – Alexandre Marcondes Filho –
Presidente.
2 – Clodomir Cardoso – VicePresidente
3 – Ferreira de Sousa – Relato
Geral
5 – Victorino Freire.

Onofre Gomes – Vice Presidente.

Alencastro Guimarães – Relator.

Mello Vianna – Presidente.

4 – Attilio Vivacqua.

Pinto Aleixo – Presidente.

Melo Vianna – Presidente.

Olavo Oliveira.

Plínio Pompeu.
Secretário – Aroldo Moreira.

Comissão de Segurança Nacional

Comissão Especial de investigação
sôbre as condições materiais das
instalações da Justiça do Distrito Federal e
órgãos relacionados:

Domingos Velasco.

Euclides Vieira.

Reuniões às quintas–feiras.
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Marcondes Filho.

Attilio Vivacqua.
Franklin
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Secretario – João Alfredo Ravasco
de Andrade
Comissão Especial para Estudo a
concessão dos Direitos Civis a Mulher
Brasileira
Mozart Lago – Presidente.
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente
João Villasboas
Gomes de Olivelra.
Attilio Vivacqua
Domingos Vellasco
Victorino Freire
Secretario – Ilegível Borges.

Ivo d'Aquino.
Alfredo Neves.
Alencastro Guimarães.
(*) Substituído pelo Senador Hamilton
Nogueira.
Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.
Comissão Parlamentar de Inquérito sôbre
o cimento
Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice Presidente.
Julio Leite.
Landulpho Alves.
Mario Motta.
Secretário – Lauro Portella.
ATAS DAS COMISSÕES
Comissão de Legislação Social
1º REUNIÃO EM 26 DE MARÇO DE 1953
Ás 15,30 horas, numa das Salas
do Senado, reune se esta Comissão,
presentes os Srs. Senadores Carlos
Gomes de Oliveira, Luiz Tinoco,
Hamilton Nogueira – Othon Mader –
Cicero de Vasconcelos e ausente, com
causa justificada, o Sr. Senador Ruy
Carneiro.
Lida
e
sem
alterações
aprovada a ata da reunião anterior,
o
mais
idoso
dos
membros
assume a presidência, passando–se
à eleição do Presidente e Vice–
Presidente.
Contados os votos da eleição
secreta, para a presidência o Sr.
Senador Carlos Comes de Oliveira
recebe (5) votos e o Sr. Senador Luiz
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Tinoco, um (1). Para a vice-Presidência, o Sr.
Senador Luís Tinoco recebe três (3) votos, o
Sr. Senador Hamilton Nogueira, dois (2) e o
Sr. Senador Kerginaldo Cavalcanti, um – (1).
A seguir, assumindo a presidência, o Sr.
Senador Carlos Gomes de Oliveira pronuncia
rápida oração, agradecendo a confiança de
seus pares por reconduzí-lo à direção dos
trabalhos daquele órgão. O Sr. Presidente
agrarece ainda a colaboração brilhante
que
o
Senador
Hamilton
Nogueira,
recem-indicado para a Comissão, vem
prestar à mesma. Com a palavra, o Sr.
Senador
Luiz
Tinoco,
igualmente
agradece a sua recondução à vicepresidência.
A seguir, o Sr. Presidente faz a seguinte
distribuição:
– ao Sr. Senador Luíz Tinoco, o
Projeto de Lei da Câmara nº 244,
de 1952 que provê a eleição dos
Conselhos dos Institutos de Aposentadoria e
Pensões;
– ao Sr. Senador Hamilton Nogueira, o
Projeto de Lei da Câmara nº 221, de 1952,
que modifica o parágrafo único do artigo 8º
do Decreto-lei nº 5.976, de 10 de novembro
de 1943, e o Projeto de Lei da Câmara nº
248, de 1951 que autoriza a organização de
seringais-escolas,
nos
Estados
do
Amazonas,
Pará
e
Mato
Grosso
e nos Territórios Federais do Acre e do
Guaporé;
– avocando, o Projeto de Lei do Senado
nº 47, de 1950, que revoga dispositivos do
artigo 140, do Decreto-Lei nº 9,500 de 23 de
julho de 1946, que dispõe sôbre o serviço
militar obrigatório;
– ao Sr. Senador Ruy Carneiro, o
Projeto de Lei da Câmara n. v 57, de
1952
que
revoga
os
Decretos-leis
ns. 6.688 de 13 de julho de 1944 (Lei da
Mobilização Industrial), 7.265, de 24
de janeiro de 1945, 8.363, de 31 de
dezembro de 1945 e 9.778, de 6 de setembro
de 1946.
Nada mais havendo a tratar, encessa
se a reunião, lavrando eu, Pedro de Carvalho
Muller, Secretário a presente ata que um
avez aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente.
11ª SESSÃO EM 30 DE MARÇO DE 1953
Oradores inscritos para o expediente
1º Senador Vivaldo Lima
2º Senador Onofre Gomes
3º Senador Ivo d'Aquino
4º Senador Assis Chateaubriand
5º Senador Bernardes Filho
6º Senador Othon Mader
ATA DA 10ª SESSÃO EM 27 DE MARÇO
DE 1953
PRESIDÊNCIA DOS
FILHO,
PRESIDENTE;
FILHO, VICE-PRESIDENTE;
ROCHA 4º SECRETARIO
NEVES, 1º SECRETÁRIO

SRS. CAFE'
MARCONDES
EZECHIAS DA
E ALFREDO

Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Vivaldo Lima
Prisco dos Santos
Alvaro Adolfo
Antonio Bayma
Arêa Leão
Mathias Olympio
Onofre Gomes
Apolonio Sales
Djair Brindelro
Ezechias da Rocha

Aloísio de Carvalho
Pinto Aleixo
Luiz Tinoco
Sá Tinoco
Alencastro Guimarães
Hamilton Nogueira
Mozart Lago
Marcondes Filho
Euclydes Vieira
Domingos Velasco
Costa Pereira
Vespasiano Martins
Gomes de Oliveira
Camilo Mércio – (24)
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se
presentes 24 Srs. Senadores. Havendo
número legal, está aberta a sessão. Vai-se
proceder à leitura da ata.
O Sr. 1º Suplente (servindo de 2º
Secretário), procede à leitura da ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é
sem debate aprovada.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 1º) le o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
– Do Sr, Ministro da Viação e da
Câmara do Distrito Federal, acusando o
recebimento de comunicações.
São lidos e vão a imprimir os seguintes:
PARECERES
Nº 210 de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre emendas ao Projeto de Lei da Câmara
nº 225, de 1951.
Relator: Sr. Gomes de Oliveira.
1. O projeto nº 225, de 1951, volta a
esta Comissão para que nos pronunciemos
sôbre a Emenda oferecida no Plenário, pelo
Senador Ismar de Góis.
2. Trata-se de uma proposição que
dispensa a Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro do pagamento de uma divida para
com a União, com garantia hipotecária.
Êsse perdão de divida é feito pelo
projeto, sem nenhuma condição.
A 1ª emenda, porém, tem por fim
condicioná-lo ao aproveitamento do prédio
para sede do estabelecimento de ensino
beneficiário para que, uma vez vendido ou
aplicado a outro destino, se restabeleça a
dívida e a Faculdade a pague de uma só vez.
A 2ª emenda visa suprimir, no projeto os
artigos 2º e 3º, que mandam seja cancelada
a garantia hipotecária no respectivo Registro
Público, e que se lavre no Serviço do
Patrimônio da União o competente ato, com
isenção
de
selos
e
emolumentos,
comunicando a êsse ato fôrça de escritura
pública, para efeitos de direito.

PARECER
Nº 211 de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº
225, de 1951.
Relator: Sr. Plínio Pompeu.
Em seu primeiro parecer, esta
Comissão se manifestou pela rejeição do
presente projeto, que dispensa a Faculdade
de Direito do Rio de Janeiro do pagamento
das prestações devidas ú União pela
aquisição do prédio e domínio útil do
respectivo terreno, à rua do Catete nº 243, no
Distrito Federal.
Ao relatarmos, então a matéria, tivemos
oportunidade de esclarecer:
"A Faculdade comprou o prédio em
prestações e quer o cancelamento da divida.
O Govêrno vendeu o prédio, pelo prêço que a
Faculdade quiz comprar, em prestações sem
juros por se tratar de entidade educacional
que presta relevantes serviços ao ensino
superior.
Mas, se a Faculdade deixar de existir?
Perde a União o prédio e desaparecem os
relevantes serviços ao ensina superior.
A única solução razoável seria a doação
com a cláusula de reversão, no caso do
prédio não continuar a ter o mesmo destino.
Essa modalidade não é, entretanto, aceita
pela Faculdade, que desejou, a principio, o
renascimento da divida, se desse aquela
hipótese mas hoje deseja o cancelamento
total da dívida sem nenhuma limitação
quanto ao emprêgo futuro do imóvel".
Êsse o fundamento do parecer contrario
desta Comissão.
Em plenário, entretanto, o nobre
Senador Ismar de Góis emendou o projeto de
maneira a atender às objeções da Comissão
de Finanças.
Assim, a emenda nº 1 manda
acrescentar ao art. 1º o seguinte parágrafo:
"Essa dispensa é condicionada à
utilização do prédio para a sede do referido
estabelecimento, ficando o mesmo obrigado
a indenizar a União a importância
correspondente à divida atual, de uma só
vez, na hipótese de venda do imóvel ou de se
lhe dar outra aplicação".
A emenda nº 2 manda suprimir os
artigos 2º e 3º.
Tendo em vista que a emenda número 1
oferece à União a garantia reclamada,
opinamos pela aprovação do projeto, com a
rejeição da de número 2, de acôrdo com o
parecer da douta Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala Joaqulm Murtinho, em 25 de
março de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. –
Plínio Pompeu, Relator. – Velloso Borges. –
Cesar Vergueiro. – Walter Franco. – Carlos
Lindenberg. – Domingos Vellasco, – Alberto
Pasqualini.

EMENDAS

PARECER

3. Desde que ao Poder Legislativo cabe,
constitucionalmente, como demonstramos
em nosso parecer de fôlhas oferecido ao
projeto, dispor sôbre cancelamento, o que
vale dizer sôbre perdão de divída, nada
haverá que opor a u'a emenda que
condicione êsse cancelamento.
E, em se tratando de condição razoável,
como se vê aí, somos pela aprovação da 1ª
emenda.
4. Os artigos 2º e 3º do projeto são de
ocorrência do disposto no artigo 1º, que
concede o perdão.
Não vemos razão maior contra êles.
Somos, pois, pela rejeição da emenda nº 2.
Sala Ruy Barbosa, em 11 de setembro
de 1952. – Aloysio de CarvaIho, Presidente
em exercício. – Gomes de Oliveira, Relator. –
Camilo Mércio – Attilio Vivacqua, vencido,
visto rejeitar tôdas as emendas. – Anísio
Jobim. vencido. – Joaquim Pires.

Nº 212 de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 65,
de 1951. Relator: Sr. Carlos Saboya.
Por têrmo de acôrdo celebrado em 19
de outubro de 1950, entre o Govêrno da
União e o Estado do Paraná, ficou deliberado
que o primeiro instalaria com a colaboração
do segundo, no município de Irati, uma
Escola de Iniciação Agrícola, para funcionar
em regime de internato.
Iniciativa louvável sob todos os
aspectos, o têrmo de acórdo estatuía
que o Govêrno do Estado do Paraná
promoveria a doação de uma área de
100 a 200 hectares, constituída de terras
férteis e de boas aguadas, próximas da
sede do município, onde seria levantado
o edifício da Escola, na qual seriam
ministradas
todos
os
cur
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sos previstos na Lei Orgânica do Ensino
Agrícola.
Embora revestido o têrmo das
formalidades legais, o Egrégio Tribunal de
Contas notou, entretanto, que, na sua
cláusula
terceira,
indicava-se
para
pagamento da despesa a berba 3:-I-08-29a)-a), cuja dotação é destinada à Escola
Agrotécnica de Muzambinho, no Estado de
Minas Gerais, quando deveria ter sido
indicada a verba 3:-I-08-29-b)-r), destinada à
Escola de Iniciação Agrícola de Irati, no
Estado do Paraná, pelo que, muito
criteriosamente,
decidiu
converter
o
julgamento em diligência a fim de que,
mediante têrmo aditivo, retificassem as
partes a classificação da despesa indicada. E
como se houvesse extinguido o prazo legal
para o cumprimento dessa diligência sem
que as partes a atendessem, foi negado
registro ao têrmo de acôrdo na sessão de 29
de dezembro de 1950.
Diante do Iamentável engano na
indicação da verba para pagamento da
despesa a cargo do Govêrno da União – Cr$
800.000.00 por ano – e do mais lamentável
ainda desintêresse das partes, o Tribunal de
Contas, como órgão técnico, não possuía
outra alternativa.
O mesmo já não sucede, todavia, com
relação ao Congresso Nacional, convocado a
opinar sôbre o assunto, por um imperativo
constitucional (artigo 77 § 1º). Como
representante do Povo, na defesa de cujos
interêsses é mandatário, ao Congresso cabe
apreciar, antes e acima de tudo, o mérito do
acôrdo – tanto vale dizer – o que êle
representa para o seu progresso, a sua
felicidade, e a sua grandeza.
Perguntamos: seria justo que por um
descuido na redação do têrmo de acôrdo, em
virtude do qual foram substituídas na cláusula
terceira as letras b e r por a e a, ficasse o
povo privado de uma escola de ensino
agrícola para educação dos seus filhos?
Pais, onde a lavoura é ainda praticada, na
sua maior extensão, por processos que
poderíamos chamar primitivos, o que se
deveria propugnar era a instalação não de
uma escola num, determinado município, mas
de tantas escolas de ensino agrícola quantos
fôssem os municípios de todos os Estados da
União.
Há, por outro lado, uma circunstância a
assinalar: no processo que nos foi remetido
pelo Egrégio Tribunal de Contas não consta
tenha sido o Govêrno do Paraná cientificado
da primeira decisão do Tribunal, mas tão
sòmente o Govêrno da União, por oficio
dirigido ao Departamento de Administração
do Ministério da Agricultura, em 29 de
novembro de 1950.
Diante do exposto, opinamos no sentido
de ser autorizado o registro após a assinatura
de têrmo aditivo ao contrato no qual seja
retificada a classificação da despesa indicada
na cláusula 3ª do mesmo, por considerarmos
o acôrdo em conformidade com o interêsse
do povo e do Estado do Paraná.
Propomos, portanto, o seguinte:
Substitutivo
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará o
têrmo do acôrdo entre o Govêrno da União e
o Estado do Paraná, para instalação de uma
Escola de Iniciação Agrícola no Município de
Iratí, desde que, mediante têrmo aditivo, seja
retificada a classificação das despesa
indicada na cláusula 3ª do têrmo do referido
acôrdo.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala Ruy Barbosa, em 12 de setembro
de 1931. – Dario Cardoso, Presidente. –
Carlos Saboya, Relator. – Camilo Mércio. –
Joaquim Pires. – Júlio Leite. – Vergniaud
Wanderley. – Anísio Jobim. – Gomes de
Oliveira.
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PARECER
Nº 213, de 1953

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 65, de 1951.
Relator : Sr Ismar de Góis.
Consignou o Orçamento de 1950 uma
dotação de Cr$ 800.000,00 para instalação
de uma Escola de Iniciação Agrícola, em
Iratí, Estado do Paraná, mediante acôrdo
(Verba 3 – Serviços e Encargos, I Diversos,
08 – Acôrdos, 29 – Superintendência do
Ensino Agrícola e Veterinário, a – Acôrdos
estabelecidos pelo Decreto nº 22.470, de 20I-47, para instalação de Escolas destinadas
ao Ensino Agrícola, b – Escolas de Iniciação
Agrícola, r – Iratí. Paraná).
Submetido ao Tribunal de Contas o
necessário têrmo de acôrdo, resolveu aquela
Côrte. em sessão de 29 de dezembro de
1950, recusar registro ao mesmo, por não ter
sido atendida a diligência no sentido de que,
mediante têrmo aditivo, fosse retificada a
classificação da despesa indicada na
cláusula 3ª.
Realmente, a citada cláusula imputa a
despesa errôneamente ao inciso ilegível
letra a, quando o certo, seria classificá-la no
inciso b. letra r, e o Ministério da Agricultura.
ao que parece, não recebeu o oficio relativo à
diligência, tanto que a declararão do "correio"
daquele Tribunal, datada de 11 de dezembro
de 1950 não se encontra assinada embora
conste do processo encaminhado ao
Congresso (fls. 12).
A Câmara dos Deputados, de acôrdo
com o parecer de sua Comissão de Tomada
de Contas, aprovou o presente projeto, que
mantém a decisão denegatória do Tribunal
de Conta.
A douta Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, entretanto. aprovou o
parecer do ilustre Senador Carlos Saboya
que conclui por um substitutivo que
determina o registro do contrato, desde que
mediante têrmo aditivo, seja retificada a
classificação da despesa indicada na
cláusula 3ª.
Ocorre, porém. que o substitutivo é
inoperante porque não será possível a
retificação do referido têrmo de acôrdo, uma
vez que a dotação destinada à Escola de
Iniciação Agrícola de Irati, Paraná (Verba 3, I
29 a, b. r), não foi aplicada nem escriturada
em "restos a pagar" no exercido de 1950.
Como se verifica dos Balanços Gerais
da União relativos aquele exercício (volume
II. pág. 91). a dotação de Cr$ 800.000.00
corresponde à quota da União para
execução do acôrdo em aprêço foi
escrituraria como "saldo" desaparecendo
assim, a possibilidade de sua aplicação nos
exercidos ulteriores.
Dêste modo, e tende em vista que a
inexistência de crédito por si só torna
proibitiva
a
execução
do
contrato
(Constituição art. 77, § 3º) opinamos
favoràvelmente ao projeto e pela rejeição do
substitutivo da Comissão e Justiça.
Sala Joaquim Murtinho. em 25 de marco
de 1953. Ivo d'Aquino, Presidente. – Ismar de
Góis, Relator – Alberto Pasqualini. – Cesar
Vergueiro – Plínio Pompeu. – Mathias
Olympio. – Victorino Freire. – Walter Franco.
– Carlos Lindenberg. – Velloso Borges.
PARECES
Nº 214, de 1953
Da Comissão de Finanças. sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 364, de 1952.
Relator : Sr. Vitorino Freire.
No exercício de 1951, o Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal realizou
despesas com funeral, na importância de Cr$
24.000.00, as quais, entretanto, por
insuficiência de dotação orçamentária, não
puderam ser pagas.
Para ocorrer a tais despesas, a Lei
nº 1.673 de 18 de setembro de 1952,
autorizou o Poder Executivo a abrir

o necessário crédito especial, classificando-o,
porém, por um lapso, no exercício de 1950.
Objetivando o presente retificar a
referida lei, opinamos pela sua aprovação.
Sala Joaquim Murtinho, em 25 de
março de 1953. – Iro d'Aquino, Presidente. –
Victorino
Freire,
Relator.–
Cesar
Vergueiro. – Domingos Vellasco. – Durval
Cruz. – Walter Franco. – Alvaro Adolpho. –
CarIos Lindenberg. – Velloso Borges.
PARECER
Nº 215, de 1953
Da Comissão de Finanças. sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 297, de 1952.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O presente projeto, de iniciativa do
Poder Executivo, autoriza a abertura, pelo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores do
crédito especial de Cr$ 77.698.40, destinado
ao pagamento devido a diversos funcionários
do Território Federal do Amapá, designados
para
substituirem,
em
1951,
os
ocupantes de cargos em comissão daquele
Território.
O pagamento dessas substituições
devido na forma do Estatuto dos
Funcionários, deixou de ser feito, entretanto,
no exercício de 1951, por falta de dotação
orçamentária própria.
Tratando-se de crédito destinado a
liquidar compromisso legalmente assumido,
opinamos pela aprovação do projeto.
Sala Joaquim Murtinho, em 25 de março
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. –
Victorino Freire, Relator – Domingos
Vellasco. – Durval Cruz. – Velloso Borges –
Mathias Olympio. – Cesar Verqueiro. –
Carlos Lindenberg – Walter Franco.
PARECER
Nº 2I6, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 1952.
Relator: Sr. Camilo Mércio.
Pelo projeto oriundo da Câmara dos
Deputados, são instituídos no Ministério da
Educação e Saúde, o Prêmio Nacional de
Literatura, o Prêmio Nacional de Ciência e o
Prêmio Nacional de Arte, com o objetivo de
premiar anualmente, pelo conjunto de sua
obra, o autor brasileiro que houver
apresentado,
em
cada
uma
dessas atividades criadoras contribuição
julgada
substancial,
estipulando-se
a
importância de Cr$ 100.00000 para cada
prêmio.
Ao projeto, que vem suficientemente
justificado pelas Comissões da Câmara, nada
temos a opor sob o aspecto constitucional,
feita no art. 3º, a supressão constante da
seguinte emenda:
EMENDA Nº 1
Ao art. 3º
Suprimam-se
as
expressões
finais: "pelo Ministério da Educação e
Saúde".
Sala Ruy Barbosa. em 4 de setembro
de 1952. – Aloysio de Carvalho, Presidente
em exercício. – Camilo Mércio, Relator. –
Joaquim Pires. – Gomes de Oliveira. – Anísio
Jobim. – Carlos Sabona. – Attílio Vivacqua. –
Ruy Carneiro. – Clodomir Cardoso.
PARECER
Nº 217, de 1953
Da Comissão de Educação e Cultura sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 154-52.
Relator: Sr. Flavio Guimarães.
O projeto em estudo visa a que sejam
instituídos três prêmios, com o objetivo muito
patriótico de estimular o desenvolvimento
da
literatura,
o
desenvolvimento
cientifico, o desenvolvimento artístico.
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Serão distribuídos pelo ministério de
Educação e por este elaborado o
Regulamento.
O artigo primeiro estabelece o Prêmio
Nacional de Literatura, o Prêmio Nacional de
Ciência, o Prêmio Nacional de Arte e a
importância de cem mil cruzeiros, para cada
prêmio, separadamente.
O prêmio é o estimulo aos que se
conhecimento humano e é altamente
aperfeiçoam em qualquer ramo do educativo
do meio social. E' realizar com larga
inteligência, no domínio legislativo, o que se
denomina a política do espírito, o
desenvolvimento
harmônico
da
personalidade humana à busca de idéias
sadios, e mais confortantes para a vida. O
valor da arte está no sentido de connificar a
existência e torná-la mais suportável. Sem a
música por exemplo, a vida seria a
decadência
o
embrutecimento
da
personalidade humana.
O prêmio é o modo porque se desperta
o estimulo dos que lutam na vitas
modalidades ou se lhe dá enerda do espírito
atravez desuas infingia para despertar
maior resistência da vida interior e
prolongá-la
no
desdobramento
de
várias atividade culturais do homem
bucando-lhe o maximo de vibração com fé e
coragem.
Tôda a gente sabe do premio Nobel que
além de ser pecuniário e da alta distinção e
repercussão mundial Alfredo Nobel deixou
em testamento quantia apreciável para ser
distribuída periodicamente aos maiores
representantes do pensamento universal nos
dominios da Física, da Química, da Fisiologia
cujos prêmios constituem a parte puramente
científica.
O quarto prêmio constitui a parte
literária o romance o trabalho de ficção, do
teatro o melhor trabalho de letras,
propriamente esclarecido; o quinto prêmio e
de solidariedade humana, é o que procura
evitar a guerra e solidificar a paz á o ilegível
com o sadio intuito de aproximar bre e
disputado
prêmio
da
paz
univer
nacionalidade.e pelos laços do interêsse ou
do amor e que tenha por garantia suprema a
extinção dos exércitos e a segurança
tranquila do universo.
Verifica-se por êsse modo de
estimular a criatura humana o ilegível
benefício que Alfredo Nobel prestou à cultura
do homem através de sudutor idealismo
digno de sua terra e de sua gente.
Vê-se assim que há necessidade
evidente de serene estabelecidos prêmios
na vida da humanidade e que o projeto está
em condições de ser aprovado.
Sala das Comissões em 24 de setembro de
1952 – Flavio Guimaraes Presidente e
Relator – Cicero de Vasconcelos. – Othou
Mader. – Luiz Tinoca. – Arêa Leão.
PARECER
Nº 218, de 1953
Da Comissão do Finanças sobre o
Projeto de Lei da Camara nº 154. de 1952.
Relator: Sr. Plinio Pompeu.
O presente projeto instituiu no Ministério
da Educação e Saude, três prêmios
nacionais – de Literatura de Ciências e de
Arte – no valor de Cr$ 100.000 00 cada um a
serem conferidos conferidos, anualmente, ao
autor brasileiro que apresentar nessas
atividades criadoras contribuição julgada
subs.
Conforme ressalta o auto rdo
protancial.
feto, o ilustre Deputado Osvaldo Orico é
mister que o Congresso torne, efetiva a
determinação de art. 174 da Carta Magna
que considera o amparo à cultura como
dever do Estado.
Reconhecendo
as
sérias
dificuldades com que lutam os nossos
cientistas escritores e artistas, não
podemos
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negar apoio a iniciativas como esta as quais
se não resolvem plenamente os problemas
daqueles que se devotam inteiramente ao
desenvolvimento da cultura, pelo menos
servem para a aprovação do projeto com a
emenda da douta Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala Joaquim Murtinho em 25 de março
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente – Plinio
Pompeu, Relator – Alberto Pasqualini. –
Cesar Verqueiro. – Walter Franco. – Carlos
Lindenby. – Mathias OIympio. – Victorino
Freire. – Durval Cruz. – VeIlasco Borges.
PARECER
Nº 219, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1052.
Relator: Sr Camilo Mércio
Pelo projeto é aprovado o contrato
celebrado entre a Divisão de Obras do
Departamento de Administração do Ministério
da Educação e Saúde e a firma Emprêsa
Brasileira de Construção S. A., a que negou
registro o Tribunal de Contas. baseando sua
decisão no fato de não ler sido o edital de
concorrência publicado várias vezes no
"Diário Oficial" como preceitua o artigo 746
do Regulamento Geral de Contabilidade
Pública.
Entretanto, como bem acentuou o
relator da Comissão de Tomadas de Contas
da Câmara o nobre deputado Antonio Maria
Corrêa a "Divisão de Obras do Ministério da
Educação e Saúde cumprindo o seu dever de
enviar o edital à Imprensa Nacional para a
indispensável publicação não dispunha de
meios para fazer com que a publicação no
"Diário Oficial", fôsse feita várias vêzes",
acrescentando ainda ter sido o mesmo
publicado no número de 15 de janeiro de
1951.
Salienta ainda ter comparecido à
Divisão de Obras do Ministério da Educação
e Saúde onde colheu iformações de que "a
obra fora executada pelo contratante e
recebida pelo o Ministério", estando-se
diante de um caso "do qual apezar de não
ter
havido
rigorismo
na
estrita
observância dos preceitos legais não houve
desonestidade", acrescido ainda do fato de
que "a obra dealizada além de ser de
pequeno vulto era pela sua natureza de
execução inadiável.
Em face dos motivos exposto e nada
opondo à sua constitucionalidade opinamos
pela aprovação do ilegível.
Sala Ruy Barbosa em 5 de fevereiro de
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente em
exercicio – Camilo Mércio, Relator. – ilegível
– Anisio Jobim – Luiz Tinoco. – ilegível
Vivacqua.
PARECER
Nº 220, de 1953
De Comissão de Finanças ilegível o Projeto
de Decreto Legislativo nº 101, de 1952.
Relator: Sr. Plinio Pompeo.
O Tribunal de Contas em sessão de 29
de junho de 1951 resolveu recusar registro
ao contrato celebrado em 2 de abril anterior,
entre o Ministério da Educação e a firma
Emprêsa Brasileira de Construções S. A.
para execução de obras complementares
de pequeno vulto na Colônia Juliano
Moreira, sob o fundamento de não ter sido
observado o art 746 de Regulamento Geral
e Contabilidade Pública.
Tratando-se
de
irregularidade
perfeitamente sanável e tendo em tendo
em vista que a despesa relativa às obras
está devidamente escriturada em ilegívels
a pagar", podendo portanto o contrato
ser executado após a decisão do
Congresso,
opinamos
pela
sua
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aprovação na forma do presente projeto.
Sala Joaquim Murtinho, em 24 de março
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Plinio
Pompeu, Relator. – Mathias Olympio. –
Walter Franco. – Domingos Velasco. – Durval
Cruz. – Cesar Vergueiro. – Alvaro Adoypho.
– Velloso Borges. – Carlos Lindenbey.
PARECER
Nº 221, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 61-52.
Relator: Sr. Ruy Caneiro.
1) O Projeto em apreciação mantém a
decisão do Tribunal de Contas que negou
registro ao têrmo de contrato celebrado entre
a Divisão de Obras do Ministério da
Educação e Saúde e a firma Cconstrutora J.
Patrício Ltda., para a execução de obras de
pequeno vulto no Conservatório Nacional de
Canto Orfeônico.
2. A recusa do mencionado Tribunal que
verificou em virtude da inobservância do
artigo 746 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública,o qual prescreve:
"O edital de concorrência deverá ser
publicado pelo menos quinze dias antes do
dia fixado para a abertura das propostas e
sucessiva
adjudicação,
devendo
as
repartições que o expedirem fazer repetir a
publicação nesse período, tantas vêzes
quantas julgarem necessárias à sua maior
divulgação".
Não tendo sido cumprida a exigência
contida no mencionado artigo, o Tribunal de
Contas recusou o registro do têrmo de
contrato,
recusa
essa
submetida
à
autorização
do
Congresso
Nacional,
conforme o disposto no artigo 77 § 1° da
Constituição Federal.
3. Cabendo à douta Comissão de
Finanças o exame de seu mérito, opinamos,
apenas pela constitucionalidade do Projeto.
Sala Ruy Barbosa, em 2 de outubro de
1952. – Joaquim Pires, Presidente em
exercício. – Ruy Carneiro, Relator. – João
Villasbôas. – Attilio Vivacqua. – Gomes de
Oliveira. – Clodomir Cardoso.
PARECER
Nº 222, de 1953
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 61, de 1952.
Relator: Sr. Plinio Pompeu.
Em 21 de agôsto de 1951, resolveu o
Tribunal de Contas negar registro ao têrmo
de contrato, celebrado, em 30 de junho
anterior, entre o Ministério da Educação e
Saúde e a firma Construtora J. Patrício Ltda.,
para execução de obras de pequeno vulto,
sob o fundamento de não ter sido observado
o art. 746 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública que determina a
publicação do edital de concorrência pelo
menos quinze dias antes do dia fixado para a
abertura das propostas e sucessiva
adjudicação.
Realmente o edital de concorrência,
publicado no "Diário Oficial" de 21 de março
de 1951, marcava o dia 6 de abril seguinte
para apresentação das propostas, com um
interregno, portanto de apenas 13 dias.
No entanto, conforme alegou o
Ministério
interessado
ao
solicitar
reconsideração da recusa do registro, o
"Diário Oficial" de 5 de abril retificou o aludido
edital, ficando prorrogado a data de
apresentação das propostas para 13 de
mesmo mês.
Submetido
o
contrato
a
novo
julgamento,
resolveu
o
Tribunal
de
Contas em sessão de 14 de setembro de
ilegível manter a decisão anterior,
sentenciando, então: "Não há que cogi-
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tar da hipótese prevista no art. 246. Ietra e do
R. G. C. P., visto ser nula a concorrência, por
inobservância do art. 746 do mesmo
Regulamento".
A nosso ver, asiste tôda razão ao
Tribunal de Contas, porque o edital mesmo
depois de retificado, não obedeceu ao artigo
746 do R. G. C. P.
Consequentemente,não poderiam as
obras ser adjudicadas, posteriormente; sem
nova concorrência,com base no art. 246,
letral e daquele Regulamento como consta
do contrato por não terem acudido
prontamente à concorrência ilegalmente
processada.
Aliás, a ausência de propostas, nos
estreitos prazos marcados tanto no primeiro
edital quanto no segundo (retificação), bem
demonstra o acêrto do preceito legal, nem
sempre obedecido, com serios prejuízos
para o serviço público, quando determina que
"o edital de concorrência deverá ser
publicado pelo menos quinze dias antes do
dia fixado para a abertura das propostas e
sucessiva
adjudicação,
devendo
as
repartições que os expedirem fazer repetir a
publicação, nêsse período tantas vêzes
quantas julgarem nesessarias à sua maior
divulgação". (Art. 746 do R. G. C. P.)
Nestas
condições
opinamos
favoravelmente ao projeto, que mantém a
decisão do Tribunal de Contas.
Sala Joaquim Murtinho, em 25 de março
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Plínio
Pompeu, Relator: – Alvaro Adolpho. – Cesar
Vergueiro. – Domingos Vellasco. – Durval
Cruz. – Veloso Borges. – Mathias Olympio. –
Carlos Lindenberg. – Walter Franco.

Entretanto, e órgão interessado, a
Divisão de Obras do Ministério da Educação
e Saúde, ao pedir reconsideração ao Tribunal
de Contas, esclareceu que a firma
contratante apresentou sua proposta com a
data certa da concorrência. Diz aquela
Divisão que o edital de concorrência foi
publicado no Diário Oficial de 24 de março de
1951
e
o
respectivo
Aviso
chamando a atenção aos interessados,
com a necessária retificação, no Diário
Oficial
de
5
de
abril
de
1951,
embora tenha sido remetido ao Diário
Oficial para publicação no dia 27 de março de
1951.
Verifica-se que o edital de concorrência,
publicado em 24 de março, marcava o dia 5
de abril seguinte para apresentação
das propostas, num prazo, portanto,
de 13 dias, quando o artigo 746 do
Regulamento do Código de Contabilidade
determina:
"O edital de concorrência deverá ser
publicado pelo menos quinze dias antes do
dia fixado para a abertura das propostas e
sucessiva adjucação ..."
Assim, andou acertadamente a Divisão
de Obras, quando providenciou a retificação
ao edital, cuja publicação, apesar do
atrazo, ainda coincidiu com a data
ilegalmente marcada para abertura das
propostas.
A nosso ver, portanto, o prazo inicial
não foi alterado a destempo, motivo por que
opinamos favoravelmente ao presente
projeto, com a seguinte:
EMENDA Nº 1

PARECER
Nº 273, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 7852.
Relator: Sr. João Villasbôas.
O Tribunal de Contas recusou-se a
registrar o têrmo de contrato firmado pela
Divisão de Obras do Ministério da Educação
e Saúde com a firma Construtora Mantiqueira
S. A., para a execução de obras
complementares do valor global de Cr$
11.148,50 no Pavilhão de Cursos do Instituto
"Osvaldo Cruz", nesta capital, porque a única
concorrente teria apresentado a sua proposta
fôra do prazo.
O Ministério solicitou reconsideração
dessa decisão, explicando satisfatòriamente
que o prazo marcado no edital fôra
modificado em publicação posterior, mas o
Tribunal
manteve-a
sem
qualquer
justificativa.
Somos, portanto, nos têrmos da
segunda parte do § 1º do art. 77, da
Constituição Federal, pela aprovação do
Projeto.
Sala Ruy Barbosa, em 30 de outubro de
1952. – Dario Cardoso, Presidente. – João
Villasbôas, Relator. – Aloysio de Carvalho. –
Gomes de Oliveira. – Anisio Jobim. –
Clodomir Cardoso.
PARECER
Nº 224, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre e Projeto
de Decreto Legislativo nº 78, de 1952.
Relator: Sr. Plinio Pompeu.
Sob o fundamento de que a única
concorrente apresentou sua proposta fôra do
prazo inicial, alterado a destempo, resolveu o
Tribunal de Contas, em sessão de 12 de
junho de 1951, recusar registro ao contrato
celebrado entre o Ministério da Educação e
Saúde e a firma Construtora Mantiqueira S.
A. para execução de obras complementares
de pequeno vulto no Instituto "Osvaldo Cruz".
Submetido
o
contrato
a
novo
julgamento, aquele Tribunal resolveu, em
sessão de 21 de agôsto seguinte, manter a
sua decisão anterior, por seu fundamento.

Ao art.1º onde se diz:
"E' o Tribunal de Contas autorizado a
registrar ..."
Diga-se:
"É aprovado ...
Sala Joaquim Murtinho, em 25 de março
de 1953. – lvo d'Aquino, Presidente. – Plinio
Pompeu, Redator. – Alvaro Adolpho. – Durval
Cruz. – Veloso Borges. – Cesar Vergueiro. –
Victorino Freire. – Walter Franco Mathias
Olympio. – Carlos Lindemberg.
PARECER
Nº 225, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 9652.
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
A recusa do registro do têrmo aditivo
lavrado em 3 de maio de 1951, e a que se
refere o presente Projeto, reduz-se a
fundamentação de que o contrato principal,
teve em 1951, apenas a vigência d ecinco
meses.
Não se encontra nos anexos que
acompanham o projeto base para essa
fundamentação, eis que o contrato principal,
registrado em 1º de agôsto de 1950, foi
celebrado
pelo
prazo
de
cinco
exercícios financeiros, inclusive o de 1950
(cláusula 7ª).
Ante o expôsto, a Comissão de
Constituição e Justiça, manifestando-se
contra a denegação do registro, propõe o
seguinte substitutivo:
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará o
termo aditivo de retificação e ratificação ao
contrato celebrado, em 4 de maio de
1951, entre o Departamento de Imprensa
Nacional,
e
a
I.
B.
M.
World
Trade Corporation, para locação dos
serviços
de
maquinas
elétricas
de
contabilidade.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala Ruy Barbosa, em 5 de fevereiro de
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente em
exercício. – Attilio Vivacqua, Relator, – Luiz
Tinoco. – Joaquim Pires. – Anisio Jobim. –
Camilo Mércio.
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PARECER
Nº 226, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 96, de 1952.
Relator: Sr. Vitorino Freire.
Em 4 de maio de 1951, o Departamento
de Imprensa Nacional firmou com a "I. B. M.
World Trade Corporation" um termo aditivo
ao contrato celebrado em 9 de junho de
1950, de locação de serviços de maquinas
elétricas de contabilidade, alterando as
cláusulas primeira e nona, relativas,
respectivamente, aos serviços e aos
pagamentos.
A cláusula nona do contrato primitivo
estabelece:
"Os
pagamentos
dos
encargos
constantes da cláusula primeira serão
efetuadas da seguinte forma: uma parcela de
Cr$ 65.260,70 (sessenta e cinco mil,
duzentos e sessenta cruzeiros e setenta
centavos) e três parcelas de Cr$ 65.260,60
(sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta
cruzeiros e sessenta centavos) cada uma,
perfazendo o total de Cr$ 261.042,50
(duzentos e sessenta e um mil, quarenta e
dois cruzeiros e cinqüenta centavos), valor
dêste contrato.
Convém observar que a cláusula oitava
do
mesmo
contrato
declara
ter
sido empenhada a despesa do exercício
de 1950 (primeira parcela de Cr$
65.260,70) à conta do crédito orçamentário
próprio.
Pelo têrmo aditivo, firmado no exercício
seguinte, a citada cláusula nona passaria a
ter a seguinte redação:
"Os
pagamentos
dos
encargos
constantes da cláusula primeira serão
efetuadas em quatro (4) parcelas de Cr$
67.080,00 (sessenta e sete mil e oitenta
cruzeiros) cada uma, perfazendo o total de
Cr$ 268.320,00 (duzentos e sessenta e oito
mil trezentos e vinte cruzeiros), valor deste
contrato".
Assim, o termo aditivo não sòmente
altera o valor de contrato (de Cr$ 261.042,50
para Cr$ 268.320,00) como também aumenta
o valor da primeira parcela para Cr$
67.080,00 quando a despesa empenhada era
de Cr$ 64.260,70, sem fazer menção
expressa da verba orçamentária ou crédito
adicional por onde deve conter a diferença de
Cr$ 1.810,30, relativa ao exercício de 1950,
como determina o artigo 775, § 1º, letra c, do
Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
sob pena de nulidade.
Assim, parece-nos ter sido acertada a
decisão do Tribunal de Contas. Opinamos,
portanto, pela aprovação do projeto e
contrariamente ao substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala Joaquim Murtinho, em 25 de março
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. –
Victorino Freire, Relator. – Walter Franco. –
Mathias Olympio. – Ismar de Góes. – Veloso
Borges. – Carlos Lindemberg. – Durval Cruz.
– Plínio Pompeu.
PARECER
Nº 227, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 8852
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
Embora o contrato esteja revestido de
tôdas as formalidades legais, ocorre que sua
cláusula V dispõe imperativamente: "as obras
deverão ser completamente concluídas até
31 de dezembro de 1951".
A Comissão de Tomada de Contas da
Câmara
dos
Deputados
observou,
procedentemente, que, devendo o contrato
entrar em vigor sòmente após o registro, que
foi feito em 18 de dezembro daquele ano,
seria impossível a execução das obras dentro
de prazo estipulado.
Se não se trata de equívoco na
Iavratura
do
instrumento
contratual,
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sobressal, sem dúvida, um lamentável
aspecto de leviandade administrativa.
Em face do expôsto, a Comissão opina
pela aprovação do projeto, examinado dentro
do ângulo de sua juricidade.
Sala Ruy Barbosa, em 10 de fevereiro
de 1952. – Dario Cardoso, Presidente. –
Attilio Vivacqua. Relator. – Anísio Jobim. –
Camilo Mercio. – Aloysio de Carvalho. – João
Viliasbôas. – Luiz Tinoco. – Joaquim Pires.
PARECER
Nº 228, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o
projeto de Decreto Legislativo nº 88, de 1952.
Relator: Sr. Plinio Pompeu.
Em sessão de 18 de dezembro de
1951, resolveu o Tribunal de Contas
recusar registro ao contrato celebrado, em 29
de novembro anterior, entre o Ministério
da Educação e Saúde e a firma Malheiros &
Cia., ante à impossibilidade de execução das
obras até 31 de dezembro do mesmo
ano.
A decisão do Tribunal nos parece
acertada, porquanto, estipulando a cláusula
quinta do contrato que as obras deveriam
estar completamente concluídas até aquela
data, o registro, condição essencial para
inicio dos trabalhos, tornar-se-ia e inoperante,
treze dias antes (18 de dezembro). Conforme
observou a Comissão de Tomada de Contas
da Câmara "seria humanamente impossível a
execução das obras dentro do prazo
estipulado.
Nestas
condições,
opinamos
favorávelmente ao projeto que mantem a
decisão do Tribunal de Contas.
Sala Joaquim Martinho, em 25 de março
de 1953. – Ivo d'Aquino. Presidente. – Plínio
Pompeu. Relator. – Domingos Velasco. –
Malhas Olympio. – Veloso Fontes. – Durval
Cruz. – Alvaro Adolpho. – Cesar ilegível. –
Walter Franco. – Carlos ilegível.
O SR. PRESIDENTE: – ilegível.
Tem a palavra o nobre Senador
Hamilton Nogueira, primeiro orador inscrito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr.
Presidente, na Medicina antiga, havia uma
droga que era ilegível no tratamento de
tôdas as doenças. Tinha o nome de "teárico"
e era uma mistura de substâncias
possuidoras, de virtudes curativas.
No sentido metafórico, podemos dizer
que o "teárico" figura em diversas épocas da
História da Civilização. Se apareceu, a
princípio, com objetivos terapapêuticos,
também já surgiu em teárico filosófico. Refirome ao ecletismo de Victor Cousim, tão em
voga nos fins do século passado e que teve
no Brasil, um dos maiores entusiastas na
pessoa do grande orador saera Monte
Alverne. Apesar do sucesso do ecletismo de
Cousin, o certo é que êsse sistema se
desmoronou, por falta de critério na aferição
da verdade, como encontramos na filosofia
aristótelica tomista, onde existem princípios
de distinção para se estabelecer a critica
segura da verdade, na ordem do
conhecimento filosófico e cientifico.
Sr. Presidente, também tem surgido
teáricos para resolver as questões sociais e
até políticas. Um dos últimos vem a ser o
justicialismo de Perón, o qual encontra na
Argentina como seu teórico, digamos, o
Ministro Raul Mende.
Raul Mende, pode ser considerado não
propriamente um teórico, mas o papagaio de
Perón, o papagaio do justicialismo.
E' possível que alguns colegas
vejam
na
expressão
"papagaio"
o
propósito
de
diminuir
o
ilustre
Ministro
do
Estado
peronista.
Não!
Ao contrário: há até elogio, porque êle
próprio se colocou em plano inferior, quando,
na introdução da sua obra, escreveu:

"O autor se conforma em ser o
microfone de Perón".
Por conseqüência, Sr. Presidente,
chamando-o "papagaio", elevo-o na série da
criação.
O Justicialismo é uma doutrina
saborosa. Não tem a fisionomia do ódio, não
vê o mundo através do solhos da morte,
como diria o escritor russo Chestov, e como
encontramos, por exemplo, no "Mito do
Seculo XX", de Rosemberg. Tem-se, antes, a
impressão do país maravilhoso da pequena
Alice, ou daquela cidade de açúcar cândi,
das histórias que encantavam a nossa
infância.
Nêste livro, Mende procura estudar os
diversos sistemas filosóficos, mas previne,
Iogo de inicio, que não entrará em altas
especulações, porque a obra é dirigida às
pessoas simples, ao povo, aos operários.
Estabelece as antinominais entre as posições
extremas, entre o materialismo e o
espiritualismo, entre o individualismo e o
coletivismo; tudo com exclamações e
otimismo. Mostra que essa posições
extremas não são aconselháveis, porque há
sempre desvios que levam o homem à
infelicidade. E faz, então, a grande
"descoberta'' de que o homem procura a
felicidade. Em busca dessa felicidade,
ilegível o que chama a terceira posição.
Essa terceira posição é justamente aquele
teórico a que me referi: mistura de
espiritualismo,
de
materialismo,
de
individualismo, de coletivismo, no sentido de
estabelecer o equilíbrio de fôrças, capaz de
permitir à criatura humana atingir sua
plenitude na marcha angustiante através do
mundo e principalmente, do mundo
contemporâneo. Então com simplicidade
ilegível
dá
esta
definição
do
Justicialismo:
"Justicialismo doutrina cujo objeto é,a
felicidade do ilegível na sociedade humana e
a harmonia das fôrças materiais e espirituais
individuais e coletivas, ilegível valorizadas".
ILEGÍVEL já falando sôbre a ilegível a
realização do justicialismo que diz que essa
doutrina dará ao material tudo quanto sirva à
perfeição do espírito: (ao espírito tudo quanto
necessite para a sua perfeição sem chegar
ao extremo de dar tanto ao espírito que
resulte em detrimento da matéria e este
detrimento limita, por sua vez, as
possibilidades da perfeição do espírito.
Como se vê, Sr. Presidente, tudo é
dosado, perfeitamente limitado, definido,
como se o homem fosse de tal simplicidade
que pudesse deliminar as fronteiras de sua
ânsia espiritual ou de seus desejos de ordem
material.
A seguir afirma:
"Dará à totalidade humana tudo
quanto sirva à perfeição das unidades
humanas que a integram: e dará à unidade
humana tudo quanto necessite para sua
perfeição, sem chegar ao extremo de dar
tanto à unidade humana que produza
detrimento da totalidade humana e este
detrimento limite por sua vez, as
possibilidades da perfeição da unidade
humana."
Vê, V. Ex.ª, Sr. Presidente, que se trata
realmente de sistema filosófico sedutor.
Apenas seduz tanto ao trabalhador como à
burguesia, porque nessas palavras se
encontra a filosofia da classe média: não há
sacrifício de espécie alguma; o que é preciso,
é gozar a vida, porque essa felicidade de que
falam o mestre do justicialismo peroneano e
seu teórico, nada mais significaria, não teria
outro objetivo que o gozo da vida, ou a
plenitude dessa expressão realmente odiosa
na boca do homem de espírito. Todavia, o
espírito está aqui limitado; assim, não
descontentemos
os
teóricos
do
justicialismo.
A
seguir,
entra
o
autor
no
terreno das fôrças físicas, antogônicas, para

demonstrar que a terceira posição a
harmonia do equilíbrio.
Ora, nêste passeio agradável através da
nova utopia, a utopia de Peron, chegamos à
previsão que o autor faz para a justicialismo:
proporcionar não sómente a felicidade do
homem individual de tôda a Argentina, mas
do mundo inteiro, porque o justicialismo se
apresenta como superior a tôdas as doutrinas
até agora conhecidas. Então, o papagaio do
justicialismo afirma que apareceu um homem
providencial para realizá-lo – êste homem se
chama Peron – e um povo humilde para
realizá-Io
que
é
o
heróico
povo
"descamisado" argentino.
Perguntarão: que há de mal nesta
doutrina? Não cabe aqui, nem é hora de
discutir o primarismo, a simplicidade, a
ignorância histórica e filosófica do teórico do
justicialismo.
Não
se
trata
de
medir
sua
incompreensão completa do que seja o
cristianismo, a ação social católica, a
concepção católica e cristã da sociedade.
Faço idéia da raiva de Maritain se
porventura chegou às suas mãos êste livro,
ao encontrar expressões suas, resultantes de
profunda meditação sôbre o mundo
contemporâneo com um sentido grave, de
acôrdo com os mais altos conhecimentos de
filosofia do mundo atual, aplicadas ao
justicialismo.
Mende declara, então, que ao
justicialismo se pode empregar o conceito de
Maritain, quando diz que devemos combater
o Estado clerical, farisàicamente cristão, para
introduzir um estado verdadeiramente
cristão.
Ora, verificamos, páginas adiante,
que
precisamente
se
encontra
no
justicialismo, em sua prática na Argentina, o
estado farisàicamente cristão procurando
servir-se da Igreja – como fazem, aliás,
os regimes totalitários – porém jamais
servindo a esta Igreja como deve, quando ela
está no exercício pleno de sua ação
espiritual.
O autor fala na limitação do espírito
para cercear a liberdade do cristão, quando
em terrenos comuns a Igreja tenha palavra a
dizer e possa chocar-se com aquilo que o
Estado afirma, por exemplo, na educação da
mocidade, na própria questão social, no
direito de propriedade.
Dizia, eu, Sr. Presidente, não caber aqui
dissecação completa do justicialismo, ou a
cogitação de que, por detrás das palavras
açucaradas, por detrás de uma doutrina que
se apresenta com feição cristã, o que existe,
sobretudo, é uma tática de ação política
dentro do Estado, de ação política
demagógica.
Não considero demagogia um partido
político, seja qual fôr, ir ao encontro dos
anseios dos trabalhadores de qualquer
classe, inclusive dos intelectuais, embora em
geral, são considerados como trabalhadores.
Demagogia é a promessa, é o aceno, sem
realização de espécie alguma. Não é apenas
a intenção que pretende; é a realização. E o
justicialismo apresenta-se com caráter
demagógico, porque, deixando delado a
atração que exerceria sôbre o burguês – o
homem que não quer sacrifícios, que deseja
o equilíbrio que não se faz inimigo de
ninguém que aspira viver bem com tôda a
gente – em certo ponto dirige-se ao povo,
quando fala na dignificação do trabalho e do
trabalhador na elevação da cultura social, na
humanização do capital na consciência social
da comunidade.
Tudo isto está certo, e não é novo.
Existe na doutrina católica e até mesmo em
doutrinas que não se fundamentam nem no
primado do espírito nem no da pessoa
humana.
E',
Sr.
Presidente,
sobretudo
uma técnica para agir: primeiro dentro
da própria Argentina; e segundo, em fun-
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ção, como disse da última vez, de um
imperialismo na América Latina Com a
criação dos blocos políticos.
No meu recente discurso, falei sôbre as
característica de violênia que encontramos
na doutrina peronista, o seu caráter
totalitário, inteiramente contrário à doutrina
que Peron diz informar tôda a sua atividade
política. E como o justicialiasimo se dirige a
outros povos, começou a sedução dos pases
mais próximos, encontrando éco em alguns
representantes do Chile. Digo alguns, Sr.
Presidente, porque o povo chileno se levanta
contra tôda e qualquer tentativa que procure
invadir sua soberania. O povo chileno,
através dos seus políticos mais eminentes,
de embaixadores de alta expressão política
cultural, como os as reditados no Brasil e na
Colômbia e de jornalistas e escritores se
manifestou pela manutenção da política sulamericana de harmonia, e contrário à
formação de blocos que so podem gerar
discordias e guerras.
Tudo foi feito, digo premeditadamente e
de início por um homem que é mais peronista
do que o próprio Peron – o atual embaixador
do Chile na República Argentina, Sr. ilegível.
O que estou dizendo é afirmado em
diversos jornais argentinos. "El Debale", "El
Mercúrio", "Fôlha Ilustrada", todos dizem que
o Sr. Rios Galhardo é mais peronista que o
própio Peron.
Sr. Presidente, a visita do presidente
argentino ao Chile foi organizada com uma
técnica completa de ação política e de
intervenção no país visinho. Técnica, por
que? Haverá algum mal na visita de um
Presidente a uma Nação? Haveria algum mal
na visita de Peron ao Brasil – Nenhum,
Senhor Presidente. Seria aqui reebido como
o são os presidentes de outras nações,
desde que não viesse causar perturbação ou
se imiscuir na poltíca interna do país.
A visita de Peron ao Chile foi feita nas
vésperas da eleição. Um artigo de fundo do
jornal "El Debate' mostra que houve até
corrupção pelo dinheiro. Tendo Peron
entregue certa quantia a senhora Senadora
Maria de Ia Cruz, em nome da Fundação Eva
Peron e em vésperas de eleições foram tais a
celeuma e a repulsa levantadas por êsse ato
que, como a ilegível um jornal, essa
Senhora, dias depois de restituir o dinheiro
ao Embaixador da Argentina, em Santiago, e
êle não o quis receber. Disse-lhe a referida
Senadora que levaria a Buenos Aires o
dinheiro recebido.
Afirma "El Debate", no ilegível de 9 de
março corrente, que candidatos falidos, não
possuindo dinheiro mas filiados ao partido de
Ibanez,
portanto,
candidatos
oficiais,
repentinamente
surgiram
com
uma
propaganda extraordinária tôda ela feita no
sentido de apoio ao Govêrno de ilegível.
E ninguém ignora que a Câmara dos
Deputadas a oposição era ilegível. Logo, a
visita às vésperas de eleição foi oportuna.
Não só se afixaram, em grande número
cartazes políticos ilegível na Argentina, como
houve muita corrupção pelo dinheiro
Estão em todos os jornais declarações
de Peron de que sua missão seria junto aos
seus compatriotas no Chile. Houve reação de
tôda imprensa sul–americana e o General
Peron desmentiu a entrevista que dera a "La
Nacion". O desmentido fêz com que ilegível,
na opinião pública a tempestade que deveria
ser desencandeada quando da sua chegada.
Para massacrar o fracasso, Sr.
Presidente chegando à Argentina êle repetiu
a mesma coisa e o General Rios Guilhardo
tornou a afirmar que os argentinos eram seus
compatriotas. Tal afirmação valeu-lhe artigo
ilegível do jornal "El Derate", que se publica
no Chile.
Num discurso em Buenos Aires,
o General Peron tornou a afirmar
a necessidade da união política do Chile
e da Argentina para, que o primeiro
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se libertasse da traião, e puzesse em prática
uma justia social como a que se estava
realizando na República do Prata. Um grande
jornalista chileno, Sr. Otávio Marfan respondeu,
em artigo enérgico, que, seem política fôsse
aplicada a lei dos vasos comunicantes,
certamente seria o Chile que teria de preocuparse com que na Argentina se fizesse justia social
pois essa justiça no seu país tinha um conceito
mais antigo, mais decantado, mais aperfeiçoado
e experimentado.
Ora, Sr. Presidente estamos vendo, e
com
prazer,
que
o
povo
chileno,
representado pela sua imprensa livre, pelos
seus homens idependentes, reagiu contra a
formação de blocos continentais, de alianças
polticas, que colocariam em perigo a paz do
Continente Americano, principalmente da
América do Sul.
Presenciamos, por conseqüencia, ao
fracasso do peronismo em sua primeira batalha
poltica no órbita internacional. Fazemos votos
para que a nobre nação argentina e o seu
grande povo reajam contra o primarismo político
que domina neste instante a nação irmã à qual
estamos ligados por laços efetivos tradicionais. E
fazemos votos para que os outros países sulamericanos tenham a mesma atitude do Chile,
reagindo contra a formação dos blocos
continentais.
Sr. Presidente, dentro edum mês chagará
ao Brasil o Presidente do Peru. Essa vista é uma
etapa para que possamos entrar novamente na
campanha de afirmação da unidade da América
latina, unidade que só pode ser mantida com a
conservação da soberania de tôdas as nações
que a integram.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora
do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Onofre
Gomes, segundo orador inscrito.
O SR. ONOFRE GOMES: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, as minhas
primeiras palavras são de homenagem e
tributo de reconhecimento a S. Ex.ª o Sr.
Ministro da Educação e Saúde e de
agradecimento pela maneira compreensiva
com que recebeu nossa solicitação para
contemplar com um cota a Diocese de
Limoeiro, ora sob sábia e virtuosa direção de
um dos mais preclaros sacerdotes brasileiros.
D. Aureliano de Matos. Essa modesta
importância servirá para amenisar as
angústias e sofrimentos dos nossos
coestaduanos do Vale do Jaguaribe
particularte cidade Limoeiro do Norte e
circunvizinhanças.
Desejo prestar, ainda, com a benevolência
e a permissão do Senado outro tributo de
homenagem a uma figura feminina das letras
pátrias, incontestàvelmente, um dos valores da
atual geração de beletristas brasileiros.
Iniciada ainda jovem nas atividades
literárias é, hoje, sem dúvida, figura de
renome, não só do jornalismo como do
mundo das belas letras. Refiro-me a Rachel
de Queiroz, de quem nós, cearenses nos
orgulhamos por ser nosso conterrânea.
Mais de uma vez tenho focalizado desta
tribuna a injustiça e a desumanidade com
que são tratados os nordestinos, que, batidos
pelo flagelo da sêca, depois de esgotarem
todos os recursos de permanência em seu
berço natal são forçados a abrir caminho por
êste mundo de Deus, em busca de
ocupação, à procura de trabalho para sua
subsistência e de suas famílias.
Somos generosos, além de humanitários –
como também compreendo devamos ser – com
os colaboradores que procuramos agenciar fora
da Nação. Oferecemos-lhes as instalações
principescas da Ilha das Flores, capazes de
hospedar sem o menor desdouro, os delfins da
época elegante e refinada de Luiz XIV ou de Luiz
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XV. Para os nossos, entretanto, protesta-se
até pelo fato de andarem seminus pelas ruas
desta Capital ou de outras cidades. O seu
esmolambamento,
permitam-me
a
expressão, como que toca os melindres do
recato das populações bem assistidas em
virtude
de
fartos
recursos
ou
de
possibilidades que o trabalho lhes propicia.
Os primeiros, entretanto – a quem
abrimos os braços mais que fraternalmente
sem, quase sempre, compreenderem o dever
de correspondência pelo agásalhos recebido
permitindo-se-lhes requestarem filhos de
seus próprios protetores, que lhes pagam
salários
régios,
em
razão
da
consonguinidade – já se amotinam nos locais
de hospedagem em São Paulo, chegando
mesmo a espancar os próprios componentes
de uma Polícia suposta eficiente. E não
apenas na Capital bandeirante demonstraram
sua belicosidade. Transferidos para a Ilha
das Flores, repetiram a sublevação
desconsideraram,
em
pessoa,
o
representante diplomático de seu pa’s junto
ao nosso Govêrno.
Para
contê-Ios,
sem
qualquer
providência vexatória – afastada como foi a
violência – foram necessários, simplesmente,
depois de haverem assaltado e ocupado uma
lancha do Serviço de Polícia Marítima, um
modesto contingente de fuzileiros navais, um
pelotão reforçado de polícias especiais e uma
companhia da polícia militar.
Quem conhece a pujança dessa gente,
quem conhece o adestramento dêsses
rapazes, bem avalia a sua capacidade de
reação. Felizmente tudo se acalmou, mesmo
porque as decisões foram no sentido das
imposições dos imigrantes aqui acolhidos,
mas desejosos de voltarem às suas terras.
Só mesmo as pessoas estranhamente
ingênuas não vêem o que se passa no setor
do recrutamento de imigrantes, não só para o
Brasil como para outras Nações americanas.
Suponha V. Ex.ª, Sr. Presidente, seja eu
um europeu de beira de cais; e tenha
resolvido, com minha família, conhecer as
paisagens dêste Continente, freqüentemente
decantadas nas páginas dos jornais
estrangeiros.
Alisto-me como imigrante; e venho, com
minha família, numa magnífico navio fazer a
visita de sondageem. Como não sou homem
de trabalho, retorno, se não no mesmo navio,
noutro semelhante.
Há algum “pato” pagando tôdas essas
despezas para pessoas talvez não muito
sabidas: e certamente não ficará bem
colocado o ingênuo perante o próprio
conceito dêsses vigaristas.
Assim, em homenagem a Rachel de
Queiroz, peço ao Senado me permita ler uma
página de sátira, que só a ironia feminina é
capaz de produzir. A par da sátira e da ironia,
é igualmente uma lição de verdade, que nos
deve vergastar as faces para ver se ainda
são capazes de enrubecer. (Lendo)
“ÁGUAS DO MAR
Rachel de Queiroz
De primeiro era assim mesmo: cearense
só partia por sôbre as águas do mar. Os
trens não chegavam longe. Caminhões ainda
não havia e, quando os houve, não havia
estradas novas. A pé vinham os retirantes
por léguas e léguas de caminhos; mas só até
chegarem à pancada do mar e atingirem o
pôrto de Fortaleza. Aí pagavam a terceira
classe dum Lóide ou de um Ita, armavam as
suas rêdes na próa e iam embora, em geral
para o Amazonas. Depois passaram a ir para
São Paulo também. E as mães que ficavam
nunca diziam que o filho delas emigrara.
Davam à partida um ar provisório

uma esperança de retôrno. Diziam: “Meu filho
anda emoarcado”. Parecia até que o filho
era marinheiro e a qualquer hora
tocaria na terra sua como num pôrto de
passagem: quando na verdade o filho
andava morrendo de beriberi no seringal, ou
se acabando de sezão. E se escapasse de
deixar
os
ossos
à
beira
dum
igarapé e voltasse algum dia, com
dinheiro e correntão
de ouro, já
não seria mais o moço esguio que partira
embarcado, mas o paroara amarelo de cara
opada, talvez rico, porem liquidado de
doença”.
Unamamos paroaras aos cearenses
que voltam do Amazonas com recursos
ganhos pelo próprio esfôrço.
“Havia cantigas e benditos tôdas
falando nos que se foram embora nas ondas
do mar salgado, nas águas amargas do mar:
– sim parecia mesmo que se estava rezando
ou chorando por marujos.
Mas hoje as mães já não dizem que o
filho “se sumiu por aí”, “ganhou o
mundo por essas estradas”. Bem sabem elas
que, onde êles chegam, o caminhão
os atira por terra, feito carga sem
valor.
Cearense
agora
é
desejado
das
traseiras
do
caminhão
carreto
ainda mais miserável do que jacá
de galinha, pois galinha se vende e
quem é que vai dar o seu dinheiro por
retirante?
Sim, quem dá um vintém por êles?
Quem os quer, quem os recebe?
Êste mundo é mesmo estranho;
nêle as coisas não valem por si, mas
pelo que se convenciona que valem.
Um dos assuntos em que se fala neste
país é em emigração e emigrantes.
Disputam-se
poloneses
e
alemães
japoneses,
russos
brancos,
seja
o
que
fôr.
Pessoas
deslocadas
da
guerra
passada,
ex-combatentes
nazistas, qualquer europeu escangalhado
pela
guerra
pelas
lutas
políticas,
instável, descontente ressentido talvez
completamente
irrecuperável
pelo
muito que sofreu ou pelo muito que
viu sofrer, é pretendido aqui, não
como dever de caridade para com
o irmão vivente em desamparo – mas
como tesouro preciosíssimo – o braço
cultivador,
o
póvoador!
Xinga-se
o
govêrno porque os não manda buscar às
centenas de milhares nos campos de
deslocados,
nas
prises
onde
os
atiraram os tribunais de guerra, nos
“slums” das cidades grandes. Carpem-se os
prejuízos
que
a
falta
dêles
nos
causa, e nunca serão poucos os
confortos da Ilha das Flores, as solicitudes
oficiais, para acolher êsses hóspedes
benvindos.
E’ está isso muito bem: a gente nãão
tem nada contra estrangeiros. A gente não
acredita em raça ou raça ruim – tudo é
criatura, tudo tem direito à vida. Deus não
botou cêrca no mundo, nem inventou dono
de terra. Só o que a gente estranha é não
haver interêsse idêntico para com o
emigrante interino, que a final de contas está
bem mais perto de nós. Como diz meu
patrício R. Magalhães Júnior – será preciso
ao nordestino adquirir estatuto de estrangeiro
carteira 19, para ter direito a acolhida, ao
pedaço de terra que plante, à promessa de
trabalho, ao asilo para mulher e filhos
enquanto procura serviço? Pensarão os
amadores de “arianos” que nordestino não
presta porque não é louro nem fala língua
estrangeira? Bem falar não falam, até louros
muitos dêles são – têm o seu pingo de
sangue holandês, o seu olho be mazul, que
ficou
de
recessivo
no
norte
des-
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de os tempos do Príncipe Maurício de
Nassau. E não chegam de nervos
arrasados por guerra nenhuma, não
trazem ódio nenhum no seu coração
inocente, não alimentam preconceitos
nem idéias de superioridade, não vão
criar
os
filhos
falando
língua
estranha,
adorando
pátria
estranha,
embora
nascidos
no
Brasil.
Estão
acostumados
a
tôda
espécie
de
trabalho e tôda espécie da provaces; são
sóbrios,
laboriosos
e
prolíficos.
Meu
Deus,
apontem
uma
falta
que êles tenham, que os prive de serem
emigrantes
ideais!
Não
custam
sequer
o
dinheiro
da
passagem,
chegam de graça, por seus próprios
meios,
como
vinham
os
pioneiros
americanos; e os governos da terra
dêles não pedem garantia nenhuma ao
govêrno
de
cá,
nem
mais
tarde
ameaçará de anexar a terra que êles
habitam
alegando
que
aquilo
é
país dêles. Para dizer tudo – se lembrem de
que nordestino é brasileiro. – Não o
parecem, porque estão derrotados de
fome e pobreza; talvez não saibam
cantar o hino nacional que isso ninguém
ensinou a êles – mas com hino ou
sem hino, são capazes de dar sua
derradeira
gôta
de
sangue
pelo
retalho
mais
remoto
de
fronteira
do Rio Grande ou Mato Grosso – tal
como o deram durante as guerras
do Acre, que êles venceram a bem dizer
sozinhos.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que
falta apenas um minuto para o término da
hora do expediente.
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª
consulte a Casa sôbre se concorda em que
seja prorrogada a hora do expediente, a fim
de que o nobre Senador Onofre Gomes
possa concluir suas consideraçes.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado
acaba de ouvir o requerimento formulado
pelo nobre Senador Alvaro Adolpho.
Os Senhores que concedem a
prorrogação solicitada, queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Está concedida.
Continua com a palavra o nobre
Senador Onofre Gomes.
O SR. ONOFRE GOMES: – Senhor
Presidente, agradeço ao ilustre líder da
maioria, Senador AIvaro Adolpho, e aos
meus colegas, bem como à Mesa, a
generosidade da concessão.
(Lendo):
“...isso ninguém ensinou a êles com
hino ou sem hino, são capazes de dar sua
derradeira gôta de sangue pelo retalho mais
remoto de fronteira do Rio Grande ou MatoGrosso tal como o deram durante as guerras
do Acre, que êles venceram, a bem dizer,
sôzinhos.
Êsses tesouros ninguém se importa que
se percam. Êsses, ninguém. E a idéia de
que a sua desvalorização vem do “pau-de
arara” não é minha, é dêles; foi um dêles que
me bateu à porta e, depois de me contar a
sua triste história, rematou com a cara
patética, sêca e impassível, sôbre o chapéu
que as mãos torciam:
Desgraça de cearense foi larga as
águas do mar. Estrada só se inventou para
cigano e cachorro. Quem vai dar valor a
“pau-de-ar”? Mas quem desce do seu navio e
bota o pé em terra respeita, dá emprêgo –,
até marinheiro ajuda a descer a escada,
segurando pela mão......
Sr. Presidente, acredito piamente que
merecerei do Senado a indulgência, o
perdão
de
haver
cometido
he-
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resta de ler êste artigo para que fique
transcrito nos “Anais” desta Casa.
O SR. RUY CARNEIRO: – Não é
heresia, absolutamente. V. Ex.ª fez muito
bem. Trata-se da brilhante romancista
de “O Quinze”. – Raquel de Queiroz. Creia V.
Ex.ª que o estamos ouvindo com muito
prazer.
O SR. ONOFRE GOMES: – Muito
obrigado.
Dizia eu, Sr. Presidente que acreditava
em que o Senado me desculparia a
leitura
desta
página
cintilante
de
sátira e de ironia, que só uma mulher e
mulher amante de sua terra é capaz de
escrever.
Perdoe-me o Senado se, por acaso, não
tive comando sôbre os meus nervos....
O SR. RUY CARNEIRO: – Permita-me
dizer que V. Ex.ª se conduziu com tôda a
serenidade, vibrando apenas com o
entusiasmo do homem do Nordeste, do
homem da terra sofredora.
O SR. ONOFRE GOMES: – ...dando ao
Senado a impressão de um homem de
nervos também já gastos.
Acredito que o Brasil inteiro, talvez em
silêncio
como
merecem
tôdas
as
manifestações
realmente
respeitosas
receberá agasalhadoramente no seu coração
a iniciativa que me permiti tomar diante dos
meus pares...
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem.
O
SR.
ONOFRE
GOMES:
–
...para registrar êste protesto delicado e
irônico de uma notável escritora cearense
que, se presenciou, jamais curtiu as agruras,
os
sofrimentos,
as
atribuições,
as
desventuras e os martírios dos nordestinos,
que formam essa imensa caudal do
êxodo de flagelados para o Norte e para o
Sul. E só não vamos para o estrangeiro
porque temos certeza de que lá não
encontraremos jamais a compreensão que
seus
desventurados
emigrantes
encontram em nossa Pátria, esta terra que
Deus
iluminou
com
o
sol
quente
e claro, como a marcá-la com um
batismo de luz, para que, assim, ao menos
êsse consolo o Céu desse à nossa pobreza
quase sem limites. (Muito bem! Muito bem!
Palmas!)
Durante
o
discurso
do
Sr.
Onofre
Gomes
o
Sr.
Café
Filho
deixa
a
cadeira
da
presidência,
que é ocupada pelo Sr. Marcondes
Filho.
Vem à Mesa, são lidos e deferidos pelo
Sr. Presidente os seguintes:
REQUERIMENTO
N. 79, de 1953
Requeiro que o Poder Executivo
informe por intermédio do Ministro da
Viação:
1) qual o número de mortos e feridos
ocasionados pelos acidentes da Central do
Brasil em 1952;
2) idem de 1 de janeiro até a data de
entrada dêste requerimento na respectiva
Secretaria de Estado;
3) qual o número de mortos e
feridos pelos mesmos acidentes me
que a causa seja mau estado do
material compreendido na palavra material de
tração, rodante, tenha, instalação, etc, em
1952;
4) idem, idem de 1 de janeiro de 53 até
a data de entrada dêste requerimento na
respectiva Secretaria de Estado;
5) qual o valor das indenizações
pleiteadas
pelas
vítimas
ou
seus
herdeiros;
6) qual o valor das indenizações não
pleiteadas, mas não reclamadas;
7) quais as despesas e prejuízos
ocasionados pelos referidos acidentes nos
períodos também referidos;
8) total de horas de paralização de
serviços ocasionados pelos acidentes e valor
aproximado dos prejuízos consequintes;
9)
quais
as
providências
em
curso de execução para remediar os
acidentes em causa:

A frequência de graves acidentes de
que resultam perdas de vidas, invalidez, etc.,
demonstram a urgência de medidas
enérgicas. E’ preciso, para esclarecimento
público, conhecer o montante estas
ocorrências a fim de apurar se os
responsáveis – se houver – pela negligência
no reaparelhamento material da principal
estrada de ferro do País.
Sala das Sessões, em 27 de março de
1953. – Alencastro Guimarães.
REQUERIMENTO
N. 80, de 1953
Em março de 1952, por ordem do
Presidente da República, foi aberta
concorrência para a aquisição de 200
unidades elétricas para os subúrbios da
Central do Brasil.
Realizada a concorrência o resultado
foi, submetido ao Ministério da Fazenda para
pronunciar-se no que diz respeito a
financiamento e câmbio.
Desde julho de 52 permanece o assunto
sem solução. Em janeiro de 1953, quando dos
incidentes promovidos por populares irritados
com as deficiências do serviço, o Ministério da
Fazenda encaminhou ao Presidente da
República uma proposta da Comissão Mista
Brasil-Americana de aquisição de 100 unidades
elétricas. Essa proposta mereceu aprovação do
Chefe do Estado.
Até hoje, porém, decorridos três meses,
permanece estacionário, pelo menos oculta
ao conhecimento público, o andamento que
rda concorrência de março de 52, quer da
proposta de janeiro de 53.
Novos acidentes têm ocorrido com
perdas de vidas, mutilações, devido à
precaridade o material.
O aciente ontem ocorrido só pode ter
causa em defeito do material. As unidades
elétrica são construídas de modo a impedir
que se desloquem, desde que as portas
estejam abertas.
A gravidade dêstes, fatos, que tornam
pela sua constante repetição, rotina a perda
de vidas impõe um esclarecimento.
Requeiro, pois, que o Poder Executivo
informe, por intermédio do Ministro da Fazenda:
1º – porque não teve andamento ou
solução a concorrência de março.
2º – porque, de acôrdo com a legislação
em vigor, não foi a dita concorrência
aprovada ou anulada.
3º – porque, tendo em vista o despacho
de janeiro de 53 na proposta da Comissão
Mista, encaminhada pelo Ministro da
Fazenda, não foi:
a) efetuada a compra que o próprio
Ministério da Fazenda e Comissão reconhecem
exigência confirmada pelo incisivo despacho do
Presidente da República;
b) ou então porque não foi aberta nova
concorrência.
4º – quais as razões que justificam a
atitude do Ministro da Fazenda no
retardamento da aprovação da medida, que
corrijam a carência e precariade de material
para os subúrbios eletrificdos da Central.
Sala das Sessões, em 27 de março de
1953. – Alencastro Guimarães.
O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre
Senador Mozart Lago foi enciada à mesa
uma Indicação, que vai ser lida.
E’ lida, apoiada e enviada à Comissão
de Constituição e Justiça a seguinte:
INDICAÇÃO
N. 3, de 1953
Indico, com fundamento nos artigos 104
e 106 do Regimento Interno, manifeste-se a
Comissão de Constituição e Justiça sôbre a
possibilidade de a Mesa do Senado Federal
entender-se com a Mesa da Câmara dos
Deputados, face o que ispõe a Constituição
em vigor no sentido de:
“– iniciar-se o estudo, a discussão
e a votação dos orçamentos gerais da
República, parte na Câmara, parte no
Senado, a fim de evitar-se o atropêlo
das discussões e votações de tão impor-
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tante matéria, a principal tarefa do
Congresso
Nacional,
verificado
em
tôdas as sessões legislativas há muitos
anos”.
Justificação
A Constituição em vigor deefre á
Câmara dos Deputados a iniciativa de
tôdas as leis sôbre matéria financeira.
Parece, portanto, que, sem emendar os
respectivos
textos
constitucionais,
não
seria
possível
a
divisão
de
trabalho acima alvitrada. Mas, não será
conveniente, atendendo-se a desejável
perfeição do estudo dos orçamentos
e só para tal fim emendar-se a
respeito a Constituição, se outro meio
legal não for indicado para evitar-se a
precipitação em que são discutidos e
votados os orçamentos em todos os fins de
ano?
E’ o que visa esclarecer a indicação.
Sala das Sessões, 27 de março de
1953. – Mozart Lago.
O SR. MOZART LAGO (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, no Distrito Federal
e muito comum a expressão empregada
pelos homens do povo quando perdem
oportunidade de fazer alguma coisa que
desejam. Eles costumam dizer que
“bobearam”.
Pois bem: aqui no Senado, em face da
Ordem do Dia de hoje, também estou
desconfiando de que estive “bobeando”. Por
isso, antes de entrarmos na matéria em
pauta, desejaria levantar uma questão de
ordem.
Acha-se incluido na Ordem do Dia, em
quarto lugar, o Projeto de Lei da Câmara nº
45
de
1952.
Pela
explicação
do
avulso
verifica-se
que
figura
nesse
série de proposições nos têrmos do artigo 90
letra “a”, do Regimento Interno. Quer dizer:
por falta de parecer dado em tempo
útil. E tanto é essa a interpretação
que no próprio avulso se anuncie que o
parecer da Comissão de Finanças será dado
oralmente.
Ora, quando levanto questões de ordem
neste mesmo sentido a insterpretação da
Mesa é que o Projeto sem parecer de uma
Comissão no tempo regimental, passa a
outra Comissão.
No caso ocorrente parece que só faltava
a Comissão de Finanças manifestar-se sôbre
o assunto.
Exatamente por êsse fato levanto a
presente questão de ordem.
Não sei como a Mesa estará contando o
prazo regimental para a apresentação de
pareceres.
Se
o
decorrido
desde
a sessão extraordinária é claro que êste
projeto já o excedeu. Se, porém, apenas o da
sessão atual tendo sido a nova Comissão
nomeada há alguns dias, penso que não
decorreu.
Adianto a V. Excia. Sr. Presidente que
será grande o meu prazer em saber
que a Mesa considera certo seu critério
incluindo tal proposição em ordem do dia,
pois tenho pelo menos 4 projetos cuja
mesma inclusão ainda não reclamei
entendendo
que
na
atual
sessão
legislativa
inaugurada
a
15
do
corrente
os
prazos
regimentais
para
os
pareceres
não
estão
decorridos.
Se eu estiver certo muito me satisfará a
confirmação da Mesa se não estiver peço
que Vossa Excelência me elucide sôbre o
critério adotado. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE: – O projeto de lei
da Câmara nº 45 de 1952 já havia sido
incluido em Ordem do Dia por se ter
esgotado o prazo concedido à Comissão de
Finanças. Naquela ocasião a Mesa o retirou
de pauta para atender a diligência solicitada
por essa Comissão Verificando depois, que
ela fôra realizada fez voltar o projeto à
Ordem do Dia ilegível a confusão do fato de
a ilegível do Presidente da Comissão sôbre
o cumprimento da diligência não ter sido
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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exarada no próprio pedido, mas na resposta
contendo as informações.
Verificado o equivoco, retorna o projeto
ao plenário, sem ter ido a nenhuma
Comissão. Se houvesse voltado, o prazo de
15 dias seria contado nos têrmos sugeridos
por Vossa Excelência. Permaneceu, porém,
na Mesa.
O SR. MOZART LAGO: – Muito
obrigado a V. Excia.
Comparecem
mais
os
senhores
Senadores:
Magalhães Barata.
Victorino Freire.
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Kerginaldo Cavalcanti.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Landulpho Alves.
Carlos Lindemberg.
Alfredo Neves.
Bernardes Filho.
César Vergueiro.
Dario Cardoso.
Othon Mâder.
Ivo d’Aquino.
Alberto Pasqualim. (21)
Deixam de comparecer os senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Anísio Jobim.
Clodomir Cardoso.
Olavo Oliveira.
Velloso Borges.
Assis Chateaubriand.
Júlio Leite.
Walter Franco.
Attilio Vivacqua.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Sílvio Curvo.
João Villasbôas.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Fransico Gallotti.
Alfredo Simoh. (18)
O SR. PRESIDENTE: – Finda a hora do
expediente passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 316 de 1952 que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde o crédito especial de Cr$
20.000.000,00, para auxiliares ilegível
comemorativos do 3º centenário da
Restauração Pernambucana. (Em regime de
urgência nos têrmos do artigo ilegível
parágrafo 3º do Regimento Interno em virtude
da aprovação em 25 de março de 1953 do
Requerimento nº 75-53 dependente de
pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Já se encontra
anexo ao projeto o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que vai ser lido pelo
senhor 1º Secretário.
E’ lido o seguinte:
PARECER
Nº 299, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 316-52
que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Educação o crédito especial de
Cr$ 20.000.000,00, para auxiliar os festejos
comemorativos do 3º Centenário da
Restauração Pernambucana.
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
O Projeto tem por fim autorizar
o
Poder
Executivo
a
abrir
pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
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especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzeiros) para auxiliar os festejos
comemorativos do 3º Centenário da
Restauração Pernambucana.
Notável justificação feita pelo ilustre
Deputado
Pontes
Vieira
assinala
brilhantemente
a
alta
significação
histórica
e
patriótica
dêsse
acontecimento.
A
Comissão
opina
pela
constitucionalidade do projeto.
– Sala Ruy Barbosa. – Attilio Vivacqua.
Relator.
Joaquim Pires, pela constitucionalidade.
– Anísio Jobim – Camillo Mércio – Gomes de
Oliveira – Clodomir Cardoso – Olavo Oliveira.
O
O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra
ao nobre Senador Plínio Pompeu na
qualidade de relator da Comissão de
Finanças.
O SR. PLINIO POMPEU: – Senhor
Presidente,
o
projeto
autoriza
o
Poder
Executivo
a
abrir,
pelo
Ministério da Educação e Saúde o
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00
para auxiliar os festejos comemorativos
do
3º
centenário
da
Restauração
Pernambucana.
O parecer da Comissão de Finanças
está vasado nos seguintes têrmos:
O Projeto em discussão autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$
20.000.000,00, para auxiliar os festejos do 3º
Centenário da Restauração Pernambucana,
a comemorar-se no dia 26 de janeiro de
1954.
Determina, também o Projeto uma
emissão de selos postais comemorativos da
ilegível.
Assinalando
o fim
do
domínio
holandês em nosso território, essa data
histórica bem merece as comemorações que
lhe prepara o Govêrno pernambucano
pois como ressalta o nobre autor do
Projeto Deputado Pontes Vieira, ela
representa,
na
verdade,
pela
sua
repercussão política, econômica e social o
despertar do espírito nacional e a formação
de uma consciência brasileira nos seus
impulsos da independência, ilegível e amor á
Pátria.
E’ justo, portanto que a União ao ensejo
do 3º Centenário do episódio tão significativo
para a nacionalidade preste também o seu
concurso, para maior realce do programa
comemorativo, de ilegível valor cultural.
Nestas condições, a Comissão opina
pela aprovação do Projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
E’ aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 316, de 1952
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 20.000.000,00, para auxiliar
os festejos comemorativos do 3º Centenário
da Restauração Pernambucana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ autorizado o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$
20.000.000,00
(vinte
milhões
de
cruzeiros),
para
auxiliar
os
festejos
comemorativos do 3º Centenário da
Restauração Pernambucana.
Art. 2º Será feita uma emissão de selos
postais comemorativos da efeméride.
Art. 3º Esta lei entrar em Vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições
em contrário.
– A sanção.
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Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 222, de 1951, que assegura ao
Major Cícero Cavalcanti contagem de tempo
de serviço. (Com pareceres números
164-53, da Comissão de Constituição e
Justiça, contrário; 165-53, da de Fôrças
Armadas, contrário; e 166-53, de Finanças,
contrário.)
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa.)
Se nenhum dos senhores Senadores
pedir a palavra, vou encerrá-Ia. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os senhores Senadores que aprovam o
Projeto, queira mpermanecer sentados.
(Pausa.)
E’ rejeitado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 222, de 1951
Assegura ao Major Cícero Cavalcânti
contagem de tempo de serviço.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ assegurada ao oficial da arma
de
infantaria
do
Exército
Nacional,
Major Cícero Cavalcânti, a contagem de
tempo
em
que
tenha
estado
indevidamente afastado dos quadros da
Escola Militar, para todos os efeitos, exceto
quanto a
vencimentos e vantagens
atraazdos.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados.
Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 36-52, que modifica o
artigo 140 do Código do Processo Civil.
(Aprovado
em
primeira
discussão,
em 6 de março de 1953, com parecer
favorável sob nº 31, da Comissão de
Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra vou
encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
E’ aprovado o seguinte.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 36, de 1952
Modifica o artigo 140 do Código de
Processo Civil.
Art. 1º O artigo 140 do Código do
Processo Civil passa a conter:
§ 3º Aplicam-se os parágrafos
anteriores aos pedidos de alteração do ato do
registro civil quando envolvem questão de
estado ou de capacidade da pessoa.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação e por ela se revogam as
disposições em contrário.
– Á Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara nº 45, de 1952, que
inclui a Associação dos Servidores
Civis do Brasil e o ilegível Geral de
Economia dos Servidores do Estado
entre
as
entidades
consignatárias
de que trata a Lei nº 1.046, de 2 de
Janeiro de 1950. (Incluido em Ordem do Dia,
nos têrmos do artigo 90, Ietra a, do
Regimento
Interno
em
virtude
do
Requerimento nº 55-53 do senhor Senador
Gomes de Oliveira, aprovado na sessão de 6
de março de 1953, tendo parecer pela
constitucionalidade,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça e dependendo de
pronunciamento em Plenário, da Comissão
de Finanças).
Ilegível ser lido o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.

O Sr. 1º Secretário procede a Ieitura do
seguinte:
PARECER
Nº 230, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de
1952, que inclui a Associação dos Servidores
Civis do BrasiI e o Montepio General de
Economia dos Servidores do Estado entre as
entidades consignatarias de que trata a Lei
número 1.046, de 2 de janeiro de 1950.
Relator: Sr. Camilo Mércio.
Volve o projeto sôbre o qual já opinei
quanto a sua constitucionalidade, comos
avulsos dos pareceres ao mesmo referentes,
enviados pela Câmara dos Deputados, que
assim atendem a ofício desta Comissão em
que era solicitada sua providência em virtude
de requerimento do nobre Senador Joaquim
Pires.
Os aludidos pareceres concluem
unânimemente pela aprovação do projeto.
De acôrdo com meu anterior ponto de
vista nada oponho à sua constitucionalidade.
Sala Ruy Barbosa, em 4 de julho de
1952. – Joaquim Pires, Presidente em
exercício. – Camilo Mércio, Relator. – Attilio
Vivacqua – Anísio Jobim d’Aquino – CIodomir
Cardoso.
Em reunião de 7 de março de 1952, o
relator
da
matéria
opinara
pela
constitucionalidade do projeto, tendo a
Comissão deliberado, perliminarmente,
proceder à diligência a que se refere o
parecer supra datado.
Sala Ruy Barbosa, em 4 de julho de
1952. – Joaquim Pires, Presidente em
exercício.
O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra
ao nobre Senador Ivo D’Aquino, par,a na
qualidade de Presidente da Comissão de
Finanças, designar relator.
O SR. IVO D’AQUINO: – Sr.
Presidente, na qualidade de Presidente da
Comissão de Finanças, designo relator do
Projeto o nobre Senaor Durval Cruz.
O SR. DURVAL: – Sr. Presidente, êste
projeto transitou pela Comissão de Finanças
e nenhum Parecer do seu relator que,
embora não tenha sido discutido nem votado,
é vasado nos seguintes termos:
O projeto de lei n. 45, de 1952, vindo da
Câmara dos Deputados, inclui a Associação
dos Servidores Civis do Brasil e o Montepio
Geral de Economia dos Servidores do Estado
entre as entidades consignatários de que
trata a lei n. 1.046, de 2 de janeiro de 1950.
O autor do projeto alega, na justificação
que produziu, que a Associação dos
Servidores Civis do Brasil “não tem
desenvolvido as fecundas e promissora
realização visto não conter com renda
certa, que lhe advirá das consignações em
fôlha,
não
se
encontrando
pois
habilitado
a
enfrentar
despesas
idispensáveis á melhora da situação dos
seus
associados
nas
múltiplas
facilidades que, como órgão de classe,
poderá prodigalizar aos que procuram o seu
seio”.
No que se refere a outras entidades, o
Montepio Geral de Economia dos Servidores
do Estado, de que cogita o art. 2º do
projeto, apesar de tratar-se de uma
instituição de renome, não consta do projeto
informes precisos a respeito de sua atual
situação.
Como se sabe, o sentido precípuo das
consignações não é absolutamente contribuir
para reforçar as rendas das entidades
consignatárias.
Assim sedo, esta Comissão opina,
preliminarmente, para que se peça ao Sr.
Ministro do Trabalho, Industria e Comércio,
os necessários esclarecimentos a respeito
das entidades interessados, os quais deverão
ser prestados pelo Departamento Nacional
de Previdência Social.

Março de 1953
Sala Joaquim Murtinho, ilegível de
março de 1953.
O SR. PRESIDENTE: – O parecer da
Comissão de Finanças termina com um
requerimento de diligência, como é de seu
direito.
Os Senhores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O projeto é, em consequência, retirado
da Ordem do Dia, para o processamento da
diligência.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara n. 73, de 1952, que dispõe e fixa
normas para a prestação do serviço militar,
pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e
pelos estudantes de medicina, farmácia e
odontologia. (Com pareceres favoráveis ns.
199-53, da Comissão de Constituição e
Justiça; 200-53, da de Segurança Nacional; e
201-53, da de Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Se nenhum Sr. Senador quiser usar da
palavra, encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados (Pausa).
E’ aprovado o seguintes:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 73, de 1952
Dispõe e fixa normas para a prestação
do
serviço
militar
pelos
médicos,
farmacêuticos e dentistas e pelos estudantes
de medicina farmácia e odontologia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os médicos, farmacêuticos e
dentistas, a partir da presente data, prestarão
o serviço militar, a que estiverem obrigados
por lei exclusivamente nos serviços de Saúde
das Fôrças Armadas.
Art. 2º Os estudantes de medicina,
farmácia e odontologia ao serem convocados
para o serviço militar prestá-lo-ão na forma
estabelecida pelo tàtulo I desta Lei.
A sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 149, de 1952, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Estado do
Rio Grande do Norte, para instalações de
escolas
superiores.
(Com
pareceres
favoráveis ns. 143, da Comissão de
Constituição e Justiça: 1946, da de Educação
e Cultura; e 147, da de Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
E’ aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
Nº 149 – 1952
Autoriza o poder Executivo a doar
imóvel ao Estado do Rio Grande do Norte,
para instalação de escolas superiores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado
a doar ao Estado do Rio Grande do Norte o
antigo quartel dos Batalhões de Caçadores, à
praça Tomás de Araújo, na capital do mesmo
Estado, para a instalação da Faculdade de
Direito de Natal, da Faculdade de Farmácia e
Odontologia e de outros estabelecimentos de
ensino.
Art 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A Sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 306 de 1952 que estende a vantagem
do item 2 do artigo 32 do Decreto-lei nú-
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mero 8.760, de 21 de janeiro de 1946, ao 2º
tenente da Arma de Infantaria Emiliano
Amaro de Sousa. (Com pareceres favoráveis
nº 154-53, da Comissão de Segurança
Nacional; e 155-53, da de Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador quiser fazer
uso da palavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
E’ aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 305, de 1952
Estende a vantagem do item 2 do artigo
32 do Decreto-lei número 8.760, de 21 de
janeiro de 1946, ao 2º Tenente da Arma de
Infantaria Emiliano Amaro de Souza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ estendida a vantagem do item
2 do Art. 32 do Decreto-lei nº 8.760, de 21 de
janeiro de 1946, ao 2º Tenente da Arma de
Infantaria, Emiliano Amaro de Souza, tendo
em vista os serviços relevantes prestados ao
País e a sua reversão ao serviço ativo do
Exército.
Art. 2º A inclusão no Quadro Auxiliar de
Oficiais do Exército do referido oficial para
todos os fins de direito é a partir de 8 de
novembro de 1946, e sua antiguidade no
atual pôsto contada a partir de 19 de julho de
1939.
Art. 3º A despesa decorrente da
execução com a presente lei correrá por
conta
dos
créditos
orçamentários
respectivos.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Á Sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 352, de 1952 que autoriza a
abertura do crédito especial de Cr$
250.000.00, como auxílio à realização do VI
Congresso Brasileiro de Contabilidade. (Com
pareceres favoráveis números 46-53, da
Comissão de Finanças; e 183-53, da de
Constituição e Justiça).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira usar da
palavra, encerrá-la-ei. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
E’ aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 352 – 1952
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de.... Cr$ 250.000,00, como auxílio à
realização do VI Congresso Brasileiro de
Contabilidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde,
o crédito especial de Cr$ 250.000.00
(duzentos e cinqüenta mil cruzeiros) como
auxilio à realização do VI Congresso
Brasileiro de Contabilidade, em fevereiro de
1953, na cidade de Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições
em contrário.
Á Sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara número 358, de 1952, que autoriza a
abertura do crédito especial de Cr$
26.580,00, para pagamento de salários
devidos a Afro Bezerra e dá outras

providências.
(Com Parecer favorável
nº 187-53, da Comissão de Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Não havendo quem faça uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa)
E’ aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 358 – 1952
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 26.580,00 para pagamento
de salários devidos a Afro Bezerra, e dá
outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado
a abrir pelo Ministério da Educação e Saúde,
o crédito especial de Cr$ 26.580,00 (vinte e
seis mil quinhentos e oitenta cruzeiros) para
ocorrer
ao
pagamento
dos
salários
correspondentes ao período de 1 de junho de
1948 a 31 de dezembro de 1949, devidos a
Afro Bezerra, extranumerário diarista do
Serviço Nacional de Malária.
Art. 2º Da citada importância, Cr$
18.836,00 (dezoito mil oitocentos trinta e seis
cruzeiros) deverão ser entregues a Afro
Bezerra e a parcela de Cr$ 7.744,00 (sete mil
setecentos e quarenta e quatro cruzeiros),
será recolhida ao Tesouro Nacional, como
reposição que lhe é devida pelo referido
servidor.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições
em contrário.
A’ sanção.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos depois da
Ordem do Dia.
O SR. ALFREDO NEVES: – Sr.
Presidente, os jornais desta Capital vêm
seguidamente noticiando a resolução de um
grupo de médicos, de entrar em greve no
próximo dia 31 do corrente, como protesto
por não ver realizado seus anseios de
equiparação de vencimentos aos de igual
profissão da Secretaria de Saúde e
Assistência da Prefeitura do Distrito Federal.
Devo, desde logo, afirmar aos meus
prezados colegas de profissão que terão,
nesta Casa, o meu apôio à sua pretensão.
Não tomo essa iniciativa no Senado por que
a Constituição proíbe que projetos dessa
natureza sejam apresentados em qualquer
das duas Casas do Poder Legislativo. A
Iniciativa cabe, exclusivamente ao Poder
Executivo.
E’ justa, é equânime a aspiração. Não
se compreende que os médicos federais
ainda não tenham conseguido reajustamento
que os coloque no mesmo nível de
vencimentos dos seus colegas municipais.
Todavia, êsses profissionais, cuja atividade é
tão diferente das demais sob qualquer ponto
de vista, não devem, para alcançar êsse
objetivo, lançar mão do recurso de greve,
como que a forçar o Govêrno e o Congresso
a conceder-lhe o que pleiteiam.
Não fosse indelicado, eu repeteria o que
se diz vulgarmente: quando alguém não está
satisfeito num lugar, sob o fundamento de
que ganha pouco, deve deixá-lo por outro,
porque candidatos não faltam. Mas, agora, o
caso é completamente diferente. A favor dos
médicos, na pior das hipóteses milita o
preceito da equidade.
Não quero, não devo, não posso
estender lhes a generalidade da evasiva, tão
diversa
a
situação
desses
ilustres
profissionais, para assegurar-lhes o meu
apoio franco e decisivo e neste momento, fazerlhes um apêlo, um leal apêlo, para que meditem
bem na nobreza e na dignidade da nossa

profissão e não façam do cliente, dêsse
cliente que precisa da assistência do Estado,
o bode expiatório de um anseio ainda não
realizado.
Que podem fazer os clientes em
beneficio dos médicos, neste momento?
Nada, absolutamente nada. Eles vão ser os
sacrificados, porquanto deixarão de ter a
assistência daqueles que são, justamente, o
seu maior consolo e esperança na hora aflita
em que a vida como que periclita e os
sofrimentos físicos recrudescem. Quem os
assistirá? Se os médicos não os atenderem,
a quem deverão recorrer? Aos farmacêuticos,
aos curandeiros? A quem, Senhores?
Que os nobres profissionais da
medicina meditem nêsses fatos.
Não lembrarei ao Senado o juramento
que fizemos e que a cada passo, é citado,
lembrando Hipocrates, o pai da Medicina;
não. Apelarei, antes, para a bondade
magnânima, inata daqueles que elegeram a
medicina para profissão, profissão tão cheia
de sacrifícios e que requer sobretudo, para o
seu exercício homens ilegível, desprendidos
de bens materiais e de uma tolerância sem
fim.
O médico, ao completar o curso,
assume para consigo mesmo o compromisso
de não faltar aos que sofrem, aos que
apelam para a sua ciência, aos que confiam
no seu pronto socorro, enfim, na sua
assistência nas horas mais amargas da vida,
quando a doença estabelece solução de
continuidade na saúde.
Sr. Presidente, estou certo de que os
médicos, sem a greve, alcançarão o que
desejam. Já verificaram, que, mal chegou
projeto à Câmara dos Deputados, onde,
talvez, pudessem encaixar-se, surgiram logo
emendas que transformaram num verdadeiro
bonde. Tôdas as profissões, até a de
enfermeira,
querem
ter
regalias
e
vencimentos iguais aos dos médicos. De
modo que essa procrastinação vem sendo
um imperativo das circunstâncias.
O Sr. Presidente da República recebeu
uma comissão de médicos ilustres; ouviu-os
com atenção: afinal, prometeu examinar o
assunto e, no momento oportuno, enviar
mensagem ao Congresso, a fim de que o
desejo da classe fosse atendido.
Não fossem as intervenções que se não
explicam, e, talvez, os médicos já tivessem
satisfeitos em grande parte, os seus anseios.
E isso quando um ilustre Deputado
apresentou, na Câmara, parecer ao projeto e
emenda, dando aos médicos vencimentos
correspondentes às letras M, N e O.
À primeira vista, nenhum benefício
adviria da medida. Mas, se examinarmos
tranquilamente o assunto, verificaremos que
se, naquele momento, nós médicos,
tivessemos ocorrido ao encontro da
proposição da outra Casa do Congresso,
muitos colegas que ainda continuam nas
letras I, J e K pelo menos êsses teriam a sua
situação melhorada. E como se organizaria
escala de aproveitamento de acôrdo com o
tempo de serviço nos padrões M, N e O, teria
sido muito mais fácil conciliar também os
interêsses de outras classes que se
associaram aos desejos dos médicos.
Sr. Presidente, rogo aos meus colegas
de profissão que atendam ao apêlo de um
velho clínico, que, por cêrca de trinta anos,
exerceu,
a
profissão
nesta
Capital,
suportando tôdas as ilegível e ganhando
como chefe de clínica pediátrica médica do
Ambulatório
ilegível
Corrêia,
da
Assistência a Psicopatas, por mais de
quinze
anos,
apenas
seiscentos
cruzeiros, deslocando-se diariamente do
centro para dar consultas no Engenho de
Dentro.
Saibam
os
Srs.
Senadores
o
que
isso
representa
em
sacrifício,
em grande sacrifício. E que a par do
médico,
eu
também
era
jornalista
militante. Cotidianamente permanecia na
redação
do
grande
jornal
republi-
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cano que foi o “O País”, das 21 às 24 horas.
Apesar de cumprir com os deveres de
jornalista, jamais deixei de comparecer,
pontualmente, à hora da consulta, à Colônia
de Mulheres Psicopatas do Engenho de
Dentro. E quando se tornava imperioso visitar
doentes graves, eu antecipava a hora do meu
amanhecer, a fim de atender às minhas
obrigações profissionais e chegar em tempo
ao Hospital onde dirigia uma das clínicas.
Os colegas médicos, pois, podem
contar com o meu voto, com a minha palavra
modestia e com todo o meu entusiasmo para
ajudá-los a conseguir o padrão de
vencimentos que pleiteam, pretensão tanto
mais justa quanto se está concedendo o
padrão O a toda gente. Não há mais medida.
O funcionário, mal ingressa numa repartição,
no dia seguinte pleiteia a letra O.
Nesta Casa, Sr. Presidente, tem-se
assistido a espetáculos dessa natureza.
Funcionários que ingressaram na sua
secretaria em cargos isolados, um ano
depois já conseguiram galgar o pôsto final da
carreira no funcionalismo público; ao passo
que mourejando na Secretaria há 15 e 20
anos, ainda se conservam nas classes “M” e
“N”. Felizes daqueles, Sr. Presidente, que
alcançaram a letra “O”!
Não há razão, portanto, para que seja
negada aos médicos, que não contam horas
de trabalho, não regateam serviços a quem
deles carece, não comercializam a profissão,
e trabalham, em regra, com abundância
d’alma e consciência profissional, dando
tudo em benefício do doente, a justa
pretensão.
Entretanto, ouso apelar para êsses
ilustres
colegas:
prossigam
no
seu
desideratum, mas procurem conseguir seus
propósitos sem greve. Um movimento dessa
natureza
causa
sempre
impressão
desagradável na opinião pública.
É o apêlo que faço, Sr. Presidente,
nêste fim de sessão, aos médicos: não
abandonem seus doentes no dia 31.
Continuem no trabalho, porque a profissão é
benemérita, digna e de sacríficios. O médico
funcionário não deve nem pode confundir-se
com outro qualquer servidor. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. OTHON MADER: – Sr.
Presidente, por lei sancionada no ano
passado,
foi
concedido
abono
aos
funcionários públicos e aos de várias
autarquias federais, entre essas, a Rêde de
Viação Paraná-Santa Catarina.
Entretanto, já estamos no fim do mês de
março e até agora os ferroviários
paranaenses não receberam o abono
correspondente aos meses de dezembro,
janeiro e fevereiro. Cansados de insistir por
êsse
recebimento,
apelaram
para
representantes do Estado na Câmara dos
Deputados, sem lograr êxito. Desesperados,
reuniram-se
em
assembléia
na
cidade de Ponta Grossa, resolvendo que, se
até 10 de abril próximo vindouro não
conseguirem o que pleiteam, entrarão em
greve.
Esta, Sr. Presidente, a comunicação
que acabo de receber, através de um
telegrama
dirigida
ao
Deputado
Estadual José Joffmann. Acredito que os
ferroviários paranaenses estejam realmente
em
situação
angustiosa.
Homens
disciplinados, ordeiros, que são, não iriam à
medida extrema, se não se vissem coagidos
a essa atitude.
O telegrama a que me refiro diz o
seguinte:
“Os
ferroviários
da
Rêde
de
Viação
Paraná-Santa
Catarina
até
agora não receberam o abôno de
emergência. A situação da classe é
deveras
aflitiva.
Hoje
cerca
de
500
ferroviários,
representando
o
pensamento de todos os servidores
dessa
autarquia
estiveram
reunidos
nesta
cidade
e
resolveram
enviar
derradeiro
e
engustioso
apêlo
ao
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govêrno federal no sentido de
que lhes seja pago até 10 de
abril próximo o abono dos
meses de dezembro, janeiro,
fevereiro
e
março.
Os
ferroviários
se
mostram
firmemente
resolvidos
a
declarar greve nêsse dia caso
não recebam o abono na data
atrazada. Tive a honra de
presidir êsse conclave e
recebi credenciais no sentido
de transmitir aos poderes
competentes o pensamento
dos ferroviários com os quais
estou ineiramente solidários
por reconhecer a justiça da
sua causa. Apelo ao ilustre
amigo para que empregue
seus bons ofícios em favor
dêsses
abnegados
trabalhadores.
Saudações
cordiais – Deputado José
Joffmann".
Sr.
Presidente,
ao
Govêrno Federal, através dos
Ministérios da Viação e Obras
Públicas e da Fazenda,
compete tomar providências
urgentes
e
entrar
em
entendimentos
com
os
ferroviários paranaenses a fim
de
evita
a
verdadeira
calamidade que será a
paralização do tráfego nos
Estdos do Paraná e Santa
Catarina.
Tôda
a
sua
produção, aliás vultoza e que
representa fator ponderável
no
fortalecimento
da
economia nacional, se escôa
pelos trilhos da Rêde de
Viação Paraná – Santa
Catarina. Seria verdadeiro
descalabro de consequências
funestas,
a
paralização
completa do transporte das
riquezas
paranaenses,
ocasionada pela greve. O
Paraná
abastece
grande
parte do país com os
gêneros alimentícios de que
tanto carece, concorrendo
ainda decisivamente, para
a
obtenção
de
saldos
na balança comercial. Se
de
um
momento
para
outro, a nacão ficar pri-
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vada dêsses produtos, as
consequências
serão
ruinosas.
Podemos
bem
imaginar a que extremos os
prejuízos chegarão.
Sr.
Presidente,
transmitindo desta tribuna o
cort do telegrama que recebi,
faço um apêlo aos Srs.
Ministros da Viação e Obras
Públicas e da Fazenda. Se
não fôr possível o pagamento
do abono dentro do prazo
fixado, ao menos procurem
entender-se
com
os
ferroviários e, no mais curto
tempo, dêem cumprimento à
lei votada pelo Congresso e
sancionada pelo Presidente
da República. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Si
mais nenhum Sr. Senador
deseja usar da palavra, vou
encerrar a sessão designando
para a do 30, a seguinte
Ordem do Dia:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão
única, do Projeto de Lei da
Câmara nº 345, de 1952, que
reabre, por 60 dias, a vigência
do artigo 12 da Lei nº 231, de
6 de Fevereiro de 1948 e dá
outras providências. (Com
pareceres favoráveis ns. 1-53,
da Comissão de Fôrças
Armadas; e 2-53, da de
Finanças: e contrário: nº 13753,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça – com
voto em separado do Senador
Luis Tinoco).
Discussão
única
do
Projeto de Decreto Legislativo
nº 10, de 1952, originário da
Câmara dos Deputados, que
autoriza o Tribunal de Contas
a
registrar
o
contrato
celebrado entre o Ministério
da Aeronáutica e Guilherme
Gomes Carneiro para, na
Escola de Especialização da
Aeronáutica desempenhar a
função de Professor de
Química do Curso Funda-

mental. (Com pareceres ns.
162-53 da Comissão de
Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade: e 1631953, da de Finanças, pela
rejeição).
Discussão
única
do
Projeto de Decreto Legislativo
nº 56, de 1952, originário da
Câmara dos Deputados, que
determina que o Tribunal de
Contas registrará o contrato
celebrado entre a Diretoria de
Recrutamento do Exército e
Aerozita Wood Bravo para
desempenhar a função de
operadora
de
serviços
mecanográficos, na Divisão
de Cadastro e Estatística
Mecanizada. (Com pareceres
ns. 193-53, da Comissão de
Constituição e Justiça; e 19453, da de Finanças, contrário).
Discussão
única
do
Projeto de Decreto Legislativo
nº 80, de 1952, originário da
Câmara dos Deputados, que
determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, do
contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e
Saúde e o Govêrno do Estado
da Bahia, para intensificação
da assistência psiquiátrica
naquêle
Estado.
(Com
pareceres ns. 169-53, da
Comissão de Constituição e
Justiça,
pela
constitucionalidade: e 170-53,
da de Finanças, favorável,
com a emenda que oferece).
Discussão
única
do
Projeto
de
Decreto
Legislativo nº 90, de 1952,
originário da Câmara dos
Deputados,
que
mantém
a decisão do Tribunal de
Contas
denegatória
ao
registro do têrmo de contrato
celebrado entre o Serviço
Regional de Obras da 5ª
Região Militar do Exército
e a firma Th. Marinho
de
Andrade,
Construtora
Paraná S. A. para a
construção de um reservatório
de água, no Quartel da
5ª
Cia.
de
Fronteiras,
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na Vila de Guaíra, no mesmo
Estado.
(Com
pareceres
favoráveis números 178-53,
da Comissão de Constituição
e Justiça; e 179-53, da de
Finanças).
Discussão
única
do
Projeto
de
Decreto
Legislativo nº 115, de 1952,
originário da Câmara dos
Deputados que aprova o ato
do
Tribunal
de
Contas
denegatório ao registro de
contrato celebrado entre o
Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais e a
firma Sociedade Brasileira de
Máquinas e Motores Ltda.
para o fornecimento de
duas
locomotivas
de
manobra
equipadas
com
motores e destinadas aos
portos
de
Natal
e
Corumbá. (Com pareceres
favoráveis ns. 195-53, da
Comissão de Constituição e
Justiça; e 196-53, da de
Finanças).
Discussão
única
do
Projeto de Decreto Legislativo
nº 3 de 1953, originário da
Câmara dos Deputados, que
aprova o contrato celebrado
entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a
ilegível Byington & Cia., para
construção da segunda etapa
da Linha Tronco Sul entre as
capitais dos Estados de São
Paulo
e
Paraná.
(Com
pareceres favoráveis ns. 19753,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça; e 19853, da de Finanças).
Discussão
única
do
Projeto de Decreto Legislativo
nº 7, de 1953, originário da
Câmara dos Deputados, que
aprova o contrato celebrado
entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a
firma José Brito. (Com
pareceres favoráveis ns. 18853,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça; e 18953, da de Finanças).
Levanta-se a sessão às 16
horas e 39 minutos.
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Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice-Presidente.
Julio Leite.
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Mario Motta.
Secretário – Lauro Portella.
Atas Das Comissões
Comissão de Constituição e Justiça
2ª REUNIÃO, EM 26 DE MARÇO DE 1953
Aos vinte e seis dias do mês de março
do ano de mil novecentos e cinqüenta e três,
na Sala Ruy Barbosa, reuniu-se esta
Comissão de Constituição e Justiça, sob a
Presidência
do
Sr.
Dario
Cardoso,
Presidente. Comparecem os Srs. Aloysio de
Carvalho, Vice-Presidente, Gomes de
Oliveira, Attilio Vivacqua, Waldemar Pedrosa,
Joaquim Pires e Anísio Jobim, Ausentes, Por
Motivo Justificado, os Srs. Clodomir Cardoso,
Camilo Mércio e Olavo Oliveira.
Lida e aprovada sem debate a ata da
reunião anterior o Sr. Presidente anuncia a
seguinte distribuição:
Ao Sr. Aloysio de Carvalho, o Projeto de
Lei da Câmara Nº 29, de 1953, que cria cargos
isolados, de provimento efetivo, no Quadro
Permanente do Ministério da Guerra: o Projeto
de Lei da Câmara Nº 25, de 1953, que dispõe
sôbre normas gerais de regime penitenciário,
em conformidade do que estatui o Art. nº XV,
letra b da Constituição Federal e amplia as
atribuições da Inspetoria Geral Penitenciária; o
Projeto de Decreto Legislativo Nº 127, de 1952,
que aprova o contrato celebrado entre o
Ministério da Aeronáutica e Stefan von
Bathory: o Projeto de Decreto Legislativo nº 15,
de 1953, que aprova o contrato celebrado entre
o Ministério da agricultura e João Martins do
Rêgo; o Projeto de Lei da Câmara nº 379, de
1952, que autoriza o Poder Executivo a
mandar coligir a editar, em volumes, todos os
trabalhos do Dr. Epitácio Pessoa da Silva
pessoa e dá outras providencias; o projeto de
resolução nº 7, de 1953, que dispõe sôbre a
ampliação, ilegível funcionários do senado
federal do estatuto dos funcionários públicos
Civis da União (Lei nº 1.711, de 23 de outubro
de 1952); o Projeto de Lei do Senado nº 50, de
1952, que cria no Distrito Federal, Juízes
Correcionais, para processamento imediato
das contravenções e causais cíveis que
enumera: e o Projeto de Lei da Câmara nº 398
de 1952, que modifica dispositivos do Código
Penal, da Lei das Contravenções Penais e do
Código de Processo Penal, e dá outras
providencias.
Ao Sr. Anísio Jobim, o Projeto de Lei da
Câmara nº 39, de 1953, que abre ao
Congresso Nacional – Câmara ds Deputados
o crédito especial de Cr$ 5.652.000.00, para
pagamento aos Deputados da ajuda de custo
devida pela convocação extraordinária feita
pelo Presidente da República no período de
15 de janeiro a ilegível de março de 1953; o
Proieto de Lei do senado nº 52, de 1952, que Au-
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toriza a emissão, pelo Ministério da viação e
Obras Públicas, Departamento dos Correios
e Telegrafos – duas séries deselos postais
de taxas comuns, variáveis. Sôbre motivos
de navegação marítima e fluvial; o Projeto de
Lei do senado nº 8 de 1953, que regula o
embarque e o ilegível das madeiras próprias
para a construção de jangadas (Sen. Olavo
Oliveira); o Projeto de Decreto Legislativo
número 22, de 1953, que aprova o têrmo de
renovação de contrato celebrado entre o
Govêrno do Território Federal do Guaporé e
Raimunda Evangelista dos Santos; o Projeto
de Lei da Câmara nº 286, de 1952, que
revigora o inciso 6º do art. 178 do Decreto-lei
nº 4.657, de 4 de setembro de 1952 (Código
Civil);
– Ao Sr. Camilo Mércio, o Projeto de Lei da
Câmara nº 34 de 1953 que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Agricultura o crédito especial de Cr$
300.000,00, como auxílio à associação Rural
de são Joaquim pela realização da exposição
regional agro-pecuária: o projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1953, que mantém a
decisão do Tribunal de Contas denegatória
ao registro do têrmo de acôrdo celebrado
entre o Ministério da educação e Saúde e o
Estado de Minas Gerais; o Projeto de
Decreto Legislativo número 10, de 1953, que
aprova a renovação do contrato cvlebrado
entre o Govêrno do Território do Guaporé e
Alzira Botelho de Amorim ilegível o Projeto
de Decreto Legislativo número 24, de 1953,
que mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória ao registro do têrmo de contrato
celebrado entre o Serviço do Patrimônio da
União e os Grandes Moinhos do Brasil S. A.;
o Projeto de Decreto Legislativo nº 117 de
1962 que aprova a decisão denegatória do
Tribunal de Contas ao registro do contrato
celebrado entre o Ministério da Agricultura e
a firma ilegível & cia.. e o Projeto de Decreto
Legislativo de nº 126, de 1952, que aprova o
têrmo de renovação do contrato celebrado
entre o Ministério da Aeronáutica e Floriano
dos Santos Lima:
– Ao Sr. Attilio Vivaqua, o Projeto de lei
da câmara nº 43, de 1953 que autoriza o
Poder Executivo a abrir pelo Ministério da
Justiça, o crédito especial de Cr$
2.000.000,00 destinado a auxiliar o término
da construção e equipamento do novo
edifício do Abrigo Francisco de Paula; Projeto
de lei da câmara número 40, de 1933 que
concede anistia aos empregadores incursos
nas penalidades do art, 5º do Decreto
número 65, de 14 de dezembro de 1937: o
Projeto de Lei da Câmara nº 331 de 1952,
que autoriza o poder Executivo a emitir, pelo
Ministério da Viaão e Obras Públicas –
Departamento Geral dos Correios e
Telegrafos – uma série de selos postais
comemorativos
do
cinquentenário
da
Fundação do Colégio Interno de São José; e
do vigéssimo quinto aniversário da criação do
Colégio Externo de São José; o Projeto de
Decreto Legislativo nº 14, de 1953 que
aprova o contrato celebrado entre a Casa da
Moeda e a firma AEG companhia Sul
Americano de Eletricidade: o Projeto de Lei
do Senado nº 30 de 1952, que modifica o art.
880 do código de processo civil; O projeto de
Lei do senado nº 31, de 1952 que modifica
os arts. 129, 131 234 e 237 do código de
processo civil, e o projeto de Lei do Senado
nº 34, de 1952 que regula a ação para
cobrança
de
honorários
médicos
restabelecendo a regra do art. 178, § 6º, IX,
do Código Civil;
– Ao Sr. Luiz Tinoco, o Projeto de Lei
da Câmara nº 394, de 1952, que autoriza o
poder Executivo a abrir a Presidência da
República, o crédito especial de Cr$
41.572,50, para pagamento de gratificação
adicional a Alda de A. Montagna; o Projeto
de Lei da câmara nº 47, de 1953,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de CR$ 3.000.000,00 a fim
de atender ao pagamento de contribuições
devidas pelo Departamento dos Correios e
telégrafos no exterior; o Projeto de Decreto
Legislativo nº 25, de 1953, que aprova o
têrmo do contrato celebrado entre a agência
Nacional e a União Cinematográfica
Brasileira S. A.; o Projeto de Decreto
Legislativo nº 26, de 1953, que aprova o
contrato celebrado entre o Ministério da
Agricultura e a Comércio e Indústria Barbosa
Marques S. A.; o rPojeto de Decreto
Legislativo nº 107, de 1952, que aprova o
regime "sob reserva" da despesa de Cr$
107.135,00,
para
prosseguimento
e
conclusão das obras do Pavilhão de Biotério
da colônia Juliani Moreira; e o Projeto de Lei
da Câmara nº 158, de 1952, que dispõe
sôbre vantagens concedidas aos militares
que servem nas guarnições Iça etc);
Ao Sr. Ferreira de Souza, o Projeto de
lei da câmara nº 296, de 1952, que suprime a
letra g do artigo 10 do decreto-lei nº 5.621,de
28 de junho de 1943, modificado pelo
Decreto-lei nº 6.548, de 31 de maio de 1944;
o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1953,
que dá ao atual aeroporto de Mossoró no
Estado de Rio Grande do Norte, o nome de
acroprto Dix-Sept Rosado: o Projeto de Lei
do Senado nº 6 de 1953, que autoriza a
atualização e o revigoramento de leis e
decretos que prescrevem a instalação de
"zonas francas no país; o Projeto de Lei da
Câmara número 292, de 1952, que dispõe
sôbre a polícia marítma, aérea e de fronteiras
o projeto de Resolução nº 1 de 1953, que
define o que é a "indicação a que se refere o
Regimento interno. Resolucão nº 9 de 1952,
do Senado Federal e a indicação nº 2 de
1953 que indica seja ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a possibilidade
do Senado alvitrar ao Poder Executivo a
reestruturação da carreira de enfermeiro do
serviço Público Federal.
– Ao Sr. Gomes de Oliveira. O projeto
de decreto legislativo número 6, de 1953, que
autoriza o poder executivo a assinar com os
Governos dos Estados da Bahia e de Minas
Gerais um convênio para aproveitamento de
potenciais hidráulicos; o Projeto de Lei da
Câmara nº 317, de 1952, que assegura aos
membros da diretoria de sindicato os direitos
de estabilidade no emprêgo, durante o
período de seus mandatos; o Projeto de Lei
na câmara nº 301 de 1952, que modifica o
art. 2º do Decreto de Lei nº 8.249, de 29 de
novembro de 1945; Mensagem nº 78. de
1953, que submete à aprovação desta Casa
o texto do Acórdo Básico para Concessão de
Assistência Técnica entre o Brasil e a
Organização das Nações Unidas; e o Projeto
de Lei da Câmera nº 46, de 1953, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o crédito
de Cr$ 1.756.974,31, suplementa à verba 1 –
III – 13-04-06. Anexo nº 26, do Orçamento
Geral da União;
– Ao Sr. Joaquim Pire, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 133, de 1952, que
aprova o contrato entre o Ministério da
Aeronáutica e Wollang Kotenberg: o Projeto
de Lei da Câmera nº 45, de 1953, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica o crédito especial
de Cr$ 29 500.000,00, para ocorrer ás
despesas com a execução do disposto no
Decreto nº 18 042 de 12 de março de 1945; o
Projeto de Decreto legislativo nº 125, de 1952
que aprova o contrato celebrado entre o
Ministério da Aeronáutica e Joseph Kovass; o
Projeto de Decreto Legislativo nº 23 de 1953,
que mantém a decisão do tribunal de contas
denegatória ao registro do contrato celebrado
entre o Ministério da Aeronáutica e Renato
Giovani Cecchni; o Projeto de Lei da câmara
nº 236, de 1952, que considera incindas
na locução "serviço público federal" as

Março de 1953

2299

autarquias federais, inclusive as caixas
Econômicas
Federais
e
dá
outras
providências; o Projeto de Lei do Senado nº
4, de 1953, que revoga o Parágrafo único do
art. 27 de Decreto-lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941 e o parágrafo único do art. 15
do mesmo decreto-lei; e o projeto do Decreto
Legislativo nº 135, de 1952, que aprova o
contrato celebrado entre o Ministério da
Aeronáutica e João Martins;
Ao Sr. Carlos Saboya, o projeto de
Decreto Legislativo nº 118 de 1952, que
mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatório ao têrmo de contrato celebrado
entre o Ministério da Agricultura e a Escola
Fluminense de Medicina Veterinária; o
Projeto de Lei da Câmara nº 335, de 1952,
que considera Aureliano Câandido Tavares
de Bastos patrono dos Municipios Brasileiros;
o Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de
1953, que mantém a decisão do tribunal de
Contas denegatório ao registro do têrmo de
contrato celebrado, entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e José Rodrigues
Pereira; o Projeto de Decreto Legislativo nº
21, de 1953, que aprova o contrato celebrado
entre a Delegacia de Serviço do Patrimônio
da União, no Estado do Ceará e José Pedro
de Oliveira; o Projeto de Lei da Câmara nº 28,
de 1953, que institui gratificação de
representação aos Prsidents dos tribunais
Regionais do Trabalho; e o Projeto de
Decreto Legislativo nº 19, de 1953, que
aprova os têrmos do contrato aditivo
celebrados entre o Serviço Regional de
Obras da 9ª Região Militar e a firma
Construtora LUPA;
– Ao Sr. Waldemar Pedrosa, o projeto
de resolução nº 9, de 1953, que dispõe sôbre
a construção de edificio para o senado: o
Projeto de Lei do Senado nº 7 de 1953, que
põe sob a proteção do Estado os "círculos
Operários"
e
sociedades
operárias
congêneres e dá outras providências;
Projeto de Lei da câmara nº 376, de
1952, que dispõe sôbre a acumulação de
cargos públicos: o Projeto de Lei da Câmara
nº 385, de 1952, que autoriza o Poder
Executivo a Abrir, pela Comissão do Vale do
São Francisco. O crédito especial de Cr$
384.900,00 para pagamento de indenizacão
aos proprietários dos imóveis atingidos pelas
ceias de atêrro do Porto de Casa Nova, no
Estado na Bahia o Projeto de Lei do Senado
nº 48 de 1952 que modifica os artigos 3º II,
4º, parágrafo único, 5º, e 6º, da lei nº 1.501
de 19 de dezembro de 1951; o Projeto de lei
do senado nº 49, de 1952. que dispõe sôbre
processo e julgamento de recursos de
embargos e revista e o Projeto de Lei da
Câmara nº 270, de 1952, que dá anistia aos
eleitores faltosos às elieções federais,
estaduais ou municipais.
O Sr. Atillio Vivacqua, ilegível os motivos
de sua ausência da reunião de ilegível quando
se ilegível a eleição dos dirigentes da
Comissão declara que se houvesse ilegível,
votaria com a maior satisfação nos candidatos
vitoriosos Senhores Dario Cardoso e Aloysio
de carvalho. cujos méritos exaltou acrescenta
ter motivos de particular alegria com o retôrno
do sr. Waldemar pedrosa a êste órgão ilegível,
ao qual – segundo S. Exª emprestará a
contribuição de sua notável cultura jurdica e
elevado espírito de colaboração intelectual e
moral.
A essas palavras apresenta o senhor
waldemar Pedrosa seus agradecimentos,
afirmando fazerem eles honra imensa, partindo
como partem, do Sr. Attilio vivacqua, figura da
mais alta expressão no senado.
Por sugestão do Sr. Dario cardoso
nomeia o Sr. Presidente uma missão
composta dos Srs. Aloysio de Carvalho, Attilio
Vivacqua, Joaquim Pires, Waldemar Pedrosa
e Gomes de Oliveira para, em nome dêste
organismo técnico visitar o Sr. Clodomir
Cardoso que aguarda o leito por en-
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fermidade, apresentando a S. Ex.ª os
desejos
deseu
completo
e
pronto
restabelecimnto.
Passa-se, após, ao exame da pauta
organizada para a presente reunião, sendo
lidos e aprovados os seguintes pareceres:
– do Sr. Gomes de Oliveira, pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
nª 2, de 1953, que aprova o contrato e o
têrmo aditivo celebrados entre a Policia
Militar do Distrito Federal e a Ordem
Religiosa das Filhas de Nossa Senhora da
Misericórdia; pela constitucionalidade do
Projeto de Lei da Câmara nº 339, de 1952,
que isenta do pagamento de selos e taxas, e
concede outras facilidades aos operários e
trabalhadores para obtenção de patentes de
invencão, apresentando duas emendas;
–
do
Sr.
Anisio
Jobim,
pela
constitucionalidade e refeição, no mérito, da
emenda oferecida ao Projeto de Resolução nº
26, de 1951, que extingue o cargo de Oficial
Legislativo, classe "J" do Quadro da Secretaria
do Seado Federal, vencido o Sr. Joaquim Pires;
pela constitucionalidade e aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 18, de 1953, que
mantem a decisão do Tribunal de Contas
denegatória ao registro do têrmo de contrato
celebrado entre o Ministério da Agricultura e a
firma Cia. Fábio Bastos, Comércio e Indústria.
Adia-se para a próxima reunião a votação
do parecer do Sr. Anisio Jobim sôbre o Oficio S1-53, da Câmara Municipal de Jaboticabal,
solicitando revogação do art. 12, do Decreto nº
9.177, de 6 de setembro de 1946, a
requerimento do Sr. Attilio Vivacqua.
Encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz
Carlos Vieira da Fonseca, Secretário, a presente
ata. Esta achada conforme, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATA DA 11ª SESSÃO EM 30 DE
MARÇO DE 1953
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MARCONDES
FILHO, VICE-PRESIDENTE; CAFÉ FILHO,
PRESIDENTE; E ALFREDO NEVES, 1º
SECRETÁRIO.
Ás 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Vivaldo Lima
Waldemar Pedrosa
Anisio Jobim
Prisco dos Santos
Alvaro Adolpho
Victorino Freire
Joaquim Pires
Onofre Gomes
Kerginaldo Cavalcanti
Assis Chateaubriand
Aloysio de Carvalho
Luiz Tinoco
Sa Tinoco
Alfredo Neves
Bernardes Filho
Marcondes Filho
Domingos Verasco
Costa Pereira
Othon Mader
Ivo d'Aquino
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se
presentes 20 Srs. Senadores. Havendo
número legal, está aberta a sessão. Vai-se
proceder à leitura da ata.
O SR 1º SUPLENTE (servindo de 1º
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
Ofícios:
Dos Ministérios da Guerra, Justiça e
Relações
Exteriores,
acusando
o
recebimento do Of 121 de 17 de março de
1953, e agradecendo a comunicação relativa
á constituição da Mesa que dirigirá os
trabalhos desta Casa, no corrente ano.
Da
Presidência
da
República,
encaminhando as seguintes informações:
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Presidência da República Secretaria.
Rio de Janeiro, D. F. – Em 25 de março
de 1953.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência, em anexo, as lnformações
prestadas pela Companhia Siderúrgica
Nacional, relativas ao requerimento do
Senhor Senador Alberto Pasqualini.
Aproveito a oportunidade para renovarlhe os protestis de minha elevada estima e
mais distinta consideração. – Lourival Fontes,
Secretário da Presidência da República.
Companhia Siderúrgica Nacional
Rio de Janeiro, 20 de março de 1953.
OP-11
Senhor Secretário da Presidência da
República.
Atendendo à solicitação contida no
Oficio de Vossa Excelência, datado de 7 do
corrente e protocolado na Secretaria da
Presidência da República sob nº 16.850-53,
tenho a honra de devolver a Vossa Excelncia
a Mensagem nº 91 do Senado Federal,
relativa a requerimento do Senhor Senador
Alberto Pasqualini, acompanhada das
informações requeridas
Sirvo-me do ensejo para renovar a
Vossa
Excelência
os
protestos
de
consideração a aprêço. – General Sylvio
Raulino de Oliveira, Presidente.
Anexo ao OP-11.
Ref. DI-210-02.06.
Em 16 de março de 1953
Ao Gen. SyIvio Raulino de Oliveira –
Presidente – Rio de janeiro.
Ao Maior Ciro Alves Borges – Diretor
Industrial – Volta Redonda.
Assunto: Informações:
Reportando-nos ao processo em que o
Senador
Alberto
Pasqualini
solicita
informações
sôbre
os
motivos
que
determinaram o processamento da dispensa
de alguns empregados dêste setor.
Informamos a Vossa Excelência o que consta
a respeito:
José Francisco Xavier – Matricula nº
4.053.
– Admissão: 16-7-1948.
– Dispensa: 21-2-1953.
Tempo de Serviço: 4 anos, 7 meses e 5
dias.
– Motivo: Conveniência do Serviço,
mediante o pagamento das indenizações
legais. De sua ficha constam 3 punições por
faltar ao serviço sem motivo justificado.
Conceito emitido pelo seu Chefe: Conduta.
produtividade e espírito de cooperação
regulares. Era excedente no Departamento
de Chapas a Quente, o qual teve uma
redução de quadro em 1952, de 429 para
379 homens. Não foi aproveitado em outra
unidade, por falta de vaga na sua
especialidade (Recondicionador) e tendo
em vista o conceito e as penalidades que
sofreu.
Reginaldo Frenandes da Silva –
Matricula nº 8,440.
– Admissão: 28-7-1944.
– Dispensa: 21-2-1953.
– Tempo de Serviço; 8 anos, 6 meses e
23 dias.
– Licenças: 4 meses e 25 dias.
– Tempo liquido: 8 anos, 1 mês e 28
dias.
– Motivo: Conveniência de serviço,
mediante o pagamento das indenizações
legais. Constam de sua ficha uma suspensão
por indisciplina outra por formar fila no relógio
de ponto antes da hora regulamentar de
saída do trabalho e uma terceira por
apresentar-se ao serviço em estado de
embriaguêz.
Conceito
do
Chefe
do
Departamento: Produtividade: má; conduta e
espirito de cooperação: regulares. Excedente
Não foi possível aproveitá-lo em outro
Departamento por falta de vaga em sua
especialidade (Manilheiro). Pertencia ao
Departamento de Obras, que teve o seu
quadro reduzido entre 1950 e 1952, de 786
para 421 homens.
– José Marques da Silva – Matrícula
8.139.

– Adimissão: 20-3-1945.
– Dispensa: 14-2-1953.
– Tempo de Serviço: 7 anos, 10 meses
e 24 dias. Motivo: Conveniência do Serviço,
com o pagamento das indenizações legais.
Sofreu uma penalidade por indisciplina, que
foi relevada posteriormente. Conduta: Boa
produtividade e espírito de cooperação:
regulares. Era excedente no Departamento
de Chapas a Quente, o qual teve uma
redução de quadro em 1952 de 429 para 379
homens. Não foi aproveitado em outra
unidade, por falta de vaga na sua
especialidade (Recondicionador).
Maria Augusta – Matricula 2.233
Está trabalhando na C. S. N. Sebastião
Rodrigues de Oliveira – Matricula 5.888.
– Admissão: 8-10-1943.
– Dispensa: 21-2-1953.
– Tempo de serviço: 9 anos, 4 meses e
13 dias.
– Licenças: 1 ano, 7 meses e 2 dias,
Tempo liquido: 7 anos, 8 meses e 18
dias.
– Motivo: Conveniência, do Serviço.
Conceito do Chefe do Departamento:
conduta, produtividade e espírito de
coperação. regulares. Assiduidade má, com
191 faltas, que, somadas às licenças,
acusam sómente 76,7% de efetivo serviço.
Recebeu a indenizações legais.
Romero da Silva – Matricula número
6.979.
– Admissão: 7-5-1946.
– Dispensa: 14-2-1953.
– Tempo de serviço: 6 anos, 9 meses e
7 dias.
– Motivo: Conveniência do Serviço com
o pagamento das indenizações legais.
Constam de sua ficha punições por faltar ao
serviço ser motivo justificado e por
abandonar
local
de
trabalho
sem
autorizações de seu superior hierárquico.
Conceito do Chefe do Departamento:
Conduta regular; produtividade e espírito de
cooperação, péssimos. Era excedente no
Departamento de Chapas a Quente, o qual
teve uma redução de quadros em 1952, de
429 para 379 homens. Não foi aproveitado
noutro Departamento, por falta de vaga na
sua especialidade (Recondicionador) e pelo
seu máu conceito.
José Machado de Oliveira – Matricula nº
4.965.
– Admissão: 12-2-1944.
– Dispensa: 2-1-1953.
– Tempo de serviço: 8 anos, 10 meses
e 20 dias.
– Tempo líquido: 8 anos. 8 meses e 18
dias.
– Motivo: Conveniência do serviço,
tendo recebido as indenizações legais. De
conformidade com as anotações de sua
ficha, sofreu 6 penalidades das quais uma
por indisciplina e uma negligência, quando
causo avaria no material. Conceito do Chefe
do Departamento: Conduta: má eficiência:
má; cooperação: má.
Sebastião José da Silva – Matricula nº
11.179.
– Admissão: 30-9-1946.
– Dispensa: 10-1-1953.
– Tempo de serviço: 6 anos. 3 meses e
10 dias.
– Motivoº Conveniência do serviço, com
o pagamento das lndenizações legais.
Conceito do Chefe do Departamento:
conduta: má; eficiência má; espirito de
cooperação: máu (Sôbre a má conduta do
empregado esclareceu o Chefe do seu
Departamento
tratar-se
de
elemento
provocador de resistência passiva e que
sempre alegava dificuldades em executar os
serviços a seu cargo).
João Batista Machado – Matricula nº
9.117.
– Admissão: 24-5-1943.
– Dispensa: 13-12-1952.
– Tempo de serviço: 9 anos, 6 meses e
22 dias.
– Motivo: Conveniência do Serviço
com o pagamento das indenizações
legais. Fichado no PCB – celula
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– DOM. A Delegacia de Ordem Política
do Distrito Federal e Est. do Rio têm
conhecimento.
José vanute – Matricula nº 10.328.
– Admissão: 12-1-1943.
– Dispensa: 14-2-1953.
– Tempo de serviço: 9 anos, 3 meses e
2 dias.
– Licença: 21 dias.
– Tempo liquido: 9 anos, 2 meses 11
dias.
– Motivo: Conveniência do serviço.
Foram-lhe pagas as Indeniações legais.
Conceito: conduta: ótima; produtividade: bôa;
espírito de cooperação: regular e assiduidade
bôa. Era excedente no Departamento de
Serviço da Cidade, que teve o seu quadro
reduido entre 1950 e 1952, de 503 para 124
homens, Não pode ser aproveitado noutra
Unidade, por falta de vaga na sua
especialidade (Carpinteiro)
Angelo Xavier Pinheiro – Matricula nº
11.703.
– Admissão: 28-4-1944
– Dispensa: 10-2-1953.
– Tempo de serviço: 8 anos, 9 meses e
16 dias.
– Motivo: Conveniência do serviço.
Conceito: Produtividade, conduta espírito de
cooperação: bons. Era excedente no
Departamento de Obras, que teve o seu
quadro reduzido entre 1950 e 1952, de 768
para 421 homens. Não foi possível aproveitalo noutra Unidade por falta de vagas em sua
categoria
(Serrador).
Recebeu
as
indenizações a que fez jús, na forma da lei.
Geraldo Lucindo Rocha – Matricula nº
3.821.
– Admisão: 31-10-1944.
– Dispensa: 21-2-1953.
– Tempo de serviço: 8 anos, 3 meses e
20 dias.
– Licenças: 1 anos e 6 dias.
– Tempo liquido: 7 anos, 3 meses 14
dias.
– Motivo: Conveniência do serviço. Foi
punido uma vez por faltar ao serviço sem
motivo justificado. O Chefe do Departamento
informou que "o empregado tem uma conduta
regular produtividade regular e espirito de
cooperação: pouco. Era excedente no
Departamento de Chapas a Quente o qual
tem uma redução de quadro em 1952, de 429
para 379 homens. Não foi possível aproveitáIo noutra unidade. por falta de Vaga na sua
especialidade (Recondicionador). Recebeu
as Indenizações legais.
Edson Braz – Matricula nº 4.557.
– Admissão: 26-2-1945.
– Dispensa: 14-2-1953.
– Tempo de serviço: 7 anos, 11 meses
e 18 dias.
– Motivo: Conveniência do serviço. De sua
ficha. contam duas penalidades. Conceito do
chefe do Departamento: conduta: bôa,
produtividade e espírito d ecooperação regulares.
Era excedente no Departamento de Chapas a
Quente o qual teve uma redução de quadro em
1952, de 420 para 379 homens Não foi
aproveitado em outra Unidade, por falta de vaga
na sua especialidade (Recondicionador).
Recebeu as Indenizacões legais.
Benedito Nunes da Silva – Matrícula nº
9.213.
– Admissão: 19-11-1945.
– Dispensa: 21-2-1953.
– Tempo de Serviço: 9 anos 3 meses e
2 dias.
– Motivo: Conveniência do Serviço.
Sofreu quatro penalidade por faltar ao serviço
sem motivo justificado e pó rnegligência.
Conceito: conduta regular: produtividade. má:
espirito d ecooperação: regular. Recebeu as
Indenizações legais.
Wlaluslan Podgorski – Matricula nº
8.718.
– Admissão: 2-10-1943.
– Dispensa: 21-2-1953.
– Tempo de Serviço: 9 anos, 4 memes
e 19 dias.
– Licenças: 7 meses.
– Tempo liquido: 8 anos, 9 meses 19
dias.
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– Motivo: Conveniência do Serviço.
Conceito
emitido
pelo
Chefe
do
Departamento: conduta, produtividade e
espírito
de
cooperação:
regulares;
assiduidade: má, com 154, faltas, que
somadas às Iicenças acusam 84% de
efetivo serviço. Recebeu as indenizações
legais.
Helio Furtado de Mendonça –Matrícula
nº 7.741.
– Admissão: 8-10-1943.
– Dispensa. 21-2-1953.
– Tempo de serviço: 9 anos, 4 meses
e 13 dias.
– Licenças: 1 ano, 2 meses e 3 dias.
– Tempo líquido: 8 anos, 2 meses 10
dias.
– Motivo: Conveniência do Serviço.
Conceito: conduta, produtividade e espírito
de cooperação, regulares: Assiduidade
péssima, com 268 faltas, que somadas às
licenças, acusam 79% de efetivo exercício .
Recebeu as indenizações legais.
Joaquim Pontes – Matrícula número
5.149.
– Admissão: 17-8-1944.
– Dispensa: 21-2-1953.
– Tempo de serviço: 8 anos, 6 meses
e 24 dias.
– Licenças: 2 meses e 25
dias
– Tempo líquido: 8 anos, 3 meses e 29
dias.
– Motivo: Conveniência do serviço.
Conceito: Conduta, produtividade e espírito
de cooperação, regulares. Era excedente
no Departamento de Chapas a Quente o
qual teve uma redução de quadro em 1952,
de 429 para 379 homens. Não pode ser
aproveitado noutra unidade. por falta de
vaga
na
sua
especialidade
(Recondicionador).
Recebeu
as
indenizações legais.
Ozorio Ferreira – Matrícula número
8.686.
– Admissão: 16-10-1943.
– Dispensa: 21-2-1953.
– Tempo de serviço: 9 anos, 4 meses
e 5dias.
– Motivo: Conveniência do Serviço.
Conceito: conduta, produtividade e espírito
de cooperação, regulares assiduidade: má,
com 162 faltas. Sofreu uma penalidade por
indisciplina, Recebeu as indenizações
legais.
Benedito Carlos Giffoni – Matrícula nº
8.158.
Está trabalhando na C. S. N.
Joaquim Maximiano de Oliveira –
Matricula nº 3.908.
– Admissão: 17-4.1945.
– Dispensa: 14-2-1953.
– Tempo de serviço: 7 anos, 10 meses
e 20 dias.
– Motivo: Conveniência do Serviço.
Conceito
emitido
pelo
Chefe
do
Departamento: Produtividade, conduta e
espírito de cooperação regulares. Era
excedente no Departamento de Obras, que
teve o seu quadro reduzido entre 1950 e
1952 de 786 para 421 homens. Não foi
aproveitado noutro Departamento, por falta
de vaga na categoria (Cavouqueiro).
Recebeu as Indenizações Legais.
2. Nesta oportunidade, oferecemos os
seguintes eelmentos estatísticos;
– Em 4-3-53. o efetivo permanente da
C. S. N. em Volta Redonda, era de 9.215
empregados. Dêstes, 261 foram admitidos
em 1941: 1.122 em 1942 e 289 em 1943
(até 28-2-1943).
Asism, temos, até 28-2-1953, 1.678
empregados estáveis. correspondentes a
18 20% sôbre o efetivo permanente.– (Maj.
Cyro Alves Borges) – Diretor Industrial.
Ao requerente:
São lidos e vão a imprimir os
seguintes.
PARECER
Nº 231, de 1953

gócios Interiores, de um crédito suplementar ao
Orçamento de 1952, na importância de Cr$
116.200,00, em reforço à datação de
"aposentados, etc" atribuída ao Território Federal
do Rio Branco.
Como já se encontra encerrado o exercício
financeiro de 1952, torna-se inexequivel a
providência, nos têrmos do projeto.
Entretanto, considerando que o seu
objetivo é permitir o pagamento de despesas
decorrentes da lei (aposentadorias), adiadas por
insuficiência de verba, entendemos que a
mesmo pode ser aprovado, desde que se
transforme em especial o crédito suplementar
em apreço.
Assim, opinamos pela aprovação do
projeto, com a seguinte
EMENDAS Nº 1
Ao art. 1º, substitua-se pelo seguinte:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial de Cr$ 116.200,00
(cento e dezesseis mil e duzentos cruzeiros),
destinado à Administração do Território do Rio
Branco, para atender ao pagamento de
proventos de aposentadoria, relativos ao
exercício de 1952.
E' o nosso parecer.
Sala Joaquim Murtinho, em 25 de barço de
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente, – Victorino
Freire. Relator. – Domingos Velasco, –*Álvaro
Adolpho. – César Vergueiro. – Durval Cruz –
Veloso Borges. – Walter Franco. – Carlos
Lindemberg. – Mathias Olympio.
PARECER
Nº 232. de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 10, de 1953.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O presente projeto, de iniciativa do Poder
Executivo, autoriza a abertura. pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, de um crédito
suplementar.
se
orçamento
de
1952,
na importância de Cr$ 240.000.00, em reforço
à Verba 3 – Serviços e Encargos, Consignação
I – Serviços de Terceiros, Subconsignação
04 – Iluminação, etc., 05-02 – Divisão do
Material.
Embora já se encontre encerrado o
exercício de 1952, o que torna inexequível a
suplementação do respectivo orçamento,
julgamos que o projeto pode ser aprovado,
desde que se transforme em ecpecial o crédito
suplementar em exame.
Convém esclarecer que as despesas a que
o crédito se destina foram assumilas, em 1952,
além da respectiva dotação orçamentária, de
acôrdo com o art. 48 do Código de Contabilidade
Pública, por se tratar de necessidades
impreteriveis (iluminação, fôrça motriz e gás)
Assim, e tendo em vista a orientação do
Senado em casos idêntivos, opinamos pela
aprovação do projeto, com a seguinte
EMENDA Nº 1
Ao art. 1º, substitua-se elo seguinte:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir pelo Ministério da Justiça é Negócios
Interiores, o crédito especial de Cr$ 240.000.00
(duzentos e quarenta mil cruzeiros), para atender
ao pagamento de despesas com iluminação,
fôrça motriz e gás, relativas ao exercício de 1952.
E' o nosso parecer.
Sala Joaquim Murtinho, em 25 de março
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Victorino
Freire. Redator. – Mathias OIympio. – César
Vergueiro. –Domingos Velasco. – Durval Cruz –
Veloso Borges. – Álvaro Adolpho – Walter
Franco. – Carlos Lindemberg
PARECER
Nº 233, de 1953
Da Comissão de Redação

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da CÂmara nº 8, de 1953.

Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 103, de 1952.

Relator: Sr. Victorino Freyre.
O presente projeto autoriza a
abertura pelo Ministério da Justiça e Ne-

Relator: Sr. Aloysto de Carvalho.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo

Março de 1953

nº 103, de 1952, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação, em a 25
de março de 1953. – Joaquim Pires, Presidente
em exercício. – Aloysio de Carvalho, Relator –
Velloso Borges. – Costa Pereira.
ANEXO AO PARECER Nº 233-53
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 103, de 1952, que aprova o
contrato celebrado, a 29 de novembro de 1951,
entre o Departamento dos Correios, e
Telégrafos e a firma Bawag S. A. de Comércio
Internacional.
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da
Constituição, e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado,
a 29 de novembro de 1951, entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
firma Bavag S. A. de Comércio Internacional,
para fornecimento de dois equipamentos
auxiliares detinados ao preparo de bobinas
impressas na máquina de imprimir sêlos
"Wifag".
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 234, de 1953
Da Comissão de Costituição e Justiça
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 9752.
Relator: Sr. CamiIo Mércio.
Tribunal de Contas, em sessão de 15 de
dezembro de 1951. negou registro ao contrato
celebrado pela Divisão do Pessoal Civil do
Ministério da Marinha com Giovanni Grassi
para desempenhar, na fábrica de Artilharia de
Marinha as funções de Técnico em ótica
Fundamentou a negativa, conforme acentua
em seu ofício, no fato de não ter sido o contrato
aprovado pelo Sr. Ministro da Marinha,
recusando, ainda reconsiderar a decisão
denegatória por ter sido o pedido formulado
fora do prazo legal.
De inteiro acôrdo com as justas
ponderações da Comissão de Tomada de
Contas da Câmara, pois, efetivamente, a ofício,
embora enviado fora do prazo. fezêse
acompanhar de todos os esclarecimentos
exigidos pelo Tribual, opina pela aprovação do
projeto que autoriza o registro. nada opondo à
sua a constitucionalidade.
Sala Ruy Barbosa, em 4 de dezembro de
1952. – Dário Cardoso. Presidente. – Camilo
Mércio, Relator. –Joaquim Pires. – Anisio
Jobim. – Aloysio de Carvalho. – Gomes de
OIiveira. – Olavo Oliveira. – Clodomir Cardoso.
– Ivo d'Aquino.
PARECER
Nº 235, de 1953
Da. Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 97, de 1952.
Relator: Sr. Carlos Lindemberg.
O presente projeto nº 97, de 1952, a
vindo da Câmara dos Srs. Deputados,
determina a aprovação do contrato celebrado,
em 5 de dezembro de 1951 e entre o Ministério
da Marinha e o Sr, Giovanni Grassi, para
desempenhar e junto à Fábrica de Artilharia da
Marinha as funções de técnico em ótica.
O referido contrato foi irmado a 5 de
dezembro de 1951, depois de aprovada a
minuta pelo Sr. Ministro da Marinha em
despacho de 25 de outubro de 1951, conforme
informa o ofício de 10 de dezembro do mesmo
ano, dirigido ao Diretor Geral do Tribunal de
Contas. anexo ao processo.
A 18 de dezembro, o Tribunal de Contas
rejeitou o registro sob alegação d enão haver o
Sr. Ministro da Marinha aprovado o processo e
mandou aguardar o prazo do recurso.
Feito êste o Tribunal mandou o processo
para o Congresso nos têrmos a da
Constituição,
porque
o
recurso
foi
encaminhado fora do prazo.
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A Câmara dos Srs. Deputados depois
de estudar detidamente o assunto, aprovou
o contrato, enviando o processo a esta
Casa.
Do estudo do processado conclui-se
que:
a) em agôsto de 1951 o Sr. Ministro
pediu por ofício ao Sr. Presidente da
República autorização para renovar o
contrato com Giovanni Grassi;
b) em outubro o DASP emitiu parecer
favorável ao referido contrato parecer esse
aprovado pelo Sr. Presidente;
c) a Divisão respectiva, fêz, embora
fora do prazo, o recurso que o Tribunal
aguardava, atendendo perfeitamente às
exigências feitas;
d) existe dotação orçamentária própria
empenhada;
d) os serviços do técnico contratado
são indispensáveis, conforme afirma a
Diretoria do Pesoal do Ministério da
Marinha.
Em face de tais razões somos de
parecer que o contrato deve ser aprovado.
Sala Joaquim Murtinho, em 25 de
março de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente.
– Carlos Lindemberg, Relator. – Velloso
Borges. – Plinio Pompeu. – Alberto
Pasqualini. – Ismar de Goes. – Walter
Franco. – Mathias Olympio.
PARECER
Nº 236, de 1953
Da Comissoã de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Decreto Legisdativo nº
112-52.
Relator; Sr. Anísio Jobim.
1. O Projeto de Lei nº 2.538-A, de
1952. da Câmara dos Deputados, aprova o
texto do Convênio Cultural celebrado entre
o Brasil e o Egito, assinado em Alexandria,
a 8 de setembro de 1951.
2. O Sr. Presidente da República
submeteu à aprovarão do Congresso
Nacional. em mensagem de 31 de março do
corrente ano, o aludido texto devidamente
autentncado e acompanhado de uma
Exposição de Motivos do Ministério de
Estado das Relações Exteriores.
Segundo os têrmos, do Exposição o
Convênio "estabelece que as Altas Partes
Contratantes desenvolverão continuamente
suas relações culturais no domínio das
letras, das ciências, das belas artes e do
teatro, da cinematografia, da radiofusão e
do esporte", além de outras medidas, que
vêm completar o intercâmbio cultural entre
os dois padece.
Estas medidas, previstas no Tratado
são relativas às viagens de professores e
literatos que procedem a pesquisas ou
realizem conferêcias sôbre assuntas de sua
especialidade ou a respeito das atividades
culturais das partes contratantes.
Também cogita o Convênio da criação
de cadeiras de português e de cursos d
eliteratura brasileira nas Universidades de
Egito, como o Brasil, por sua vez.
estimulará o estudo e o cultivo da língua e
da literatura árabe nas suas escolas e
Faculdades e bem assim de bôlsas de
estudos.
3. A doutha Comissão de Diplomacia
da Câmara exaltou o Convênio, que
estabelece um maior estreitamento nas
relações da cultura entre o nossa país e
aquela nação árabe.
Não menos explícitos e positivo
manifestou-se a ilustre Comissão de
Educação e Cultura, que, em um dos
periódos de seu parecer, diz:
"O simples relato do texto do Convênio
está a positivar o elevado alcance que para
o Brasil, representará a sua aprovação".
4. Não resta dúvida de que o Convênio
é útil, e interessante, beneficiador da
cultura entre os dois povos, acentuando-se
que as nossas relações com o Egito são
tradicionais.
Compreensíveis as vantagens que
resultam do Tratado com o país amigo,
somos pela sua constitucionalidade e
aprovação.
Sala Ruy Barbosa, em 5 de
dezembro de 1952. – Dario Cardoso. Presi-
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dente. – Anisio Jobim, Relator. – Aloysio de
Carvalho. – Camilo Mércio – Gomes de
Oliveira. – Attíllio Vivacqua. – João
Villasbôas. – Ivo d'Aquino – Joaquim Pires.
PARECER
Nº 237, de 1953
Da Comissão de Educação e Cultura
sôbre o projeto de Decreto Legislativo nº 112,
de 1952.
Relator: Senador Sylvio Curvo.
O presente projeto nº 2.538 A, de 1952,
da Câmara dos Deputados, se origina de
mensagem do Executivo em obediência aos
têrmos da Constituição Federal.
Submete a apreciação do Congresso o
texto do Convênio Cultural assinado entre o
Brasil e o Egito, em Alemandria a 8 de
setembro de 1951 ainda com o Governo Real
existente então naquele País.
Objetiva intensificar o intercâmbio
cultural, cientifico das Letras e Artes e dos
Esportes.
Cria ao mesmo tempo o ensino mutuo
das respectivas línguas dos países
contratantes.
Somos de inteiro acôrdo pela sua
aprovação, não obstante a transformação do
regime porque passou aquele país.
S. C. em 6 de revereiro de 1953. –
Flávio Guimarães. Presidente. – Sylvio
Curvo, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Aréa Leão. – Luís Tinoco.
PARECER
Nº 238, de 1953
Da Comissão de Relações Exteriores,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 112,
de 1952.
Relator: Sr. Senador Bernardes Filho.
A Câmara dos Deputados aprovou texto
do Convênio Cultural celebrado entre os
govêrnos do Brasil e do Egito e no Senado foi
o mesmo aprovada pelas doutas Comissões
de Justiça e de Educação e Cultura.
O Convênio visa a promover o
desenvolvimento das relações culturais entre
os dois países através de medidas que
estabelece, como estimulo a viagens de
professores das suas Universidades e
membros das suas instituições literárias,
cientificas e artísticas, a fim de que realizem
conferencias sôbre assuntos de sua
especialidade ou a respeito das atividades
culturais dos dois países. Propõe favorecer a
criação de uma cátedra para ensino de
português e de literatura brasileira em
Universidade sdo Egito outro de língua e
literatura
arabes
em
Universidades
brasileiras, com a possibilidade ainda de
criação de bolsas de estudo, etc.
Com o prazo de duração de 5 anos com
Cláusulas de prorrogação, e de denuncia
prévia de 6 meses o Convênio entrará em
vigor após a troca dos indispensáveis
instrumentos de ratificação.
Somos pela sua aprovação tendo em
vista a sua inegável utilidade.
Sala das Comissões em 25 de março de
1953. – Mathias Olimpio, Presidente em
exercicio. – Bernardes Filho, Relator. –
Novaes Filho – Djair Brindeiro.
PARECER
Nº 239, de 1953
Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 88.
de 1951.
Relator Sr. Senador Joaquim Pires.
O Sr. Presidente da República de
acôrdo com o que preceitua o art. 63, alínea
I, da Constituição Federal, submeteu
aprovação
do
Congresso
Nacional,
acompanhado de uma exposição de
motivos
ao
mesmo
presente
pelo Encarregado do Expediente do
Ministério das Relações Exteriores cópia
autentica
do
Convênio
Cultural

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
firmado em Washington a 17 de
outubro de 1950 entre os Govêrnos do
Brasil e dos Estados Unidos da América do
Norte.
Embora estranho que a autenticidade
de um documento de tal relevância seja
feita a lapis, e ache que meticulosamente
deve, o texto do que foi convencionado, ser
estudado pela Comissão técnica do
Senado, tal a como de responsabilidades
encargos assumidos pelo Brasil; somos,
entretanto, pela sua aprovação visto em
nada contrariar dispositivos constitucionais.
Sala Ruy Barbosa, em 17 de setembro
de 1951. – Dario Cardoso, Presidente. –
Joaquim Pires, Relator. – Anisio Jobim. –
Verginaud Wanderley, – Camilo Mércio. –
Júlio Leite, – Clodomir Cardoso. – Ivo
D'Aquino. – Gomes de OIiveira.
PARECER
Nº 240, de 1953
Da Comissão de Educação e Cultura,
sôbre Projeto de Decreto Legislativo nº 88,
de 1951.
Relator: Sr. Senador Luís Tinoco.
Para efeito da ratificação exigida pelo
preceito constitucional, o Sr. Presidente da
República
encaminha
ao
Congresso
Nacional,
para
sua
aprovação,
o
Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de
1951, que aprova o texto do Convênio
Cultural entre o Brasil e os Estados Unidos.
O referido Convênio foi concertado
em Washington a 17 de outubro de
1950 entre os Govêrnos do Brasil e
dos Estados Unidos da América do Norte.
Integra
este
processado
uma
cópia autentica do seu texto, bem
como a mensagem do Sr. Presidente da
República, acompanhada de Exposição
de motivos do Encarregado do Expediente
do Ministério das Relações Exteriores.
O Convênio tem em mira:
a) estabelecer que cada uma das Altas
Partes Contratantes dará apoio em seu
território, aos Institutos de natureza cultural,
tais como Bibliotecas, escritórios de
informações,
centros
cinematograficos
e
quantas
outros
colaborem para uma aproximação cultural
intima entre elas;
b)
facilitar
entrada,
permanência trânsito, e saída dos nacionais
dos dois Países contratantes, quando isto
se verificar em decorrência do estabelecido
no convênio;
c)
estimular,
cada
país
contratante, o realização de cursos e
conferências sôbre a história, a lingua, a
civilização e a literatura do outro,
observadas as leis locais do ensino;
d) incrementar a troca e distribuição de
livros e participação em conferências,
festivais artisticos e demais atividades
culturais dos países contratantes;
e) distribuir prêmios e recompensas
aos
nacionais
das
Altas
Partes
Contratantes que de salientarem na
apresentação
de
trabalhos
culturais,
artisticos e cientifico sôbre o outro País.
Tais disposições não obstarão as
atividades
de
qualquer
organismo
internacional de cultura, nem prejudicarão o
desenvolvimento das relações culturais com
outros países.
Esta
Comissão
de
Educação
e
Cultura,
atenta
as
suas
finalidades, aplaude qualquer iniciativa
que objetiva estimular o intercâmbio
cultural.
O Projeto em exame, dispondo
sôbre a ratificação legislativa de um
convênio firmado entre o nosso País e a
grande
República
norte-americana,
concerta medidas do mais alto alcance
para as nacionais de ambos os Estados, no
que diz respeito ao estimulo e a
concessão de facilidades para um
aprimoramento intelectual.
Desfeita
a
restrição
suscitada
no parecer da douta Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa,
esta Comissão de Educação e Cultura,

atenta ao que preceitua o art. 66, alínea I,
da Constituição Federal, e dentro
da esfera de sua competência que
se desenvolve nos objetos educacionais
e cultural, opina pela aprovação do
Projeto.
Sala
das
Comissões,
em
6
de
dezembro
de
1951.
Flávio
Guimarães, Presidente, – Luis Tinoco,
Relator – Sylvio Curvo. – Cícero de
Vasconcelos.
PARECER
Nº 241, de 1953
Da Comissão de Relações, sôbre o
Projeto de Decreto número 88, de 1951.
Relator: Sr. Bernardes Filho.
Aprovado
pela
Câmara
dos
Deputados, o Projeto de Lei no 818-A, de
1951, que encerra o texto do Acôrda
Cultural entre o Brasil e os Estados
Unidos da América é submetida ao
Senado, tendo já merecido aprovação das
Comissões de Justiça e de Educação e
Cultura.
Como todos os Convênios dessa
natureza visa e presente a facilitar e
promover o desenvolvimento das relações
culturais entre os dois países, dentro do
critério de reciprocidade estabelecido.
Além de estimulo à criação de cursos
e realização de conferências sôbre o
idioma; a literatura, a história a civilização,
as instituições, etc, de um dos países no
outro, obrigam-se as partes contratantes a
proporcional à outra conferencistas que se
encarreguem dessas funções.
Neste intercâmbio cultural estão
previstos não só a troca de livros
periódicos e outras publicações, como
composições musicais, obras de arte,
suas reproduções e outras matérias de
obra educativa.
A concessão de bolsas de estudo e
de viagens para que os nacionais dos dois
países
possa,
realizar
cursos
de
aperfeiçoamento no outro estão previstas
dentro de critério rasoável para um
maior estreitamento de relações culturais
entre o Brasil e os Estados da América do
Norte.
O prazo do Convênio é indefinido
existindo a cláusula de denúncia com
aviso prévio de 12 meses.
Capacitados
da
utilidade
do
Convênio, que trará resultados benéficos
para os dois países, como pela aprovarão
do Projeto.
Sala das Comissões, em 25 de
março de 1953. – Mathias Olympio,
Presidente em exercício, Bernardes Filho,
Relator. – Novais Filho. – Djair Brindeiro.
PARECER
Nº 242, de 1953
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto
Legislação nº 110, de 1950.
Relator: Sr. Veloso Borges.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decerto Legislativo nº
110, de 1950, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação, em
25 de março de 1953. – Joaquim Pires,
Presidente em exercido. – Veloso Borges,
Relator. – Aloysio de Carvalho. – Costa
Pereira.
ANEXO AO PARECER Nº 242, DE 1953
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 110 de 1950, que mantém a
decisão por que o Tribunal de Contas
deve que registro ao têrmo de contrato
celebrado, a 2 de Junho de 1951, entre o
Serviço do Patrimônio da União no Ceará
e José Pedro de Oliveira.
Paço saber que o Congresso
Nacional decreta nos têrmos do art.77, §
1º da Constituição, promulgo o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º E' mantida a decisão por
que
o
Tribunal
de
Contas,
em
sessão realizada a 29 de junho de 1951,
ilegível negou registro ao têrmo de
contrato
arrendamento
celebrado,
em 2 do mesmo mês desse ano, entre o
Serviço do Patrimônio da União no Ceará o
José
Pedro
de
Oliveira,
para
arrendamento
do
próprio
nacional,
denominado "Choró", situado no Município
de Cascavél, naquele Estado.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda
leitura do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Vivaldo Lima, primeiro orador dos inscritos.
O SR. VIVALDO LIMA (Lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente.
A Lei nº 86, de 8 de setembro de 1942,
que estabelece medidas adequadas para a
assistência econômica da borracha natural
brasileira, está reclamar, presentemente
pequena
alteração,
que
será
consubstanciada na redação nova, adiante
proposta, de uma das alíneas, com o que
se terá, indiscutível e patrióticamente
atendidos os sagrados e vitais interêsses
da imensa região planiciária produtora.
Na aludida Lei nº 86. Sr. Presidente, é
dada à Comissão Executiva de Defesa da
Borracha. na alínea a do artigo 6º, a
competência exclusiva de assegurar, por
intermédio do Banco de Crédito da
Amazônia S. A., a manutenção de estóques
de borracha nos centros industriais, em
qualidades e quantidades suficientes para
garantir o pleno funcionamento dos
estabelcimentos manufatureiros.
E’ claro que tal dispositivo fere, em
bôas épocas, a maior e necessária e
aplicação, de vês que existiam excedentes
da produção nacional em relação ao
consumo, uma vez que o nosso parque
Industrial manufatureiro ainda se não
desenvolvera bastante para absorver a
totalidade dos suprimentos internos da
goma elástica.
A partir de 1951, graças à política bem
orientada
e
escrupulosa
da
atual
administração do Banco de Crédito da
Amazônia S. A., foi obtido o deseja
equilíbrio entre a produção e o consumo,
esperando-se que, no ano em curso, a
extração gomífera exceda, de muito, às
necessidades do parque manufatureiro de
borracha do país, em virtude de que se
pode considerar inadequado e prejudicial à
economia amazônica a disposição da lei,
nos têrmos em que a alínea em tela está
vasada.
E isto. Sr, Presidente, porque,
cumprindo o dispositivo Iegal em mira, vêse o Banco de Crédito da Amazônia S. A.
na obrigação de investir de vultosos capitais
na manutenção de estoques nos centros
consumidores, em detrimento da produção
nacional.
De fato, montaram, em fins de
1952,
êsses
estoques
a
cêrca
de 3.500 toneladas só de
goma
elástica
produzida
no
país,
no
valor
aproximado
de
Cr$ 120.000.000,00
(cento
e
vinte
milhões de cruzeiros), afora a borracha
natural,
de
proveniência
estrangeira
importada.
Visando a permitir, Sr. Presidente, que
os grandes recursos empregados na
estocagem sejam utilizados aliás mais
acertadamente, no incremento da produção
nacional, economisando-se por outro lado,
divisas na aquisição do similar estrangeiro,
é que tenho a honra de encaminhar à Mesa,
dignamente presidida por V. Ex.ª o presente
projeto, com o qual se almeja modificar a
redação da alínea a do artigo 6º, da
Lei nº 86, de 8 de setembro de 1947, com
clara e útil repercussão, sôbre a economia
nacional e, sobremaneira, dos Estados
pródutores. (Muito bem! Muito bem!)
Vem à Mesa,é lido, apoiado e enviado
às Comissões de Constituição e Justiça,
de Economia e de Finanças,o seguinte:
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PROJETO

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 9, de 1953
Art. 1º A alínea "a" do artigo 6º da Lei nº
86, de 8 de setembro de 1947, passa a ter a
seguinte redação:
a) Elaborar o programa de consumo da
borracha no país, de qualquer tipo ou origem,
a fim de assegurar o abastecimento da
indústria nacional dêsse produto.
Justificação
De acôrdo com a alínea a do artigo 6º
da Lei nº 86, de 8 de setembro de 1947,
compete à Comissão Executiva de Defesa da
Borracha assegurar, por intermédio do Banco
de Crédito da Borracha S. A., hoje Banco de
Crédito da Amazônia, a manutenção de
estoques de borracha nos centros industriais
em quantidade e qualidades suficientes para
garantir o pleno funcionamento dos
estabelecimentos manufatureiros sediados
no país.
Promulgou-se, entretanto, o referido
diploma legal, numa fase em que havia
excedentes da produção nacional em relação
ao consumo, uma vez que o nosso parque
industrial manufatureiro ainda não se
desenvolvera bastante para absorver a
totalidade dos suprimentos internos da goma
elástica.
A conjuntura econômica do produto, de
então
a
esta
parte,
modificou-se
radicalmente, sobretudo, a partir de 1951,
quando foi obtido o equilíbrio estatístico entre
a produção e o consumo, o que veio a tornar
obsoleta àquela disposição da lei.
Em conseqüência, o Banco de Crédito
da Amazônia S. A., cumprindo o dispositivo
legal que ora se pretende substituir, vê-se na
contingência de investir vultosos capitais na
manutenção de estoques nos centros
consumidores, em detrimento da produção
nacional.
Em fins de 1952, montavam êsses
estoques a cêrca de 3.500 toneladas só de
goma elástica produzida no país, no valor
aproximado de Cr$ 120.000.000,00 (cento e
vinte milhões de cruzeiros), afora a borracha
natural importada.
A modificação, que propomos, se
aprovada pelo Congresso Nacional, permitirá
que os amplos recursos, atualmente
empregados
na
estocagem,
sejam
mobilizados e aplicados no incentivo da
produção, com evidente benefício para a
economia nacional, e, particularmente, das
regiões produtoras, com o que se poupará,
igualmente, divisas na aquisição do similar
estrangeiro.
Sala das Sessões, em 30 de março de
1953. – Vivaldo Lima.
LEGISLAÇAO CITADA
LEI Nº 86, DE 8 DE SETEMBRO DE 1947
Estabelece medidas para a assistência
econômica da borracha natural brasileira e dá
outras providências.
Art. 6º À Comissão Executiva de Defesa
da Borracha, mencionada no artigo anterior,
compete:
a) assegurar, por intermédio do Banco
de Crédito da Borracha S. A., a manutenção
de estoques de borracha nos centros
industriais, em quantidades e qualidades
suficientes
para
garantir
o
pleno
funcionamento
dos
estabelecimentos
manufatureiros;
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora
do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Bernardes Filho, segundo orador inscrito.
O SR. BERNARDES FILHO: – Senhor
Presidente, o penúltimo discurso aqui
pronunciado pelo nobre senador Sr. Assis
Chateaubriand, no qual abordou o caso da
Itabira Iron foi de integral coerência...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Obrigado a V. Ex.ª.

O SR. BERNARDES FILHO: –
...com as suas idéias e os pontos de vista
que bravamente sustenta e defende,
lamentando eu, que nem sempre estejamos
de acôrdo.
No discorrer das divagações a que seu
talento nos habituou, o ilustre colega tratou
de assunto já velho, por datar de 30 anos,
mas sempre novo e atual, pela conexão com
alguns dos problemas básicos dos nossos
dias. Afirmações e argumentos foram
repetidos, e repisados embora de há muito,
refutados e desfeitos, tais os de que o Brasil
muito teria lucrado se a concessão
pretendida pela Itabira Iron One Co. tivesse
sido outorgada ou se a ela não tivesse
oposto uma resistência tenaz, esclarecida e
patriótica o Sr. Arthur Bernardes, quando
Presidente de Minas Gerais e Presidente da
República.
Foi essa Sr. Presidente, a luva de
pelica que me atirou o nobre Senador
pela Paraíba e meu querido amigo, num
desafio ao debate, o qual aceitei de
pronto, interrompendo-o para aparteá-lo
– o que, aliás faço com pesar, porque
prefiro ouví-lo, em silêncio para não
desviar o rumo das suas considerações,
sempre ricas de eloqüência, ainda que, em
casos como o da Itabira, falhas de
argumentos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Muito obrigado a V. Ex.ª; mas trabalho aqui
muito mais com os bilros dos apartes do que
com as minhas próprias rendas.
O SR. BERNARDES FILHO: – Aliás, V.
Ex.ª, a êsse respeito, revela senso, porque
sabe perfeitamente que os seus discursos,
sempre coloridos, recebem, através dos
apartes, côres acentuadas.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Muito
colorido.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
nobre orador é um paisagista.
O SR. BERNARDES FILHO: – Diz
muito bem o nobre Senador Alvaro Adolpho:
muito colorido.
Mas, passemos ao caso da Itabira.
Um grupo inglês de que faziam
parte
Baring
Brothers
e
Rotschild,
intimamente associados, comprou, por
500 mil cruzeiros, as jazidas de Canê
Conceição Santana e Girau, no Município
de Itabira, em Minas Gerais, organizando,
em seguida, o sindicato da Itabira Ore
Co. Limited, ao qual as transferiu, de pronto,
por preço 500% maior do que o seu custo,
mais o royalty de um shilling por tonelada de
minério exportada, até um milhão de
toneladas.
Inspirava-os a excelência do minério
brasileiro, que não encontrou ou, pelo menos,
não encontrava até então, rival na Europa
nem na América.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E'
verdade. O minério é de teor tão alto que –
pode-se dizer – entra como tempêro na maior
parte dos da Europa.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Confirmarei o aparte lendo ao Senado,
não apenas trechos de afirmações do Sr.
Arthur Bernardes neste sentido mas
depoimentos de técnicos estrangeiros e
nacionais.
Diz o Sr. Arthur Bernardes: "O teor
dêste minério, a sua pureza, a sua facilidade
de extração e sua economia na fusão
não encontram paridade com nenhum
ilegível. Elas o tornaram preferido aos
demais. Quase não contém silica nem fósforo
nem enxofre. Extrai-se a céu aberto,
dispensando trabalho, despesas e riscos
com a construção de galerias subterrâneas
e se funde com extrema economia de
carvão. Tudo isso lhe barateia o custo de
produção.
Quando isto não bastasse, Senhor
Presidente, há a opinião de Kilbone Scott,
grande técnico de siderurgia que, sôbre o
minério nacional, assim se expressou:
"Examinei os depósitos do Lago
Superior,
assim
como
os
extensos
campos de minério em outros lugares,
e sou decididamente de opinião que os
depósitos brasileiros os excedem em
proporção notável, tanto em qualidade como

em quantidade e, principalmente, em
facilidade de mineração".
Outro depoimento é de E. C. Harder
engenheiro de Minas, que, dando a média de
oitenta e nove análises das hematites de
Minas Gerais, nas quais encontrou 89% de
ferro, acrescenta:
"Em poucas regiões do mundo se pode
achar minério em quantidade comercial que
de longe se aproxime dêste "teor".
Não era só a excelência do minério. Era
a sua qualidade quando já começava a
ocorrer no mundo a escassez do bom
minério.
Quem o diz são também especialistas
na matéria.
Em Estocolmo, reuniu-se, em 1908, por
inspiração do Presidente Roosevelt, um
congresso de metalurgistas, para examinar o
grau de esgotamento dos recursos naturais,
sobretudo o dos minérios de ferro.
"Entre outras conclusões – leio,
aqui, palavras do Sr. Arthur Bernardes – a
que ali chegaram, figura a de que, ao cabo
de poucos anos, estariam esgotadas as
jazidas de minério puro em explorarão do
mundo".
Essa conclusão produziu tal impressão
no auditório que, informado da existência de
minérios no Brasil e, sobretudo, da sua
riqueza, para aqui voltaram, como era
natural, os seus olhos e as suas aspirações,
os grandes metalurgistas do mundo.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador)
– Aliás, mais depressa do que se podia
esperar, os fatos confirmaram a previsão
patriótica e providencial do Presidente
Bernardes contra certo otimismo, que
autorizava a dissipasão de nossas jazidas.
Outro dia, em aparte ao eminente colega
Senador Assis Chateaubriand, eu chamava a
atenção para os novos dados a respeito da
jazida de Itabira, do Pico doe Cauê,
assinalando a informação, adotada pelo
Conselho Nacional de Conomia, de que a
indústria americana poderia devorar em um
ano o minério existente. A medida que os
sistemas de energia se modificam – hoje
vista a energia atômica – e as estruturas
metálicas cada vez se tornam mais a base da
civilização, o consumo dos metais aumenta
proporcionalmente.
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Peço licença para um contra-aparte.
O SR. BERNARDES FILHO: – Com
todo o prazer.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – No
Congresso de Metalurgia, realizado em 1912,
estudos, cálculos, suposições já levantavam
cifra 30 ou 40 vêzes superior a essa, quanto
às reservas à vista, a olho nú de minérios de
ferro no Brasil.
O SR. BERNARDES FILHO: – Onse se
encontram essas reservas?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – No
quadrilátero mineiro.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª
está se referindo às nossas reservas?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Exatamente. Calculava-se que, dado o
consumo de 1910 e 1911, o Brasil
possuía reservas à vista para abastecer
o mundo inteiro durante setecentos anos.
Ainda, nobre colega – coisa mais séria: o
mundo despoja-se cada vez mais dos
minerais pesados e caminha para os
metais leves; está à procura do alumínio e
das ligas.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª
não se sequeça de que as guerras têm,
realmente, trazido ao mundo e à sua
economia, sobretudo no que se relaciona
com a indústria, grande desenvolvimento,
com novas descobertas. No terreno, porém,
da siderurgia, os processos evoluíram
pouco.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
E' tendência da humanidade substituir, com
o tempo, e cada vez mais, o transporte
terrestre e o marítimo pelo aéreo. Ouvi,
um dia, do General Arnolds, sem dúvida
na guerra passada o maior técnico
aeronáutico americano, pois Comandante
das Fôrças Terrestres e Aéreas dos Estados
Unidos, que a humanidade teria, den-
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tro de oito ou dez anos, diante de si
o avião de 4.800 quilômetros à hora.
Pergunto a V. Ex.ª: quem trocaria a energia
atômica e os metais leves, que servirão para
produzir aviões e possibilitar transporte
econômico a 4.800 quilômetros à hora, pela
siderurgia ?
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª é
muito otimista...
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Pensa V.
Ex.ª que deveremos dispensar os metais,
mesmo o ferro?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
O pêso da argumentação do nobre orador
é tôda ela, no sentido vertical, puxando
para baixo. Quer dizer: destruindo com
o progresso da invenção e da técnica
todo o handicap que S. Ex.ª por ventura
queira dar aos metais leves sôbre os
metais pesados, uma vez que se objetivam –
e cada dia mais se obtém – maiores
velocidades com o avião a jato e de outros
tipos.
O SR, BERNARDES FILHO: – O
argumento de V. Ex.ª, nobre Senador
Assis Chateaubriand, de que o minério de
ferro terá, dentro de alguns anos,
sucedâneos...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Estará superado.
O SR. BERNARDES FILHO: – Dê-me
licença para terminar meu pensamento. Istou
ouço dizer desde o tempo em que a Itabira
Iron Co. aqui pleiteava concessões. Mas hoje
o papel do minério de ferro na economia
mundial é quase o mesmo de há 30 anos e o
será ainda por muito tempo.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: –
Aumentou imensamente o emprêgo dos
metais leves.
O SR. BERNARDES FILHO: – Vou
oferecer-lhe uma opinião mais recente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V.
Ex.ª me dá licença para mexer dois bilros da
almofada? (Riso).
O SR. BERNARDES FILHO: – Com
prazer: quantos queira.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Lidei com o ilustre Arthur Bernardes,
meu querido amigo, durante dois anos,
quando S. Ex.ª governava o Estado de Minas
Gerais.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Chegaremos lá.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Os
nossos debates tinham, em certas horas,
cunho
verdadeiramente
acadêmico.
Esquecíamos-nos de que eu era advogado
da Itabira, e S. Ex.ª, Presidente do Estado.
Eramos, nessas horas dois estudiosos, dois
homens apaixonados por um problema; nem
eu era o advogado nem S. Ex.ª encarnava o
Poder Executivo a quem caberia firmar o
contrato. Pois bem: certa feita contei ao Sr.
Arthur Bernardes que, um dia, na alta escola
técnica de Charlottenburg, ouvi a opinião de
um grande químico sueco, detentor do
prêmio Nobel.
O SR. BERNARDES FILHO: – Em que
ano V. Ex.ª referiu o fato?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Em
1921. Declarou-me êsse técnico que a
humanidade vivia os últimos 25 a 50 anos do
predomínio da idade do ferro, e que a
tendência era cada vez maior para o
emprêgo, na técnica e nos transportes, dos
metais leves. Mais tarde, em 1943, o nosso
velho comum e saudoso amigo Roberto
Simonsen, convidava-me para assistir a sua
conferência de grande professor russo,
naturalizado americano presidente de
determinado Instituto de petróleo dos
Estados Unidos. Quando terminou a
conferência, debatemos ligeiramente o
assunto. Afinal, disse-me êle: – E' caso de
felictiar os brasileiros por não terem
aplicado, em estradas de rodagem e de ferro,
os capitais que os europeus e os americanos
inverteram, pois, dentro de 20 anos no
máximo, os transportes pesados da
humanidade serão feitos por avião.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª
fará o favor de me ouvir para conhecer
também a opinião de um técnico americano,
o Sr. Charles H Leigth professor de geologia
da Universidade de Wisconsin e membro
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da Comissão de Recursos Naturais criada
pelo Presidente Roosevelt. Referindo-se às
jazidas de ferro dos Estados Unidos, assim o
fez:
«As jazidas de ferro que possuimos são
assáz abundantes e poderão ser exploradas
durante séculos, mas dentro de 40 anos
nossas reservas de ferro, de primeira
qualidade, não mais serão senão recordação
do passado".
Eis por que, Sr. Senador Assis
Chateaubriand, a Suécia restringiu a saída do
seu minério e por que a Inglaterra, que só
possui pequena reserva de minérios finos,
guarda avaramente o seu e importa da
Espanha.
A própria Espanha, que durante algum
tempo foi apenas país exportador de minério,
chegou à conclusão de que era conveniente
arrancar dos olhos à venda e dar impulso à
suas industrias, lançando-as por novo
caminho para ali implantar o que a Itabira
nunca pretendeu se implantasse no Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Conheço a siderurgia espanhola. E’ modesta
e cara.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Modesta, cara ou não, é uma siderurgia que
existe, e V. Excia. há de concordar que está
servindo muito mais à Espanha do que se
esta nação fosse até hoje apenas
exportadora de minério.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Eu
preferiria trocar êsse minério e receber
dois ou três milhões de aço fornecidos
pela Bethlem, pela United States, pelo
Rhur ou pela Inglaterra, a preços que
seriam a metade do que pagamos pelo luxo
de ter uma siderurgia.
O SR. BERRARDES FILHO: – V.
Excia. naturalmente está argumentando em
relação à Espanha.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Estou
argumentando
com
referência
ao Brasil.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Quanto ao Brasil, nada melhor do
que nós mesmos explorarmos o nosso
minério. A voz de Vossa Excelência
parece-me ser a única que se insurge contra
Volta Redonda, que não constitui luxo. Há
problemas como o do ferro e outros que
não podem ser encarados da forma simplista
como Vossa Excelência o faz. Há aspectos
outros, fora do econõmico que precisam ser
atendidos. Há aspectos políticos e de
Segurança, que não podem ser esquecidos
na solução que se lhes pretenda dar.
No dia em que não tivéssemos mais
minério, só nos sobrassem “os buracos” e
não
dispuzéssemos
da
Siderugia que ilegível ilegível ilegível os
mesmos
que
hoje
ilegível
vendem
mais barato passariam a vende-lo mais caro.
Esta é a ilegível da ex-.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Volta
Redonda
é
um
ilegível
dispendioso
para
o
Brasil
que
nos faz voltar aquele tempo – quando
contribuiamos com 65% do café que os
Estados Unidos consumiam – em que como
diziam os americanos ilegível a ilegível
ilegível ilegível. Volta Redonda é a ilegível
ilegível ilegível ilegível ilegível possa
ilegível produzindo ilegível.
O SR BERNARDES FILHO: – Ninguém
pode
ilegível
a
utilidade
de Volta Redonda para o Brasil. Devo dizer a
V. Ex.ª – e o ilegível ilegível ao ponto q que
o
nobre
colega
se
refere
–
que
Vota
Redonda
como
ilegível,
representou realmente um sacrifício ilegível
para o País mas por ilegível ilegível deunos
uma
parcela
de
ilegível
possibilita-nos
dispor
ao
ilegível de alguma quantidade de aço
ilegível ilegível noddsd msid urgentes
ilegível.
O SR. ASSIS CHATEUBRIAND: –
Sacrifício ainda maior para o povo brasileiro.
O SR. BERNARDES FILHO: – ilegível
o Brasil porém, na situação, não digo de
bastar-se a si próprio...
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
E’ a, indústria siderúrgica mais cara do
mundo.
O SR. BERNARDES FILHO: – ...mas
de dispor de aço bastante para suas
necessidades mínimas, em caso de
conflitos internacionais.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Volta
Redonda
se
foi
originàriamente
considerada uma solução política no
interêsse da defesa e do desenvolvimento
do Pais, torna-se um grande êxito técnico
e econômico e, além disse numa
universidade siderúrgica, num viveiro de
especialistas patrícios. Dentro em pouco
dobrará a produção para maior garantia
de nosso progresso e da nossa
independência.
O SR. KERGINALDO CAVAlCANTI:
– Se prevalecesse o argumento do nobre
Senador Assis Chateubriand, nós não
teríamos
comércio
florescente
nem
indústria.
O SR. BERNARDES FILHO: – Basta
lembrar o que ocorreu durante a guerra: a
que situarão teria chegado a economia
brasileira,
se
não
existisse
Volta
Redonda?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Se Volta Redonda não existisse o capital
lá empregado equivalente a mais de
duzentos milhões de dólares, teria sido
aplicado em estradas para o transporte de
minério. Vossa Excelência teria, então não
essa pequena economia que estamos
fazendo na importação de aço e de ferro
mas cento e cinquenta a duzentos milhões
de dólares só pelo nosso ferro.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI:
– Seriamos, apenas um novo escravo a
trabalhar perpetuamente para os outros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Êsse ilegível é um luxo caríssimo.
O
SR.
KERAGNALDO
CAVALCÂNTI:
–
Ilegível,
não;
é
patriotismo o mais sedio.
O SR. BERNARDES FILHO: – Vou
demonstrar ao
Sr.
Senador Assis
Chateubriand a que altura se ilegível o
lucro de ilegível, se porventura essa
concessão lhe tivesse sido dada. ilegível
quando ela ilegível o contrato o que dizia
era que pretendia ilegível três milhões de
toneladas por ano!
O SR. PLÍNIO POMPEU E ASSIS
CHATEAUBRIAND: – Até três milhões de
toneladas.
O SR. BERNARDES FILHOS: – Ou
até três milhões.
Sr. Presidente, para qualquer ilegível
no assunto era mau negócio, porque daria
prejuízo, fatalmente. Por que agia assim?
Por que dissimulou a ilegível o seu
propósito de exportar quantidade maior de
ilegível afirmando que só pretendia fazêlo até três milhões?
Naturalmente
para
não
nos
impressionarmos com o volume do minério
a sair, nem receiarmos o próximo
esgotamento das nossas jazidas.
O DR . ASSIS CHATEAUBRIAND: –
E’ ilegível.
O SR. BERNARDES FILHO: Sr.
Presidente vou ler um quadro citado no
relatório do Dr. Dr. Raul Ribeiro da Silva,
o qual evidencia que a ilegível ilegível,
teria maior prejuízo se a sua exportação
se limitasse a três milhões. Nunca, porém,
com a exportação realmente pretendida,
porque o volume da exportação tinha de
ser calculado em função do projeto de
aparelhagem já elaborado para uma
exportação de trinta milhões de toneladas
para cima.
O capital de quinze milhões, que ela
se ilegível a empregar, sem a usina
siderúrgica, não lhe daria remuneração
compensadora pra exportar apenas três
milhões de toneladas. Mas, para trinta
milhões era fabuloso o lucro. A exploração
para trinta milhões de toneladas se
poderia fazer com a seguinte despesa, ao
tempo:

Mão de obra para
extração,
manipulação e carga
nos vagões, a Cr$
2,00 por tonelada......
Despesa
de
transporte ferroviário
até o Pôrto de Santa
Cruz, a Cr$ 4,00........
Guarda, manipulação
e
embarque
em
Santa Cruz, a Cr$
500,00.......................
Imposto ao Estado
de Minas Gerais, a
Cr$ 0.30....................
Total
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Cr$

60.000.000,00

120.000.000,00

15.000.000,00
__9.000.000,00
204.000.000,00

Essa quantia, ao câmbio de sessenta
cruzeiros a libra ou três cruzeiros schilling,
equivale a sessenta e oito milhões de
schilings, ou 2.27 por tonelada, pôsto a
bordo, no Pôrto de Santa Cruz.
Calculando-se o juro de 6% e
amortização em trinta anos para os quinze
milhões de libras empregadas nesse
empreendimento cada tonelada de minério
ficaria gravada, para o capital, com apenas
0,7 schinings.
O Transporte marítimo, com as
moderníssimas unidades projetadas pela
Itabira, custaria, sem carga de retôrno, no
máximo, shs. 5 por tonelada.
Assim teriamos, por tonelada de minério
fob ("free on bord") pôrto de destino, no
estrangeiro:
1º)
2º)
3º)

Custo do minério a
bordo em Santa
Cruz.........................
Serviço do capital....
Transporte marítimo
Total por tonelada....

shs.
shs.
shs.
shs.

2,27
0,7
5,0
7,97

Tomando como shs, 8, para o custo da
tonelada, segue-se que os 30 milhoes de
toneladas custariam £ 12 milhões nos portos
de destino. Fazendo-se a venda ao preço da
época, de shs. 25 a tonelada, ou £ 37 e meio
milhões, lucro líquido do negócio seria de £
37,5 milhões (valor do minério), menos 12
milhões (de despesas), igual a £ 25 e meio
milhões (37,5 menos 12 igual a 25,5), ou Cr$
1.530.000.000,00 (um bilhão e quinhentos e
trinta milhões de cruzeiros) depois de pagar
os juros e amortização do capital, por ano!
Ora Sr. Presidente, o simples enunciado
dêstes cálculos deixa clarol evidente que, ao
envez de o Brasil negociar – como salientei
em aparte ao nobre Senador Assis
Chateaubriand quando S. Ex.ª aqui
discursava – com os intermediários que
buscavam, primeiramente, uma concessão,
levando, portanto, contrato asinado, perfeito
e acabado para, posteriormente, explorá-la
ou obterem os recursos para êsse fim muito
mais conveniente seria que o Govêrno
brasileiro o fizesse diretamente.
Como fomos capazes de criar Volta
Redonda, repito, já a teríamos criado desde
quando se discutiu o Contrato da Itabira. Se
esta Companhia a tanto se tivesse disposto.
Se evidenciamos nossa capacidade ao
construir Volta Redonda, por que não
teriamos podido resolver o caso da Itabira
com os nossos próprios recursos dentro de
solução estatal ou de economia mista do
Brasil?
Porque Sr. Presidente, não temos tão
pouco o direito de decrer da capacidade de
nossos técnicos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Muito bem.
O SR. BERNARDES FILHO: – Êles aí
estão, sempre capazes e compentrados do
quatro representa para o país, uma solução
brasileira para problemas que o Brasil julga
devam ser explorados por seus próprios
nacionais.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não
pode
ser
considerada
solução
brasileira,
retirarmos
simplesmente

do subsolo a matéria prima e enviá-Ia à
Inglaterra, Estados Unidos ou qualquer
outro país, a fim de que si transformem
em produtos de utilidade, pagado-nos,
apenas, a matéria bruta.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Agradeço o aparte de V. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
temos carvão para produzir ferro.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Têmo-lo em Santa Catarina e no
Paraná; não é tão bem quanto o inglês,
mas é nosso.
O SR. BERNARDES FILHO: – No
caso da Itabira Iron, prestarei outro
esclarecimento. Se a concessão fôsse
dada – peço a atenção do Senado –
receberia o Estado de Minas Gerais
apenas nove milhões de cruzeiros. E
agora cabe aqui, com muita propriedade,
a frase do meu querido amigo, Senador
Assis Chateaubriand; receberia o meu
Estado nove milhões de cruzeiros e "os
buracos" ali deixados.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– O Brasil estaria vendido.
O SR. BERNARDES FILHO: – Sr.
Presidente, passemos ao contrato. A Lei
que o autorizou era federal – peço a
atenção do Senado para essa nuance
para êsse particular. Tinha a Itabira Iron,
contrato com o Govêrno Federal que
dependia de outra a ser efetuado com o
govêrno do Estado de Minas.
O
Sr.
Arthur
Bernardes,
na
presidência do Estado, contra êle se
insurgiu; devido à resistência – como aliás
já o declarou, com a eloquência que lhe é
peculiar, o Senador Assis Chateaubriand –
oposta por S. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Exclusivamente.
O SR. BERNARDES FILHO: – ...não
foi o contrato assinado: uma, a Lei que o
aprovou determinava expressamente que
êste não podia conceder privilégio nem
monopólio. A Comissão Revisora desse
instrumento declarou que a minuta não
continha nem uma coisa nem outra.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não apoiado. O contrato obrigava a
companhia a fazer o transporte de
minérios de
terceira
nas mesmas
condições que o da Itabira.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Chegarei a detalhes; no momento
estamos falando sôbre o privilégio, sôbre
o monopólio. Em seguida responderei a V.
Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Acho melhor não o apartear. Deixarei que
V. Ex.ª fale e, em seguida, purgarei nesta
semana meus pecados.
O SR. BERNARDES FILHO: – V.
Ex.ª me dará grande prazer com seus
apartes.
Sr. Presidnete, a Lei dizia que, pelo
contrato, não se podia conceder privilégio
nem monopólio. A Comissão Revisora
declarou, repito, que a minuta não
continha nem uma coisa nem outra.
Entretanto, ela lá estava, cheia de
favores, de regalias e de privilégio, e para
não entrar em detalhes. Sr. Presidente,
nem em minúcias, vou ler aqui apenas um
depoimento, que é o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara,
assinado pelo Sr. Fracisco Luiz da Silva
Campos, um dos nossos grandes juristas,
e por outro não menos eminente jurista e
grande brasileiro, cujo nome todos nós
pronunciamos
com
saudade,
o
Inesquecível
Presidente
Agamemnon
Magalhães.
Já
em
1926,
em
parecer
da Comissão de Constituição e Justiça,
datado de 31 de Julho e publicado no
"Diário do Congresso Nacional" de 9 de
setembro de 1928, o próprio Sr. Getúlio
Vargas assinava com o Sr. Ministro
Agamemnon Magalhães, ambos então
Deputados, um parecer do Sr. Francisco
Campos, que assim terminava:
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"É, de fáto, real a efetivamente, um
monopólio que se institui em seu favor (da
Itabira), e indireta, e virtualmente o direito
de expropriação que se lhe confere".
Ora, dar permissão a um sindicato
estrangeiro para construir no Vale do Rio
Doce, em zona de privilégio de uma
estrada de ferro nacional, e ao lado da
linha desta, uma via-férrea particular, para
com
aquela
cocorrer,
tirando-lhe
transporte e renda, sendo a estrada
nacional construída sob o regime da
garantia de juros e devendo reverter para
o domínio da União, seria não só ato
criminoso,
como
ainda
privilégio
concedido em prejuízo da Nação.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Veja V. Excia. como êles se insinuam.
Daí por que devemos ter muito cuidado
com todo e qualquer tratado que tenhamos
de ratificar nesta Casa. São êsses os
processos que êles usam para conosco.
O SR. BERNARDES FILHO: – De
acôrdo com V. Excia. quanto ao cuidado
com os Tratados.
Vê-se portanto, Sr. Presidente, pelo
simples enunciado dessas palavras. que o
mais natural era que aproveitasse o próprio
Governo a estrada existente, ao envez de
conceder um privilégio para que paralela a
esta a esta cunstruisse uma estrada
meramente industrial, e com privilégio e
isensões, Sr. Presidente, que a outra não
possuia que com a mesma iria competir.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– É a técnica do assassino.
O SR. BERNARDES FILHO: – Sr.
Presidente, lido o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara, é
fóra de dúvida que a concessão à Itabira
representava um privilégio e um monopólio.
Isto, Sr. Presidente, nos faz lembrar
estas
palavras
pronunciadas
pelo
presidente Wilson no Estado de Alabama,
sôbre as concessões feitas pela América
Latina, palavras que lerei ao Senado:
Tendes ouvido – são expressões do
Presidente Wilson – falar em concessões
feitas pela América Latina ao capital
estrangeiro, mas não em concessões
feitas pelos Estados Unidos ao capital de
outros países. E' que nós não damos
concessões. Convidamos, sim, ao capital
estrangeiro para vir aqui colocar-se".
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Poderá V. Excia. informar se essas
expressões não são da autoria dos
eminentes Senadores Landulpho Alves,
Domingos Velasco e outros nacionalistas
com assento nesta Casa?
O SR. BERNARDES FILHO: – V.
Ex.ª vai me permitir que conclua a leitura.
O
SR.
KERGÌNALDO
CAVALCANTI: – Queira desculpar.
O SR. BERNANDES FILIIO: –
Continuo, Sr. Presidente, com as palavras
do Presidente Wilson:
"Fazemos um convite, mas não
concedemos privilégios. Os Estados que
são obrigados a fazer concessões correm
o grave risco de virem a influenciar,
dominadoramente, nos seus negócios, os
interêsses estrangeiros. Uma tal situação
pode chegar a ser intolerável".
Quanto ao ferro, vou ler trechos do
discurso do Presidente Wilson, citado
pelo Sr. Arthur Bernardes:
"O discurso do Presidente Wilson,
como se vê, tem laivos de profecia, e a
sua advertência é ainda confirmada pela
de outro estadista americano. Escrevendo
uma introdução ao livro "Estratégia
dos Minerais", de Georges Otis Smith,
diretor do Departamento Geológico dos
Estados Unidos, livro publicado em
1919, o ministro do Interior daquele
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país, Franklin K. Lane, disse o seguinte:
"Uma nação moderna deve ter ferro.
Êste metal é base da vida industrial. Os
povos
que
têm
ambições
de
proeminência, que desejam, riqueza e
progresso, mesmo a contra-gosto,
encontrarão algum meio de obter êstes
métais, que são os senhores do progresso
industrial da época. Êsses povos
combaterão por isso, se fôr necessário. E
isso parece inevitável. Os estadistas devem
achar a maneira de o conseguir. Se os
Estados Unidos contivesse todo o ferro e o
cobre, assim como meia dúzia de outros
minérios do mundo, seriam donos do
mundo. Tôdas as outras nações seriam
suas dependências. O direito de ter implica
no dever de usar. Há um direito
internacional àquelas coisas ,que são
essenciais à vida, maior do que o direito
internacional que permite aos navios de
tôdas as nações passarem o canal de
Panamá e o de Suez".
Entrarei agora, Sr. Presidente, na
parte própriamente da intervenção do Sr.
Arthur Bernardes no caso da Itabira...
SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Comunico ao nobre orador
que faltam apenas dois minutos para o
término da hora do expediente.
SR. RUY CARNEIRO (pela ordem):
– Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª consulta
a Casa sôbre se concede a prorrogação
da hora do expediente, a fim de que o
ilustre Senador Bernardes Filho conclua
seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado
acaba de ouvir o requerimento formulado
pelo nobre Senador Ruy Carneiro, no
sentido de prorrogação da hora do
expediente.
Os Senhores que o aprovam,
queiram conservasse sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre
Senador Bernardes Filho.
O SR. BERNARDES FILHO: – Sr.
Presidente, agradeço ao Senado ter-me
concedido a prorrogação solicitada e ao
nobre Senador Ruy Carneiro a iniciativa
que teve no sentido de que eu pudesse
prosseguir nas minhas considerações.
Lerei agora, Sr. Presidente, as
explicações que o Sr. Arthur Bernardes
apresentou a respeito de acusações que
pesam sôbre sua pessoa por não ter
assinado o contrato da Itabira Iron:
"Vem isso a propósito de acusações
que me fazem sôbre a questão da Itabira
Iron, que supunha morta para todos os
efeitos. Essas acusações me são
assacadas com o objetivo de diminuir a
autoridade com que venho tratando da
questão do petróleo.
Alguns
dos
meus
censores
acusaram-me de ser o inimigo número um
da siderurgia, e outros afirmam não ter o
Brasil, há muito, produtos siderúrgicos de
tôda a espécie, por culpa minha, opondome à concessão da Itabira."
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Santa simplitas ...
O SR. BERNARDES FILHO: – São
imputações falsas, com as quais não me
posso conformar. Meus acusadores
emitem opinião sôbre assunto que
mostram não conhecer. Houvessem
estudado o projeto de contrato da Itabira,
e estou certo de que não fariam essa
injustiça, nem induziriam a engano ou
êrro a opinião pública e – quem sabe? –
talvez a opinião do Parlamento.
A Itabira Iron, Sr. Presidente
apareceu aqui como aparecem agora os
trusts com o anteproieto do Estatuto do
Petróleo.

Quando estrangeiros aportam, ao
nosso país em busca de privilégios, já
trazem preparadas suas minutas de
contratos e projetos de estatutos,
querendo que os aprovemos sem
modificações. O estilo de que se servem
é propositalmente confuso para dificultar
a compreensão dos textos.
Assim sucedeu ao tempo da
"Itabira".
Diz ainda o Sr. Arthur Bernardes:
"Aproveito a oportunidade para
sugerir
aos
nobres
colegas
a
conveniência de madrugarem no estudo
do anteprojeto do estatuto, que parece
feito para não ser compreendido, Não o
Relatório. A ginástica mental, necessária
à compreensão dos seus dispositivos,
artigos, parágrafos, letras e números, é
de tal ordem que o leitor se cansa,
desanima e fecha o avulso sem
apreender o que leu. Façam essa
experiência os que ainda não o fizeram.
Convém que se dêem prèviamente a êsse
trabalho, para não se exporem a vir votar
a matéria sem bem a conhecerem.
Enquanto nossa redação ao legislar
e minutar contratos costuma ser sempre
clara, nítida, precisa, para facilitar a
percepção dispensar interpretações e
propiciar às partes o conhecimento dos
seis direitos e deveres, a dêsse documento
é vasada em linguagem difusa e confusa.
O
SR.
KERGINAlLDO
CAVALCANTI: – Assim fala um
brasileiro, como o Sr. Arthur Bernardes.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Agradeço a V. Ex.ª.
"Trata êle do mesmo do mesmo
assunto que vários lugares, e, não raro,
estabelecendo em cada um alteração
sôbre o que, anteriormente, ficara
estipulado.
Daí a necessidade de estudá-lo,
antecipadamente, habilitando-nos a votar
com pleno conhecimento de causa.
No caso da "Itabira" avulsos da
Câmara impressos da Imprensa oficial, de
lá voltaram modificados em pontos
substanciais.
Tive ensejo de verificar casos desa
natureza, entre outros o da substituição
de um advérbio "sim" pelo advérbio "não".
Visivelmente não se tratava de falha
na revisão, mas, muito provàvelmente de
dolo ou má fé.
Não desejo tomar mais tempo à
Câmara ocupando-me do assunto, por ser
a questão da "Itabira" página voltada nas
nossas atividades políticas. Precisava,
porém, mostrar que jamais fui "inimigo da
siderurgia" e que, longe de impedir que a
"Itabira" fundasse no Brasil os seus altos
fornos para produção do aço, tudo fiz
para que ela aqui montasse a usina de
que carecíamos, não o tendo conseguido
pelos motivos que passo a expor:"
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Veja V. Ex.ª como se torcem as palavras
do Sr. Arthur Bernardes, no intuito de fazer
crer seus interêsses contrários ao Brasil e o
propósito de entregar tudo que é nosso às
Nações imperialistas.
O SR. BERNARDES FILHO: – Muito
obrigado ao nobre colega. V. Ex.ª vai agora
ter mais esclarecimentos sôbre o caso.
"A "Itabira" firmou contrato com o
Govêrno Federal, em 1920 ficando o
mesmo dependnte de outro a ser
celebrado com o Govêrno de Minas, onde
se achavam as jazidas de minério a
explorar. Isso ao tempo em que eu tive a
honra de presidir ao meu Estado. Não
conhecendo assunto, novo para nós,
procurei ouvir o grande geólogo
Ginzaga de Campos, que nos inspi-
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rou uma lei criando o impôsto de
três
cruzeiros
por
tonelada
de
minérios exportado. Acrescentou êle
que o minério suportava perfeitamente
essa
imposição
fiscal,
mas
que
podíamos diminuí-Ia para trinta centavos
desde que o Sindicato reduzisse no
país – 5%, no mínimo do minério
que exportasse. Elaboramos a lei, mas
notamos, sempre, que a "Itabira" não
tinha nenhuma intenção de fundar
siderurgia no Brasil.
Tendo obtido do Govêrno Federal
uma enorme série de favores – nada
menos de dezesseis – pedia ainda ao
Estado de Minas sete, ou ao todo vinte
e três. Os favores da União eram os
seguintes:
"I – concessão para construção
de um cais próprio e perpétuo no
Pôrto de Santa-Cruz, Estado do Espírito
Santo;
II – idem, para uma Estrada de Ferro
que daí partisse até entroncar-se com a
"Vitória-Minas".
IV – direito à preferência para
a construção, uso e gôzo das
obras de melhoramento do pôrto,
quando o Govêrno – resolvesse
realizá-las.
VI – isenção por 60 anos, de direitos
de importação e expediente para
maquinismos,
matérias
primas
e
materiais destinados à construção,
aparelhamento, conservação e utilização
industrial das linhas férreas, usinas,
minas e cais;
VII – isenção de impostos de
consumo que venham a ser criados
para os produtos similares das usinas
e de qualquer aumento impostos
existetntes;
VIII
–
autorização
para
as
embarcações empregadas nos serviços
da concessionária entrarem saírem
carregarem
e
descarregarem
a
qualquer hora do dia ou da noite
de domingo ou feriado, organizando
o Govêrno os serviços fiscais à
custa."
SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
–
É
mais
que
escândalo;
é
monstruosidade.
O SR. BERNARDES FILHO: – Diz
V. Ex.ª muito bem.
"IX – direito de desapropriação para
as linhas, obras e instalações.
X
–
privilégios
aos
navios
empregados na exportação de minérios
e produtos das usinas siderúrgicas,
assim como na importação de quanto
fôsse
destinado
ùnicamente
às
instalações exploradas pela companhia,
para tomar livremente os combustíveis,
lubrificantes e materiais necessários para
a navegação no cais e para nele serem
reparados;
XI – utilização da E. F. Vitória a
Minas para transporte do seu minério,
mediante um frete que não dá para
restituição da garantia de juros;
XII – autorização para construir, nos
terrenos marginais da Vitória a Minas e
das novas linhas, oficinas, instalações,
desvios, etc.
XIII – importar carvão para o seu
consumo;
XIV – que a Vitória a Minas,
ainda que encampada pelo Govêrno,
continuasse na posse e uso da
concessão pelo prazo de 60 a
90 anos.
XV – isenção de todos os
impostos, presentes e futuros, como de
importação, viação, renda, guerra, taxas.
etc."
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Sr. Presidente, quem ouvir a leitura
dêsses favores, há de convir que a Itabira
Iron pretendia constituir-se num Estado
dentro do Estado de Minas Gerais.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Muito bem. Seria mais
que monopólio, seria monstruosidade.
O SR. LANDULPHO ALVES: –
Transporte o Senado êsses favores para
a concessão do petróleo nacional e verá a
reprodução dessa desgraça, dessa ironia,
dêsse tratamento que só a índios
inferiores se poderá dar em qualquer
situação do mundo.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Muito bem.
O SR. BERNARDES FILHO: – V.
Ex.ª focalizou o petróleo, e como ainda
não tive oportunidade de falar, no
Senado, qualquer declaração sôbre êsse
assunto é meu dever esclarecer, de uma
vez por tôdas, que o petróleo é problema
econômico, mas, também político. A mim
parece não poder a matéria ser resolvida
dentro do critério geral de solução dos
problemas econômicos comuns. A solução
do petróleo reveste-se de aspectos
políticos que devam ser considerados
paralelamente com o aspecto econômico.
Não tenho por que descrer, nem por
que me insurgir centra uma solução
estatal para o petróleo.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Não terei por que
descrer dela, senão depois de me
capacitar de que o Estado se revelou
incapaz de solucionar o problema.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Não é e que está correndo.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Nessa ocasião, se assim acontecer, então
sim, estarei disposto a examinar outra
solução: mas não tenho o direito de
adotá-la enquanto não se tentar a solução
estatal.
Declaro,
aliás,
que
só
excepcionalmente
sou
favorável
à
intromissão do Estado na iniciativa privada.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Muito bem.
O SR. BERNARDES FILHO: – Apoioa, entretanto, no caso do petróleo.
Passemos agora ao principal, objeto de meu
aparte ao nobre Senador Chateaubriand.
Quando o Sr. Arthur Bernardes
resistiu às pretensões da Itabira não
obstante conhecer todos êsses favores já
aqui relacionados e que a União lhe
concedera, e outros que a ela, Itabira
também pleiteava do Estado de Minas, S.
Ex.ª estava predisposto a assinar a
concessão com modificações, nunca,
porém, abrindo mão da única cláusula
que figurava no contrato como engodo em
razão da qual a Itabira dizia comprometerse a fundar uma Usina Siderúrgica em
Minas, em troca da concessão.
Quando se procedeu à leitura do
contrato, verificou-se que o que ela
considerava obrigação nada mais era que
cláusula
facultativa.
Estabelecia
o
contrato federal, na sua cláusula primeira,
que a Itabira ficava autorizada a funcionar
na República e poderia aqui montar altos
fornos, de acôrdo com o contrato que
celebrasse com o Govêrno de Minas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Até parece pilhéria de mau gôsto.
O SR. BERNARDES FILHO: – Era
dêsse feitio a redação do contrato e
outros similares, como se pode ver pelo
tempo do verbo "poderia". Era facultativo,
enquanto que o Sr. Arthur Bernardes
exigia, como Presidente de Minas, que se
tornasse obrigatória.
Foi em tôrno dessa cláusula que
girou o dissídio da Itabira Irou, S. Ex.ª
chegou a dizer com tôda a razão que se a
Itabira houvesse revelado boa fé no seu
propósito de aqui montar a siderurgia, o
Brasil teria sua Volta Redonda há mais de
30 anos sem custar um vintém ao Brasil.
Vale a pena conhecer, relatados
pelo Sr. Arthur Bernardes, porme-
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nores de seus entendimentos com um
dos representantes da Itabira que lhe foi
indagar o motvo por que cessara a
marcha das negociações sôbre o assunto
que ela considerava ir tão bem.
Disse-lhe o Sr. Arthur Bernardes que
pretendia fazer o contrato, mas precisava
assinar documento defensável em troca
de tantos favores a quem pleiteava
concessões.
Respondeu-lhe o representante que
a compensação estava na usina, havendo
então sido observado; estaria, se por
acaso a Itabira se obrigasse a montá-la o
que não acontecia. Alegou-se a seguir
que haveria compensação na instalação
de casas higiênicas para milhares de
operários, com instalações sanitárias,
etc., tendo sido objetado ser aquilo do
interêsse da usina, para abrigar seus
operários e têlos sadios e em melhores
condições físicas para produdir.
Como, por último, alegasse que iria
dar trabalho a 10 mil operários, ponderoulhe que o argumento procederia em
países superpovoados, onde sobravam
braços e faltava trabalho, mas não no
Brasil, onde o problema se apresentava
em têrmos inversos, faltando braços e
sobrando trabalho; e que, além disso, a
emprêsa iria ainda recrutar braços nos
meios rurais, perturbando uma indústria
mais ou menos organizada, que era a
indústria agrícola.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – É assim que êles
douram a pílula: assim que apresentam,
também, o negócio do petróleo.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Confessando, afinal, que então nada
mais tinha a oferecer, confirmou-lhe
seu desejo de concluir o contrato e
exibiu-lhe uma relação das despesas
que oneravam uma tonelada de aço
importada em que figuravam as de carreto
e embarque no porto de procedência, frete
e seguro marítimo, descarga e impôsto
alfandegário no Brasil – tudo somando,
naquela ocasião, cento e setenta mil reis,
se não havia engano. Argumentou que,
fabricados no país os seus futuros
produtos, ser-lhe-ia facil vendê-los ao
consumo nacional com a diferença para
menos, daquela soma, desonera dos que
estariam de tais despezas. Mais êsse
compromisso, e o contrato seria assinado.
Alongando-se em considerações e
alegando impossibilidade de concordar,
foi fazendo sucessivas reduções em sua
exigência até que, sem poder mais
argumentar, declarou que assim não
conseguiria levantar os capitais.
Deu aí, o Sr. A. Bernardes por
terminada a palestra, acrescentando que
então a Itabira pretendia um negócio da
China, mas que, infelizmente, não
estavamos na China.
Sr. Presidente, cabe aqui para
finalizar as minhas considerações dizer as
razões pelas quais o Sr. Arthur Bernardes
se tornou nacionalista e que são por S.
Ex.ª referidas:
Depois dêsse contacto com a Itabira
diz: S. Ex.ª:
"A esta altura desejo dizer o motivo
por que me tornei nacionalista. O meu
nacionalismo resulta da experiência
adquirida no trato de negócios com
alguns estrangeiros e da necessidade de
defender interêsses nacionais quase
sempre em perigo em face de interêsses
alienigenas. Fraquejar nessa defesa, é
trair a Pátria. Lidando som homens de
outra mentalidade, outras tendências,
outros hábitos, têm-se ensejo de
conhecer-lhes o grão de sinceridade, a
astúcia, a solercia. Não sou, porém
jacobino e multo manca "chauvinista".
Os que assim possam, considerar-me
não tem a minha experiência nem
tiveram as responsabilidades que,
então,
me
pesavam
sôbre
os
ômbros. Estou ilegivel, aliás, de que

não agiriam diferentemente, em minha
situação.
Enquanto no Brasil são taxados de
"chauvinistas" e jacobinos os homens que
cumprem o dever datriótico de defender
o patrimônio da Nação contra verdadeiros
piratas que o assaltam, em países. mais
civilizados e mais cultos, como a França,
as cousas se passam de modo diverso.
Estas palavras de S. Ex.ª foram
pronunciadas há alguns anos.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– E, hoje, perfeitamente cabíveis.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Obrigado a V. Ex.ª.
Esta a razão e o exemplo a que se
refere mais adiante ocorreu quando de
sua permanência na Europa.
"Em Paris, a imprensa atacava o
Parlamento por causa de um Projeto de
Lei nacionalizando os estrangeiros que lá
residiam durante certo período de tempo,
com a alegação de que pretendiam
entregar aos estrangeiros o patrimônio da
França. E o patrimônio a que a imprensa
se referia era apenas o da coparticipação
na vida francesa com o direito de
cidadania, Aqueles estrangeiros eram, em
sua maioria, rudes espanhóes e italianos
para lá recrutados e empregados em
serviços pesados a que os franceses não
se sujeitavam. Não passavam de
operários de construção de prédios,
estradas, etc.
Encontrava-me em Paris a êsse
tempo e não só li, como devo ter em meu
arquivo, exemplares dêsses jornais".
Sr. Presidente, antes de terminar
estas considerações, desejo esclarecer,
de uma vez por tôdas, a posição
nacionalista do Sr. Arthur Bernardes,
aliás, já por S. Ex.ª explicada.
O SR. ATTILIO ViVACQUA: – V.
Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. BERNARDES FILHO: – Com
muito prazer.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A esta
altura, o ex-presidente Arthur Bernades já
tem o julgamento na Nação sôbre sua
conduta patriótica, que, além do mais, foi
inteiramente previdente, à vista dos
acontecimentos que depois ameaçavam a
independência de tantas nações.
O SR. BERNARDES FILHO: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: –
Ninguém põe em dúvida, em parte
alguma, o patriotismo do ex-presidente
Arthur Bernardes.
O SR. BERNARDES FILHO: – Muito
obrigado a VV. Exas. E' verdade que
ninguém põe em dúvida o seu patriotismo
mas nem todos compreendem seu
nacionalismo nem o interpretam com
justiça.
Não estava presente no Senado o
nobre Senador Assis Chateaubriand
quando fomos honrados com a visita do
Chanceler Dean Acheson. Nessa ocasião,
saudando-o em nome desta Casa, tive
oportunidade de fazer referência à
situação do Brasil e ao problema
nacionalista que inflamava e ainda
inflama muitos dos nossos patriotas. E
para que êsse nacionalismo não pudesse
ser confundido com o jacobinismo nem
com o chauvinismo, creio, Sr. Presidente
– salvo qualquer contestação dos meus
nobres colegas – creio ter definido êsse
nacionalismo e, dentro dessa definição,
enquadrado o ponto de vista de todos os
meus colegas nacionalistas.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – V. Ex.ª nos faz justiça.
Nenhum de nós é jacobinista, chauvinista
ou xenófobo; somos, sim, brasileiros
pretendendo
manter
as
melhoreis
relações possíveis com tôdas as nações,
sobretudo com o povo norteamericano.
O SR. BERNARDES FILHO: – Muito
obrigado.
Veja o nobre Senador Assis
Chauteaubriand que, àquele tempo, disse
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eu ao nobre Chanceller Acheson,
depois de me referir aos Estados
Unidos:
"A
consciência
universal,
a
exemplo do que há muito ocorre nos
Estados Unidos da América do Norte,
começa a exigir que os problemas
internacionais – sobretudo aquêles
mais diretamente ligados à segurança
das Nações e à preservação dos
direitos humanos não sejam ocultados
ao conhecimento dos povos que
precisam estar informados do que se
passa.
O trato dos assuntos internacionais
já não pode ficar restrito aos govêrnos e
às chancelarias.
Em nenhum outro lugar a influência
da opinião pública nos destinos da
Nação e na solução dos seus problemas
mais atuais e importantes, se tem
feito sentir de modo tão incisivo e
categórico como nos Estados Unidos de
América,
Nenhum outro país sobrepuja a
grande democracia de Norte no aprêço
por essa opinião e no respectivo pelas
suas manifestações.
Também aqui o povo brasileiro
começa
a
preocupar-se
mais
assiduamente
com
os
problemas
considerados vitais à sua segurança e à
sua economia, participando ativamente
dos debates que se travam nas Casas do
Congresso.
A exemplo do que, em outras
épocas, aconteceu a países atingidos por
desenvolvimento inesperado, sendo que a
grande Nação Norte Americana, já
atravessou fase idêntica, o Brasil passa,
neste momento, por uma crise que
podemos chamar de crescimento, e que
tem mantido a sua opinião pública em
controvérsia
sôbre
as
sugestões
propostas para os nossos problemas
básicos.
"Uma parte defende com ardor
patriótico soluções nacionalistas para
êsses problemas.
A outra, pretende vê-los resolvidos
sem
delongas
ou
preocupações,
visando,
talvez,
resultados
mais
imediatos no aproveitamento rias nossas
riquezas.
Tais debates devem ser encarados
como sintomas de vitalidade do nosso
povo e não com o pessimismo que
caracteriza os que não acreditam na fôrça
de opinião pública.
E', entretanto oportuno esclarecer
que, naquêles para quem o nacionalismo
tem apenas o conteúdo de brasilidade,
naquêles para quem o nacionlismo
tem apenas êste alto e nobre sentido,
às idéias que sustentam nada tem de
fundo isolacionista, nada tem de
egoístas, nada tem de hostil a outros
povos nem à cooperação com êles
nada tem de hostil muito menos à
grande nação norteamericana, cuja
amizade nasceu com a nossa vida
livre, constituindo um determinismo
histórico já incorporado ao patrimônio das
nossas nacionalidades, e que às
gerações vindouras saberão preservar,
reforçando-lhe o sentido na comunhão
Internacional".
Sr. Presidente, foi esta a minha
definição de nacionalismo naquela
ocasião, mas, desejo lêr também
declarações no mesmo sentido do Senhor
Arthur Bernardes:
"Há uma vaga suspeita de que
as minhas atitudes possam obedecer
a sentimentos inferiores, como os de ódio
a nações, repulsa a estrangeiros,
oposição à entrada, no pais, de capitais
alienígenas que aqui se queiram colocar.
Tudo isso não passa de astúcias de
agentes.
Não
somos
contra
nenhuma
nação, nem temos motivos para
isso.
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Nutrimos pelos Estados Unidos e
pela Inglaterra um grande aprêço, e a História
de cada um dêsses países suscita-nos
admiração por seus povos, especialmente
por seu indomável amor à liberdade."
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – São
palavras
que
definem
o
verdadeiro
pensamento daquêles que se colocam no
ponto de vista nacionalista.
O
SR.
BERNARDES
FILHO:
– Parece-me Sr. Senador, ser o pensamento
daquêles que são, apenas, nacionalistas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Nunca se fêz declaração no Senado com
tanta elegância e precisão.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Declarou mais adiante:
"Mas isso não significa que, em conflito
de
interêsses
de
qualquer
dêles
com interêsse do Brasil, nós deixemos de
colocar-nos ao lado do interêsse do nosso
país."
O SR. ATTILIO VIVACQUA E
KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito
bem.
O SR. BERNARDES FILHO: – "E' êsse
um imperativo a que não devemos fugir.
Representante da nação, com o seu
Deputado no Parlamento e assim, advogado
nato de seus ínterêsses, não haveria por
onde conduzir-nos de outra forma.
Não votamos, do mesmo modo,
nenhuma repulsa a estrangeiros. Não tem
fundamento qualquer suposição nêsse
sentido, pois descendemos..."
– S. Exª é neto de português
– "...pròximamente de um dêles, e, com
a nossa conduta, estaríamos profanando
a sua memória. Além disso, somos
ainda
partidários
da
imigração
de
estrangeiros para o Brasil, onde sua
população é escassa para o nosso imenso
território.
Não é verdade que subestimemos a
vinda de capital estrangeiro para aplicar-se
no país. Somos-lhe inteiramente favorável e
pensamos que se lhe devem dar tôdas as
garantias para que êle frutifique e possa, com
seus lucros, voltar livremente para sua pátria.
Julgamos tudo isso indispensável, como se
vem praticando, e não nos lembramos de
nenhum embaraço criado no Brasil à entrada
ou aplicação de capital estrangeiro em fins
honestos. Tôdas as portas se acharam e
continuam abertas ao capital que aqui
colocar-se nas atividades comuns em que se
empregam os capitais nacionais".
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Pondero ao nobre
orador que faltam dois minutos para o
término da prorrogação da hora do
expediente.
O SR. BERNARDES FILHO: – Sr.
Presidente,
terminei
as
minhas
considerações. Espero ter dado ao meu
querido
amigo,
Senador
Assis
Chateaubriand, as explicações e os
esclarecimentos que, a rigor, me pediu,
porque, abordando o assunto da Itabira,
nesta
Casa,
de
que
faço
parte,
e sustentando ponto de vista inteiramente
contrário ao de quem se opôs no contrato
de Itabira, S. Ex.ª o que pretendeu,
foi,
através
dessa
forma,
convidarme para um debate a respeito. Aceitei-o
e penso ter prestado os esclarecimentos,
aliás já velhos, tantas e tantas vêzes
repisadas.
Desejo declarar a S. Ex.ª em aditamento
às palavras que li e para concretizar minha
definição de nacionalismo, quando da vinda
ao Brasil do Sr. Dean Acheson...
O SR. DOMINGOS VELASCO: – V.
Ex.ª definiu o pensamento de todos os
nacionalistas do Senado.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Muito obrigado. V. Ex.ª já me tinha feito esta
declaração, bem como os demais colegas.
Sr.
Presidente,
o
nacionalismo
que compreendo é aquêIe que tem raízes
mergulhadas no bom senso; é aquêle
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que, longe de estreitar – como muitos supõem –
alarga os horizontes das nossas aspirações de
progresso, para que cheguemos a poder dar e
receber, em pé de igualdade e de reciprocidade,
uma sadia contribuição para a política de
cooperação econômica entre tôdas as nações,
com o fim de atingir um dos objetivos da Carta do
Atlântico, consubstanciado na necessidade de
conseguir, para todos, melhores condições de
trabalho.
E quanto ao nosso minério de ferro, peço
ao Senado que atente para a seguinte frase de
Theodoro Roosevelt, ex-presidente dos Estados
Unidos, pronunciada quando de sua visita ao
Brasil: "Este país deve guardar as suas reservas
naturais para quando as possa explorar e nunca
vendê-las ao estrangeiro."
Tenho dito. (Muito bem! Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado).
Durante o discurso do Sr. Bernardes Filho,
o Sr. Marcondes Filho, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Café
Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Pelo Sr. Senador
Sílvio Curvo foi enviado a Mesa um
requerimento, que vai ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 81, de 1953
O Senador Sylvio Curvo, tendo de
ausentar-se por mais de noventa dias, não
podendo, por isso, comparecer as sessões ao
Senado, vem, de acordo com o art. 24 ao
Regimento Interno do Senado Federal, solicitar
seus meses de licença, a contar de 1º de abril a
20 de setembro ao corrente ano. Têrmos em
que, P. Deferimento.
Sala das Sessões, em 30 de março de
1953. – Sylvio Curvo.
O SR. PRESIDENTE: – Para substituir o
nobre Senador Sylvio Curvo, convoco, a partir de
1º de Maio, seu suplente, Sr. Mario Motta.
O Sr. Cafe Filho deixa a presidencia, que é
ocupada pelo senhor Alfredo Neves.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa um
projeto de autoria do nobre Senador João
Villasboas e que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido, apoiado e enviado ilegível
Comissões de Constitutição e Justiça, de
Legislação Social, de Saúde Pública e de
Finanças, o seguinte:
PROJETO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 10, de 1953
Regula o amparo às famílias que fogem
aos efeitos da sêca do Nordeste e o seu
aproveitamento na colonização.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Na defesa contra os efeitos da sêca
do Nordeste e no serviço de assistência
econômica e social as populações por ela
flageladas, a que se refere o artigo 198 da
oCnstitutição Federal, se inclui a localização em
zonas férteis do País das famílias que se
desloca mdaquela região, facilitando-lhes, por
todos os meios e gratuitamente:
a) Transporte;
b) hospedagem nesta capital e nas
localidades para onde se destinem;
c) Assistência médica, farmacêutica e
hospitalar;
d) Localização nos núcleos coloniais e nas
propriedades agrícolas e industriais de
particulares;
e) Fiscalização e proteção nos núcleos e
propriedades em que forem localizadas.
Art. 2º O serviço nacional de imigração
e
colonização,
pelos
seus
órgãos
competentes,
promoverá
o
imediato
acolhimento
dos
retirantes
nordestinos, nesta e noutras cidades do
País a que afluírem, às hospedarias
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destinadas a emigrantes, já existentes e a
outras que montará para êsse fim, dandolhes ali tratamento igual e tôdas as vantagens
e direitos dispensados aos imigrantes
estrangeiros.
Art. 3º Através dos órgãos competentes,
serão
encaminhados,
com
a máxima brevidade, aos núcleos coloniais
dirigidos pela União, pelos Estados e pelas
emprezas particulares, referidos no artigo 40
do
Decreto-lei
nº
7.967,
de
18
de setembro de 1945, os retirantes
nordestinos,
escolhendo
para
isso,
exclusivamente, aqueles núcleos de terras
férteis e águas permanentes serviços
por meios fáceis de transporte e próximos
a mercados consumidores da sua produção.
§ 1º Na falta de núcleos coloniais nas
condições previstas neste artigo, o Govêrno
Federal promoverá a sua fundação nas
propriedades da União situadas no Estado de
Mato-Grosso, Caiçara, Casal Vasco, Betione
e Divisão da Boa-Vista, e em outros Estados,
e entrará em entendimento com os
respectivos govêrnos, para o aproveitamento
de terras devolutas gratuitamente cedidas ou
desapropriadas para aquele fim.
§ 2º A distribuição dos lotes nas
colônias agrícolas, na concorrência entre
colonos nacionais e estrangeiros, será feita
na proporção de dois têrços e gratuitamente,
para aqueles e um têrço para êstes.
Art. 4º Até que as condições
econômicas dêsses colonos lhes assegura
própria subsistência e da sua família a União
lhes
prestará
assistência
médica
e
farmacêutica e lhes fornecerá os meios
necessários à sua instalação e manutenção.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data
da sua publicação revogadas as disposições
em contrário.
Justificação
Os Constituintes de 34, quando votaram
o artigo 177 da Constituição que elaboram,
tiveram em vista a organização de um plano
sistemático de defesa contra os efeitos das
sêcas que torturam os Estados do Norte.
Da especie não cogitou a Constituição
de 37.
A de 46, entretanto, repeitou, no Artigo
198, a idéia contida no artigo 177 da de 34,
nestes termos:
"Art. 198. Na execução do plano de
defesa contra os eleitos da denominada sêca
do
Nordeste,
a
União
dependera,
anualmente, com as obras e os serviços de
assistência econômica e social, quantia
nunca inferior a três por cento da sua renda
tributária.
§ 1º Um têrço dessa quantia será
depositada em caixa especial, destinada ao
socorro das populações atingidas pela
calamidade, podendo essa reserva, ou parte
dela, ser aplicada a puro módico, consoante
as determinações legais, em empréstimos a
agricultores e industriais estabelecidos na
área abrangida pela sêca.
§ 2º Os Estados compreendidos na
área da sêca deverão aplicar ilegível por
cento da sua renda tributria nas.construções
de açudes, pelo regime de cooperação, e
noutros serviços necessários das suas
populações".
Insistiram, assim, os legisladores de
diploma
constitucional
vigente,
na
necessidade da organização de um plano de
defesa contra os efeitos da sêca do
Nordeste, dando assistência econômica e
social às populações daquela região. Mas,
até a presente data não se empreendeu a
grande obra da formulação daquele plano.
Impossível prosseguir-se na execução
do que procede ainda do govêrno Epitácio
Pessoa, no qual se tem investido somas
fabulosas, sem atingir-se à finalidade
preconcebida, e já condenado como ineficaz
pelos técnicos que o hão estudado.
2. Não existe no presente projeto a
pretenção de um plano naquele sentido.
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O que se objetiva são apenas medidas de
emergência, orientadas no amparo às
populações, que esgotaram a sua capacidade
de sofrimento e buscam em outros pontos da
própria Pátria a felicidade da abundância a que
se julgam com direito como justa recompensa ao
trabalho dos seus braços.
3. Ninguém poderá conter o êxodo daquela
gente forte e laboriosa, que se submete à
exploração, à violência, à brutalidade e às
torturas das viagens através dos sertões, em
busca de ambientes em que possam sobreviver
aos tormentos da sêde e da fome. E crime seria
fazê-lo, não sòmente cerceando-lhe o direito de
livre locomoção que a Constituição lhe assegura
como animando a revolta dos espíritos e fazendo
renascer o cangaceirismo, com a formação de
grupos de bandoleiros, a buscarem no assalto a
mão armada os recursos necessários à
conservação da própria vida e das respectivas
famílias.
Daí o dever do Estado em fornecer
gratuitamente pasagens, hospedagem e
assistêncía aos nordestinos que deseja
mprocurar trabalho em outros Estados, bem
como facilitar-lhes por todos os meios a
olocalização nos núcleos e colônias da União e
dos Estados e nas propriedades particulares que
necessitem braços para a agricultura e para as
indústrias.
Aquilo que a União faz em relação ao
imigrante estrangeiro não pode recusar ao
nacional máxime ao que se encontra na
situação daqueles que estão fugindo ao flagelo
da sêca.
4. Para a localização dêsses nacionais,
dispõem a União e diversos Estados de colônias
agrícolas ilegível à ilegível de estradas de ferro,
de rodovias e de rios navegáveis, bem como de
vastas propriedades em zonas férteis e de
mercado próximo.
O Oque entretanto cumpre fazer é ilegível
desde logo o problema utilizando para isso dos
recursos que a Constituição ilegível e organizar
um plano de defesa do Nordeste mais objetivo
que o até hoje ensaiado, sem nenhum resultado
prático.
Sala das Sessões em ilegível de março de
1952. – ilegível
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa um
requerimento, que vai ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 82, 53
Considerando que existem no Senado
cerca de 10 projetos, ilegível desta Casa,
visando a ilegível do Código do Processo Civil;
Considerando que ilegível Câmara
existem vários projetos em andamento com o
mesmo objetivo.
Requeiro seja constituída uma Comissão
especial para estudar as modificações a serem
introduzidas ao referido Código de Processo Civil
e oferecer projeto nesse sentido, sendo essa
Comissão composta de três membros.
Sala das Sessões, em 30 de março de
1953. – João Villasboas.
Comparecem
mais
os
senhores
Senadores:
Antônio Bayma.
Arêa Leão.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Ruy Carneiro.
Apolônio Sales.
Djair Brindeiro.
Ezechias da Rocha.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Landulpho Alves.
Pinto Aleixo.
Carlos Lindemberg.
Attilio Vivacqua.
Alencastro Guimarães.
Hamilton Nogueira.
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Hamilton Nogueira.
Mozart Lago.
Daria Cardoso.
João Vìllasbôas.
Vespasiano Martins.
Alberto Pasqualini.
Camilo Mércio. (24)
Deixam de comparecer os senhores
Senadores:
Magalhães Barata.
Clodomir Cardoso.
Carlos Saboya.
Velloso Borges.
Novaes Filho.
Çícero de Vasconcelos.
Júlio Leite.
Walter Franco.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
César Vergueiro.
Euclydes Vieira.
Sílvio Curvo.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Gomes de Oliveira.
Francisco Gallotti (8).
O SR. PRESIDENTE: – Veio à Mesa
um requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 83, 53
Nos têrmos do artigo 123, letra e do
Regimento Interno, requeremos que o
Senado não realize sessões nos dias 1 2 e 3
de abril próximo, em atenção aos
sentimentos religiosos do povo brasileiro e às
solenidades litúrgicas da Semana Santa que
nesses dias se devem levar a efeito.
Sala das Sessões, em ilegível de abril
de 1953. – Alvaro Adolpho – Ferreira de
Souza – Othon Mader – Luis Tinoco – Camilo
Mércio – Domingos Vellasco – Kerginaldo
Cavalcanti – Assis Chateaubriand – Anisio
Jobim – Landulpho Alves – Georgino Avelino
– Ivo d'Aquino – Vivaldo Lima – Ismar de
Góes – Antônio Bayma – Hamilton Nogueira.
O Sr. Alfredo Neves deixa a presidencia
que é ocupada pelo Sr. Café Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Finda a hora do
expediente passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 345, de 1952,
que reabre, por 60 dias, a vigência do artigo
12 da Lei n. 231, de 6 de fevereiro de 1948 e
dá outras providências. 1-53, dx.p
(Com pareceres favoráveis números 153 da Comissão de Fôrças Armadas; e 2-53,
da de Finanças; e contrário n. VCG-EC, da
Comissão de Constituição e Justiça – com
voto em separado do Senador Luís Tinoco.
O SR. ISMAR DE GOES (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, procurei no
avuuso os pareceres das Comissões de
Forças Armadas e de Finanças e não os
encontrei. Como talvez possam proporcionar
ao Senado esclarecimentos preciosos,
solicitaria a V. Ex.ª mandasse distribuir
avulsos completos ou retirar o projeto da
ordem do dia, a fim de ser cumprida essa
formalidade.
O SR. PRESIDENTE: – Os pareceres
constam dos avulsos 1 e 2 de 1953. Talvez
tenha havido omissão no avulso entregue a
V. Ex.ª.
O SR. ISMAR DE GOES: – Sr.
Presidente, recebi agora um avulso completo
e dele constam os pareceres a que aludi.
O
SR.
IVO
D'AQUINO
(*)
(para
encaminhar
a
votação):
–
Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara n.
345, de 1953, que reabre por sessenta dias a
vigência do Art. 12 da Lei n. 231 de 6
de fevereiro de 1948 e dá outras
providências, teve parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justiça na qual
foi relator o Sr. Senador Joaquim Pires, com

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
voto em separado do nobre Senador Luiz
Tinoco.
A Comissão de Fianças limitou-se a
declarar que o projeto não onerava o
erário da União. Não tenho presente o
parecer da Comissão de Fôrças Armadas
mas, de qualquer forma, quero declarar
que voto contra o projeto e peço a
atenção do Senado para o parecer
exarado pelo relator na Comissão de
Finanças. Ressalta o Sr. Senador Joaquim
Pires:
"Os oficiais que em -930 combateram
a Revolução Vitorinosa e os que
em 1932, em São Paulo, pegaram em
marmas em favor da reivindicação
pleiteada por aquele Estado, vieram,
por fôrça da anistia concedida, integrar
dois
quadros
distintos
(A
e
B
respectivamente) das Fôrças do Exército
Nacional.
A Lei n. 231, de 6 de fevereiro de
1948, estabeleceu o paralelismo entre
êstes quadros e o ordinário que integra as
fôrças regulares do Exército, dispondo do
seu artigo 4º a forma de serem, daquela
data em diante feitas as promoções para
que absorvidas fôssem em prazo curto, os
dois quadros (A e B) pelas suas
interações no quadro ordinário.
Assim,
os
oficiais
de
ambos
os quadros concorreriam com os do
quadro ordinário, sempre que a promoção
se tivesse de dar pelo princípio
do merecimento (Art. 6 e 10 da citada
Lei).
Foi então aberta na mesma Lei a
exceção do Art. 12 acima transcrito, pelo
qual o oficial promovido por merecimento
dentro em sessenta dias poderia reverter
ao su primitivo quadro.
Era um favor que somente atendia a
conveniência do oficial pôsto que por êle a
reabsorção pelo quadro ordinário dos
oficiais anistiados ficaria retardada."
Sr. Presidente, o projeto ora em
discussão renova por sessenta dias a
vigência do Art. 12, de Lei n. 231 a que se
refere o parecer, e assim redigido:
Os oficiais do quadro A que
houverem ingressado no quadro ordinário
em virtude de promoção por merecimento,
poderão voltar ao primeiro, desde que o
requeiram dentro de sessenta dias, a
partir da publicação dessa Lei".
A Lei n. 231 é datada de 1948. Como
bem acentuou o relator, na Comissão de
Constituição e Justiça, a orientação dessa
Lei foi a absorção, pouco a pouco, dos
quadros "A" e "B" no ordinário. Abriu-se,
apenas, a exceção do art. 12. Quer dizer:
com o correr do tempo, ficariam
regularizados,
dentro
das
Fôrças
Armadas, os quadros excedente e
ordinário.
Ora, Sr. Presidente, e o que se
pretende, agora, depois de cinco anos, é
restabelecer a exceção do art. 12, ou seja,
novamente subverter a organização do
Exército, permitindo passem novtmente
para o Quadro "A" os oficiais que integram
o Quadro Ordinário.
Não se compreende que lei assim
redigida possa contribuir para agravar a
confusão existente, em matéria de
promoção nas Fôrças Armadas.
Agora, parecer que, na Câmara dos
Deputados, foi votado novo projeto de lei,
referente a oficiais da reserva e seu
reingresso na atividade. O pouco cuidado
com que o Congresso tem votado e
aprovado tais proposições...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Apoiado.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...tem
determinado
que
oficiais
subam
alucinantemente, dois e três postos acima
do atual.
Ainda ontem, conversando com um
general do Exército, contou-me êle que um
majr, dentro de seis meses, tendo sido
promovido a tenente-coronel, nesse lapso de
tempo chegou a general de brigada, porque
logrou além do acesso a tenente-coronel,
duas outras promoções, – uma pela

Lei da Praia, e outra, se não me engano,
referente a combate ao comunismo.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador)
Estou de acôrdo com o que diz a respeito
dessas promoções em duplicata; mas,
quando V. Ex.ª se refere ao projeto da
inatividade dos militares, que manda reverter
à ativa oficiais que já passaram à reserva,
não está, certamente, bem a par do assunto.
Trata-se de matéria jurídica que se
transformou em questão política no govêrno
passado, sendo alcançados pela lei ainda
não regulada, oficiais pelo simples fato de
serem políticos. Nada mais! Quando o
projeto chegar ao Senado, terei muita
satisfação em discutí-lo com o nobre colega,
apesar de não ser jurista, muito menos jurista
emérito como V. Ex.ª.
O SR. IVO D'AQUINO: – Respondo ao
aparte de V. Ex.ª agradecendo a colaboração
que me promete, porque o nobre colega é
nesta Casa, sem a menor sombra de dúvida,
uma das pessoas mais habilitadas e
competentes para tratar da matéria.
Mas, Sr. Presidente, o que desejo
acentuar é fato consumado.
Através dessas leis, estamos criando,
dentro das Fôrças Armadas e para os oficiais
em
atividade,
uma
atração
para
abandonarem
a
carreira,
porque
é
exatamente na reserva – e não na ativa –
que êles recebem os melhores vencimentos.
Talvez seja prematura tratar do assunto,
mas peço a atenção do Senado para o fato
de que êste projeto renova a exceção aberta
na Lei n. 231 com o fim de beneficiar, com
razão ou sem ela, os oficiais a que alude o
artigo.
Ora, o benefício já existiu, e cinco anos
são decorridos. Como iremos pôr novamente
e mvigência um artigo deexceção que,
bem ponderado já não devia existir na Lei n.
231?
Assim, Sr. Presidente estou de
pleno acôrrdo com o parecer exarado pelo
ilustre Senador Joaquim Pires e declaro que
votarei contra o projeto. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. ISMAR DE GOES (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,
estou de acôrdo com algumas das
ponderações do ilustre Senador Ivo d'Aquino,
a respeito de projetos que, uns após outros,
tem transitado pelo Congresso Nacional
beneficiando inúmeros oficiais.
Lembro-me perfeitamente de que S.
Ex.ª, com o seu já conhecido bom humor,
declarou na Comissão de Finanças, certa vez
que, sendo Cabo da reserva, estava com
medo de que, qualquer dia chegasse a
General da Reserva.
Mas, Sr. Presidente, o caso presente
não é êsse.
Como sabe o Senado, por motivos
diversos, foram criados, dentro do Exército,
dois quadrs: o Ordinário e Quadro A,
principalmente devido à anistia após a
Revolução de 30.
Os oficiais dêsses quadros muitas
vezes tem marchado paralelamente outras
vezes, sempre por leis, alguns do quadro A
tem ingressado no quadro ordinário, nele se
integrando
definitivamente.
Essas
modificações tem provocado certa confusão,
impedindo chegar-se a uma ordem justa e
equitativa.
Conforme argumentos circunstanciais,
essas leis se modificam. A Lei n. 231, de
fevereiro de 1948, por exemplo, que
restabeleceu os quadros paralelos do
Exército, dispôs, no artigo 12, para não
prejudicar os oficiais do quadro A, que
poderiam regressar ao seu quadro mediante
requerimento. Para isso, abria o prazo de 60
dias.
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente.
O
SR.
ISMAR
DE
GOIS:
– Posteriormente, a Lei n. 1.210, de 25
de outubro de 1950, – modificando o
critério das promoções, que passou a
ser de reciprocidade para ambos os
quadros, de modo a tornar possível
o aproveitamento da totalidade das
vagas para o quaro A, sem prejuízo
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para o ordinário – não atribui o mesmo
direito de opção. Foi um lapso porquanto,
se a lei anterior dava o direito de opção, no
prazo de sessenta dias, aos oficiais que se
julgassem
prejudicados,
outra
lei
modificativa deveria consagrar igual direito,
como princípio de equidade.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: –
Permite-me
V.
Ex.ª
um
aparte?
(Assentimento do orador) V. Ex.ª está
tocando no ponto em que o projeto precisa
ser esclarecido. Confesso que, quando
aderi ao parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, oassunto não fôra
suficientemente elucidado.
O SR. ISMAR DE GOES: – Sr.
Presidente, não há confusão na lei de
promoções dos oficiais. Trata-se, apenas,
do restabelecimento do princípio de
equidade constante da lei anterior.
Diz o Senador Ivo D'Aquino, com
muita razão, que somente cinco anos
depois aparece um projeto objetivando a
opção, o direito de requerer e optar. O fato
é comum na vida militar. Desde que a Lei
não deu a êsses oficiais o direito de opção
e êles se consideravam bem no quadro
ordinário, nada pleitearam.
Acontece, porém, que o Quadro A
obteve vantagens e o Quadro Ordinário,
não. Tempos passados, êsses oficiais – que
entraram no Quadro Ordinário pelo princípio
de merecimento, portanto Militares ilustres,
brilhantes – ficaram em situação de
inferioridade em relação aos seus colegas
do Quadro A, que não ingressaram no
Quadro Ordinário porque não foram
promovidos por merecimento.
A conservar-se a situação atual,
estaremos prejudicando aqueles que, em
virtude de Lei, entraram no Quadro
Ordinário pelo princípio do merecimento.
Há no projeto, acima de tudo, o
Propósito de fazer justiça a êsses brilhantes
oficiais, prejudicados; e nenhuma injustiça
haverá em relação aos seus colegas do
Quadro A.
O
SR.
PRESIDENTE
(fazendo
soar os tàmpanos): – Comunico ao nobre
orador qu eestá quase findo o tempo de
que dispunha.
O SR. ISMAR DE GOES: –
Muito agradecido, Sr. Presidente. Já
termino.
Há um número pequeno de vagas e,
em resumo, n.o se irá acarretar grande
prejuízo aos cofres da nação.
Não conheço, Sr. Presidente, talvez
nenhum oficial nasc ondições previstas
pelo projeto, para poder dele beneficiar-se.
Se tomei a palavra para esta explicação foi
porque tive oportunidade de estudar a
matéria na Comissão de Finanças, onde,
designado para relatá-la, lhe dei parecer
favorável. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Ismar de
Gois o Sr. Café Filho deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Marcondes Filho.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,
na Comissão de Constituição e Justiça,
ao emitir meu voto sôbre a matéria em
debate, assinalei, que o projeto, sob o
aspecto constitucional, não poderia sofrer
qualquer objeção; entretanto, não aderi ao
parecer brilhante do ilustre Senador Luiz
Tinoco pela circunstância de se me haver
afigurado que o projeto poderia afetar
direitos de terceiros.
Sr. Presidente, os esclarecimentos
que posteriormente recolhi, e ainda agora o
discurso tão claro e elucidativo do Senador
Ismar de Góes, tiraram-me qualquer dúvida
no que tange ao mérito do projeto e que
pudesse influir no meu pensamento.
Ficou perfeitamente elucidado que a
reabertura do prazo vem realmente reparar
situação de justiça com relação a uma
pleiade de oficiais, dos mais ilustres, creio
que portadores de diploma do Curso de
Esta do Maior.
No
meu
parecer,
reservei-me
para o exame da questão, no que diz
respeito ao possível reflexo da reaber-
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tura do prazo sôbre direitos de terceiros, o
que vejo ter sido também preocupação do
eminente Senador Ivo D'Aquino, quando
se manifestou contrário ao projeto.
Elucidação que me foram fornecidas
por Ilustre oficial inteiramente estranho
aos
interêsses
da
proposição
demonstram que de modo algum o
projeto, em reparando uma situação
injusta, prejudicará a terceiros.
O SR. IVO D'AQUINO: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do
orador) Os oficiais referidos no projeto
passam de um quadro para outro. Os
classificados no quadro em que serão os
beneficiados incluídos, poderão reclamar
contra essa inclusão, e com justiça, Criarse-á, talvez, até um conflito de direitos.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – No
caso não.
O SR. IVO D'AQUINO: – Sempre se
diz que não. Mas depois recorrem a juízo e
ganham a ação contra a União. Por outro
lado, há uma circunstância: sôbre o projeto
não foram ouvidos o Ministério da Guerra
nem o Estado Maior do Exército; não
houve manifestação dêsses dois órgãos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Foram
ouvidas, porém, tôdas as Comissões
competentes da Câmara e do Senado,
inclusive as Comissões de Fôrças Armadas
de ambas as Casas, as quais se
declararam favoráveis ao projeto.
Sr. Presidente, para tranquilizar o
meu espírito – e agora peço a atenção do
Senado Ivo D'Aquino – vou apresentar as
razões que me levaram a aceitar o
projeto, depois de lhe fazer, como referi
no início, a restrição de que talvez
Ferisse direitos de terceiros.
A volta dos oficiais do quadro "A" ao
quadro ordinário não cai ferir direitos de
terceiros por isso que a o quadro "A"
todos êles pertenciam, antes de haverem
sido promovidos por merecimento. Seus
companheiros do quadro "A", na quase
totalidade, já foram promovidos ao pôsto
imediato; sua colaboração será nos locais
do almanaque que de direito Ihes
pertenciam, caso não houvessem sido
promovidos por merecimento e, em
consequência, penetrando no quadro
ordinário. Os oficiais originários do quadro
"A" e que ora se encontram no quadro
ordinário, em virtude da promoção por
merecimento que tiveram, são os únicos
que
estão
atrasados
nas
suas
promoções, pois os seus companheiros
do quadro "A" já estão promovidos ao
pôsto imediato. A maioria dessas
promoções foi feita por antiguidade.
Sr.
Presidente,
com
êstes
esclarecimentos votarei a favor do projeto
que, como declarou o nobre Senador
Ismar de Góes, vem reparar injustiça
cometida contra um grupo de Oficiais dos
mais dignos e que muito honraram as
classes militares. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se
proceder à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se
proceder à verificação da votação requerida
pelo nobre Senador) Ivo D'Aquino.
Os Srs. que aprovam o projeto,
queiram levantar-se. (Pausa).
Queiram
sentar-se
os
Srs.
Senadores que aprovaram o projeto e
levantar-se os que o rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor 13 Srs. Senadores e
contra, 18.
Votaram 31 Srs. Senadores os quais
somados ao Presidente fazem o total de 32.
É rejeitado o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 385, de 1952
o

Reabre, por 60 dias, a vigência
Art. 12 da Lei nº 231, de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
fevereiro de 1943, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É reaberta, por 60
(sessenta) dias, a vigência do Art. 12 da
Lei nº 231, de 6 de fevereiro de 1948, a
partir da publicação da presente Lei.
Art. 2º – Os oficiais que usarem das
prerrogativas do artigo anterior não
perceberão quaisquer vantagens de
ordem pecuniária em virtude da revisão
de suas antiguidades.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigôr na
data de sua publicação.
Vai ser feita a Comunicação à
Câmara dos Deputados.
Discussão única do Projeto do
Decreto Legislativo número 10, de 1952,
originário da Câmara dos Deputados, que
autoriza o Tribunal de Contas a registrar o
contrato celebrado entre o Ministério da
Aeronáutica e Guilherme Gomes Carneiro
para na Escola de Especialização da
Aeronáutica, desempenhar a Junção de
Professor de Química do Curso
Fundamental. (Com pareceres números
162-53 da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade; e 16353, da de Finanças, pela rejeição).
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão (Pausa).
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa).
É rejeitado o seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, de 1952
Autoriza o Tribunal de Contas a
registrar o contrato celebrado entre o
Ministério da Aeronáutica e Guilherme
Gomes Carneiro, para desempenhar a
função de Professor de Química do Curso
Fundamental
na
Escola
de
Especialização da Aeronáutica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – E o Tribunal de Contas
autorizada a registrar o contrato
celebrado, em 12 de novembro de 1948,
entre o Ministério da Aeronáutica e
Guilherme Gomes Carneiro, para na
Escola de Especialização de Aeronáutica,
desempenhar a função de Professor de
Química do Curso Fundamental.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Será feita comunicação à Câmara.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 56, de 1952, originário da
Câmara dos Deputados, que determina que
o Tribunal de Contas registrará o contrato
celebrado entre a Diretoria do Recrutamento
do Exército e Aerozita Wood Bravo, para
desempenhar a função de operadora de
serviços mecanográficos, na Divisão de
Cadastro e Estatística Mecanizada. (Com
pareceres ns. 193-53, da Comissão de
Constituição e Justiça e 194-53, da de
Finanças, contrários).
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão (Pausa).
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
E' rejeitado o seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, de 1952
Determina
que
a
Tribunal
de Contas registrará o contrato
celebrado entre a Diretoria de Re-

crutamento do Exército e Aerozita Wood
Bravo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas
registrará o contrato celebrado entre a
Diretoria de Recrutamento do Exército e
Aerozita Wood Bravo em 26 de janeiro de
1951, para desempenhar a função de
operadora de serviços mecanográficos,
na Divisão de Cadastro e Estatística
Mecanizada.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
Será feita comunicação à Câmara
dos Deputados.
Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 80, de 1952,
originário da Câmara dos Deputados, que
determina o registro, pelo Tribunal de
Contas, do contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e Saúde e o
Govêrno do Estado da ilegível, para
intensificação da assistência psiquiátrica
naquêle Estado. (Com pareceres ns. 16953, da Comissão ate Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade; e 17053. da de Finanças, favorável, com a
emenda que oferece).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
A
este
Projeto
foi
oferecida
uma
emenda.
Em discussão o Projeto e a emenda.
(Pausa).
Não havendo quem queira usar da
palavra,
encerrarei
a
discussão.
(Pausa).
Encerrada.
Em votação a emenda.
E' aprovada a seguinte
EMENDA Nº 1
Ao art. 1º, onde se diz:
"O Tribunal de Contas, registrará..."
Diga-se:
E' aprovado..."
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
o Projeto, assim emendado.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
E' aprovada o seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, de 1952
Determina o registro, pelo Tribunal
de Contas, do contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e Saúde e o
Govêrno do Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas de
dezembro de 1951, entre o Ministério
registrará o contrato celebrado em 29
tério da Educação e Saúde e o Gôverno
do Estado da Bahia para intensificação
da assistência psiquiátrica naquele
Estado.
Art. 2º Revogam se as disposições
em contrário.
A Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 90, de 1952,
originário da Câmara dos Deputados, que
mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória ao registro do têrmo de
contrato celebrado entre o Serviço
Regional de Obras da 5ª Região Militar do
Exército e a firma Th. Marinho de
Andrade, Construtora Paraná S. A. para a
construção de um reservatório de água,
no Quartel da 5ª Cia. de Fronteiras, na
Vila de Guaira, do mesmo Estado. (Com
pareceres favoráveis ns. 178-53, da
Comissão de Constituição e Justiça; e
179-53, da de Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão (Pausa).
Se não houver quem faça uso da
palavra, vou encerra-la (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
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E' aprovado o seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 90, de 1952
Mantém a decisão do Tribunal de
Contas, denegatória ao registro do têrmo
de contrato celebrado entre o Serviço
Regional de Obras da 5ª Região Militar do
Exército e a firma Th. Marinho de
Andrade, Construtora Paraná S. A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantida a decisão do
Tribunal de Contas, de 31 de agôsto de
1951, que negou registro ao têrmo de
contrato celebrado em 28 de junho de
1951, entre o Serviço Regional de Obras
da 5ª Região Militar do Exército e a firma
Th. Marinha de Andrade, Construtora
Paraná S. A., para a construção de um
reservatório de água, com capacidade
para 30.000 litros de água, a ser
construído no Quartel da 5ª Cia. de
Fronteira, na Vila de Guaira, naquele
Estado.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
A Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1I5, de 1952,
originário da Câmara dos Deputados,
que aprova o ato do Tribunal de Contas
denegatório ao registro de contrato
celebrado
entre
o
Departamento
Nacional de Portos, Rios e Canais e a
firma Sociedade Brasileira de Máquinas
e Motores Ltda., para o fornecimento de
duas locomotivas de manobra equipadas
com motores e destinadas aos portos de
Natal e Corumbá. (Com parecer
favorável ns. 195-53, da Comissão de
Constituição e Justiça; e 196-53, da de
Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão (Pausa).
Se não houver quem queira usar da
palavra, vou encerra-la (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
É aprovado o seguinte.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, de 1952
Aprova o ato do Tribunal de Contas
denegatório ao registro de contrato
celebrado entre o Departamento Nacional
de Portos, Rios e Canais e a firma
Sociedade Brasileira de Máquinas e
Motores Ltda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato do Tribunal
de Contas que negou registro ao contrato
celebrado, em 5 de dezembro de 1951,
entre o Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais, e a firma Sociedade
Brasileira de Máquinas e Motores Ltda.,
para o fornecimento de duas locomotivas
de manobra e equipadas com motores e
destinadas aos portos de Natal e
Corumbá.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
A Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 3, de 1953
originário da Câmara dos Deputados que
aprova o contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos
e a firma Byington & Cia., para construção
da segunda etapa da Linha Tronco Sul
entre as capitais dos Estados de São
Paulo e Paraná. (Com perecer favoráveis
número 197-53, da Comissão de
Constituição e Justiça; e 198-53, da de
Finanças).
O SR. PRESIDENTE:
discussão (Pausa).

–

Em
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Se nenhum dos Srs. Senadores
pedir a palavra, vou encerra-la (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
É aprovado o seguinte.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, de 1953
Aprova o contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos
e a firma Byington & Cia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o contrato,
celebrado em 18 de dezembro de 1951,
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma Byington & Cia., para
construção da segunda etapa da Linha
Tronco Sul entre as capitais dos Estados
de São Paulo e Paraná.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Á Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 7, de 1953, originário
da Câmara dos Deputados, que aprova o
contrato celebrado entre o Departamento
dos Correios e Telégrafos e a firma José
Brito. (Com pareceres favoráveis ns. 18853, da Comissão de Constituição e Justiça;
e 189-53, da de Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão (Pausa).
Se não houver quem faça uso da
palavra, encerrarei a discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. que aprovam o Projeto,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
É aprovado o seguinte.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, de 1953
Aprova o contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos
e a firma José Brito.
O Congresso Nacional direta:
Art. 1º É aprovado o contrato celebrado,
em 17 de dezembro de 1951, entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
firma José Brito, para construção de um
pavilhão destinada à instalação do Pôsto de
Lubrificação dos carros do DCT, a ser
construído no terreno da Estação Rádio
Transmissora de Manguinhos.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Á Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE: – Está
esgotada a matéria da ordem do dia.
Tem a palavra o nobre Senador
Domingos Velasco, primeiro orador
inscrito após a ordem do dia.
O SR. DOMINGOS VELASCO(*): –
Sr. Presidente, há cêrca de dez ou doze
dias foi noticiado que o Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito
havia tomado a decisão de revogar as
instrução 34 e 36, destinados a tabelar os
juros que os bancos podiam abonar aos
depositantes.
Como
se
sabe,
a
Superintendência fixou o mínimo de três
por cento para as cotas de movimento,
de saque à vista e de seis por cento para
as contas a prazo fixo, de doze mêses.
(*) Não foi revisto pelo orador.
Á prática dessas Instruções, como
tive oportunidade de demonstrar numa
série de artigos publicados na imprensa,
conduziu-nos à formação do que se
chamou "mercado negro de depósitos"
isto é, os pequenos bancos, para os
obterem, pagavam, por fora, um a três por
cento de juros a seus depositantes,
canalizando para seus estabelecimentos
os depósitos usualmente feitos nos
grandes bancos.
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A princípio, as direções das mais
importantes estabelecimentos de crédito
eram assediadas pelos depositantes, que
lhes informavam iriam retirar o dinheiro
porque outros bancos lhes ofereciam
melhores taxas.
É claro que nas primeiras investidas
as referidas direções se negaram a
infringir
as
Instruções
da
Superintendência da Moeda e do Crédito.
Mas, com a queda dos depósitos,
começaram a pagar juros por fora.
Cumpre salientar, entretanto, que alguns
bancos jamais emprestaram senão de
acôrdo
com
o
tabelamento
das
Instruções.
Com o decorrer do tempo os
pequenos bancos, verificando que os
grandes, na sua quase totalidade,
adotavam sistema idêntico, passaram a
usar de outro artifício que lesou em
centenas de milhões de cruzeiros o
Impôsto de Renda. Na escrita oficial
consignavam que o depósito rendia os
juros de 3%, correspondentes à conta de
movimento, de saque à vista. Por fora,
entretanto, pagavam mais seis e sete por
cento, à vista. O cliente auferia duas
vantagens: maiores juros e a sonegação
do impôsto de renda que apenas incidia
sôbre os 3% escriturados.
A evasão de renda atingia,
anualmente, a mais de trezentos milhões
de cruzeiros.
Para termos idéia aproximada da
situação, basta examinarmos o caso de
determinado depositante que tinha nos
bancas, importância superior a um bilhão
de cruzeiros. Sôbre essa quantia percebia
juros de 9%, ou sela, noventa milhões de
cruzeiros, e pagava impôsto de renda
apenas sôbre trinta milhões. Os sessenta
milhões restantes eram sonegados ao
impôsto de renda.
Ora, se levarmos em consideração
que a Lei do Impôsto de Renda taxa em
50% o que excede de três milhões de
cruzeiros, verificaremos que um único
depositante lesou o Tesouro em cêrca de
trinta milhões de cruzeiros.
Mas não paravam ai as más
consequências
dessas
Instruções.
Pagando taxas de 9 e 10% de juros a seus
depositantes, evidentemente os Bancos
teriam que emprestar a taxas superiores a
12%. Sabe-se mesmo de Bancos que
emprestam a 1 1/2 e 2% ao mês.
Recebi denuncia de um dos muitos
artifícios empregados pelos Bancos, a fim
de emprestarem a juros de agiota. Por
felicidade nossa, êsses bancos não
constituem a totalidade; muitos deles
mantinham-se dentro das Instruções,
cumpriam a Lei.
É de todas conhecido – inclusive no
meu Estado – o artifício para empréstimo
a juros superiores a 12%. O cliente,
precisando de cem mil cruzeiros,
apresentava ao banco um título de 200
mil, a juros de 12%. sôbre os 200 mil
cruzeiros; recebia os 100 mil deduzidos
as juros; e os outros 100 mil eram
depositados a prazo fixo de 6 a 12 meses.
Com êsse simples artifício, recebia
o Banco 24% de juros. Para determinado
cliente, com o prazo fixo de um ano, por
exemplo, creditava os juros de 6%
permitidos pelas Instruções. No final das
contas, o cliente pagava e ainda paga 1
1/2 a 2% ao mês.
Em consequência do encarecimento
do dinheiro, seguiu-se o encarecimento
da produção, do custo de vida: e hoje
vemos os preços das utilidades elevaremse vertical e vertiginosamente. Não digo
seja êsse o fator um único do
encarecimento da vida; mas, a agiotagem
bancaria diretamente nele influi.
Essas considerações, Sr. Presidente,
eu as fiz através da imprensa, em uma
série de artigos com o único objetivo de
defender o Tesouro Nacional da
sonegação do impôsto sobre a renda e
também o povo.
Ouvimos frequentemente críticas ao
Presidente da Republica e ás autori-

dades por falta de providências que
impeçam a elevação do custo das
utilidades. Nosso dever não é apenas
criticar êste ou aquele governante; mas
estudar a questão oferecer uma solução
ao Govêrno. Imbuido exclusivamente
desse espírito, procurei o Sr. Ministro da
Fazenda e, de viva voz, transmiti a S. Ex.ª
o resultado de meus estudos. Procurei,
igualmente, o Diretor Executivo da
Superintendência da Moeda e do Crédito;
e fiz ver a S. S. a necessidade da
revogação imediata das Instruções.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª se
refere às Instruções anteriores.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – As
de ns. 34 e 38 por não haverem atingido o
objetivo colimado.
O SR. RUY CARNEIRO: – Quando
essas Instruções foram baixadas, a
Superintendência da Moeda e do Crédito
naturalmente teve a melhor das
intenções.
O SR. DOMINGOS VELASCO: –
Assim também penso.
O SR. RUY CARNEIRO: – Mas
deram margem, a um desenfreado
câmbio negro de dinheiro em tôdas as
praças do Brasil, principalmente no Rio de
Janeiro. O depoimento de V. Ex.ª é fiel.
Havia Bancos que não davam dinheiro
por fora, enquanto outros o faziam.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – O
testemunho de V. Ex.ª é valioso, como
Senador da República e como Diretor de
um grande estabelecimento bancário – o
Lar Brasileiro.
Essas instruções – segundo se
noticiou – foram revogadas por decicia
da Moeda e do Crédito. Nada são do
Conselho da Superintendência mais útil
no momento poderia fazer aquele
Conselho. Informaram-me que os
sonegadores do Impôsto de Renda são
os mais interessados na vigência
daquelas Instruções.
O SR. RUY CARNEIRO: – porque o
dinheiro entra clandestinamente.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – Diz
V. Ex.ª muito bem; não figura na
declaração do Impôsto de Renda.
Os sonegadores movimentaram-se;
e tenho receito – razão por que estou na
tribuna – de que sejam atendidos pelo
Conselho da Superintendência, embora
com a melhor das intenções.. Apaixoneime pela questão e estudei-a em todos os
aspectos.
Todos os Bancos de São Paulo
aplaudiram
a
revogação
daquelas
Instruções. Estou Igualmente informado
de que o Sindicato dos Bancos também
aplaudiu a providência.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V.
Ex.ª mais um aparte? (Assentimento do
orador) Não houve ainda comunicação oficial
aos Bancos. Confio na Superintendência da
Moeda e do Crédito. À sua frente acha-se o
Sr. José Maciel Filho. Tomada essa
deliberação e dada ampla publicidade não
poderá recuar o Conselho.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – A
opinião de V. Ex.ª deve ser acatada pelo
Sr. Ministro da Fazenda e pelo Sr. Maciel
Filho, meu velho amigo.
O SR. RUY CARNEIRO: – Tenham
os Bancos as taxas que quiserem; mas o
façam publicamente e não por traz do
pano, com prejuízo para o Erário.
O SR. DOMINGOS VELASCO: – Sr.
Presidente, reforçado meu ponto de vista
pelas informações do nobre Senador Ruy
Carneiro, apelaria para o Sr. Ministro da
Fazenda para o Diretor Executivo da
Superintendência da Moeda e do Crédito,
para todos os membros do Conselho
daquela
Superintendência,
para
o
Presidente do Banco do Brasil, General
Anápio Gomes, e mais elementos
componentes dêsse Banco no sentido da
revogação
pura
e
simples
das
mencionadas Instruções.
Os sonegadores do Impôsto de Renda
pretendem seja mantida a fixação da taxa
mínima de 3% para as contas de movimento
e liberados os ilegível ao raso fixo. Se,
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porém, a Superintendência aqulecer estará
mancomunando-se, involuntariamente, com
os fraudadores da Lei. É muito fácil o
raciocínio: se o Banco pagar a taxa que
entender pelos depósitos a prazo fixo, não
podendo apenas estabelecer taxa superior a
3% para as contas de movimento,
recairemos no vício anterior. Continuarão
a pagar 9%; mas, na escrita figurará a
conta de movimento com apenas
3%.
A solução não convém ao Erário; e
desta tribuna, nêste fim de sessão, faço
um apelo aos membros do Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito
no sentido de manterem a revogação
daquelas instruções; peço mesmo aos
representantes da imprensa e do rádio
divulguem êste meu apêlo. Temo, na
reunião
de
amanhã,
não
esteja
malertados os membros do Conselho de
Superintendência e tomem outra decisão.
Se, porém, conhecerem de nossas
razões, manterão, na íntegra, a decisão
da sessão anterior; revogação, pura e
simplesmente, as Instruções ns. 34 36.
(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Domingos
Velasco o Sr. Marcondes Filho, deixa a
cadeira da presidência que é ocupada
pelo Sr. Alfredo Nunes.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o nobre Senador Onofre Gomes,
segundo orador inscrito depois da ordem
do Dia.
O SR. ONOFRE GOMES (*): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, em
aditamento
às
minhas
frequentes
comunicações
ao
Senado,
sôbre
informações
provindas
do
meu
Estado, relativas á situação angustiante
causada pela sêca, desejo lêr três
telegramas. Permite-me pedir a atenção
do Senado para o terceiro, de um dos
mais preclaros representantes da Igreja
Católica.
De Tauá, um dos municípios de
maior potencialidade do Ceará na
agricultura e na pecuária, recebi o
seguinte telegrama:
"Cumprimos o dever de comunicar
a V. Ex.ª a seguinte situação deste
município: Caíram, no período de 16 de
fevereiro e 14 de março, poucas
chuvas esparsas beneficiando menos
de um terço do território do Município.
As
restantes
plantações
que
escaparam da lagarta, estão morrendo
em virtude da persistente estiagem,
continuando sêcos os municípios de
Marruas Inhamuns Carrapateira, Barra
Nova Marrecas, distrito séde e partes
do distritos de Trici e Arneiroz. Os
preços dos gêneros alimentícios sobem
ràpidamente, afluindo diariamente a
esta
cidade
grande
massa
de
camponezes, pedindo trabalho e
alimentação. A situação, que é
insustentável, reclama providências
urgentes. Lembramos que Tauá sofre,
pela terceira vez, a rudez implacável
do flagelo. Sugerimos como medida
preliminar de auxilio a esta comuna,
fôsse instalada nesta cidade uma
residência das serviços da estrada
Canindé-Campos
Sales,
com
autorização para alivia uns dois mil
trabalhadores, uma vez que o açude da
Várzea do Boi não comporta grande
número de operários. Diante da
situação aflitiva, esperamos urgentes
medidas, a fim de evitar que o povo
desesperado e faminto realize justiça
pelas suas próprias mãos. Sds.
atenciosas.
– Flávio Alexandrino
Nogueira,
pela
Câmara
dos
Vereadores;
Teodorico
Andrade,
Vigário;
Sebastião
Cesar
Rego,
Presidente da Associação Comercial e
Francisco Ribeiro Silva, Presidente da
União Artística.
De Jucás recebi o seguinte
telegrama:
"Na ausência de chuvas, até esta data
vem crescendo assustadoramente o flagelo da
sêca. Em nome do povo do município, ve-
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nho solicitar a V. Ex.ª conseguir recursos
com que possa amenizar a situação de
número sempre crescente de flagelados
que enchem as ruas desta cidade
procurando serviços para matar fome de
suas famílias. Confio que V. Ex.ª tomará
todo o interêsse a fim de atender o
angustiante apêlo feito em nome
daqueles que experimentam neste
momento de incrível miséria. Saudações.
– Candido Lavor, Prefeito."
Sr. Presidente, o terceiro telegrama,
de Limoeiro, norte do Ceará, a cuja leitura
procederei, devo merecer atenção
especial não só do Senado como dos
altos órgãos do Poder Executivo.
Subscreve-o Sua Eminência D.
Aureliano Matos, Bispo de Limoeiro,
homem maior de 60 aos alta cultura,
virtude excepcionais em quem temos que
pôr em relevo a da medida e da
prudência.
Diz o telegrama:
"Recebi a importância acusada em
seu telegrama e trago o meu profundo
agradecimento. Pouquíssimas chuvas
nesta zona. Reina fome tremenda. A
única salvação dêste município e vizinhos
é a continuação da Estrada Peixe Gorda
ao açude Banabuiu já estudada, mas já
recebemos o terrível desengano de que não
seria atacada por falta de pessoal técnico.
Nosso
trabalho
agora
e do comandante do navio que naufragou...
Peço a atenção do Senado para
estas palavras de um preclaro bispo:
... é mandar que se salve quem
puder, ou seja, que se retirem.
Pobre Brasil. Dom Aureliano.
Bispo Limoeiro".
Sr. Presidente, não preciso, porque
desnecessário,
invocar
outros
argumentos para que o Senado se
capacite da iminência do desespero.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª um
aparte? (Assentimento do orador) –
Quero congratular-me com V. Ex.ª que
desde as primeiras horas foi um dos
defensores incansáveis dos interêsses do
povo do Nordeste e sobretudo do nosso
grande e nobre povo cearense.
__________________

(*) Não foi reviso pelo orador.

O SR. RUY CARNEIRO: – Endosso
o aparte de V.Ex.ª e estou de pleno
acôrdo com a ação desenvolvida pelo
nosso prezado General Onofre Gomes.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – O que diz o notável
Bispo de Limoeiro não só corrobora o que
sei como ainda entristece o meu coração,
porque aquela zona está ligada à do
Oeste do Rio Grande do Norte. Poderei
igualmente dizer: de minha terra só há
notícias recentes de chuvas também
esparsas na região costeira ou do litoral,
o que equivale afirmar que nesta autura,
já passado o equinóxio do verão, a sêca
está definitivamente no sertão.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite o
nobre
orador
mais
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Mesmo que
houvesse inverno regularissimo e chovesse
do litoral ao sertão – digamos na Paraíba,
no Rio Grande do Norte e no Ceará –
mesmo que chovesse regularmente
durante três meses, ainda seria necessária
assistência permanente, sob pena daquela
gente morrer de fome. Sòmente depois de
três meses de inverno regularíssimo talvez
se normalize a situação. Antes, não é
possível. Por conseguinte, êsses indivíduos
que andam propalando que estar chovendo
no nordeste, se deve suprimir o auxílio, são
uns criminosos. Apesar de estar chovendo
regularmente, faz-se ainda necessária a
assistência permanente ao sertanejo tanto
no meu Estado, como no de V.Ex.ª e no do
Senador Kerginaldo Cavalcanti.
O SR. ONOFRE GOMES: –
Agradece os apartes dos representantes
da Paraíba e Rio Grande do Norte, se-
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nadores Ruy Carneiro e Kerginaldo
Cavalcanti, corroborando a compreensão
que tenho da gravidade da situação que
permanece no nordeste.
Sr. Presidente, só quem não tenha
tido o menor contacto com o trato da
agricultura ou da pecuária poderá supor
que se possa passar, repentinamente, da
situação de carência e miséria oriunda da
sêca ininterrupta, para uma situação de
melhores possibilidades pelo simples fato
de começar a chover.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– É preciso acentar que, há três anos, nos
vimos depauperando, continuadamente,
pelo flagelo das sêcas. Quem tinha alguma
semente já há muito tempo a comeu. Não
existe mais nada. O Govêrno precisa
enfrentar, decididamente, a questão,
mesmo que continue, como diz o Senador
Ruy Carneiro, a chover, sob pena de
eclodir uma hecatombe.
O SR. ONOFRE GOMES: –
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. Mesmo que
ainda
houvesse
sementes,
todos
sabemos – outro resultado, pelo menos
até agora se desconhece – que uma
semente não germina em uma hora a
planta não se desenvolve em 24 ou 36
horas e os frutos não dão em quarenta e
oito ou setenta e duas horas. As chuvas,
conseqüênte, melhorarão para o futuro,
se persistirem, a situação de calamidade
que vimos enfrentando, há três anos.
Será, porém, imprudência e temeridade
renovar,
perante
as
populações
nordestinas, a intenção de desampará-Ias
mais uma vez.
O SR. RUY CARNEIRO: – V.Ex.ª
acha só temeridade? Eu considero crime.
O SR. ONOFRE GOMES: –
Agradecido pela força do aparte de
V.Ex.ª.
Quando um Bispo se permite
escrever as palavras que acabou de ler
ao Senado – e todos sabemos quanto de
moderação, de sensatez, de calma e de
prudência caracterizam a alta investidura
de um preclado – é porque realmente,
colocando-se no local dos sofrimentos, o
preclaro Bispo Dom Aureliano Mattos está
ainda procurando avisar aos altos
poderes
da
República
de
que
provavelmente estejamos à beira das
últimas oportunidades para evitar o
desespêro das populações, obedientes a
talvez sábia norma de S. Ex.ª o Sr.
Presidente da República. Impeçamos se
resolvam a fazer justiça pelas próprias
mãos!
Perguntarei:
que
providências
poderão ser adotadas para evitar males
cuja extensão não nos é possível prever
antecipadamente e, em consequência,
prevenir?
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – É o estado de
necessidade que justifica o desmando. Se
dêle advier a desordem, não existirá
ordem porque é princípio de justiça que
quem está com fome não deve morrer de
inanição, quando há à vista o que comer.
O SR. ONOFRE GOMES: – Mais
uma vez, meus agradecimentos pela
colaboração que V. Ex.ª presta a minhas
palavras, reforçando-as.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– V. Ex.ª está falando em nome da ordem
para prevenir a desordem.
O SR. ONOFRE GOMES: – Tudo
aconselha que, prudentemente, evitemos
as
consequências
da
desilusão
confirmadas pelo desamparo, e que
poderão
edvir
da
ação
dessas
populações, pondo em prática a fórmula
de S. Ex.ª; o Sr. Presidente da República,
talvez sábia e sugerida por se acuado
pela rudez da situação porquanto foi S.
Ex.ª, que aconselhou a pô-la em prática.
Onde existem a fome e a necessidade, a
experiência indica e aconselha se adotem
providências antes que a explosão, pelo
desespero, crie uma situação cujas
consequências podem ser as mais
desastrosas. (Muito bem! Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra
o
nobre
Senador
Assis
Chateubriand, orador inscrito em seguida.
O Sr. Assis Chateubriand pronuncia
discurso que será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais
orador inscrito para falar depois da Ordem do Dia.
Si nenhum Senhor Senador quizer
fazer uso da palavra, vou encerrar a
sessão, designando para a próxima a
seguinte Ordem do Dia:
ORDEM DO DIA
Eleição, nos têrmos do artigo 37,
parágrafo 1º do Regimento Interno, da
Comissão Especial de Reforma do
Código de Processo Civil, criada em
virtude da aprovação, em 30-3-1953, do
Requerimento nº 83-1953.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 169, de 1952, que modifica o
artigo 1º da Lei nº 935, de 29 de Novembro
de 1949 (que melhora a inatividade
remunerada dos terceiros e segundos
sargentos das Fôrças Armadas com mais de
25 anos de serviço) – (Com pareceres
favoráveis ns 159-53, da Comissão de
Constituição e Justiça; 160-53, da de Forças
Armadas; e 161-53, da de Finanças).
Primeira discussão do Projeto de Lei nº
8.311, de 6 de Dezembro de 1945 (que cria
uma receita especial destinada ao
melhoramento e ampliação do aparelhamento
dos portos organizados) – (Com pareceres
números 989-50, da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade; e 861-53, da de Finanças,
favorável, com as emendas que oferece).
Primeira discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 46, de 1952, que autoriza a
ereção de um monumento que perpetua a
memória do Marechal Hermes Rodrigues
da Fonseca (Com pareceres favoráveis
ns. 1.392–1952, da Comissão de
Constituição e Justiça; e 132-53, da de
Finanças, com emenda).
Discussão única do Parecer número
205, de 1953, da Comissão de Redação,
oferecendo redação final ao Projeto de
Decreto Legislativo número 104-52, que
aprova o contrato e o têrmo aditivo
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins
Mendes & Cia. Ltda., para construção de
ductos na cidade de Santos.
Discussão única do Parecer nº 209,
de 1553, da Comissão de Redação,
oferecendo redação final ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 95, de 1952, que
aprova o contrato e o têrmo aditivo
celebrados entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Paulo
Augusto Goiana, para construção da sede
da
Estação
Rádio
Receptora
e
residências nos terrenos de Alencarina e
Maraponga, no Estado do Ceará.
Levanta-se a sessão às 17 horas e
40 minutos.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ASSIS CHATEAUERIAND,
NA SESSAO DE 25 DE MARÇO DE 1953.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Pretendia, Sr. Presidente, ontem insistir no
exame do fulgurante discurso que o
deputado Lodi pronunciou nos Estados
Unidos, apelando para que os nossos
amigos daquela parte do hemisfério volvam
o seu interesse para o mercado econômico
do Brasil, o qual o ilustre economista traçou
com planejamentos de colorido veneziano.
Como foram verdes os vales tropicais, na
América, debuxados pelo pincel inspirado do
ilustre compatriota! Estava, porém ausente
nosso nobre colega Senador Kerginaldo
Cavalcanti. Ele tem desenvolvido uma serie
de atraentes considerações também em
torno daquela oração.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Muito obrigado. Lamento não ter estado
presente para ouvir a oração de V. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Veja V. Ex.ª a minha serena sub-
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missão aos imperativos da nossa
cordialidade nestes debates.
O SR. KERGINAIDO CAVALCANTI:
– E' tal nossa cordialidade, que tendo V.
Ex.ª bondosamente, me adiado o objetivo
desse seu discurso incontinente me dirigi
à Mesa, a fim de solicitar inscrição para
responder imediatamente ao nobre
colega. Não obstante, verifiquei que seria
o sexto ou sétimo orador inscrito, motivo
por que desisti da palavra, dispondo-me,
porém, a ouvir V. Ex.ª com muito carinho.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Podemos pegar as almofadas e fazer a
renda com os nossos bilros. (Pausa).
Sr. Presidente, quero começar o
debate de hoje lendo trechos de uma
carta do Sr. Edward Miller, antigo subsecretário adjunto, do Departamento de
Estado, que acaba de deixar o posto em
Washington para volver á sua habitual
profissão de advogado. A carta é ao Sr.
Alieu Parreiras, sisudo colaborador dos
Diários Associados de São Paulo, e
antigo
presidente
da
Associação
Comercial de Santos.
Precisamente do discutir aqui os
serviços do embaixador Walter Moreira
Salles, nos poucos meses de sua
atividade, à frente da Embaixada do Brasil
nos Estados Unidos, constatei que alguns
colegas pressentiam certo exagero nas
apreciações que formulava em torno dos
movimentos
funcionais
do
novo
embaixador brasileiro em Washington.
Não possuo maior tendência ao
exagero, mas observo que, dentro de mim,
como de todo o brasileiro, há o espírito
ibérico, há a pinta espanhola do homem
com a vocação inata para ele. Acreditem
porém os caros colegas que todo o santo
dia procuro enforcar dentro de mim o
espanhol que todos nós, descendentes da
semente ibérica, carregamos no nosso
peito. E' um tributo ás bravalas de D.
Quixote e ás façanhas do patrono da
Ordem do Jagunço, aquele terríbil e
facinoroso Afonso de Albuquerque.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– TaIvez seja mesmo um pouco daquele
espírito que, outrora, na República grega,
levava os sofistas a discutirem os assuntos
com o brilho que era a característica de
todos eles e que depois passou a Roma com
a mesma inspiração e eloquência.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Obrigado a V. Ex.ª. Mesmo para ser sofista
é preciso ter engenho e arte, e eu também
gosto dos que sofismam, porque nos seus
sofismas há uma parcela de labor e de
veneno. E' o Sr. Edward Miller um
americano que viveu alguns anos no Brasil.
Podia sentar-se numa destas cadeiras, e
falar-nos em português tão correto, tão sem
acento, como qualquer parlamentar da
Câmara Alta ou da Câmara Baixa do país.
Apaixonam-no os nossos problemas, vive
com atenção voltada precipuamente para a
solução das crises econômicas que
constituem uma das endemias do
organismo brasileiro. Costumam os
grandes povos possuir desses espíritos
imperialmente voltados para os assuntos
de ultramar da sua pátria. Quase sempre
pensam no país em função da ligação dele
com o mundo.
Lembro-me que, quando veio, há três
anos, á América Latina, sua apreciação de
criar ambiente de cordialidade, entre estes
povos chegou ao exagero de levar a
Washington e ali advogar um desejo do
general Peron, que pedia duzentos e dez
milhões de dólares ao Export and Import
Bank. A ditadura argentina se fortaleceu
até hoje com esse dinheiro, para prosseguir
na sua luta mesquinha contra os Estados
Unidos, em suas provocações desvairadas
contra povos não totalitários e as nações
das areas democráticas do mundo. E' o Sr.
Edward Miller um panamericano tão
exaltado, que, para fazer todo bem que
deseja ao panamericanismo, não faz o mal
que deve aos tiranos que lutam por
quebrantar o sistema de segurança
continental.
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Isso explica, Sr. Presidente, a
natureza flexível desse benigno espírito,
animado de um desejo veemente da
cooperação norte-americana com os
povos do hemisfério.
Voltou, desde o mês findo, o Sr Edward
Miller á vida profissional do seu escritório;
mas, por um desses paradoxos, que
costumam ocorrer nos Estados Unidos, o
advogado claro, de ação enérgica, que
prestou á presidência Truman tantos
serviços, na órbita panamericana, é nem
mais nem menos do que um companheiro,
do escritório de advocacia, em Nova York,
do Sr. Foster Dulles. Assim, precisamente
quando o chefe sobe ao govêrno e chega ao
pôsto de secretário de Estado, o seu jovem
colaborador regressa á sombra da vida
privada.
Com isto desejo demonstrar o que é
a rede de contactos do Sr. Edward Miller,
esteja ele no ostracismo ou na faina
política, com os melhores círculos de
Washington. Trata-se de um espírito "á Ia
page". Nada do que ocorre hoje no
Departamento do Estado lhe é alheio.
Pois o seu chefe, o chefe da banca de
advogados onde ele trabalha agora, não é
quem dirige o Departamento do Estado?
O meu amigo, Sr. Alceu Parreiras, que
me enviou cópia da carta, é um eminente
economista brasileiro. Ocupou já por duas
vezes a Presidência da Associação
Comercial de Santos. Escritor fluente,
jornalista diserto, economista com índices
notáveis de cultura e conhecimentos práticos
do Brasil, o Sr. Alceu Parreiras é dos raros
brasileiros que costumam viajar, por conta
própria, todos os anos, para os Estados
Unidos e o Canadá, com o objetivo de
apertar os vínculos de solidariedade entre as
duas partes do hemisfério. E' um brasileiro
como existem poucos neste país. Tece uma
teia diplomática de comprovado alcance
entre sul e norte do continente. O café não
tem nem nunca teve embaixador igual, nos
Estados Unidos.
Ouça os termos deste documento o
nobre colega, Senador Kerginaldo
Cavalcanti, de cuja lealdade em nossos
debates sou o primeiro a prestar
depoimento, porque o tenho visto, mais
de uma vez, com isenção e ânimo reto,
oferecer a mão á palmatória, quando se
convence de erros ou desvios cometidos,
como eu tenho dado mãos e braços á sua
suculenta laranjeira, quando é ele quem
me convence dos meus pecados. (Riso).
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Agradeço a V. Ex.ª os
conceitos que acaba de emitir sobre a
minha pessoa. Aguardo com interesse a
leitura da carta, depois da biografia
notável do Sr. Edward Miller.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Também destituída de exagero.
Sr. Presidente, esqueci de dizer –
mas faço-o agora como um adendo ás
palavras pronunciadas há pouco – que,
quando levamos a Boca Raton, nós
outros dos "Associados", com o tenente
Olavo Fontoura, uma delegação de
dezoito homens do comércio e da
produção de café, para tomar parte numa
das Convenções anuais dos torradores
americanos, ali reunida, o Sr. Alceu
Parreiras era o vice-presidente do grupo
brasileiro. A ida dessa delegação
resultara de um entendimento que
tiveramos em Nova York, seis meses
antes, com o então sub-secretário adjunto
do State Department.
Sr. Presidente, foi o Sr. Edward
Miller o amigo providencial do Brasil que
formou a delegação presidida pelo
senador
Ellender,
presidente
da
Comissão de Agricultura do Senado
Americano e diversas outras entidades
conhecedoras dos negócios do café nos
Estados Unidos. Não preciso dizer o que
resultou da vigorosa ofensiva do senador
Ellender e seus companheiros contra o
senador Gilette e contra as donas de casa
dos Estados Unidos, em nome da política
de apoio desse país ás nações cafeeiras
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da América. Em quantas centenas de
milhões de dólares não resultou para o
Brasil a firmeza dos preços, que desde
então se observou nas cotações
americanas do nosso produto-rei?
Ouça o Senado:
"Em minha opinião, diz o Sr. Miller,
se não fosse a intervenção pessoal do
Walter..."
Peço licença para dar uma
explicação ao Senado desse modo de
tratar dos americanos. Esses nossos
amigos do Norte têm o hábito de tratar as
pessoas pelo prenome, dando assim uma
nota de intimidade às relações recíprocas.
Não estranhe, pois, o Senado o nome de
Walter "tout court", com que o Sr. Miller
se refere ao embaixador do Brasil.
Lembro-me de que, no primeiro dia em
que falei com Edward Stetinius, o
secretário de Estado chamava ao
embaixador Martins, de Carlos e a mim
de Assis. E' esse um costume que só vi
na Espanha e nos Estados Unidos.
Peço a atenção do Senado para o
seguinte tópico da carta que nos
interessa:
"Em minha opinião, se não fosse
pela intervenção pessoal de Walter junto
ao secretário Dulles, por duas horas, na
última sexta-feira, não creio que se
tivesse produzido o empréstimo do Export
Import Bank, ou pelo menos que se não
tivesse produzido em tempo de ser
anunciado simultâneamente com o novo
câmbio livre. Entretanto, a exposição
eficientíssima de Walter e sua profunda
compreensão dos assuntos financeiros
provocou da parte do proprio Dulles um
cumprimento ao embaixador por sua
magistral exposição. Tão eficiente foi
esta, que, embora o encontro entre Walter
e Dulles tenha terminado às 6 horas da
tarde de sexta-feira, logo na manhã
seguinte – e isso em um sábado – houve
uma conferência decisiva na Casa Branca
entre o presidente da República, os
secretários de Estado e do Tesouro, o
presidente do Federal Reserve Board, e o
presidente em exercício do Export-Import
Bank, conferência na qual se tomou a
decisão final. Depois disso, Walter
trabalhou com o Export-lmport Bank
durante todo o dia de sábado, de modo
que se pôde dar a notícia no mesmo dia.
Eu nunca soube de caso algum em que a
intervenção de um embaixador tenha tido
tamanha eficiência. Se bem que
naturalmente não me convenha ser citado
a esse respeito, escrevo-lhe pelo fato de
que com muita frequência o trabalho de
um embaixador em um país estrangeiro
não é suficientemente compreendido
entre seu próprio povo, e portanto eu
acho que o senhor poderia encontrar
ocasião, em um de seus substanciosos
artigos nos "Diários Associados", de
prestar uma homenagem a nossa amigo.
Do seu Edward G. Miller Jr."
O depoimento que acabo de ler não é
meu; ofereço um advogado perfeito, o qual
até ontem era subsecretário adjunto do State
Departament. Se a uma tal pessoa falta
autoridade para dizer dos serviços do
embaixador do Brasil, ao nosso país, então
que se cancelem os depoimentos pessoais
do fôro e da história.
Era o que tinha a dizer ao Senado,
como cobertura das palavras com que
aqui enunciei uma página de serviços do
atual chefe da missão diplomática
brasileira em Washington.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Dá V. Ex.ª licença para
um aparte? (Assentimento do orador) –
Tenho a impressão de que não fui bem
compreendido na última vez, por Vossa
Ex.ª. A crítica a algumas palavras
proferidas por V. Ex.ª acerca do nosso
embaixador em Washington. Senhor
Walter Moreira Sales, foi no sentido
de que, sendo êle muito moço, na
carreira, e contando poucos meses nos
Estados Unidos, não seria possível
admitir-se facilmente, já pudesse com-

parar-se aos maiores embaixadores do Brasil
em Washington, Londres, Paris ou em qualquer
outra grande capital. Não neguei viesse a ser –
quem sabe? – o Sr. Walter Moreira Sales
superior a êsses grandes homens.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Já se revela no presente uma excelente
figura da sua classe.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Criei-lhe uma situação de quarentena,
dado seu pouco tempo na Embaixada;
entretanto, as palavras de Vossa Ex.ª não
me surpreendem. Acredito seja um bom
homem de negócios, dedicado aos
interêsses do nosso país; acredito tenha
feito o possível para êsse empréstimo. V.
Ex.ª, porém, não perca de vista que
estavam em debate duas coisas da maior
importância, o Brasil, que por si só
representa alguma coisa – ao meu ver,
tudo; e, como parte mais importante para
os norte-americanos, o interêsse dos seus
próprios exportadores. Daí concordarem
com o empréstimo, cujo ônus de 1 a 3,5%
atinge o Tesouro Nacional.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Se o nobre colega encontrar em todo o
mundo outro país que, no momento,
empreste dinheiro a essa taxa de juros,
serei tomador de dois ou três milhões de
dólares. Indique-me, por que dêles ando
muito preciso, para adquirir máquinas e
equipamento de que carecem Rádio,
Televisão e Diários Associados.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – O fato não é apenas
êsse, meu nobre colega. E' preciso
colocar a questão em seus justos têrmos.
Os Estado Unidos não têm nenhuma
razão para, simplesmente pelos nosso
belos olho, nos emprestarem seu
dinheiro. Para uma nação companheira
de guerra, seu modo de proceder,
principalmente com relação ao Brasil,
bem poderia ser mais fraterno. E' o que
tenho advogado. Não sou inimigo dos
Estados Unidos da América do Norte.
Todos somos grandes admiradores do
povo americano. Reclamamos, sim, mais
atenção no que se refere à América
Latina, sobretudo ao Brasil. V. Excelência
não ignora, antes, assevera, que 210
milhões de dólares foram reclamados
pelo Sr. Edward Miller para a Argentina.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
E' verdade. Os Estados Unidos deram ao
ditador inimigo dos Estados Unidos, inimigo
da defesa do hemisfério, perturbador da
harmonia e do equilíbrio do sistema
americano todo êsse dinheiro. E deram-lhe
em homenagem ao espírito de cooperação
continental. Abstiveram-se de tratar a
Argentina como i seu regalo reyuno trata
alarvemente o sistema panamericano e a
grande democracia que o baluarta.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Não me interessa êsse aspecto da questão.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Como não interessa a V. Excelência, que é um
propugnador da liberdade? Haverá inimigo
maior das instituições livres, no seio da grande
nação Argentina, que o general Peron?
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Todos sabem que sou
democrata jurado. Não é, porém, essa a
tese em discussão. Está em debate o que
V. Ex.ª acaba de asseverar ao Senado:
que os Estados Unidos da América foram
tão munificentes para com a Argentina a
ponto de lhe darem, com facilidade,
duzentos milhões de dólares. Com o
Brasil, entretanto, chegaram à situação de
mandar penhorar o nosso ouro, de nos
submeter a essa injúria universal, e ainda
querem que lhes beijemos as plantas dos
pés. Tenha paciência! Este não é o
procedimento de amigo sincero e
dedicado, como deveria ser o dos
Estados Unidos para conosco.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O
nobre Senador confunde um juiz singular e um
credor impaciente com 140 milhões de
americanos, amigos. Para não fatigar o
Senado, desejo voltar às considerações que
vinha formulando em torno da oração de meu
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prezado amigo, Deputado Euvaldo Lodi,
nos Estados Unidos. E' indubitávelmente
uma forte página de economia política,
que S. Ex.ª compôs para a festa de que
foi alvo, em Nova York.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– E está recebendo aplausos de todos os
nacionalistas brasileiros.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – E' um
grande documento de clarividência,
franqueza e independência.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Reconheço que o Deputado Euvoldo Lodi
tem uma coragem de javali. E', sem
duvida, o primeiro brasileiro que sai daqui
e pega a onça pela cauda na América do
Norte. Felicito o jacobino iracundo pela
sua proeza.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – E pegou-a muito bem.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Surpreende que o Deputado Lodi, mesmo
possuindo sangue Italiano, não haja
retificado as suas linhas mestras de
iconoclasta
peninsular,
em
Minas.
Revelou essa forte dose dos assomos
dos filhos da Baixa Itália, ou seja do
sangue especificamente calabrês nessa
deliciosa aventura de sair do Brasil para ir
aos Estados Unidos ajustar contas com
os americanos, dentro de sua própria
casa, por conta do Plano Marshall, não
aplicado à América Latina.
Tenho em mãos o discurso de Sua
Ex.ª,
publicado
hoje
nos
Diários
Associados de São Paulo. Os americanos,
os homens que não conhecem a geografia
econômica tropical, que jamais leram Bates
Ratzel, Huntington, Means, Brooks, Crow,
Toynbse, sôbre trópicos, solos tropicais,
sua instabilidade para a agricultura a sua
baixa fecundidade, depois de ouvirem a
palavra de leader mineiro sôbre as
maravilhosas oportunidades do Brasil,
terão achado certa analogia do destemido
cavaleiro andante da economia brasileira,
por entre os Moinhos de Vento de Wall
Street, com sir Walter Raleigh, quando
êsse favorito da rainha inglesa, desceu a
este continente, foi ao Orenoco, e na
savana colombiana acreditava haver
descoberto o Eldorado. Isto, Sr. Presidente,
foi o que disse o Deputado Euvaldo Lodi
aos Estados Unidos:
"Nenhum outro país, presentemente,
pode oferecer às inversões de capitais
campo mais seguro e mais vasto de
possibilidades econômicas. Nenhum outro
país pode reunir, neste momento, êsses
fatores indispensáveis ao sucesso e à
segurança das grandes inversões: regime
democrático e estabilidade política,
mercado
consumidor
crescente
e
enormes riquezas potenciais a explorar.
Estou certo de que os capitais
americanos irão para o Brasil como
originários de bons vizinhos, evitando os
erros já apontados. Estou certo de que,
assim, serão bem recebidos e terão
sucesso garantido.
Se se praticar essa política e se se a
estender em tôda a América Latina, a
unidade das nações americanas e a
doutrina
de
Monroe
conseguirão
expressão concreta e duradoura".
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Muito bem.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Parece-me que a experiência inglesa, a
americana e a nossa própria, se excluirmos
no Brasil a monocultura do café, e certas
peculiaridades industriais, tem sido a mais
penosa para todos aqueles países
animados das largas esperanças com que
trouxeram seus capitais para aqui. Basta
verificar o que sucedeu com a Brazil
Railway e as estradas de ferro do capitais
estrangeiros,
que
aqui
trafegavam
administradas pelos delegados dêsses
capitais. A Bradil Railway naufragou,
não apenas em conseqüência da guerra
balcânica, de 1913, quando as taxas
do câmbio brasileiro caíram de 18 para
11 e 12 e a Companhia perdeu em
poucos meses duzentos milhões de
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cruzeiros só em diferenças de cambio, mas,
também, devido ao excesso de confiança do
Sr.
Percival
Farquhar
e
seus
banqueiros nas possibilidades do solo do
Brasil. A São Paulo Rio Grande fora feita no
plano de um transcontinental canadense e
americana. Ninguém na Europa se via
tentado pelas suas terras marginais,
infinitamente acidas para o trigo e outros
cereais nobres.
SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O
nobre colega pode esclarecer ao Senado
quanto existe, no Brasil, para retorno – juros,
dividendos, amortizações, etc. – de capitais
estrangeiros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Ignoro-o. Sei que existem, nesse particular,
somas esperando transferência, na Carteira
de Câmbio do Banco do Brasil. Há muita
indústria de mascate americana, aqui,
esperando também ensejo para transferir
lucros.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
A palavra está com os industriais e
comerciantes do Senado. Já não e comigo.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
O nôbre orador permite um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Com todo o prazer.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Desejo apenas prestar uma informação ao
ilustre senador Kerginaldo Cavalcanti.
Segundo relatório do presidente do Banco do
Brasil, no dia 31 de dezembro de 1952,
existiam, de juros e dividendos regularmente
inscritos
naquele
estabelecimento
de
crédito, para retorno, quatorze bilhões de
cruzeiros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Equivalentes a setecentos milhões de
dólares.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Vê V. Ex.ª que eu tinha razão nas minas
ponderações.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Quatorze
biliões
de
cruzeiros
só
em juros em dividendos, regular, legitima e
legalmente
inscritos
Fora
os
capitais que não têm direito aos benefícios
legais.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Os
capitais invisíveis.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
O nobre orador verifica que a alegada
pequenez não é tão exígua quanto S. Ex.ª
afirma.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Trata-se de juros e dividendos de capitais
acumulados durante anos. Existem já
bastantes capitais privados americanos,
aplicados em indústrias leves, ao lado dos
outros maiores, em "public utilities". V. Ex.ª
esquece que só a "Brazilian Traction"
possue, empregados no Brasil, mais
de
setecentos
milhões
de
dólares. Mais de um terço desse capital é
americano. A American Foreign Power
deverá ter mais de 150 milhões.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
O capital daquela emprêsa é expresso em
milhões de dólares. Mas isso não significa
que ela tenha trazido setecentos milhões de
dólares para o Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Efetivamente, não os trouxe; porém, os deve
lá fora, por conta de debentures para a
aquisição de equipamentos, pagos em
dólares, libras, etc.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Os dólares entraram apenas na escrita.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Entraram no Brasil, sob a forma de
máquinas, que dão esta luz que nos ilumina
aqui. No Banco do Brasil, deve ter
sido inscrita a parte das emissões de
obrigações,
das
emprêsas
de
utilidade
pública
empregadas
lá
fôra, para o efeito do serviço de juros.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Mesmo
porque
a
"Brazilian
Traction"
tem investido, até no Brasil, seus lucros
anuais.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V.
Ex.ª acaba de oferecer um aparte, ao qual
posso acudir com algo de ainda mais
conclusivo.
Encontrava-me em Ottawa, quando fui
procurado por um acionista da "Brazilian
Traction", que me perguntou: – Por que a
diretoria da nossa companhia, em vez de
distribuir, entre nós, em dividendos, o total
dos lucros auferidos no Brasil, os aplica em
inversões para expansão dos negócios no
Brasil? Ela assim se coloca em ponto de vista
antagônico aos do seu colégio de acionistas.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Quanto
a "Braziian Traction" pleiteou um empréstimo
de oitenta e cinco milhões de dólares, que
efetivamente se reduziu a sessenta e cinco
milhões para realizar as obras de
desdobramento de suas grandes usinas...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – De
Cubatão e de Ribeiro das Lages, e para
sacudir o Paraíba dentro desse reservatório.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – ...era
uma parcela do que realmente necessitava
para o início dos trabalhos...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Necessita de duzentos e quarenta milhões de
dólares para o conjunto do empreendimento.
O SR. ALVARO ADOLPHO: –
...porque, quando ao restante, as despesas
seriam cobertas pelos lucros da emprêsa no
ano corrente e nos anos sucessivos. Aliás,
tive oportunidade de me referir ao assunto no
parecer que emiti sôbre o Projeto de Lei que
aprovava o empréstimo externo do Banco de
Desenvolvimento, Mostrei que uma das
conceniências para a aprovação do projeto
era que a "Brazilian Traction" iria exatamente
atender, com esse empréstimo, à cobertura
necessária para a expansão de energia
elétrica no Brasil.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Perfeitamente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Darei
ao
Senado
uma
explicação,
corroborando o oportuno e interessante
aparte do nobre senador pelo Pará.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Todavia, nem V Ex.ª nem o nobre senador
Alvaro
Adolpho
responderam
à
objeção que há pouco fiz, quando S. Ex.ª
decantava,
em
prosa
e verso, a virtude dos capitais existentes no
Brasil e a exiguidade do retorno. Coloquei
diante
de
S. Ex.ª a situação real e verdadeira. O fato é
que temos de fazer o retor de uma
importância que, segundo confessa o
senador Alencastro Guimarães e de acôrdo
com o relatório do Banco do Brasil, se eleva
a mais de 14 bilhões de cruzeiros,
incontestàvelmente soma astronômica. Isto
significa uma tremenda sangria.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Isto, se algo revela, é a impotência do Brasil
para satisfazer os servide de fora, aqui
aplicados. Não haverá ços de remessa dos
juros dos capitais pior propaganda para o
nosso
país.
Os
capitais
dão
lucros em cruzeiros, mas não há cobertura
de
dólares
para
remunerar
esses
dividendos.
O retraimento do mercado de capitais
dos Estados Unidos e do Canadá para
investimentos em serviços públicos do Brasil,
é
tão
inquietador,
que,
há cerca de três anos, o Senhor James
Carson,
velho
amigo
do
nosso país, jornalista do "Herald Tribune",
que
conheci
há
mais
de
trinta
anos, diretor da "American Foreign Power",
me perguntava, em Nova York, que solução
encontrava
o
Brasil
para
que
as
Emprêsas
Elétricas
pudessem
acompanhar o aumento de demanda de
energias
elétrica,
de
que
tanto carecemos. Respondi-lhe: – "Não
conhece ainda o senhor o mercado de
investimentos de capitais no Brasil. Venha
para o nosso país, apoie-se em gente de
bem
e
verá
que
uma
organização
da
ho-

nestidade e da solidez das "Emprêsas
Elétricas", encontrará mercada em cruzeiros,
para responder ao lançamento de suas
ações." Mas, donde isto resulta senão da
precariedade do mercado brasileiro de
dólares para reembolsar quantos aplicaram
aqui suas economias, em emprêsas de
serviços públicos?
O
SR.
KERGINALDO
CHATEAUBRIAND: – Então V. Ex.ª fez-se
de nacionalista com essa linguagem.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Deus me livre. Considero o maior desastre do
mundo o Brasil, a este altura, emprestar
dinheiro aos americanos. (Riso) Queremos é
o dinheiro dêles e jamais emprestar-lhes o
nosso. País com balança de pagamentos
deficitária, não devolve capitais. O que faz é
tomá-los.
Sr Presidente, as Emprêsas Elétricas
levantaram, em São Paulo, para o seu grupo
local, o equivalente a perto de oito milhões de
dólares, Com a venda desses papéis pode
prosseguir em diversas obras em São Paulo,
Paraná e Rio Grande do Sul, trolados pelo
State Departmen, lhes até que os Bancos
Americanos,
confizeram
empréstimos
maciços, em divisas fortes.
A Comissão Mista Americano-Basileira
que aqui está funcionando, acaba de aprovar
alguns empréstimos à American Foreign
Power, junta ao Banco Mundial. Ela agora
terá recursos mais amplos a fim de não
entravar o progresso das regiões em que
opera.
Por que não encontram as empresas de
utilidade pública americanas que trabalham
no Brasil, capitais no seu mercado
doméstico? Primeiro, porque não temos
regularidade nas remessas; segundo, porque
as empresas, na maioria dos casos não têm
tarifas com que viver; terceiro, porque os
investidores já comprovaram que não somos
um mercado atraente para as suas
economias.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Acho interessante o que diz V. Ex.ª O Sr.
Roxo Loureiro, por exemplo alto capitalista, e
grande industrial, diz o contrário, isto é, que
há grandes possibilidades de negócios em
nosso país e que possue; no seu possier
propostas interessantes. O Sr. Euvaldo Lodi,
que não deve ser nenhum ingênuo ou
inocente útil, vai aos Estados Unidos e de lá
nos adverte de nossa situação, mostrando
que o Brasil é um campo excepcional para
inversão de dinheiro. Não queremos nós,
nacionalistas, sòmente que o Brasil se torne
um campo de exploração do nosso povo.
O SR. VELLOSO BORGES: – Um povo
que não quer trabalhar.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
V. Ex.ª mais parece um advogado norteamericano do que brasileiro
O SR. VENOSO BORGES: – Sou
brasileiro e tão nacionalista como V. Ex.ª
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Não parece
O SR. VELLOSO BORGES: – Tenho
compreensão dos nossos problemas e das
nossas necessidades.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Se V. Ex.ª os conhece, não os defende. Nós,
entretanto, os conhecemos e defendemos.
O SR. VELLO BORGES: – Não se
pode falar em exploração de um povo que
não quer trabalhar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr.
Presidente, no momento em que o Sr.
Euvaldo Lodi apresenta um fascinante
mercado para os capitais americanos aqui,
como será triste constar que o Brasil tem 700
milhões de dólares de juros, dividendos de
capitais estrangeiros, que êle não pode
transferir! Haverá maior contrapropaganda
para o otimismo lodiano do que esta?
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Não para o empobrecimento do povo
brasileiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Encontram-se à venda, no mercado
nacional,
hoje
várias
grandes
em-
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presas americanas e Inglesas. Por que estão
à venda organizações que representam mais
de um bilião e duzentos milhões de cruzeiros,
com três frigoríficos, pastagens no Rio
Grande do Sul e mais de noventa mil
cabeças de gado?
Falta de confiança e descrença no
Brasil. E crea V. Ex.ª, Sr. Presidente que um
dos
criadores
desse
ambiente
de
desconfiança é precisamente o honrado
senado potiguar, com o seu nacionalismo
bisuto.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Com muito prazer e honra, pois essa
desconfiança é justa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Em
seus discursos S. Ex.ª tem feito mal evidente
ao crescimento econômico do Brasil.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Sabe V. Ex.ª que o procedimento dos
Estados Unidos para com o Brasil, depois da
guerra, tem sido o mais injusto possível.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V.
Ex.ª só tem razão em parte. A justiça manda
que lha neguemos, no todo.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Não queremos que o Brasil continui como um
capacho para os pés dos norte-americanos;
não queremos viver subservientes aos
capitalistas de "Wall Strect"; não desejamos
colocar nossas vidas em função dos
guerreiros norte-americanos. Queremos viver
livres e independentes. Não poderemos
admitir o contrário, a não ser que estejamos
prontos a abdicar da nossa independência
política e econômica. Que se ponham ao
largo, pois não precisamos deles.
O SR. VELLOSO BORGES: – Estamos
longe de possuir essa independência econômica.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Aí está a "Petrobrás". É o primeiro passo. O
segundo é repetir o acordo militar com os
Estados Unidos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Tocarei nesse ponto dentro de poucos dias.
O SR. ALLILIO VIVACQUA: – Falamos
em empréstimos e financiamento e
esquecemos que, no parque industrial e
agrícola do Brasil, o capital estrangeiro
contribui com percentagens significantes.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Muito bem. De acôrdo com V. Ex.ª.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Aí temos
nossos cafezais, as lavouras de algodão,
cacau e cana, nossas fábricas, nossas
cidades, que representam, sobretudo, produto
do nosso trabalho, dos nossos imigrantes,
sem ajuda apreciável do capital alienígena.
Jamais recusamos a colaboração desse
capital; o que pretendemos é, entretanto,
estabelecer normas e rumos. Em vez de
traduzirmos os Tratados e Acordos feitos em
Washington, queremos que sejam vertidos no
Rio de Janeiro, do português para o inglês.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Porque venho clamando nesse sentido,
dizem que sou nacionalista.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Se
tivessemos muitos tratados comerciais feitos
em inglês, as coisas por aqui estariam
m130elhores.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Queremos que sejam em português para
serem maravilhosos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – E para
que o Brasil os ilegível sem intérprete. Os
Estados Unidos precisam vivamente do
concurso do Brasil e outras nações. Se lhes
faltarem a importação de determinadas
matérias primas, o comercio com os demais
povos e a ajuda militar, estarão ameaçados
no seu progresso e na sua própria
subsistência. Precisamos, portanto, acabar
com esse sentimento de inferioridade e com
que tanto nos desmerecemos.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Verdadeiro complexo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ilegível
muito comum a nossa de combater os
Estados Unidos.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Quem os combate? Tenho dito, mais
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de cem vezes, que sou amigo e
admirador do povo americano.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sou
também um grande admirador das
virtudes do povo americano. O que é
preciso é não situar os nossos problemas
dentro d exclusivismo de soluções, como,
por exemplo, da entrega da exploração do
petróleo brasileiro à Standard Oil. Sou de
opinião que podemos contratar serviços
técnicos de pesquisa e exploração de
nossas
jazidas
petrolíferas,
independentes de concessão, com
qualquer emprêsa que obedeça às
exigências legais e de ínterêsse nacional.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – É
o que pleiteamos, brasileiros e estrangeiros
em equivalência de tratamento.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O que
desejamos são operações financeiras
idênticas às que se fizeram agora com
relação à refinaria de Cubatão, onde,
tendo liberdade de ação, fomos buscar
material na França, na Tchecoslovaquina,
na Alemanha, na Suíça e nos Estados
Unidos, bem como liberdade para
escolher especialistas, como os que estão
colaborando naquela monumental obra.
Essa independência de ação é do que
precisamos e o devemos pleitear, sem
excluir a colaboração estrangeira.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sr. Presidente, nosso nobre colega pelo
Espírito Santo feriu precisamente uma
tecla que estimo apreciar. Creio que
minhas antenas (sou operário de rádio e
televisão, o que Sua Excia. não ignora) já
haviam captado o que estava para lhe
responder, desde anteontem em São
Paulo. Aparemos o golpe que a
sussuarana, vinda das furnas do
nacionalismo espíritos-santense, acaba
de nos desferir. Ela também tem antenas
muito sensíveis.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – As
antenas são de V. Ex.ª. Eu, porém,
conheço o programa das suas estações.
Esse é o fato. (Riso).
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sr. Presidente. Que bom seria que
tivessemos sempre o direito de opção, que
acaba de registrar o nobre colega, no caso
da Refinaria de Cubatão! Hoje, contudo,
só quem tem capitais de verdade são os
Estados Unidos. A facilidade para deles
receber capitais, compreenderá o dever de
lhes comprar os equipamentos de que
carecemos. Quando apreciamos os
Estados Unidos, o que surge em nossa
imgainação é que a economia americana
é uma economia "self sufficient", que se
basta a si mesma, que está saturada de
tudo aquilo com que possa provar o
desenvolvimento e a expansão das taxas
de crescimento do país.
Disse bem e certo a senador
Vivacqua: os Estados Unidos precisam do
Brasil e de outras nações para o
suprimento de determinadas matérias
primas. Ele é mais do que nós, hoje, uma
nação esburacada.
Mantive eu, ante-ontem, em Belo
Horizonte, interesantíssimo debate, sôbre
o assunto, com o foribundo e
agradabilíssimo presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais, que me
insinuava, entre irônico e piedoso pela
minha inconsciência: – O Sr. é um
homem que sebate para que a nossa
terra fique cheia de crateras e buracos.
Respondi-lhe: – "Benditos buracos!
Benditas crateras! São poucas e devemos
cavá-las ainda maiores! O Brasil quanto
mais esburacado mais rico!
Naquela ocasião não dispunha de
dados mais precisos como os que
apanhei ante-ontem em São Paulo; mas
já previa a existência de um nobre Attilio
Vivacqua, senador pelo Espírito Santo,
que aqui viria, de frente, atacar-me; e,
assim, preparei-me para responder-lhe.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É
uma grande honra para mim que V.
Excelência assim se preparasse para
enfrentar um humilde adversário como eu.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Declarei ao encantador e malicioso
presidente da Associação Comercial, Dr.
Gontijo, que não existe, em qualquer
ponto do mundo, país civilizado que
alimente o menor receio de transferir suas
matérias primas para outros mercados,
desde que as possa converter e moutra
riqueza e promover, como seu produto,
novas fontes de enriquecimento do país.
É o que faz a Inglaterra, por
exemplo, que dispõe de uma reserva de
carvão, a qual não atingirá a noventa
anos de exploração.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Permite ainda V. Ex.ª um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Com prazer. Confesso que já esperava a
cutilada de V. Ex.ª.
O SR. BERNARDES FILHO: – V.
Excelência
tinha
que
esperar
a
interrupção, desde que falou em minério,
buracos e crateras. Posso adiantar ao
nobre colega que se trata de um
esclarecedor.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Ouvirei o aparte com grande satisfação.
O SR. BERNARDES FILHO: – V.
Excelência deve recordar-se do caso da
Itabira Iron Até hoje, o Sr. Arthur e
Bernardes é acusado, por aqueles que
dêle divergiram na ocasião de ser homem
de vistas curtas e horizontes estreitos...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não apoiado, embora tenha o Senhor
Artur Bernardes como um ferrenho
nacionalista, não o considero um homem
de Estado de apoucada visão. É uma
nobre figura de cidadão e patriota.
O SR. BERNARDES FILHO: – por
ter negado à Itabora Iron privilégio para a
exploração e exoprtação do minério d
eferro. Que fez, porém, o Sr. Artur
Bernardes? Incluíra-se no contrato uma
cláusula usina siderurgica no Estado de
Minas Gerais, mais ou menos nestes
têrmos: a Itabira "poderá" criar no Estado
de Minas Gerais uma usina siderúrgica. O
Senhor Arthur Bernardes exigiu que se
substituísse a expressão "poderá" por
"deverá".
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – E que aconteceu?
O SR. BERNARDES FILHO: – A
Itabira e não aceitou. E o Sr. Arthur
Bernardes recusou durante 20 anos o
contrato com a Itabira por não haver nêle
sinceridade.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:
– Tratava-se de obter concessão para não
fazer, para não realizar. Esse é o espírito dos
ingleses, franceses e norte-americanos.
O SR. BERNARDES FILHO: – Estou
ouvindo o discurso do nobre colega com
muita atenção e S. Ex.ª devia contar com
a minha intervenção neste ponto...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
V. Ex.ª está fazendo história muito
interessante.
O SR. BERNARDES FILHO: – Fora
outro que não vem ao caso.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
E não me admira de que V. Ex.ª os os possa
narrar. Porém não precisa contar mais nenhum.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Fui advogado da empresa durante anos,
mas não tenho no meu dossier de
advogado nenhuma peça relativa à Itabira
Iron,
porque
as
entreguei
aos
representantes da companhia no Rio.
Devo porém declarar que no tempo em
que fui advogado da Itabira, a Usina era
apresentada na minuta do contrato com o
govêrno de Minas, em tom positivo. Nada
havia de dubitativo em nossos projetos.
Dou, porém, um dispoimento a V. Ex.ª
que vem em abono do presidente
Arthur Bernardes. É o seguinte: recebi
de S. Ex.ª, em 1923 um convite para
ir a Belo Horizonte. Estive em Minas e S.
Ex.ª me disse: – "Em nossa lei estadual,
a tonelada de minério exportado,
desde que reduzidos 5% dentro
do território de Minas pagará apenas
30 centavos de imposto. Vê o Sr. que é

uma insignificancia. Se a Itabira iron nos
der em vez de 30 centavos 4 cruzeiros
por tonelada, eu farei o contrato
nas linhas gerais em que êle me é
sugerido.
O SR. BERNARDES FILHO: – Mas
nunca com a expressão "poderá"; teria
que se rsubstituída por "deverá".
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
V. Ex.ª é um dos homens menos sofregos
desta Casa. Permita-me chegar ao fim
da narrativa que estou fazendo ao
Senado.
Disse eu ao Sr. Arthur Bernardes
que problema referente a cláusulas
fundamentais como esta não dependia do
Sr. Percival Farquhar, do Senhor João
Teixeira Soares, nem de sir Alexander
Mackenzie. O Sr. Percival Farquhar não
tinha cem dolares de seu no bolso, para
realizar o empreendimento. O capital iria
ser levantado no público. Era preciso
compor-se com o Sr. Otto Wolff,
redistribuidor de minério nas usinas
metalurgicas do Ruhr, e com os
bangeuiros de Nova York Londres e
Paris, que deveriam lanças as emissões
ao público.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Permita-me V. Ex.ª uma interrupção,
apenas para auxiliar o seu histórico. V.
Ex.ª fez uma declaração profundamente
verdadeiro, qual seja a de que os que
pleiteavam a concessão não tinham os
recursos para realizar o negócio.
Realmente, o que se pretendia, em obter
a concessão para negociá-la lá fora
quando razoável seria que quem
pleiteasse a concessão no Brasil de fato
não fossem intermediários e sim aqueles
interessados na exploração do objeto do
contrato?
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Êsse seria, realmente, o
modo honesto de obter a concessão.
O SR. BERNARDES FILHO: – São
esclarecimentos que corroboram os do
nobre colega, quando declara que o Sr.
Percival Farquhar, representante do
grupo que pretendia a exploração do
minério, nada podia resolver. Não era
banqueiro nem dispunha de autofinanciamento. O que se pretendia ora
obter a concessão para depois negociá-la
lá fora, salvo esclarecimentos de V. Ex.ª,
em contrário. Minha memória talvez tenha
falhado...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sr. presidente, o aparte do nobre senador
Bernardes Filho me faz lembrar uma
conversa do general Dantas Barreto
travada com o Sr. Euzenio Dodsworth,
engenheiro de escol e figura deveras
respeitada em nosso país. Chefe da Casa
Dodsworth, desta cidade, conseguiu
para a sua firma, em 1913, a concessão
dos
serviços
de
eletricidade
e
bondes elétricos do Recife. Ganhou a
concessão, vencendo outras firmas na
concorrência.
Dois dias depois de decidida a
preferência da sua firma, o Sr. Dodsworth
foi fazer uma visita ao governador Dantas
Barreto. Esse lhe perguntou: – Quando
começam as obras?". – Respondeu-lhe o
chefe da Casa Dodsworth: – "Sr.
Presidente, agora vou a Paris ter com os
banqueiros. O que possuímos é, por
enquanto, uma concessão. Baseado nela,
iremos organizar a companhia em Paris
ou Londres. Lançaremos na Bolsa a
emissão dos títulos, para com êles fazer
dinheiro, adquirir o material e custear as
obras aqui".
O SR. BERNARDES FILHO: –
Permita-me V. Ex.ª outro aparte. Veja V.
Ex.ª, o sentido destas palavras e como é
perigosa uma concessão nesses têrmos.
Ela obrigava o Estado que a devia
executar. Mas, dada a quem não tivesse
idoneidade financeira para o cumprimento
de uma concessão dessa natureza, que
garantias teria o Estado, se seu possuidor,
indo ao estrangeiro negociá-la, não
conseguisse fundos para a exploração e o
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trabalho? Qual a garantia do Estado?
Nenhuma.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
O general Barreto, esfregando o polegar
no
indicador,
volveu-se
para
concessionário, e disse-lhe perplexo:
"Mas, então, o sr. não tem o
"chumbinho"?" Respondeu-se o Sr.
Dodswarth: – "Geenral, o senhor acha
que se eu tivesse este "chumbinho"
estaria em Pernambuco, há seis meses,
lutando e suando para ter esta
concessão? General, nenhum homem no
planeta, possuidor do "chumbinho" a que
V. Ex.ª se refere, aqui estaria
desempenhando
o
papel
que
desempenho, há meses".
Em toda a parte do mundo civilizado
os negócios não correm de outra forma. O
homem de espírito aventureiro, plus de
idoneidade
moral,
consegue
uma
concessão. Em seguida, para obter o
capital, vai ao mercado onde se levanta o
dinheiro, onde as economias do público
estão à disposição dos banqueiros, para
financiar os negócios lícitos. Tampouco
os banqueiros têm dinheiro. Uma das
nossas ilusões mais pueris é pensar que
o banqueiro moderno tem dinheiro. Isto
acontecie com o banqueiro de outros
tempos.
O banqueiro é um intermediário: é o
homem que recebe um depósito, vamos
dizer, do senhor ApoIônio Sales ou do
representante da Paraíba, Sr. Veloso
Borges
–
ambos
personalidades
capitalisticas, este com os seus
madapolões e aquele com os ovos de sua
granja, e deposita-o no Banco do Senador
Bernardes Filho, homem que todo dia
opera com milhões de cruzeiros e
também não tem dinheiro, porque o que
ele nos empresta é o que alugou do
senador Apolônio Sales ou mereceu a
confiança do senador Veloso Borges,
para pôr no seu Banco do Comércio.
O banqueiro é um intermediário.
Apenas merece a confiança do público
prestamista; é o cidadão que discrimina
os negócios e assume a responsabilidade
do emprego do dinheiro dos seus
depósitantes.
O SR. ARTHUR BERNARDES: – A
tesa que sustento não é a de que o
banqueiro tenha ou não dinheiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não tem, repito. O que ele possui é
crédito, é conceito público, para receber
dinheiro dos outros e aplicá-lo.
O SR. BERNARDES FILHO: – O
govêrno para resolver um problema dessa
magnitude, se tiver um pouco de
clarividência, deve, ele próprio, buscar
contato com os banqueiros, como V. Ex.ª
prefere, nunca, porém fazer concessões
dessa natureza para serem negociadas
com terceiros. Tenha, então, o govêrno
etnendimentos diretos. No caso da Itabira,
a que me referi, convenhamos: se Minas
Gerais não possui hoje uma Volta
Redonda, essa Siderurgica que todos
sabemos quanto custou de esforços aos
brasileiros, foi porque a emprêsa não
aceitou essas condições. Esta, a verdade.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
No tempo em que era advogado da
Itabira, a usina, até aumentada de 150
para 250 mil toneladas estava na minuta
do contrato que ofereceu ao govêrno
estadual.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os tímpanos): – Pondero a V. Ex.ª que
faltam apenas dois minutos para findar a
hora do expediente.
O SR. BERNARDES FILHO (Pela
ordem): – Sr. Presidetue solicito de V.
Ex.ª consultar a Casa sobre se concede a
prorrogação da hora do expediente para
que o nobre orador, Senador Assis
Chateubriand
possa
terminar
seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba
de
ouvir
o
requerimento
do
nobre
Senador
Arthur
Bernardes,
de prorrogação da hora do expediente, a
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fim de qeu o ilustre Senador Assis
Chateaubriand
possa
concluir
seu
discurso.
Os Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre
Senador Assis Chateaubriand.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sr. Presidente, equivoquei-me até hoje
com a formação do Senador Bernardes
Filho, Supunha o sólido e prático homem
de negócios. Entretanto, encontro-o aqui
em Ouro Preto, às voltas com os
bachareis românticos da Inconfidência.
O SR. BERNARDES FILHO: – Veja
V. Ex.ª que as aparências enganam.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Vendo-o ligado a tantos investimentos
industriais e bancários, acreditava que S.
Ex.ª possuia cabedais próprios e que S.
Ex.ª tinha sobre banqueiro o mesmo
ceticismo meu, isto é, o banqueiro faz
apenas fogo de artifício e o pirotécnico do
capital. Na realidade, o banqueiro é um
intermediário, não tem dinheiro, pois
administra as economias dos outros. E e
Ex.ª merece confiança para administrá-las
muito bem, porquanto em seu banco
estão depositados mais de um bilião de
cruzeiros, capital que não lhe pertence e
cuja aplicação é confiada à sua
capacidade e à dos sesu companheiros.
O SR. BERNARDES FILHO: – V.
E.x.ª ainda permite um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
V. Ex.ª tem toda a liberdade para dá-lo.
O SR. BERNARDES FILHO: – É
bom esclarecer, quando V. Ex.ª me
aponta como banqueiro ou diretor de
banco, que talvez eu seja antes, modesto
bancário, porque exerço função mais
compatível com minha profissão do que
propriamente com a de banqueiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
V. Ex.ª é diretor de um banco e acionista
de uma "holding" que detem o controle
dessas ações.
O SR. BERNARDES FILHO: – É
conveniente fazer-se a distinção, para
não parecer que eu seja banqueiro no
sentido de empregador.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
V. Ex.ª é mais do que isso. Basta ler as
atas das assembléias gerais do Banco do
Comércio, para verificar que ali existe
uma organização que controla a maioria
das ações do Banco, e da qual o senador
Bernardes Filho e membro conspícuo.
Voltando à linha de nosso debate,
cumpre reconhecer que a efetivação de
um
negócio,
que
depende
de
concorrência, quase sempre lndepende
do que a ganhou. O que acontece até
mesmo é ele escapar-lhe das mãos. Um
homem idoneo e capaz, conhecido pela
sua sisudez, levanta a concessão e vai,
depois,
procurar
os
bancos
de
investimento para que lhes examinem o
negocio e decidam da sua viabilidade,
90% dos empreendimentos econômicos
não tiveram outro caminho para a sua
constituição. Sem o banqueiro de
investimento,
ser-lhe-á
impossível
demarrar.
O SR. BERNARDES FILHO: – V.
Excia. devia esclarecer o caso da
Itabira.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
O Sr. Percival Farquhar tinha, por trás de
si, antes de tudo, a confiança do proprio
grupo da Itabira Iron, Ore Company em
Londres, e do grupo da Vitoria Minas. Ele
tinha poderes para tratar do assunto, da
exportação do minerio de construção da
Usina em Natividade, Minas Gerais. O
valor da emissão da Itabira era de 42
milhões de dólares para a estrada de
ferro, a usina e o porto de Santa Cruz, na
margem do rio Perequê-assú.
O SR. BERNARDES FILHO: – Vê
portanto, v. excia., que, ao contrário do
que afirma, o Sr. Percival Farqhuar tinha
poderes para tratar com o govêrno de
Minas...
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Tinha, e de banqueiros de prol.
O SR. BERNARDES FILHOS: –
...para dizer se a Itabira estava ou não
disposta a aceitar a substituição da
palavra "poderá" pela palavra "deverá".
Nunca a Itabira concordou com essa
substituição, donde se infere – e o Sr.
Bernardes o afirmou durante toda vida –
que a Itabira nunca pretenderá montar a
usina siderurgica no Brasil, visando
apenas concessão.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – É interessante o que o
senador Bernardes Filho acaba de
revelar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Isto se terá passado depois de minha
saída da Companhia. Deve ter ocorrido
de outubro de 1924 em diante, porque eu
próprio levei ao govêrno de Minas o
projeto de uma usina siderúrgica em
Natividade, hoje Aimorés, equivalente a
250 mil toneladas.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Permita v. excia. uma último aparte.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Com todo prazer.
O SR. BERNARDES FILHO: – V.
Excia. me dá ensejo para declarar ao
Senado que lhe trarei, nos próximos dias,
as palavras proferidas pelo Sr. Arthur
Bernardes na Câmara dos Deputados,
sobre
a
Itabira,
esclarecendo
e
documentando amplamente o assunto. V.
Excia., então, verá que está atrasado nas
informações.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
As que presto são relativas a fatos
ocorridos quando estava envolvido como
profissional de advocacia nos negócios da
empresa com o govêrno de Minas. Nessa
época eu não era mais jornalista.
Devo reconhecer, em perfeita boa fé,
que não havia em Minas, quando por ali
eu andava, maior interesse pela grande
siderurgia. Por outro lado, em Minas
Gerais, o sentimento do povo estava
muito trabalhado por um brilhante
colaborador dos Diários Associados, de
quem eu divergia terrivelmente, o Dr.
Matta Machado. A palavra desse
completo
parlamentar,
tinha
muita
ressonancia no espírito mineiro. Era ele
radicalmente contrario a que se fizesse a
indústria
metalurgica
no
Estado,
alegando, que o sentimento dos mineiros
estava ligado à expansão tranquila de um
mundo agro pastoril, e se fez eco desse
sentimento, no inicio do seu govêrno, em
30, tambem o Sr. Getulio Vargas.
Indiretamente, até 1938, o chefe do
govêrno provisório ajudou e estimulou a
pequena siderurgia mineira.
Nesse sentido, naquela época,
Minas Gerais tinha quase toda a sua elite
política conduzida por um dos mais
rústicos reacionários, que tenho uma
conhecido na questão de exportação e
transformação do mineiro de ferro
brasileiro – o Dr. Clodomiro de Oliveira.
Esse engenheiro exercia verdadeira
ditadura intelectual, sobre os homens
públicos do seu Estado. Era um primtivo,
e quase um primitivo.
O SR. BERNARDES FILHO: – Um
grande brasileiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Não participo da opinião de V. Excia. Só
se e pelo patriotismo, mas esse mal
esclarecido. Uma noite leu-me, até às
duas horas da manhã, o Dr. Cledomir de
Oliveira, o relatório que preparava para o
presidente Arthur Bernardes, a propósito
do combate cerrado que dava a toda e
qualquer forma de exportação de minerio.
As tantas, tendo-se apagado a luz
elétrica, o secretário, da Agricultura do
presidente Bernardes ILEGÍVEL de
algumas velas de ILEGÍVEL, e ILEGÍVEL
na leitura. Tive que suportar durante nove
horas e meia, um debate com aquele
ILEGÍVEL bravio ríspido e sincero,
ILEGÍVEL, mas a simples leitura do seu
memorial sobre o ferro brasileiro.

O SR. BERNARDES FILHO: – Era
um abnegado.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Um tibetano, que não queria contacto de
espécie alguma com a civilização.
No dia seguinte, conversando com
este admirável homem, que era tambem
professor do ilustre senador Bernardes
Filho e meu, o Dr. Mendes Pimentel,
advogado da Companhia, disse-me ele: –
"No fundo, nós mineiros, temos de
reconhecer que a sua tese de esburacar
Minas não é que poderá haver de
sugestivo para o nosso progresso".
Na realidade, o ambiente de Minas, a
opinião pública, na época em que por ali
andei, era inteiramente hostil à Itabira.
Faço esta asserção em abono da posição
em que se colocava o Sr. Arthur
Bernardes. S. Excia. refletia muito o povo
de sua terra.
Agora, Sr. presidente, responderei
ao nobre senador Attilio Vivacqua, sôbre
a indiferença que tem Estados Unidos,
Alemanha, Inglaterra, Suécia, etc., no
tocante ao problema da exportação dos
minerios do seu subsolo. Nenhum desses
países tem maior preocupação com o
esgotamento das fontes minerais, que
abastecem suas indústrias, neste ou
naquele
campo
de
atividade
manufatureira.
O Senado vai ver que a média anual
de exportação de metais não ferrosos,
dos Estados Unidos foi, nos anos de 1936
a 1940, de 187 milhões de dólares, e, no
ano de 1951, de 183 milhões de dólares.
Pois bem, sabem os nobres colegas
quanto os Estados Unidos importaram, o
ano passado, de metais não ferrosos? –
760 milhões de dólares. Quer dizer,
quase
se
esgotam
as
reservas
domésticas mas como se trata de uma
nação que se super-capitalizou, não lhe
escasseiam recursos para ir buscar
minérios em qualquer parte do mundo.
Tal a política que devemos tambem
fazer. Exportar fazer dólares, e com os
dólares que acumulam o Brasil, criar
fontes novas de riqueza nacional.
Quando, um dia, o presidente Arthur
Bernardes me declarava que Minas
aguardavam ciumentamente, durante 200
anos, suas jazidas de minério, respondilhe, incontinenti: – "Venda, senhor
presidente, venda, então, desde já, o seu
minério; converta-o em ouro, e daqui a
200 anos terão os nossos descendentes
montanhas de ouro e não de minérios de
ferro, em Minas Gerais".
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V.
Ex.ª dá licença para outro aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Com todo o prazer.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Na
verdade, uma das acusações feitas ao
presidente Bernardes era a da que S. Ex.ª
estava
guardando
essas
imensas
montanhas de ferro...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Para o futuro.
O SR. ATILLIO VIVACQUA: – ...o
que elas seriam inesgotáveis. Sabe V.
Ex.ª que os calculos feitos hoje e aceitos
pelo Conselho Nacional de Economia,
mostram que o Pico de Caué pode ser
ilegível um ano pela indústria americana.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Viva, então, o Brasil, que o terá vendido
logo e feito muito ouro com sua
exportação.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Já
estamos ameaçados do esgotamento das
jazidas de Ilegível Minas Gerais. Assim,
não havia naquela ocasião senão o
pressentimento
de
um
grande
patrimonio que se ilegível contra o
otimismo
de
outros
brasileiros
inclusive segundo o qual o Brasil
possuiria jazidas de ferro que
poderiam ser ilegivel por milenios e
milenios
ilegivel
minério
á
vontade.
Ilegível
por
exemplo
que o ilegível do ilegível jazidas
ilegível que, ao contrário é de uma
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percentagem bem menor. Não houve,
portanto, uma atitude ele avareza nativista
diante de uma suposta ilimitada opulencia.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Avareza de montanhês.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Houve,
sim, prudência providencial, porque, talvez,
nem os nossos geólogos tenham motivo
para qualquer pessimismo.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Desejo prestar mais um esclarecimento.
Há um problema limito próximo da
matéria em foco.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Teremos o maior prazer em discuti-lo e
esclarecê-lo aqui.
O SR. BERNARDES FILHO: – Muito
obrigado. A própria Volta Rendonda – não
posso afirmá-lo porque não sou técnico
no assunto, mas já ouvi dizer – não
disporá, dentro de 5 anos, de minério
para suas necessidades, dentro do
sistema de transportes existente no local
onde ela busca hoje o minerio. Quer dizer
que Volta Rendonda, dentro de pouco
mais de 5 anos, terá de enfrentar não só
o problema da busca do minério em
outros sítios, como o do transporte,
porque, possivelmente, onde vai buscá-lo
hoje, através da Central, dentro de 5 anos
não o encontrará mais para suas
necessidades. Veja v. ex.ª que o
problema é realmente complexo, não
podendo ser discutido nem examinado
simplesmente, como v. ex.ª pretende,
dentro da tese de deixarem-se montanhas
de ouro para exploração daqui a 200
anos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Fica a
lição dos fatos históricos, que a nossa
geração assistiu.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Temos de fazê-lo em
função de futuro, defendendo-o para as
gerações de amanhã.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
A luz da experiência de povos que devem
ter estudado o problema com melhor
critério cientifico e técnico, que os nossos.
Disse, há pouco, o senador Attilio
Vivacqua que, no Cauê, não haverá mais
que 30 milhões (?). Sabe V. Ex.ª quanto
representaria êsse volume de ferro pelos
preços de hoje? – Quinhentos e quarenta
milhões de dólares! Aplicada direitinho no
Brasil, esta soma, por homens com senso de
economia, produziriam um impulso de
riqueza, um movimento de prosperidade, um
incremento de fontes de produção agraria, e
sobretudo pecuária, meu nobre colega, que
logo tirariamos o povo do quadro de miséria
e fome que ele atravessa.
O Brasil precisa sair urgentemente
da endemia da fome em que vive,
alimentando o seu povo com 1.600 ou
1.700 calorias, quer dizer, fazendo gente
de esqualidos farrapos humanos.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Ninguém contesta V. Ex.ª, apenas
divergimos no modus faciendi.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Negar materias primas em forma tão
ciumenta, de índio de tamoio, representa
o que? A estagnação do progresso do
país, a paralisação do seu crescimento.
Se V. Ex.ª se dirigir agora a Carteira de
Exportação e Importação do Banco do
Brasil, verificará que ali se negam
recursos para as necessidades mais
essenciais da vida do Brasil.
Vou contar a V. Ex.ª um fato
impressionante. A Carteira de Exportação e
Importação do Banco do Brasil esta negando
dólares e libras para que o Brasil possa
continuar a sustentar estas correntes de
importação de ilegível que alimentam os
parques, canavieiros de Pernambuco e São
Paulo e tambem em parte, o parque
artuzeiro do Rio Grande do Sul.
O SR. BERNARDES FILHO: – Está
negando por não ter ou por não querer dar?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Por não ter, reconheço ilegível.
Era, porém mil vagas preferível
racionar
o
ilegível
que
negar

150
2316

Têrça-feira 31

licenças
para
adubos.
Há
duas
pensonagens a meu ver homericas no
Brasil de hoje: o diretor da Carteira de
Câmbio e o diretor da Carteira de
Exportação e Importação do Banco do
Brasil. Esses homens têm de dividir um
pão que não possuem; e a divisão desse
pão meio fluido significa baixa crescente
do nosso mercado de dólares, de moedas
fortes, de boas divisas, determinando o
estado de insatisfação que se encontra
em tôda parte.
Estamos ameaçados de parar,
dentro de 20 dias, a televisão em São
Paulo, porque a Carteira de Importação
não tem aquiescido, há mais de três
meses, aos nossos pedidos de licença
para importar válvulas, que custam mil e
mil e duzentos dolares, e outras peças de
reposição.
O SR. BERNARDES FILHO: – Veja,
nobre senador Assis Chateaubriand, que
estou de acôrdo com V. Ex.ª Discordo do
meu ilustre colega, senador Kerginaldo
Cavalcanti, quanto ao empréstimo de 300
milhões de dólares.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sem esse empréstimo, o nobre senador
iria fazer companhia aos kedapalos no
sertão do Brasil Central.
O SR. BERNARDES FILHO: –
Tomado Com o sentido de prolongar o
prazo de pagamento dos atrasados
comerciais, aliviará imediatamente a
Carteira de Câmbio, e, assim, essa
poderá atender, um pouco que seja, às
necessidades urgentes do Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Afirmo ao senador Kerginaldo Cavalcanti:
se o empréstimo não fosse concedido, eu
teria de emprestar a s. excia, a minha
indumentaria de indio caeté, a fim de que
o nobre colega se apresentasse aqui
vestido de arco e flecha, pois o senador
Veloso Borges não teria câmbio para
importar as anilinas com que tingir seus
madapulões. (Riso).
O SR. VELOSOS BORGES: – É
verdade. E estamos suplicando, há muito
à ilegível.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
De qualquer forma, o senador Kerginaldo
Cavalcanti, terá em nossa maloca à sua
disposição, tanga, arco, flechas e cocar
com que se apresentar ao Senado. Todos
nós também não andaríamos de outro
modo, porque o crédito comercial
brasileiro estaria inteiramente deteriorado,
para se poder comprar dezenas de
materias primas das quais precisamos.
Sr. presidente, há um aspecto sério
de que nós brasileiros não cuidamos na
efetivação do total de créditos de 410
milhões que nos fez o Banco Mundial.
Desejo abordá-lo com o fim de chamar a
atenção do presidente da Republica. O
assunto merece ser meditado por aqueles
que têm a autoridade do Executivo em
mãos.
A Comissão Brasil-Estados Unidos
deve aprovar uma série de empréstimos
até aquele valor de 410 milhões de
dólares, para o incentivo tanto das
indústrias privadas nacionais, como dos
serviços públicos. Já está em 200
milhões, o número dos negócios
sancionados pela Comissão Mista.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – Esclareçamos isso.
Lembro a V. Ex.ª que me deve um aparte.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Pois bem, Sr. presidente a serie de
empréstimos há pouco anunciada corre o
risco de não ser aprovada pelo Banco,
por uma circunstância que ocorreu a
muito poucos brasileiros: a Banco Mundial
não é uma instituição estritamente
americana. O Brasil possui um membro
na sua diretoria aliás, espírito brilhante e
esclarecido – o Dr. Otávio Paranaguá.
França e Inglaterra ali tem, também, os
seus membros no Board. Pois bem: até
hoje o Brasil não esclareceu a situação
do Govêrno Federal vis-a-vis dos
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portadores das obrigações da Port of
Pará e, menos dos acionistas da E. F.
São Paulo-Rio Grande.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Pois não.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – Deixemos um pouco
de lado a indumentária indígena...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Esse planejamento local.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – ...e entremos no ponto
de vista mais objetivo da referência que V.
Ex.ª acaba de me fazer e o senador
Bernardes
Filho
também.
É
um
esclarecimento que desejo prestar. Não me
opus a esse empréstimo, pelo contrário.
Sempre julguei que os Estados Unidos...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Davam pouco.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – deviam ter a bolsa
mais larga para emprestar dinheiro ao
Brasil. Entenda-se bem. Declarei que, de
qualquer sorte, o empréstimo ficou lá
mesmo, na América do Norte.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
E era para ficar; só assim poderia o Brasil
sustentar o seu crédito.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – Sob certo angulo êle foi
mais de interesse dos Estados Unidos do
que própriamente nosso. Daí concluir-sê
que me opus a esse empréstimo que julgo
não devera ser feito, é avançar muito, é ir
muito longe. Não declarei tal coisa.
O SR. BERNARDES FILHO: – Aliás
não declarei que V. Ex.ª se tivesse oposto.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – Eu me refiro as
conclusões tiradas pelo Sr. Assis
Chateaubriand.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
S. Ex.ª queria mais; achou pouco o que
se tomou. O senador Kerginaldo
Cavalcante desejava que o dinheiro
viesse para cá. Se assim fosse, não
poderia dar qualquer resultado uma vez
que o seu destino consistia em tonificar o
crédito comercial brasileiro nos Estados
Unidos. Se os dólares viessem para o
Brasil, a situação seria o "statu quo".
Permaneceriamos tão derrotados como
dantes. O Brasil continuaria sem crédito
comercial nos Estados Unidos.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – Duas pontas tem essa
argumentação. Numa V. Ex.ª se situa
noutra eu me coloco. Declarei que de
qualquer
maneira
o
empréstimo
beneficiou sobretudo, os exportadores
norte-americanos. Afirmei que, sob certo
aspecto favoreceu o nosso crédito,
porque, se nos encontramos numa
situação como esta, um empréstimo só
pode melhorar as nossas possibilidades
creditoriais. Isto é verdade. A minha
censura, porém, continua de pé; continuo
a dizer que os Estados Unidos da
América do Norte não mostraram para
com o Brasil a cordialidade que seria
necessária: para com o Brasil que perdeu
trinta navios, que gastou dez biliões de
cruzeiros com a Fôrça Expedicionária,
que deu solidariedade integral aos
Estados Unidos. Não foi ao nosso país
que o Sr. Edward MilIer ofereceu
duzentos milhões de dólares como
aconteceu com a Argentina, que lhe
negou tudo e não fez nenhum sacrifício.
Para nós, exigências como a da
concessão da Itabira como o senador
Bernardes Filho acaba de fazer ver
ao Senado. Este o espírito de
colaboração que nos tem manifestado os
Estados Unidos. Como brasileiro e

admirador daquele grande povo e nação,
não posso deixar de censurar o seu
Govêrno e o seus homens de negócios.
Esta, a linguagem dos nacionalistas
brasileiros.
O SR. ONOFRE GOMES: –
Frequentemente indago por que ocorreu
isso dentro do prazo relativamente tão
curto. Há um ano, a situação do Brasil em
relação a divisas não era esta.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
É explicável o fato.
O SR. ONOFRE GOMES: –
Como explicar a queda quase em
vertical?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Neste ponto temos de defender um pouco
os brasileiros.
O SR. ONOFRE GOMES: – V. Ex.ª
acha?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
O Dr. Otávio Paranaguá durante o
govêrno do general Eurico Gaspar Dutra
dirigiu mais de um relatório ao presidente
da República. Neles transmitia-nos
opiniões muito generalizadas nos circulos
americanos que nos davam a guerra da
Coréia como ponto de partida da Terceira
Guerra Mundial. Li um desses relatórios.
Dizia S. Ex.ª que a guerra da Coréia
poderia determinar a terceira conflagação
mundial.
O SR. ONOFRE GOMES: – Em que
se baseou aquela sumidade para errar
tão profundamente? Não se pode agir tão
levianamente. A verdade é que estamos
hoje, indiscutivelmente quase sem
crédito.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Estariamos, se não fosse o café
e empréstimo americano de 300
milhões.
O SR. ONOFRE GOMES: – Não
tinhamos, entretanto necessidade de
experimentar tal provação, desde que os
senhores Paranaguás que andam por aí,
não se julgassem com a bravura de
suportar um panache tão brilhante, mas
tão enganador. Com técnicos desse
quilate, não tenha o nobre orador dúvida,
iremos a guerra.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Ou a guerra V. Ex.ª não conhece o
Dr. Paranaguá, o diretor brasileiro
do Banco Mundial. É um paulista de
elevada competência e rara sisudez.
Honra o Brasil onde quer que nos
represente, posso dar testemunho disto a
V. Ex.ª.
Sr. Presidente a verdade é que
a guerra estava a vista. O general
Eurico Gaspar Dutra, porém, não
acreditou na propagação da guerra
da Coréia e não acreditando, deixou
de adotar maiores providências no
sentido de suprir o país de materias
primas que lhe permitissem atravessar
dois anos de restrição na remessa
dessas
materias
primas
pelos
Estados Unidos, uma vez o mundo
conflagrado.
Ascendendo o presidente Getulio
Vargas, ao govêrno num só dia
a Superintendência da Moeda e
do
Crédito
através
da
Carteira
de Exportação e Importação do Banco
do Brasil despachou pedidos de
importação no valor de um bilião e
duzentos e cinquenta milhões de
dólares.
O SR. ONOFRE GOMES: – De
materias primas destinadas as indústrias.
Como explica então V. Ex.ª a pressão
exercida pelas Indústrias sôbre o
govêrno, inclusive para elaboração da lei
do câmbio livre, alegando não disporem
de
materias
primas
e
estarem
impossibilitados de importar máquinas ou
sobressalentes?
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
As licenças foram concedidas em 1951.
Já lá vão dois anos Nesse período o
Brasil viveu numa louca euforia de gastar
e desperdiçar. Veja o Senado o que se
compra só de whisk e de automóveis
privados.
O SR. ONOFRE GOMES: – Então,
não havia administração.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Ocorreram algumas facilidades, não há
dúvida. Conheço por exemplo um
episódio ocorrido com as indústrias de
cobre e de alumínio.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os timpanos): – Pondero ao nobre
orador que faltam dois minutos para
término da Prorrogação da hora do
expediente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAD: –
Concedemos só para aquelas indústrias
licenças no valor de doze milhões de
dólares, para importar produtos semiacabados e acabados de que havia
similares no Brasil. Caros é verdade, mas
havia.
O fato é que, abrindo-se as
comportas da Carteira de Exportação e
Importação do Banco do Brasil, foram
concedidas licenças superiores as
possibilidades em divisas fortes do país.
Isso determinou o encilhamento do
crédito nacional.
O SR. ONOFRE GOMES: – Assim
como o Sr. Paranaguá se baseou em
informações
impreciosas
os
administradores das nossas finanças
cometeram o mesmo engano. E as
consequências aí estão.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Sr. Presidente, não pude sequer entrar no
assunto que me trouxe a tribuna.
Comecei a lavar a peça do nobre
deputado Euvaldo Lodi e esperava
enxaguá-la. Não cheguei, todavia, sequer
a lavá-la. (Riso).
Eis porque solicito a V. Ex.ª que me
inscreva para qualquer dia da semana
vindoura a fim de poder discutir a matéria.
O SR. ALVARO ADOLFO: – Sair do
prólogo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Seja porém, como for a verdade é que
o Senado dedica excepcional atenção
a esse e outros problemas da nação,
que os acompanha com desvelo.
Devemos continuar a fazer nossas
sabatinas porque permitem ao povo
brasileiro por-se em dia com problemas
fundamentais já não digo para o
seu crescimento, mas para que êle
não continue retardado como já
estamos em relação a outros países.
(Palmas).
Aplausos. Sr. presidente, devem
ser dirigidos a casa pela tolerância com
que me ouve e pela inteligência que
revela no trato dos magnos problemas
nacionais.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTE: – Os jornais publicando e
divulgando nossos debates, permitem que
a nação conheça a opinião do Senado e
saiba que aqui discutimos assuntos de
interesse nacional.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: –
Era o que eu tinha a dizer sôbre um
assunto que nem encetei a ventilá-lo.
(Muito bem, Muito bem Palmas. O orador
é cumprimentado).
SENADO FEDERAL
O Sr. Diretor Geral, pela Portaria nº
17 de 26 de março corrente, resolveu
designar o Oficial Legislativo classe M.
João Alfredo Ravasco de Andrade, para
secretário da Comissão Especial para
conhecer do Veto oposto pelo Sr.
Presidente da Republica ao Projeto de Lei
nº 179 de 1951 na Câmara e 186 de 1951
no Senado que modifica o artigo 3º da Lei
número 494, de 26 de novembro de 1948
e dá outras providências.
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Presidente – Marcondes Filho.
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Ravasco de Andrade.
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1º Secretário – Alfredo Neves,
parecer sôbre o Projeto de Reforma
Auxíliar – Carmem Lúcia de
3º Secretário – Vespasiano Holanda Cavalcanti.
Prisco
dos
Santos
– Constitucionai nº 2, de 1949.
Martins.
Reuniões – Quartas–feiras, às Presidente.
3º Secretário – Francisco Gafiotti. 15,00 horas.
Aloysio de Carvalho – presidente.
Luiz
Tinoco
–
Vice4º Secretário – Ezechias da
Dario Cardoso.
Presidente.
Rocha.
Comissão de Redação
Francisco Gallotti.
1º Suplente – Costa Pereira.
Vivaldo Lima.
Anisio Jobim.
1 – Clodomir Cardoo –
Mozart Lago.
2º Suplente Prisco dos Santos. Presidente.
Camilia Marcio.
Costa Pereira.
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor
2 – Joaquim Pires – ViceSecretário
–
Frankiio
Geral da Secretarias do Senado.
Carlos Lindemberg.
Presidente.
Palmeira, Diretor de Seviço.
1º – Ivo d'Aquino – Presidente.
Clodomir Cardoso.
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3 – Veloso Borges.
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Comissões Permanentes
4 – Costa Pereira.
Bernardes Filho.
5 – Aloysio da Carvalho.
Comissão de Economia
Comissão de Finanças.
Marcondes Filho.
Secretário Glória Fernandina
Pereira
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–
Presidente.
1º –- Ivo d'Aquino – Presidente.
Domingos Velasco.
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2 – Lamar de Goís – ViceAuxíliar – Nathercia Sá Leitão.
Landulpho Alves – ViceOlavo Oliveira.
Presidente.
Reuniões às quarta-feiras às 16 Presidente.
João Villasbõas.
3 – Alberto Pasqualini.
horas.
Sá Tinoco.
Secretário – Aurea de Barros
4 – Alvaro Adolfo.
Rego.
5 – Apolônio Sales.
Assis
Chateaubriaud.
Comissão de Relações Exteriores
6 – Carlos Lindenberg
Júlio Leite.
Comissão Especial para emitir
7 – Cesar Vergueiro.
Mello Vianna – Presidente.
parecer sôbre o Projeto de Reforma
Euclides Vieira.
8 – Domingos Velasco.
Mathias Olympio – Vice
Constitucional de 1951
9 – Durval Cruz.
Plinio Pompeu.
Pesidente.
I0 – Mathias Olympio.
Secretário – Aroldo Moreira.
11 – Pinto AIeixo.
Djair Brindeiro.
Mello Vanna – Presidente.
Reuniões às quintas-feiras.
12 – Plínio Pompeu.
Bernardes
PiIho.
Olavo Oliveira – Relator.
13 – Veloso Borges.
Comissão de Segurança
Ferreira de Souza.
14 – Vitorino Freire.
Dario Cardoso
Nacional
15 – Walter Franco.
Georgiro Avelino.
Anisio Jonim
Secretário – Evandro Vianna
Pinto Aleixo – Presidente.
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Filho.
Canuto meroio.
Diretor do orçamento.
Rouniões às seguindas-feiras,
Onofre Gomes – ViceReuniões às quartas e sextasClodomir Cardoso.
às 16 horas.
Presidente.
feiras, às 16 horas.
Ivo d'Aquino.
Sacretário – Lauro Portella.
Ismar de Gois.
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Alfredo Neves.
Magalhães Barata.
Comissão de Saúde Pública
Ferreira de Sousa.
Silvio Curvo.
Dario Cardoso – Presidente.
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Coelho
–
Presidente.
Aloyoio de Carvalho.
Aloyato de Carvalho – Vice
Walter Franco.
Presidente.
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Simoh
–
ViceJoão Villasboas.
Roberto Glasser.
Anizio Jobim.
Presidente.
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Secretário – Ary Kerner
Attilio Vivacqua.
Prisco Santer.
Veiga de Castro.
Albaros Parqualins.
Camilo Mercio.
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Clodomir Cardoso.
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Antônio Bayma.
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Secretário Aurea de Barros
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de
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de Andrade.
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1 – Senador Carlos Gomes
Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Comissão Especial de Revisão do Côdigo
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de Oliveira – Presidente.
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Comercial
Comunicações e Obras Públicas
2 – Senador Luis Tinoco –
Auxílliar Marilia Pinto Amando.
Vice-Presidente.
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Euclydes Vieira Presidente.
3 – Senado Othon Mader.
1 – Alexandre Marcondes Filho –
hora.
4 – Senador Kerginaldo Presidente.
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Gomes
–
Vice
Cavalcanti.
Presidente.
2 – Clodomir Cardoso – Vice
Comissão de Educação e Cultura
5 – Senador Hamilton presidente.
Alencastro Guimarães.
Nogueira.
1 – Flávio Guimarães –
3 – Ferreira de Sousa – Relator
6 – Serador Ruy Carneiro
Othon Mãder.
Presidente.
Geral.
7 – Senador Cicero de
Antônio Bayma
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice
4 – Attílio Vivacqua.
Secretário – Francisco Soares Vasconcelos. Secretário – Pedro
Presidente
de Carvalho Muller.
3 – Aréa Leão.
Arruda.
5 – Victorino Freirs.
Reunião – Segundas-feiras,
4 – Hamilton Nogueira
Reuniões – Quartas-feiras às
Secretário – João Alfredo ilegivel de
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16 horas.
5 – Lavindo Coelho.
Andrade.
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Comissão Especial para Estudo da
concessão dos Direitos Com a Mulher
Brasileira

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

Mazail Lago – Presidente.
Álvaro Adolpho – Vice-Presidente.
João Villasboas.
Gomes de Oliveira.
Attilio Vivacqua.
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MURILO FERREIRA ALVES
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Victorino Freire.
Secretário – Ninon Borges.

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
AVENIDA RODRIGUES ALVES,1

Comissão
Especial
de
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materiais das instalações da Justiça do
Distrito Federal e órgãos relacionados
Mello Vianna – Presidente.
Alencastro Guimarães – Relator.
Attilio Vivacqua.
Camilo Mercio.
João Villasboas.
Secretário – Ivan Palmeira.
Auxiliar – Elza G. Schroeder.
Comissão Especial para emitir
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o
Projeto
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1952
Mello Vianna – Presidente.
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Semestre.............................
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Ano......................................
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Ano.......................................
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Attilio Vivacqua – Relator.

Djair Brindeiro

Aloysio de Carvalho.

Ezechias da Rocha.

Camilo Mércio.

Cícero de Vasconcelos.

Anisio Jobim.

Pinto Aleixo.

Clodomir Cardoso.

Sá Tinoco.

Gomes de Oliveira.
João Villasbôas. (*).

Alfredo Neves.

Ivo d'Aquino.

Mozart Lago.

Carlos Saboya.

Bernardes Filho.

Alfredo Neves.

Marcondes Filho.

Mozart Lago.
Alencastro Guimarães.
(*) Substituído pelo Senador
Hamilton Nogueira.
Secretário – Luiz Carlos Vieira da
Fonseca.
Comissão Parlamentar de Inquérito
sôbre o almento

Domingos Velasco.
Costa Pereira.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Othon ilegível.
Ivo d’Aquino.
Camilo Merenl (26).

Francisco Gallotti – Presidente.
Mozart Lago – Vice-Presidente.
Julio Leite.
Landulpho Alves.
Mário Motta.
Secretário – Lauro Portella.
ATA DA 12ª SESSÃO EM 31 DE
MARÇO DE 1953
Presidência dos Srs. Café Filho,
Presidente;
Alfredo
Neves,
1º
Secretário e Marcondes Filho, VicePresidente.
Ás 14,30 horas comparecem os
Senhores Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Anísio Jobim.
Prisco dos Santos.
Álvaro Adolpho.
Antônio Bayma.
Arêa Leão.
Mathias Olympio.
Onofre Gomes.
Kerginaldo Cavalcanti.

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior
Semestre.........................
Cr$ 39,00
Ano..................................
Cr$ 76,00
Exterior
Ano..................................
Cr$ 108,00

As assinaturas dos órgãos oficiais começam e terminam em qualquer dia do exercício em
que forem registradas.
O registro de assinaturas é feito à vista do comprovante do recebimento.
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor do tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
Os suplementos as edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes sómente
mediante solicitação.
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, exercício decorrido, cobrar-seão mais de Cr$ 0,50.

Joaquim Pires – Vice-Presidente.
Dario Cardoso.

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃ
HELMUT HAMACHER

O SR. PRESIDENTE: – ilegível
presentes
26
Srs
Senadores.
Havendo
número
legal,
está
aberta
a sessão. Vai-se preceder à leitura
da ata
O Sr. 2º Secretário (servindo de
2º)
procede
à
leitura
da
ata
da
sessão
anterior,
que,
posta
em
discussão
é
sem
debate
aprovada.
O SR. SECRETARIO:– É o seguinte.
EXPEDIENTE
Ofícios
Do
Sr.
Presidente
do
Distrito
Federal acusando o recebimento de
comunicações.
Telegrama:
Da
Câmara
Municipal
ilegível
Estado
de
Minas
Gerais
ilegível
providências
ilegível
a
COFAF de sentido de
ilegível
que
a
COAF
daquele
Estado
retengre
a
portaria
que
motivou
o
congelamento
dos
estoques de cereais dos armazéns
daquela cidade, justamente na época da
colheita.

São lidos e vão a imprimir os seguintes
PARECERES
Nº 243 do 1953
DA COMISSÃO DIRETORA
Redação final do Projeto de Resolução
nº 2, de 1953.
Relator: Sr. Alfredo Neves.
A Comissão apresenta (fls. anexa) a
redação final do Projeto de Resolução nº 2, de
1953.
Sala da Comissão Diretora, em 30 de
março de 1953. – Marcondes Filho,
Presidente. – Alfredo Neves. Relator. –
Ezequias da Rocha.
ANEXO AO PARECER Nº 243 de 1953
Redação
Final
ao
Projeto
de Resolução nº 2, de 1953, que
transfere
Manuel
Veríssimo
Ramos, Auxiliar de Portaria, padrão "K",
para o cargo da classe "J" da
carreira de Oficial Legislativo da
Secretaria do Senado Federal, conforme
requereu.
O Senado Federal aprovou e eu
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
Nº – 1953
Art.
1º
Fica
transferido,
de
acôrdo com o disposto ao art. 163,
alínea a do Regulamento da Secretaria
do Senado Federal, Manuel Veríssimo
Ramos, Auxiliar de Portaria padrão
"K", para o cargo da classe "J" da
carreira
de
Oficial
Legislativo
da
Secretaria do Senado Federal conforme
requereu.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 244, de 1953
Da Comissão de Finanças, sôbre as
emendas oferecidas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 8, de 1952.
Relator: Sr. Pinto Aleixo,
Apreciando as emendas nº 1 e 2
oferecidas pela douta Comissão de
Justiça após audiência do Ministério

Março de 1953
da Guerra, somos do seguinte parecer.
Tôdas duas emendas visam
atualizar a redação do projeto,
emendando a antiga denominação de
Diretoria de Saúde para Diretoria Geral
de Saúde.
A de número um, além dessa
particularidade acrescenta a exigência
de um ano de estágio para o ingresso
na Escola de Saúde do Exército.
Ora, o art. 3º, do projeto estipula
que o estágio, para os oficiais médicos
admitidos ou convocados, terá a
duração
máxima
de
um
ano,
parecendo-nos, por isso desnecessário
e acréscimo proposto.
Considerando
tratar-se
de
assunto urgente por isso que, com o
decorrer do tempo cada vez mais se
agrava a situação deficitária do quadro
de oficiais do Serviço de Saúde do
Exército;
Considerando que ainda está em
tempo de ser organizado a curso de saúde
nos centros de ilegivel de oficiais de
reserva, para o atual ano letivo;
Considerando que a ilegivel
Comissão de Redação levará na devida
consideração a monificação de nomes
havido no órgão que supervisiona o
serviço de saúde do Exército, somos de
parecer que as emendas oferecidas
devem ser rejeitadas pelo Senado.
Sala Joaquim Murtinho, em 27 de
março de 1953. – Ivo d'Alquino,
Presidente. – Pinto Aleixo, Relator, –
Álvaro Adolpho. – Domingos Vellasco.
– Plínio Pompeu – Victorino Freire. –
Ismar de Góes. – Carlos Lindemberg. –
Alberto Pasqualini.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda
a leitura do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Ivo de Aquino, primeiro orador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor
Presidente, pronunciei, há dias, nesta
Casa, discurso referente ao acôrdo que
se pretendia celebrar entre o Brasil e a
Argentina, relativo á troca de produtos,
entre os quais, segundo era público,
seriam os principais o trigo argentino e
a madeira brasileira.
Após minha oração, várias opiniões
lograram curso na imprensa desta capital,
umas do que o acôrdo fora assinado, e
outras do que houvera, apenas, trocas, de
entendimentos preliminares a serem
convertidos, posteriormente, num convênio
entre os dois países.
Sr. Presidente, fiz uma crítica
antecipada a respeito dêsse acôrdo, e
pedi
a
especial
atenção
dos
representantes do Brasil que iriam
firmá-lo, quando ao pinho brasileiro,
que, no meu entender, não estava
sendo considerado conforme os
interêsses não apenas dos Estados do
Sul, senão também do própria Nação.
Até agora não temos conhecimento
dos têrmos do acôrdo, e foi porisso que
nesta Casa, o nobre Senador Bernardes
Filho solicitou do Ministro das Relações
Exteriores fosse ao Senado enviada cópia
do mesmo, a fim de tomarmos
conhecimento do seu conteudo.
No entanto, sábado próximo
passado, todos os principais jornais do
Rio de Janeiro publicaram telegrama
datado de 27 e expedido da Capital
ilegível redigido nos seguintes têrmos:
"Buenos Aires" 27 – O Ministério do
Interior divulgou ontem as notas recíprocas
irocadas com o govêrno do Brasil.
"Segundo as mesmas, a Argentina
terá saldo favorável de 911 milhões e
850 mil cruzeiros ao fim de cinco anos do
cumprimento do Convênio. Por êsses
documentos,
os
dois
govêrnos
concordam em fortalecer os laços
econômicos que os unem, elevando o
intercâmbio comercial ao mais alto nível
possível e assegurando mercados
estáveis e permanentes para os
respectivos produtos, de conformidade
com as necessidades de suas
economias. Cria-se uma Comissão Mista
Consultiva argentino-brasileira.
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com sede em Buenos Aires. O convênio
vigorará de primeiro de janeiro de 1953 a
31 de dezembro de 1956. Estabelece o
acôrdo
medidas
para
facilitar
a
exportação para o Brasil, de carne de
vaca, congelada, para consumo interno,
até dez mil toneladas para o ano corrente.
Quanto ao intercâmbio de frutas frescas,
sêcas ou dessecadas, calcula-se um valor
anual mínimo de 380 milhões de
cruzeiros. No tocante ao sistema de
pagamentos,
ficou
decidido
que,
terminado o acôrdo o país devedor
deverá pagar o saldo mediante a entrega
de mercadorias em duas cotas anuais.
Igualmente ficou determinado que o
govêrno argentino aceitará a importação
de bens de capital de origem brasileira,
da seguinte maneira: Material ferroviário
até 100 milhões de cruzeiros e outros
bens de capital até outros 100 milhões de
cruzeiros, tudo isso com o intuito de
atender ao requerimento dos organismos
estatais e dentro do regime do pagamento
deferido. A Argentina enviará ainda
animais vivos para reprodução, matérias
primas, substâncias alimentícias, livros,
veristas, música, imprensa, instrumentos
de cirurgia, num valor total de 3 bilhões,
107 milhões, oitocentos e cinqüenta mil
cruzeiros. O Brasil enviará couros de
crocodilo, óleo, materiais sintéticos, coco,
café, herva mate, ferro, livros revistas, no
valor de 2 bilhões e 196 milhões de
cruzeiros por ano. A diferença entre
exportações e importações destinar-se-á
a saldar a dívida da Argentina para com o
Brasil".
Sr. Presidente, como veem V. Ex.ª e
o Senado, o govêrno argentino apressouse em publicar os têrmos dêste Acôrdo e,
se o fêz, é porque, com certeza, atende,
de modo cabal aos seus interêsses.
Como todo mundo sabe, a imprensa
argentina é dirigida e fiscalizada pelo
Estado.
Portanto, se publicou os têrmos do
acôrdo, é porque o govêrno argentino sentiu
que, através das cláusulas estabelecidas, o
povo argentino considera como vitória do seu
Govêrno o convênio firmado com o Brasil.
O SR. MOZART LAGO: – Quanto a
isso não há dúvida nenhuma.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor
Presidente, é bem verdade que não nos
podemos fiar em telegramas e o Senado
ainda não possue cópia autêntica do
acôrdo celebrado com a Argentina.
O SR. NOVAES FILHO: – Acôrdo ou
troca de listar?
O SR. IVO D'AQUINO: – Correram
várias versões...
O SR. NOVAES FILHO: – Li uma
entrevista do Ministro João Alberto
dizendo ter havido apenas uma troca de
listas entre os dois países.
O SR. IVO D'AQUINO: – No
princípio do meu discurso, ressaltei
precisamente essa confusão. Declaram
uns que o acôrdo não foi firmado; outros
que ainda não foi definitivamente
assentado.
Na realidade, como disse, é que a
imprensa argentina o publica em todos os
seus têrmos.
Repito, Sr. Presidente: um telegrama
só merece fé relativa.
Mas o que primeiro há a notar nêsse
telegrama é que se não fala no pinho
brasileiro. Dir-se-á que também não se
refere ao trigo argentino. É possível que
êste último produto se inclua nas
substâncias alimentícias de que cogita o
telegrama e o pinho brasileiro conste da
relação das matérias primas também ali
referida. Mas o interessante é que, sem
haver referência especial à madeira
brasileira, se tenha a preocupação de
declarar que:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
"... o govêrno argentino aceitará a
importação de bens de capital de origem
brasileira, da seguinte maneira: material
ferroviário até cem milhões de cruzeiros"
determina-se até a quantia – "... e outros
bens de capital até outros cem milhões de
cruzeiros, tudo isso com o intuito de
atender to requerimento dos organismos
estatais e dentro do regime do pagamento
do ferido".
Ora,
Sr.
Presidente,
material
ferroviário, o Brasil não possui para si,
nem
para
atender
às
próprias
necessidades. Estamos, exatamente,
defrontando as maiores dificuldades no
sentido de obter êsse material para a
recomposição das nossas estradas de
ferro, muitas das quais em estado dos
mais lamentáveis.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Permito-me um aparte? (Assentimento do
orador) – A produção brasileira de material
ferroviário, – vagões, carros, etc. – comporta
a capacidade de seis mil vagões anuais.
Êsse material é oitenta e cinco por cento
brasileiro – produto acabado. V. Ex.ª tem
razão em dizer que as estradas de ferro
estão numa situação miserabilíssima, mas o
fato é que a nossa capacidade de produzir
seis mil vagões anuais – fàcilmente
ultrapassável – está sendo utilizada, apenas,
em menos de mil e quinhentos vagões.
Poderíamos assim, dispôr, para a
exportação, contudo com a capacidade das
fábricas brasileiras, de três a quatro mil
vagões. É verdade que as estradas de ferro
brasileiras atravessam – como bem diz V.
Ex.ª – uma situação de extrema penúria.
Ora, se o Ministério da Fazenda não fornece
recursos para a manipulação dêsse material
na indústria brasileira, é preferível
recebermos encomendas da argentina,
darmos trabalho a essas fábricas e obtermos
capital.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, mas não posso com êle
concordar pelo menos na sua conclusão.
O
SR.
ALENCASTRO
GUIMARÃES:
–
É
apenas
um
depoimento.
O SR. IVO D'AQUINO: – As nossas
estradas de ferro do sul não podem
transportar o produto daquelas regiões
por falta de vagões.
Os trilhos da maioria das nossas
Estradas de Ferro, com exceção de um
outro trêcho, estão em tal estado de
precariedade, que é verdadeiro milagre
possam ainda as composições transitar.
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Pode V. Ex.ª dizer que, em matéria de leito,
apenas as estradas de ferro paulistas estão
em condições aceitáveis.
O SR. IVO D'AQUINO: – Volta Redonda
está suprindo, com tôda a fôrça de sua
capacidade e com a melhor bôa vontade, as
estradas de ferro brasileiras, era relação ao
seu material permanente. Mas sabe V. Ex.ª
que a capacidade de produção do seu, parque
ainda é inferior às necessidades brasileiras.
O
SR.
ALENCASTRO
GUIMARÃES: – Perfeitamente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Permita-me
o nobre aparteante que ressalte...
O
SR.
ALENCASTRO
GUIMARÃES: – Quis apenas dar um
depoimento.
O SR. IVO D'AQUINO: – ... que se haja
estabelecido o valor exportável, no que toca
a material ferroviário, e não se tenha feito o
mesmo quanto ao pinho nacional.
O
SR.
ALENCASTRO
GUIMARÃES: – V. Ex.ª tem tôda razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Veja V.
Ex.ª ainda o seguinte tópico:
"outros bens de capital até outros
cem milhões de cruzeiros"
Ora, Sr. Presidente, no concerto
das nações, relativamente a capi-

tais, o Brasil é um pobre "barnabé".
Estamos
a
solicitar
empréstimos,
exatamente para reequiparmos nossos
parques de produção.
O SR. DOMINGOS VELASCO: –
Permita V. Ex.ª pequeno aparte. No
particular V. Ex.ª tem tôda razão. No
discurso magistral do Sr. Euvaldo Lodi em
Nova Iorque, S. Ex.ª caracterizou bem a
situação de descapitalização em que nos
encontramos. Os capitais estrangeiros
que vêm para o Brasil sugam as nossas
economias e levam mais do que trazem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito grato
ao aparte de V. Ex.ª O que se verifica é
que não podemos dar-nos ao luxo de
prometer exportação de bens de capitais,
quando deles necessitamos para ativar
nossa produção e reequipar as nossas
instalações industriais, em todos os
setores.
Uma cláusula interessante de acôrdo
compromete-nos
a
importar
carne
congelada da Argentina. E, nos mesmos
jornais em que se publica o convênio
firmado em Buenos Aires, lê-se telegrama
de Roma contendo resumida estatística
do nosso intercâmbio comercial com o
Itália: Diz o seguinte:
"Os principais produtos importados
pela Itália foram o café o cacáu, e carnes
congeladas e frescas".
Ora, Sr. Presidente, exportamos para
a Itália carnes congeladas e frescas e
firmamos convênio com a Argentina para
de lá importarmos os mesmos produtos.
Parece-me política de cabra-cega.
O
SR.
ALENCASTRO
GUIMARÃES: – V. Ex.ª diz muito bem. É
o que estamos fazendo há 2 anos e não
só com a Argentina.
O SR. IVO D'AQUINO: – O dilema é
êste: ou temos carnes congeladas em
demasia e as exportamos para a Itália,
não precisando importá-las da Argentina,
ou as temos de menos e a exportação
para a Itália não se explica. São
conclusões incontroversiveis.
Há ainda outro ponto interessante: o
cálculo da exportação argentina é de Cr$
3.107.850.000,00, e o da exportação
brasileira de Cr$ 2.196.000.000,00 por
ano. Note-se, já aí, diferença de quase
um milhão de cruzeiros.
No fim de 5 anos, a Argentina terá
liquidado o seu débito e nós passaremos
cândidamente,
a
seus
devedores.
Ficaremos em breve, perante êsse país,
na situação em que estamos para com a
Alemanha. Já temos um crédito muito
precário na Europa, onde somos
considerados caloteiros internacionais;
em breve o mesmo nos acontecerá na
América do Sul.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Pelos mesmos países
que não nos pagaram.
O
SR.
ALENCASTRO
GUIMARÃES: – Folgo em ouvir o nobre
orador declarar com a autoridade do
antigo líder da maioria, algumas vezes
forçado à tarefa ingrata de defender o
Ministro da Fazenda, quando eu me
abalançava a criticá-lo; folgo repito, em
ouvir V. Ex.ª declara que vamos passar a
caloteiros da Argentina, porque não é
justo que sendo o do mundo inteiro,
deixemos de lado os argentinos.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – Mas, por ora, quem nos
deve são os argentinos, e nós não os
chamamos de caloteiros.
O SR. IVO D'AQUINO: – Pela
lógica
do
Senador
Alencastro
Guimarães, devemos ser devedores
da Argentina. Não entendo que a
culpa seja do Ministro da Fazenda;
decorre, antes, de uma série de
circunstâncias.
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
A culpa é nossa, do Congresso... Êsses
acôrdos são superintendidos inspirados pelo
Ministro da Fazenda. E' a política de "cabra
cega" a que V. Ex.ª aludiu com muita
propriedade.
O SR. IVO D'AQUINO: – Perdoe-me V.
Ex.ª, mas êsses acôrdos não são inspirados
pelo Ministro da Fazenda, que nenhuma
interferência tem em convênios internacionais.
O
SR.
ALENCASTRO
GUIMARÃES: – Como não?
O SR. IVO D'AQUINO: – O êrro dos
acôrdos internacionais, sobretudo em
matéria comercial, tem sido a falta de
consulta prévia às classes produtoras
brasileiras, que, com experiência...
O
SR.
ALENCASTRO
GUIMARÃES: – E' que deveriam
negociar os acôrdos comerciais.
O SR. IVO D'AQUINO: – ... e
conselhos úteis, poderiam beneficiar a
Nação.
Sr.
Presidente,
como
estou
aguardando o texto do acôrdo argentinobrasileiro para fazer um comentário, não
desejo ir além dos têrmos do telegrama a
que me referi.
Passarei a ler o que foi enviado pelo
Sr. Embaixador Batista Luzardo ao
Governador de Santa Catarina, em 12 do
corrente:
"Tenho a imensa satisfação de
comunicar ao prezado amigo que acabo
de ficar definitivamente resolvida a
importação, pelo Brasil, de um milhão e
quatrocentas mil toneladas de trigo
argentino. Essa aquisição que representa
a maior operação comercial realizada
entre o nosso país e a grande República
do Prata, em todo o decurso da sua
história, permitirá a exportação de
produtos brasileiros por um valor de
quase três bilhões de cruzeiros.
Congratulo-me
com
o
eminente
governador e amigo pelo muito que
significará para a economia brasileira e
muito particularmente para a do glorioso
Estado que dirige (é o meu Estado), essa
possibilidade de um intensivo intercâmbio
comercial com a Argentina, permitindo a
exportação de consideráveis quantidades
de madeiras café, cacau, frutas, hervamate e produtos siderúrgicos.
– Aproveito esta feliz oportunidade
para enviar-lhe o meu mais demorado e
cordial abraço, assim como o expressão
de sinceros votos que formulo pelo êxito
sempre crescente, do seu Govêrno –
Batista Luzardo."
Sr. Presidente, que Deus ouça o
meu amigo Sr. Embaixador Batista
Luzardo, e que o convênio entre a
Argentina e o Brasil aproveite ao meu
Estado, assim como ao Rio Grande do
Sul e ao Paraná.
Temos os nossos, portos as
estações das nossas estradas de ferro os
parques das nossas serrarias e as
margens do Rio Uruguai, com o maior
acúmulo de madeiras registrado em tôda
a história do nosso Estado.
Que seja verdade; que a República
Argentina, depois de nos vender mil e
quinhentas toneladas de trigo, se lembre
de nos adquirir a madeira ao preço
convencionado pelo Instituto do Pinho...
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – V. Ex.ª desconfia de
que o acôrdo seja apenas conversa
fiada?
O SR. IVO D'AQUINO: – Meu nobre
colega, não posso dizer que a palavra de
um Embaixador brasileiro seja conversa
fiada.
O
SR.
KERGINALDO
CAVALCANTI: – V. Ex.ª está usando
reticências que nos fazer depreender
a
existência
de
algo
duvidoso
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O SR. IVO D'ÁQUINO: – Faço apenas
votos a Deus para que êsse telegrama
encerre uma realidade...
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Tenho
quase certeza que sim; do contrário, do
Embaixador Batista Luzardo não faria a
afirmação.
O SR. IVO D'AQUINO: – Por isso não
desminto o entusiasmo do Embaixador
Batista Luzardo. Mas se S. Ex.ª estiver
equivocado, voltarei à tribuna, para
relembrar, ponto por ponto, o discurso que,
há duas semanas, aqui proferi, e no qual
disse alimentar desconfiança de que o nosso
açodamento em receber o trigo argentino
poderia determinar um desinterêsse posterior
para o recebimento de nossa madeira.
Vamos, Sr. Presidente, um pouco
adiante.
"A Manhã", jornal oficial, no suplemento
de domingo, 29 do corrente publicou os
discursos trocados entre nosso ilustre
Embaixador na Argentina e o Sr. Ministro das
Relações daquele país, a respeito do
convênio firmado entre as duas nações. O
título e sub-titulo da notícia são os seguintes:
“O maior compromisso financeiro já
assinado entre o Brasil e a Argentina.
Como falaram na oportunidade os
Senhores Batista Luzardo e Jerônimo
Nemorim."
Sr. Presidente, não lerei ao Senado
êsses discursos, que contêm larga troca de
amabilidades entre os dois preclaros homens
públicos da Argentina e do Brasil.
Não há neles qualquer minúcia a
respeito dos acôrdos; todavia, ficou
patenteado mais uma vez que os dois
grandes países sul-americanos, na palavra
dos seus eminentes representantes, são os
melhores amigos do mundo.
Realmente o somos. Se há um bom
vizinho nosso é a Argentina; se há um povo
altivo, digno, compenetrado de sua própria
soberania e que faz valer, perante o mundo
civilizado, suas reivindicações, é sem dúvida,
o povo argentino. Merece, pois, tôda a nossa
admiração e deferência.
As palavras pronunciadas pelo nosso
ilustre embaixador, representam, nesta
matéria, o pensamento do próprio Brasil.
Mas num acôrdo comercial, a amizade é
o ponto dos entendimentos. Não exclue
ilegível a reciprocidade dos interêsses
ilegível partes contratantes.
Sr. Presidente já que estamos tratando
de ilegível econômicos, permita-me V. Ex.ª
solicitar a atenção do Senado para notícia
publicada nos jornais desta Capital, na
semana passada, na qual se veiculou que o
Govêrno mineiro irá importar feijão. A seção
dos "Pingos e Respingos", do "Correio da
Manhã" que peço licença para ler, traz a
seguinte quadra:
"O Minas, se nêste andar
Na importação de alucinas
Irás, em breve, importar
Lingüiça e queijo de Minas".
Sr. Presidente, há nesta risonha quadra,
uma advertência, sôbre a qual devemos
meditar.
Há o velho ditado de que – "Rindo,
castigam-se
os
costumes".
Nota-se,
realmente, no Brasil. açodamento na
importação de certos artigos, dos quais, em
determinado momento, há carência e dos
quais se processa o suprimento nos
mercados externos sem atenção aos
fundamentos da economia brasileira.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com muito
prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: –
Ainda há pior. Às vezes procede-se à
exportação de artigos de primeira
necessidade, atingindo-se profundamente
a vida da Nação, para importarem-se
artigos de luxo, como aconteceu com o
arroz do Rio Grande do Sul, exportado em
troca de automóveis.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Antes de
entrar nas considerações que ia fazer,
responderei ao aparte com que me hourou o
nobre colega.
Na realidade, há mais ou menos 10
dias, noticiaram os jornais desta Capital que
o arroz que exportamos para a Espanha, a
Cr$ 160,00 o saco importâmo-lo agora a Cr$
600,00. Tanto significa que a Espanha
guardou cuidadosamente êsse arroz, e no
momento nô-lo revende.
No ano passado, houve um escândalo
inédito, na praça do Rio de Janeiro. Começou
alguém a adquirir, em larga escala,
automóvel por certo preço e a vendê-los mais
barato. No fim de alguns meses, a soma dos
negócios atingiu a muitos milhões de
cruzeiros e, como era natural, o resultado foi
a falência do comprador, com um passivo
fenomenal.
Nas nossas crônicas ficou o cognome
de "Felipeta", ao que comprava caro para
vender barato. E aquêles que atraídos pelo
lucro, com êle fizeram transações, passaram
a chamar-se "Felipatos".
O Brasil, Sr. Presidente, relizou
operações semelhante com a Espanha,
apenas em sentido inverso: em lugar de
comprar caro e vender barato, vendeu o
mesmo artigo mais barato do que está
comprando. Ficou, no caso, não apenas
como “felipeta”, mas, também como “felipato”
... É consideração que faço para responder
ao aparte com que fui honrado pelo nobre
Senador Hamilton Nogueira.
Sr. Presidente, se os Governadores de
Estado, amanhã, resolverem converter-se em
importadores de mercadorias. assistiremos
aos espetáculos mais interessantes. Não há
muito, importamos perus da Argentina para
satisfazer às solicitações de Natal. Do
mesmo modo castanhas, trufas da Espanha e
champignons da França. Quando os gêneros
alimentícios, ao alcânce do povo, sobem a
preços impressionantes, um dos meios para
disfarçar
essa
elevação
é
importar
substâncias alimentícias que não servem ao
grosso da população, mas são utilizadas
pelas pessoas mais ou menos abastadas e
em condições de adquiri-Ias. Importamos,
não há muito, manteiga da Holanda e da
Dinamarca, sob o pretexto de que a manteiga
brasileira estava cara.
Nêsse andar. Sr. Presidente, o Govêrno
do Amazônas, por falta de carne e outros
gêneros alimentícios, passaria a importar
carne de tartaruga congelada ou castanhas
do Pará; o Maranhão. babaçú; Pernambuco.
açúcar: Bahia. côco e cacáu: e nós, de Santa
Catarina, acabaremos importando pinho da
Finlândia e da Noruega ou erva-mate do
Paraguai.
Podem parecer pilhéria os exemplos; na
realidade, porém, existe neles um fundo de
verdade: êsses processos concorrerão para o
enfraquecimento da economia do país e a
eliminação das suas fontes vitais de
produção. Os homens que lavram a terra e,
através do mais laborioso esfôrço dão à
Nação os gêneros de mais premente
consumo. perderão o estímulo.
Em 1946, o Ministério da Fazenda
baixou a Portaria a que me referi em outro
discurso, proibindo a exportação de
madeiras, couros e peles – ato imprensado
que determinou a imediata paralização da
indústria tanífera em todo o Brasil. Os que
haviam iniciado a plantação de acácias
negras para a fabricação de tanino, para logo
desanimarem perdendo o capital investido.
A cultura do bicho da seda, outro caso
que merece citação, foi, pode-se dizer,
assassinada com as medidas que permitiram
a importação do fio de seda estrangeiro,
sufocando-se, desta forma, iniciativa que se
processava sob os melhores auspícios.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Veja V. Ex.ª o que acontece com as iniciativas
no Brasil. É isso o que geralmente se advoga. Pelo
menos o nobre Senador Assis Chateaubriand
advoga a tese de que não podemos

ter indústrias porque lá de fora pode vir,
inclusive, fio mais barato. Eis por que nós,
nacionalistas,
protestamos
sempre.
Queremos a criação de nossa indústria, a fim
de podermos enfrentar situações de
emergência, como a de uma possível
conflagração mundial.
O SR. IVO D'AQUINO: Como
acertadamente
salienta
V.
Ex.ª,
se
colocarmos a nossa economia na balança
dos preços melhores ou piores, a primeira
conseqüência para o Brasil será a
paralização dos seus maiores parques
industriais.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Muito bem! V. Ex.ª afirma verdade
incontestável.
O SR. IVO D'AQUINO: – Os Estados
Unidos, que são a Nação mais poderosa do
mundo sob todos os aspectos e,
principalmente, sob o econômico, têm leis
aduaneiras severas visando à proteção dos
produtos dáli originários. Os impostos são
cobrados
ad-valorem
e
a
Indústria
estrangeira, no território norte-americano, não
pode competir com a deles.
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Pois bem: o que queremos para o Brasil
aqueles que nos combatemos, é que
abramos
nossas
fronteiras
e
nos
convertamos numa nação de agrarismo
primitivo, o que não seria sequer sustentável,
porque a concorrência nos viria de fora, ainda
nesse
terreno
para
nos
esmagar
completamente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito grato a
V. Ex.ª, Continuando, Senhor Presidente,
peço a atenção do Senado para esta
circunstância: anuncia-se a importação de
milho, pela COFAP. Permita-me a Casa que
Ieia alguns trechos de artigo publicado hoje
no "Diário Carioca", da autoria do eminente
jornalista Sr. Macedo Soares, que analiza o
fato com o brilho, a franqueza e contundência
da crítica, mais uma vez a serviço da
economia brasileira.
Diz o artigo, com o título "A COFAP e a
importação do milho":
"Efetivamente, ao anúncio dos prejuízos
da sêca, subiram as cotações do cereal no
mercado. Essa alta moderada e insegura
daria pequena compensação ao produtor,
que, por seu lado, compra todos os artigos de
consumo, bem como paga os salários de
seus trabalhadores pelos preços calamitosos
vigentes:".
O SR. KERGINALDO CAVALCÂNTI: –
Permite
V.
Ex.ª
outro
aparte?
–
(Assentimento do orador) – Sabe-se que o
café torrado subiu o quilo no mercado interno.
Justificou-se essa elevação com a supressão
do preço-teto nos Estados Unidos, da qual
decorreu majoração do valor do produto.
Ocorre, porém que, naquele país, o café já
desceu de preço. No entretanto, no Brasil êle
se conserva alto. Ninguém mais pode beber
café. Pelo atual preço escorchante, passará a
ser bebida de ricos e milionários, V. Ex.ª tem
tôda razão no seu ponto de vista, pois o que
não volta é o que favorece o povo: o que tem
por fim desgraçá-Io. continua.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
Continuando a leitura, peço a atenção
dos nobres colegas para êste trecho:
"Aodavia o Sr. Cabejo estava vigilante.
Assim, comprou aos argentinos 830.000
sacas do milho, acresceu, aos Iucros dessa
operação, os ganhos do transporae e, dêsse
modo,
habilitou-se
a
vender
aos
comerciantes por 170 cruzeiros a saca do
milho estrangeiro que na sua intenção se
destina a esmagar o Iavrador brasileiro".
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que
faltam dois minutos para o término da hora do
expediente.
O SR. ONOFRE GOMES (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro
a V. Ex.ª. consulte a Casa sôbre se
consente na prorrogação da hora do ex-
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pediente, para que o nobre Senador Ivo
D'Aquino conclua as suas considerações.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores
Senadores que aprovam o requerimento do
nobre Senador Onofre Gomes, queiram
conservar-se sentados.(Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre
Senador Ivo D'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço ao
Senado e ao nobre Senador Onofre Gomes a
oportunidade que me dão de continuar o meu
discurso.
Prossegue o Sr. Macedo Soares:
"Ora, por 170 ou 180, cruzeiros o
produtor vendeu o mór parte da sua
colheita
aos
compradores
que
o
procuram na porta – o que mostra quão
fácil seria uma medida financeira da
COFAP para tratar diretamente com o
produtor brasileiro, em vez de fazê-lo
com o argentino. O mais grave, porém, é
que o Sr. Cabejo não estava preparado
para receber, conservar e guardar o grão
importado, por isso o recolheu às
pressas em locais de emergência: – o
estádio de Maracanã, o Tijuca Tênis
Clube e um pouco espalhado por
diferentes trapiches.
Das 830.000 sacas da importação
Cabejo 10.000 foram entregues ao
moinho da Luz, que está, por conta da
COFAP, reduzindo o milho a fubá para
ser distribuído (quando não acabe em
gordas negociatas) aos famintos do
nordeste. Outras 66.000 sacas retidas
nos navios que as transportaram, em
conseqüência da greve do pôrto, declara
Cabejo, seguirão o caminho das 10.000
das dádivas nordestinas. Temos mais
160.000 sacas enviadas a perturbar o
mercado gaúcho e 150.000 para Santos
e São Paulo. Soma pois, segundo as
contas do próprio Cabejo, 526.000 sacas
de milho argentino, arma secreta para
destruição
da
lavoura
nacional,
ensacada, empilhadas e estocadas em
locais inadequados, aqui no Rio, que, no
fringir dos ovos, terão dado grande
prejuízo à nação por obra e graça da
impertérrita ignorância dos órgãos do
Govêrno.
Os prejuízos à nação, convém
distinguir. serão de duas naturezas. O
prejuízo moral e material dos produtores
agrícolas, duramente perseguidos pelos
instrumentos
de
uma
política
de
extermínio das galinhas dos ovos de
ouro. pois é com o dinheiro das
contribuições dos que trabalham e
produzem que o govêrno empreende
destruí-los. E, depois, o prejuízo
comercial da COFAP, que ignora a
fragilidade do órgão do cereal, o qual
estacado nas melhores condições de
preservação não dura imune mais de
cinco meses. Mesmo em recintos
herméticos
e
convenientemente
expurgados,
quando
se
defenda
do
caruncho,
o
milho
acaba
apodrecendo.
Assim, se verifica que Cabejo, no
negócio que nos ocupa, errou por diversos
lados, inclusive pela inoportunidade da
importação, visto que, em plena safra
nacional, o produtor está vendendo a 180
ou 200 cruzeiros a saca, preço que
permitiria o varejista a vendê-lo por 220
ou 230 cruzeiros. Agora o atacadista que
adquire o milho de Cabejo a 170 cruzeiros
a saca vai dominar o mercado de cujas
cotações será brevemente o dono
inconteste. Tendo-se em conta o que a
milho é principalmente consumido nas
zonas rurais, que o produzem, verifica-se
que a COFAP deu um golpe baixo no
produtor
brasileiro,
sem
nenhuma
vantagem, salvo para o exportador e o
transportador argentino".
O SR. ONOFRE GOMES: – Até que
enfim V. Ex.ª focalizou a verdadeira
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causa. E' a arma secreta contra a
economia brasileira.
O SR. IVO D'AQUINO: – Nêste
conceito se funda justamente a critica do
ilustre jornalista. Bem considerada, a
nossa política econômica tem os sinais
trocados. Importamos o que devemos
exportar e exportamos o que nos cumpria
importar. Nesta confusão, transformamos o
Brasil num verdadeiro acampamento de
Orates em que às cabeçadas, aos
empurrões e aos tropeções, diversos
órgãos e institutos se aliam para desservir
o Govêrno da República.
Conheço,
Sr.
Presidente,
as
elevadas e patrióticas intenções do Senhor
Presidente da República. Mais de uma
vez, como líder desta Casa, tive ocasião
de trocar impressões com S. Exª a
respeito de diversos problemas e jamais
vislumbrei no intuito do Chefe da Nação
senão o honrado propósito de servir o
Povo que o elegeu. E se há um Estado
que especialmente deve ao Sr. Getúlio
Vargas os melhores auxílios e a mais
acurada atenção, é justamente o Estado
de Santa Catarina.
Sr.
Presidente,
terei
ainda
oportunidade, nesta Casa, de provar os
benefícios que o meu Estado recebeu
nêstes dois anos do Sr. Getúlio Vargas e
o farei de propósito numa ocasião em
que, deixando a liderança do Govêrno
nesta Casa, estou com as mãos
desatadas para expender livremente
minha opinião.
Sr.
Presidente,
é
como
representante de Santa Cataria e como
senador da República que levo meu apêlo
a S. Exª para que, da alia posição a que o
elevou a nação, os seus olhos baixem
para verificar que nem todos os órgãos
do seu govêrno estão cumprindo, não só
as determinações legais, como as
próprias ordens Pessoais de S. Exª. E se
nestas considerações, tomei como base o
acôrdo celebrado entre o Brasil e a
Argentina é porque, como catarinense
tenho a maior preocupação no tocante à
economia do meu Estado. Pode ser que
esteja errado – e permita Deus que assim
seja – mas o que vejo é a nossa
economia ameaçada pela celebração de
um
convênio
que
não
atende
cumpridamente a interêsses que não
apenas dos três Estados do Sul, mas a
interêsses nacionais.
Hei, Sr. Presidente, no correr da
discussão dêsse tratado, de trazer minha
palavra a esta tribuna, e não ficare i
descansado nem me calarei enquanto
não estiver convencido de que os
interêsses dos 3 Estados sulinos eu cujo
grupo figura o meu, fiquem completamente
resguardados e que o Brasil, nêsse
intercâmbio com a Nação Argentina
permaneça também no pé de igualdade
que merece.
Sr. Presidente, a função, de todos
nós, posso assim dizer, é defender o
govêrno da República, mas o govêrno no
seu alto sentido, ou seja, o conjunto de
instituições nacionais e dos poderes que
têm a missão constitucional de expressar
a organização federativa. E, assim,
devemos ficar vigilantes, a fim de que
possamos
prestar, ao
mais
alto
magistrado
d anação.
a
nossa
colaboração, para que na execução dos
serviços públicos, acima de quaisquer
outros, fiquem em plano superior os
interêsses nacionais (Muito bem! Muito
bem
Palmas.
O
orador
é
cumprimentado).
(Durante o discurso do senhor Ivo
d'Aquino, o Sr. Café Filho deixa a
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Alfredo Neves e, posteriormente, pelo Sr.
Marcondes Filho).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa um requerimento, que vai ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 84, de 1953
Requeiro dispensa de interstício
para o Projeto de Lei da Câmara
número 8, de 1952, a fim de que possa

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
figurar na Ordem do Dia da próxima sessão.
Sala das Sessões, em 31 de março de
1953. – Alvaro Adolfo.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima.
Victorino Freire.
Plínio Pompeu.

REQUERIMENTO

Requeiro,
de
acôrdo
com
o
regimento interno, que sejam ouvidos os
Ministérios de Guerra, da Marinha e da
Aeronáutica, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 169, de 1952, tendo em vista
as profundas consequências que poderão
advir da votação de uma lei como essa.
Sala das Sessões, em 31 de março
de 1953. – Othon Mader. – Ferreira de
Souza. – João Villasbôas. – Alfredo
Neves.

Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Landulpho Alves.
Aloysio de Carvalho.
Carlos Lindemberg.
Alencastro Guimarães.
Hamilton Nogueira.
Daria Cardoso.
Alberto Pasqualini. – (17)
de

É lido e aprovado o seguinte:
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Joaquim Pires.

Deixam
Senadores:

Abril de 1953

comparecer

os

Srs.

Magalhães Barata.
Clodomir Cardoso.
Carlos Saboya.
Velloso Borges.
Assis Chateaubriand.
Julio Leite.
Walter Franco.
Luiz Tinoco.
Attilio Vivacqua.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Cesar Vergueiro.
Euclydes Vieira.
Silvio Curvo.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Gomes de Oliveira.
Francisco Gallotti.
Alfredo Simch. – (20).
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
prorrogação do expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Eleição nos têrmos do artigo 37,
parágrafo 1º do Regimento Interno da
Comissão Especial de Reforma do Código de
Processo Civil, criada em virtude da
aprovação, em 30-3-1953, do Requerimento
número 83-1953.
Suspendo a sessão por cinco minutos, a
fim de que os Senhores Senadores possam
munir-se das respectivas cédulas.
A sessão é suspensa às 15 horas e 35
minutos e reaberta às 15 horas e 40 minutos.
(Assume a presidência o Sr. Café Filho).
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão.
Vai ser feita a chamada.
Procede-se à Chamada. São escolhidas
33 cédulas que apuradas dão o seguinte
resultado:
Dario Cardoso........................
João Villasbôas......................
Attilio Vivacqua......................
Aloysio de Carvalho...............

32 votos
32 votos
32 votos
3 votos

O SR. PRESIDENTE: – Proclamo eleitos
para a Comissão Especial de Reforma do
Código de Processo Civil os nobres
Senadores Dario Cardoso, João Villasbôas e
Attilio Vivacqua.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 169 de 1952 que modifica o artigo
1º da Lei nº 935, de 29 de novembro de 1949
(que melhora a inatividade remunerada dos
terceiros e segundos sargentos das Fôrças
Armadas com mais de 25 anos de serviço) –
(Com pareceres favoráveis ns. 159-53, da
Comissão de Constituição e Justiça: 160.53
da de Fôrças Armadas: e 161.ilegível da de
Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
um requerimento que vai ser lido.

O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em
consequência, o projeto é retirado da
Ordem do Dia, para audiência dos
Ministérios
da Guerra,
Marinha
e
Aeronáutica.
Primeira discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 37, de 1950 que modifica
disposição do Decreto-lei nº 8.311, de 6
de dezembro de 1945 que cria uma
receita
especial
destinada
ao
melhoramento
e
ampliação
do
aparelhamento dos portos organizados –
(Com pareceres ns 989-50, da Comissão
de
Constituição
e
Justiça
pela
constitucionalidade, e 861-53, da de
Finanças, favorável, com as emendas
que oferece).
O
SR.
PRESIDENTE:
discussão (Pausa).

–

Em

Se nenhum dos Srs. Senadores
quizer usar da palavra, vou encerrar a
discussão (Pausa).
Encerrada.
Em votação o art. 1º.
São sucessivamente aprovados os
seguintes artigos:
Art. 1º – O artigo 2º do Decreto-lei
8.311 de 6 de dezembro de 1945 passa a
ter os seguintes novos dispositivos:
§ 1º – Enquanto não for possível
realizar operações de crédito que sejam
para o respectivo serviço de juros e
amortização, a totalidade da receita
arrecadada decorrente da referida taxa
de emergencia poderão as dos portos
lançar
mão
do
saldo
dispo
administrações ou os concessionários
nível desses recursos existentes na conta
especial a que se refere o artigo 4º para
custear diretamente os melhoramentos
previstos
na
respectiva
relaçãoprograma.
§ 2º – Essa utilização direta dos
recursos
decorrentes
da
taxa
de
emergência cessará automàticamente
desde que pro operação de crédito
realizada ou por previsão de redução no
vulto da arrecadação desapareca o
saldo disponível a que faz referência o
parágrafo anterior.
§ 3º – A partir de 1 de janeiro de
1955, nenhuma obra ou aquisição poderá
ser custeada com os recursos ilegível
gência excetuada todavia as que até
recadados a conta da taxa de ilegível
aquela data já estiveram com contrato de
financiamento devidamente firmado.
Art. 2º – O artigo ilegível passará a
ter a seguinte redação.
"Nenhuma parcela das despesas que
forem pagas pelas administrações de
portos a cargo de concessionários com o
produto da Arrecadação da taxa de
emergência ou de qualquer das duas
modalidades de operações de deste
Decreto-lei poderá ser compu crédito
previstos dos artigos 5º e 6º ilegível
como despesa de custeio ou in ilegível a
conta patrimonial ou de capital que
essas administrações mantenham em
sua contabilidade.
Art. 3º – Caberá às Juntas de
Tomadas de Contas e as Delegações de
Ilegível na forma da legislação vigente
ilegível a arrecadação e a ilegível.
Ilegível do artigo 10 ilegível de
6 de dezembro Ministro da Viação
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e Obras Públicas baixará as lnstruções
que
se
tornarem
necessárias
ao
cumprimento desta lei.
Art. 5º – A presente lei entrara em
vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados.
São aprovadas as seguintes:
Emendas
Emenda nº 1 ao artigo 2º do projeto:
O artigo 9º do Decreto-lei nº 8.311
de 6 de dezembro de 1945 passará a
ter a seguinte redação:
"Art. 9º Nenhuma parcela das
destração de portos a cargo de
concessio- pesas que forma pagas
pela adminis- nários com o produto da
arrecadação da taxa de emergência ou
de qualquer das suas modalidades de
operações de crédito previstas nos
artigos 5º e 6º deste Decreto-lei poderá
ser computada como despesa de
custeio ou incorporada a conta
patrimonial ou de capital que essas
administrações mantenham em sua
contabilidade.
Parágrafo único. As despesas
reali- de crédito por ela atendida,
constitui taxa de emergencia ou das
operações zadas com os recursos
provenientes da rão capital especial
suprido pela União".
EMENDA Nº 2
Acrescente-se ao artigo 10 do
Decreto-lei nº 8.311 o seguinte parágrafo:
Parágrafo
único.
A
aplicação
indevida do produto da taxa de
emergência ou das operações de crédito
com ela relacionadas, constitui falta grave
da administração por porto que assim
proceder, punível com as sanções legais
regulamentares ou contratuais a que
estiver sujeita.
A Comissão de Redação.
Primeira discussão do Projeto de lei
do Senado nº 46 de 1952, que autoriza a
creção de um monumento que perpetua a
memória do Marechal Hermes Rodrigues
da Fonseca. (Com pareceres favoráveis
números 1392-52 da Comissão de
Constituição e Justiça; e 133-52 da de
Finanças, com emenda).
O SR. PRESIDENTE: – Em
discussão. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra
encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação o art. 1º.
São ilegível aprovados os seguintes:
Artigos
Art. 1º O ilegível uma das praças
centrais desta Capital, um monumento que
ilegível a memória do Marechal Hermes
Rodrigues da Fonseca como ilegível de
gratidão pelos relevantes serviços por êle
prestados à Pátria e à República.
Art. 2º Para tal ilegível o Govêrno
autorizado a abrir pelo Ministério da
Guerra o crédito especial de dez milhões
de cruzeiros.
Art 3º A maquete que simbolizará o
monumento a ser erigido será escolhida
por uma comissão nomeada pelo
Presidente da República que fixará as
bases das concorrências publicas, não só
para a sua escolha como para execução
da obra.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
a emenda.
Os Sr. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte:
EMENDA
Ao art. 2º substitua-se pelo seguinte:
Art. 2º Para atender às despesas
decorrentes do artigo anterior, é o
Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito
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especial de.Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros)
A Comissão de Redação.
Discusão única do Parecer número
205, de 1953 da Comissão de Redação,
oferecendo redação final ao Projeto de
Decreto Legislativo número 104-52, que
aprova o contrato e o têrmo aditivo
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins
Mendes & Cia. Ltda., para construção de
dutos na cidade de Santos.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa).
Se não houver quem faça uso da
palavra, encerrarei a discussão (Pausa)
Encerrada.
Em votação o Parecer.
Os Srs. que o aprovam, queiram
permanecer sentados (Pausa).
E' aprovado o seguinte
PARECER
Nº 205, de 1953
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 104, de 1052.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de
1952, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação, em 25
de março de 1953. – Joaquim Pires,
Presidente. – Aloysio de Carvalho, Relator.
– Velloso Borges. – Costa Pereira.
ANEXO AO PARECER Nº 205-53
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 104, de 1952, que assegura o
contrato e o termo aditivo ao mesmo
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins
Mendes & Cia. Ltda.
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta nos têrmos do art 77, § 1º, da
Constituição, e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº .... – 1953
Art. 1º São aprovados o termo de
contrato de 22 de dezembro de 1950 e o
termo de 2 de janeiro de 1951, aditivo ao
mesmo, ambos celebrados entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
firma A. Martins Mendes Cia. Ltda.á para
construção de ductos na cidade de Santos.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A Promulgação.
Discussão única do Parecer número
200, de 1953 da Comissão de Redação,
oferecendo redação final ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 95, de 1952, que
aprova o contrato e o têrmo aditivo
celebrado entre e Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Paulo
Augusto Goiana, para construção da sede
da Estação Rádio Receptora e residência
nos terrenos de Alencarina e Maraporanga,
no Estado do Ceará.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão
(Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação a Parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
É aprovado o seguinte.
PARECER
Nº 209, de 1953
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 95, de 1952.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
A Comissão apresenta a redação
final de Projeto de Decreto Legislativo
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Art. 1º São aprovados o termo de
contrato de 30 de dezembro de 1950 e de 5
de janeiro de 1951, aditivo ao mesmo,
ambos celebrados entre o Departamento
dos Correios e Telégrafos e a firma Paulo
Augusto Goyana, para construção da sede
da Estação Rádio Receptora e quatro
residências, sendo duas nos terrenos de
Alencarina e outras duas nos terrenos de
Maraponga, no Estado do Ceará.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A Promulgação.
Esgotada a matéria constante da
ordem do dia, tem a palavra o nobre
Senador Domingos Velasco, primeiro orador
inscrito.
O SR. DOMINGOS VELASCO (*): –
Sr.
Presidente,
encontra-se
preso,
preventivamente, há quase 11 meses, o
Major Júlio César Machado de Oliveira, que
responde a inquérito militar sôbre atividades
extremistas nas Fôrças Armadas. De todos
os oficiais detidos naquela ocasião, apenas
o Major Júlio César se mantem na prisão,
não obstante estabelecer o Código de
Justiça Militar o prazo mínimo de 30 dias, e
a Lei de Segurança ou a Lei de Defesa do
Estado o de 60 dias, para prisões
preventivas.
Mais ainda: o Major Júlio César está
preso e incomunicável No entanto, Sr.
Presidente.
V.
Exª
sabe
que
a
incomunicabilidade só se justifica em
períodos de averiguações policiais-militares
c que, ficando o acusado sob a alçada do
Poder Judiciário, não há mais razão para tal
medida, senão como manifestação de
verdadeiro espírito de crueldade de quem
detém o Preso.
O Major Júlio César continua preso no
Forte de Copacabana, apesar de os
regulamentos militares garantirem aos
oficiais, sobretudo de patente superior,
como é o caso, o direito a regalias, ou seja,
o de permanecerem nas Salas do Estado
Maior. Está S. S. proibido de comunicar-se
com qualquer pesoa do Forte, exceto com o
oficial de dia que o visita de 24 em 24 horas;
sua espôsa e seu advogado podem visitá-lo
duas vêzes por semana durante duas horas.
O Comandante do Forte, certamente
em obediência a instruções superiores, está
violando decisão do Superior Tribunal
Militar,
que
mandou
por
decisão
unânime, suspender a incomunicabilidade
de todos os presos militares sujeitos ao
Conselho de Justiça Militar que os está
processando.
Há dias, o Deputado Orlando Dantas
quis falar ao Major Júlio César e foi
impedido, o que motivou o protesto de S.
Exª na Câmara dos Deputados. Também eu
desta tribuna, lanço o mais veemente
protesto contra violação da lei, contra a
violação das regalias do oficialato e contra
essa incomunicabilidade já suspensa pelo
Superior Tribunal Militar!
A histeria anti-comunista, tenho
dito
desta
tribuna,
a
medoréia
anti-comunista é o melhor veículo para
a propaganda comunista. Em tôda parte
o medo pode entrar, menos, porém,
no quartel, porque no dia em que a

histeria, a medorréia dominar os quarteis,
êste país estará perdido.
Sr. Presidente, apelo para que o
Supremo Tribunal Federal reponha, nêste
país,
o
império
da
lei.
Tenho
propositadamente silenciado desta tribuna
quanto a esses fatos. Quando o povo, nas
ruas. nas urnas, demonstra, à saciedade, o
nenhum poder dos comunistas no Brasil,
como vimos no resultado das eleições em
Santos e em São Paulo; quando o corpo
eleitoral do país repudiou o comunismo e
mostrou sua extraordinária fraqueza, não é
possível ainda se persista em manter na
prisão o Major Júlio César, contra o qual, na
realidade nada se apurou até agora. E tanto
não se apurou, que o processo vive de
protelação em protelação. É o velho
expediente que conheço na minha própria
carne. Quando a Polícia não arranja provas
que sirvam contra o acusado, quando o
Judiciário sente que não há provas
desfavoráveis, o Conselho de Justiça Militar
protela o processo e mantém incomunicável
na prisão um cidadão há onze meses! São
fatos como êsse que constituem a melhor
propaganda para o comunismo.
Quando os democratas têm medo da
democracia, da liberdade, do direito, da
justiça, evidentemente os comunistas
sentem que a ditadura do proletariado, que
a tirania comunista, que a falta de lei dos
países dominados pelo comunismo, que o
arítrio de quem está no poder é que devem
prevalecer.
Apelo para o Supremo Tribunal
Federal. Não é possível se conserve
incomunicável um cidadão como o Maior
Júlyio César há onze meses contra tôdas as
leis do país! O Supremo Tribunal Federal,
deve dar o exemplo nêste instante, como há
poucos dias, deu ao conceder, por
unânmidade habeas-corpus ao Procurador
Amador Cirneiros, processado porque se
opos à prisão preventiva do Major Júlio
César.
Êste o protesto que faço da tribuna
com a maior veemência! (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Ruy Carneiro, segundo
orador inscrito depois da Ordem do Dia.
O Sr. Ruy Carneiro pronuncia discurso
que será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o nobre Senador Mozart Lago, terceiro
orador inscrito.
O SR. MOZART LAGO (*): – Senhor
Presidente, muito embora, ontem, na
audiência que nos concedeu o Sr.
Presidente da República, lhe tenha eu
agradecido a solicitude com que se dignou
de receber uma caravana de mães
funcionárias, que levei à presença de S. Exª
para tratarem da instituição de creches e
berçários em tôdas as repartições públicas,
muito embora, repito, naquele momento haja
agradecido a S. Exª, quero, desta tribuna
mais alta, renovar os agradecimentos.
Faço-o sobretudo porque o honrado
chefe da nação, quando se dirigiu às nossas
patrícias, componentes de quadros de
todos os ministérios e autarquias sediados
nesta Capital, teve para com as mesmas
expressões carinhosas e de admiração,
que devem honrar sobremodo o sexo
chamado frágil, que trabalha a serviço do
país.
Ponderou muito bem o Sr, .
Getúlio Vargas que, no seu govêrno,tem
tomado na maior consideração iniciativas
que visam a facilitar o ingresso da mulher
brasileira nas diversas atividades públicas
nacionais.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite
V. Exa um aparte? (Assentimento do orador)
– Relativamente ao ingresso da mulher nas
atividades públicas estou de pleno acôrdo
com Vossa Excelência. Discordo apenas
quanto a serem delegadas e comissárias de
polícia.
O SR. MOZART LAGO: – Chegarei a
êsse ponto, para atender ao aparto de V.
Exª
Observou
o Chefe
da
Nação
que, embora sabendo ser o trabalho da-

__________________

__________________

nº 95, de 1952, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação, 25 de
março de 1953. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Aloysio de Carvalho, Relator.
– Velloso Borges. – Costa Pereira.
ANEXO AO PARECER Nº 209-53
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 95, de 1952, que aprova o
contrato e o têrmo aditivo ao mesmo,
celebrados entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Paulo
Augusto Goyanna.
Faço scaber que o Congresso
Nacional decreta nos têrmos do art. 77, § 1º,
da Constituição, e eu promulgo e seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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quelas senhoras o mais eficiente, se
comprazia em assinalar a louvável
preocupação que revelava a funcionária
brasileira de continuar sendo mãe de
família e de zelar pela saúde e educação
dos filhos.
Depois da recepção às ilegível.mães
funcionárias,
prometeu
o
Senhor
Getúlio Vargas recomendar a todos os
ministérios e presidentes de autarquias, que
ativassem a instalação de creches e
berçários.
Quero,
entretanto,
aproveitar
a
oportunidade
para
antecipar-me,
um
pouco, aos ministros e presidentes das
autarquias que já estão cogitando da
matéria, como,por exemplo, o IPASE que a
alguns passos do Senado no edifício
Aristides Casado, está instalando uma
cheche.
Levei ao Sr. Presidente da Republica
na minha mania de tudo fazer com
objetivismo, uma das assistentes do
Instituto dos Comerciários, onde já
existe
êsse
serviço
em
pleno
funcionamento, para que dissesse, de
viva voz a S. Exª do êxito que a
iniciativa está tendo naquela autarquia;
e mais do que isso, do rendimento
do
trabalho
das
funcionárias-mães
depois que as creches foram instaladas.
Também quis que o Senhor Presidente
da
República
tivesse
conhecimento
do pouquíssimo custo de tal benefício
no Instituto dos Comerciários; e fi-lo com
o intuito de dar exemplo às outras
repartições.
Para tanto, não há necessidade
de novos créditos especiais, nem é preciso
quadro de funcionários extraordinários;
tudo se pode fazer, como ficou comprovado,
pela
instalação
no
Instituto
dos
Comerciários, com a prata da casa, como se
costuma dizer. É questão, apenas, de boa
vontade.
Os comerciários ,a princípios, haviam
planejado a organização dentro do
orçamento de 900 mil cruzeiros. No entanto
com a boa vontade do presidente da
autarquia, dos engenheiros, dos médicos,
dos assistentes sociais e das enfermeiras, a
despesa ficou reduzida a meios de 250 mil
cruzeiros. Foi o exemplo que levei ao
Senhor Presidente da República, de quem
ouvi que mandara ativar a instalação de
creches e berçários em todos os centros de
atividade onde haja grande número de
funcionárias.
Estiveram na ocasião, com S. Exª, as
alunas de uma das escolas de policia desta
Capital que funciona sob a direção da viúva
do nosso saudoso colega de imprensa Porto
da Silveira, as quais foram cordialmente
recebidas pelo Presidente Getúlio Vargas.
Disseram a S. Exª pela voz de sua oradora
exatamente o que o nobre Senador Victorino
Freire deveria ter ouvido para, no seu
aparte, dispensar-se de fazer o reparo que
fêz.
Esclareceram as alunas que, ao
contrário do que se dizia alhures, o que as
mulheres brasileiras pretendiam na policia
era ajudar aos homens que ali trabalham,
quando por infelicidade, as mulheres e os
memores incidissem em criminalidade.
Outro não tem sido Sr. Presidente, o
pensamento dessas moças.
O SR. VICTORINO FREIRE: – PermitA
V. Ex.ª outro aparte? (Assentimento do
orador) – Ouvi V. Exª com tôda atenção e
desejava um esclarecimento. O nobre
colega, afirmou que as mulheres desejam
ingressar na policia para ajudar aos policiais
homens. Pergunto se V. Exª daria a uma
mulher as mesmas funções atribuías a um
comissário. A lei, neste ponto terá de ser
modificada. Já tive oportunidade, quando da
discussão dêsse projeto aqui, de declarar,
em aparto a V. Exª o meu pensamento.
Suponhamos uma diligência em Caxias Não
acha o nobre colega que êsse trabalho seria
multo difícil para uma comissária? Temos de
modificar a lei a fim de determinar as
funções que lhes competirá porque elas não
podem fazer certas diligências, como ir a um
morro, para cercar bandidos, porque
correrão grande risco. Muitos homens
correm o risco, e "correm” (Risos).
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O SR. MOZART LAGO:
– Êsse perigo não se
verifiará,
porque
a
regulamentação que, aliás já
estamos elaborando, não
permitirá que uma comissária
de polícia se envolva em
incidentes dessa natureza.
O
SR.
VICTORINO
FREIRE: – Mas a lei terá que
ser modificada, porque as
funções dizem respeito a
ambos
os
sexos.
As
comissárias deverão prestar
serviços na delegacia, fazer
plantão, atender a encargos
de assistência social, passar
revista em senhoras, etc.
O SR. MOZART LAGO –
Exatamente.
Haverá
delegacias
especializadas,
de que as mulheres tomarão
conta e para as quais serão
enviadas as criminosas.
Os exames periciais em
mulheres passariam a ser
feitos também por mulheres,
como seria o ideal.
Teremos, igualmente, as
delegacias de menores, onde
ninguém negará que as
mulheres, por certo, tratarão
muito melhor os pequenos
criminosos do que nós
"barbados”.
Estas as declarações da
oradora da Escola de Polícia
ao
Sr.
Presidente
da
Republica. Aliás, S. Ex.ª já
estava perfeitamente inteirado
da matéria. Através de
recomendação do Chefe do
Govêrno ao Chefe de Polícia,
fui convidado, a constituir
uma comissão de técnicos
competentes, para propor ao
govêrno as modificações
necessárias da lei a fim de
que a mulher admitida aos
serviços policiais com pleno
respeito à dignidade do seu
sexo e atendendo a utilidade
dos
seus
serviços
á
sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer,
Sr. Presidente. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: –
Tem a palavra o nobre
Senador
Othoa
Mäder,
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quarto
orador
inscrito,
depois da Ordem do dia.
(Pausa).
Não se achando no
recinto S. Ex.ª, e não
havendo
outros
oradores
inscritos, vou levantar a
sessão,
designando
para
a do dia 6 a seguinte ordem
do Dia.
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão
única, do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados, nº 8,
de 1952, que facilita ao
Ministro da Guerra promover o
estágio em Corpos de Tropas
e
Estabelecimentos
do
Exército
de
Oficiais
subalternos,
médicos
da
reserva de 2ª classe. (Incluído
em Ordem do Dia em virtude
de dispensa de interstício,
concedida na sessão de 31-353, a requerimento do Sr.
Senador Alvaro Adolfo, tendo:
Pareceres:
nº
133,
da
Comissão de Constituição e
Justiça, favorável, com as
emendas que oferece; nº 134,
da Comissão de Segurança
Nacional favorável ao projeto
e às emendas; nº 135, da
Comissão
de
finanças,
favorável
ao
projeto;
nº 244, da Comissão de
Finanças,
contrário
ás
emendas.
Votação,
em
primeira
discussão, do Projeto de Lei
do Senado nº 32 de 1950, que
autoriza o Poder Executivo a
construir, na cidade do
Sabará, um prédoi para
Correios e Telégrafos, do tipo
3. (Com pareceres; I –
Da Comissão de Constituição
e Justiça; número 895-50,
pela constitucionalidade do
projeto;
II
–
Da
de
Viação e Obras Públicas: nº
424-52, favorável com as
emendas que oferece (ns. 1 e
2); e 103-53, favorável à
emenda nº 3 e à subemenda;
III – Da de Finanças:
nº 425-52, favorável ao
projeto: 578-52, favorável às

emendas ns. 1 e 2: e
1.371-52,
reafirmando
o
seu
pronunciamento
favorável
ao
projeto
e
manifestando-se a favor das
emendas ns. 1 e 3 e da
subemenda).
Discussão
única
do
Parecer da Comissão de
Relações Exteriores, sôbre
a Mensagem nº 21, de
1953,
que
submeto
à
aprovação do Senado, a
nomeação
do
diplomata
Sr. Fernando Lobo, Ministro
Plenipotenciário
de
1ª
classe, para o cargo de
Delegado do Brasil junto à
Organização dos Estados
Americanos.
Primeira discussão do
Projeto de Lei do Senado nº
11 de 1951, que dispõe sôbre
a situação de segurados
obrigatórios do Instituto de
Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado (IPASE).
(Com pareceres números 22651,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade:
127-53,
da de Trabalho e Previdência
Social,
oferecendo
substitutivo; e 128, da de
Finanças,
favorável
ao
substitutivo).
Discussão
única
do
Projeto de Resolução nº 2, de
1952,
que
altera
a
classificação
de
cargos
isolados da Secretaria do
Senado
Federal.
(Com
pareceres ns. 172-52, da
Comissão de Constituição e
Justiça,
pela
constitucionalidade do projeto
e da emenda nº 1.342-52, da
Comissão
Diretora
pela
rejeição: e 144-53, da de
Finanças, favorável ao Projeto
e às emendas ns. 1, 2 e 3).
Discussão única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 35,
de 1950, originário da Câmara
dos Depurados, que aprova o
Acôrdo sôbre Privilégios e
Imunidades da Organização
dos
Estados
Americanos
firmado pelo Brasil em 22
de
Setembro
de
1949.
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(Com pareceres ns. 5253,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade;
52-33
da de Relações Exteriores,
peal rejeição (com voto,
em
separado
dos
Srs.
Senadores Melo Viana e
Alfredo Neves; e 54-53
da
de
Finanças,
pela
rejeição).
Discussão
única
do
Parecer nº 207, de 1953, da
Comissão
de
Redação
oferecendo
redação
tinal
ao
Projeto
de
Decreto
Legislativo nº 113, de 1952,
que aprova o contrato e
o têrmo celebrados entre
o
Departamento
dos
Correios e Telégrafos e
o
Engenheiro
Hamilton
Nelasco, para execução de
serviços de empreitada em
terrenos
daquele
Departamento.
Discussão
única
do
Parecer nº 208 de 1953,
da Comissão de Redação,
oferecendo
redação
final
ao
Projeto
de
Decreto
Legislativo nº 120 de 1052,
que
aprova
o
contrato
celebrando entre o Ministério
da Aeronáutica e a Prefeitura
Municipal de Cachoeiro do
Itapemirim, no Estado do
Espírito Santo, para inicio e
prosseguimento da obras de
construção do Aeroporto da
mesma cidade.
Levanta-se a sessão às I7
horas.
SENADO FEDERAL
ATO DO DIRETOR GERAL
O
Sr.
Diretor
Geral
pela Portaria número 16,
de 24 de março corrente,
resolveu destacar o Diretor
de
Serviço
Franklin
Palmeira,
para
secretário
da Comissão de Serviço
Público Civil, sem prejuízo
das atividades ou encargos
que
desempenha
na
Diretoria
em
se
acha
lotado.

DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME
ALFREDO NEVES:
– A greve premeditada pelos médicos. Pág. 128.
ALOYSIO DE CARVALHO:
– A recepção ao Cardeal Augusto Alvaro da Silva. Pág. 43.

– Projeto de Lei da Câmara nº 345, de 1953, que reabre a
vigência da Lei nº 231, de 1948. Pág. 142.
– Requerendo verificação de votação. Pág. 143.
– O acôrdo entre o Brasil e a Argentina sôbre a troca de
produtos. Pág. 152.

AMARO ADOLPHO:
JOAQUIM PIRES:
– Requerendo prorrogação da hora do expediente. Págs. 117
– O projeto que concede abono de emergência aos servidores
e 126.
da Prefeitura do D. Federal. Pág. 98.
ANISIO JOBIM:
KERGINALDO CAVALCANTI:
– Dando parecer sôbre o projeto que abre o crédito para erigir
– O capitalismo. Pág. 48.
monumento na cidade de Salvador. Pág. 96.
– Emenda ao projeto que abre crédito para auxílio às
– Vê o nº 5, de 1953, ao Prefeito do Distrito Federal ao Projeto comemorações do 1º centenário de Aracaju. Págs. 59 e 60.
de Lei Municipal nº 1.130-1, 132-B-52, que concede abono de
– A sêca que assola o Nordeste. Pág. 71.
emergência aos servidores da Prefeitura. Pág. 97.
MOZART LAGO:
APOLONIO SALES:
– Requerendo transcrição nos anais do discurso pronunciado
– A sêca que assola o nordeste. O problema do caroá; apêlo pelo ex chanceler Raul Fernandes. Pág. 24.
no sentido da sua solução. Pág. 116.
– O aumento pretendido pelos barbeiros. Pág. 50.
– Requerendo prorrogação da hora do. expediente. Pág. 50.
ASSIS CHATEAUBRIAND:
– Veto nº 4, de 1953, do Sr. Prefeito do D. Federal ao Projeto
– A questão do petróleo nacional. Págs. 12 e 62.
de Lei Municipal nº 1.125, de 1953, que reestrutura a carreira de
– Os problemas nacionais. Pág. 75.
enfermeiros. Pág. 59.
– Os acontecimentos verificados na cidade de São Paulo.
– Projeto que modifica a contribuição para o montepio dos
Pág. 111.
Ministros do Supremo Tribunal Federal. Pág. 61.
– Os rumos da política externa no Brasil. Pág. 146.
– A mensagem do Govêrno sôbre o espólio de Henrique Lage.
Pág. 92.
ATTILIO VIVACQUA:
– Questão de ordem sôbre projeto incluído na ordem do dia.
– Projeto de Lei da Câmara nº 345, de 1952, que reabre por Pág. 127.
60 dias a vigência da Lei nº 231, de 1948. Pág. 142.
– A instituição de creches nas repartições públicas. Pág. 156.
BERNARDES FILHO:
– Requerendo prorrogação da hora do expediente. Pág. 40.
– O caso da Itabora Iron. Pág. 137.

NOVAES FILHO:
– Requerendo prorrogação da hora do expediente. Pág. 72.

OLAVO OLIVEIRA:
DOMINGOS VELASCO:
– Os círculos operários brasileiros. Pág. 58.
– A carta escrita pelo Presidente do P.S.B. Pág. 22.
– Apêlo da Colônia de Pescadores de Mucuripe, no Estado do
As instruções de ns. 34 e 36 que tabelam os juros bancários. Ceará. Pág. 92.
Pág. 144.
– Requerendo prorrogação da hora do expediente. Pág. 95.
– Protestando contra a prisão de um oficial do Exército. Pág.
156.
ONOFRE GOMES:
– A situação de vários Municípios do Ceará, Págs. 94, 126, e
DURVAL CRUZ:
144.
– Projeto de Lei nº 45, de 1952, que inclui a Associação dos
– Requerendo prorrogação da hora do expediente. Pág. 154.
Servidores Civis do Brasil e o Montepio Geral de Economia dos
Servidores do Estado entre as entidades consignatárias de que trata a OTON MADER:
Lei nº 1.046, de 1950. Pág. 119.
– O projeto que cria a Petrobrás. Pág. 119.
– Apêlo dos ferroviários da Rêde de Viação Paraná-Santa
EZECHIAS DA ROCHA:
Catarina quanto ao pagamento do abono de emergência. Pág. 129.
– Pesar pelo falecimento do Sr. Graciliano Ramos. Pág. 61.
PINTO ALEIXO:
– Projeto que promove o estágio em corpo de tropa de oficiais
FERREIRA DE SOUZA:
– A greve portuária. Pág. 75.
médicos da reserva. Págs. 99 e 109.
– Veto nº 5, de 1953, do Sr. Prefeito do Distrito Federal ao
Projeto de Lei Municipal nº 1.130-1, 132-B-52 que concede abono de PLINIO POMPEU:
emergência aos servidores da Prefeitura. Págs. 96 e 98.
– Projeto que abre crédito para auxílio à comemoração do 3º
centenário da Restauração Pernambucana. Pág. 128.
GOMES DE OLIVEIRA:
– A Cia. Indústria e Comércio de Rádio Invictus e a Carteira PRESIDENTE:
de Importação do Banco do Brasil. Pág. 47.
– Questão regimental sôbre a eleição dos membros da Mesa
– A Concenção do P.T.B. Pág. 72.
do Senado. Pág. 12.
– A eleição das Comissões Permanentes. Págs. 12, 22 e 24.
HAMILTON NOGUEIRA:
– Sôbre omissão de avulsos. Pág. 59.
– A, política peronista. Pág. 125.
– Suspendendo a sessão. Págs. 59 e 98.
– Veto nº 4, de 1953, do Sr. Prefeito do D. Federal ao Projeto
ISMAR DE GÓES:
de Lei Municipal nº 1.125, de 1953, que reestrutura a carreira de
– Questão regimental sôbre a eleição dos membros da Mesa enfermeiros. Pág. 59.
do Senado. Pág. 12.
– Designando um membro do Senado para acompanhar, na
– Fazendo diversas comunicações ao Senado. Pág. 42.
Câmara dos Deputados, o estudo das emendas ao Projeto nº 324, de
– O projeto que concede abono de emergência aos servidores 1952. Pág. 60.
da Prefeitura do D. Federal. Págs. 98 e 99.
– Retirando projeto da ordem do dia. Pág. 73.
– Projeto de Lei da Câmara nº 345, de 1952, que reabre por
– Convocando o Congresso Nacional para apreciação de veto
60 dias a vigência da Lei nº 231, de 1948. Pág. 142.
presidencial. Pág. 75.
– Comunicando o término da hora do expediente. Págs. 40,
IVO D'AQUINO:
50, 72, 95, 117, 126, 139 e 142.
– Questão regimental sôbre a eleição dos membros da Mesa
– Sôbre diversos requerimentos. Págs. 37, 40, 43, 50, 61, 71,
do Senado. Pág. 11.
72, 95, 99, 109, 110, 126, 139, 141, 142 e 154.
– O problema do pinho brasileiro. Págs. 38 e 75.
– Notícias da imprensa. Pág. 58.
RUY. CARNEIRO:
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– Requerendo prorrogação da hora do expediente. Pág. 139.
VICTORINO FREIRE:
– A carta escrita pelo Presidente do P.S.B. Pág. 43.
– Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1953, que abre crédito para ser erigido um
monumento em homenagem à Maria Quitéria de Jesus. Páginas 96 e 98.
VIVALDO LIMA:
– Competência da Comissão Executiva da Defesa da borracha. Pág. 136.
WALTER FRANCO:
– Projeto de Lei da Câmara nº 344, de 1952, que abre crédito para auxílio à
comemoração do 1º centenário do Município de Aracaju. Pág. 60.
MATÉRIA CONTIDA NESTE VOLUME
ABONO:

– Projeto que concede – de emergência aos funcionários da Prefeitura do Distrito
Federal; discursos. Págs. 96, 97, 98 e 99.
ACÔRDO:

– O – entre o Brasil e a Argentina sôbre troca de produtos; discurso do Sr. Ivo
d'Aquino. Pág. 152.
ANAIS:

– Requerendo transcrição nos – de discurso pronunciado pelo chanceler Raul
Fernandes; discurso do Sr. Mozart Lago. Pág. 24.
ANEXO:

– ao Parecer nº 121, de 1953. Pág.
– ao Parecer nº 122, de 1953. Pág.
– ao Parecer nº 202, de 1953. Pág.
– ao Parecer nº 203, de 1953. Pág.
– ao Parecer nº 205, de 1953. Págs.
– ao Parecer nº 206, de 1953. Pág.
– ao Parecer nº 207, de 1953. Pág.
– ao Parecer nº 208, de 1953. Pág.
– ao Parecer nº 209, de 1953. Págs.
– ao Parecer nº 233, de 1953. Pág.
– ao Parecer nº 243, de 1953. Pág.

60.
60.
110.
37.
116
116.
116.
116.
116
135.
152.

sessão em 16 de março de 1953. Pág.
sessão em 17 de março de 1953. Pág.
sessão em 18 de março de 1953. Pág.
sessão em 19 de março de 1953. Pág.
sessão em 20 de março de 1953. Pág.
sessão em 23 de março de 1953. Pág.
sessão em 24 de março de 1953. Pág.
sessão em 25 de março de 1953. Pág.
sessão em 26 de março de 1953. Pág.
sessão em 27 de março de 1953. Pág.
sessão em 30 de março de 1953. Pág.

11.
17.
32.
45.
53.
69.
91.
106.
113.
122.
134.

– Sôbre omissão de –; discurso do Sr. Presidente. Pág. 59.

BARREIROS:
– O aumento pretendido pelos –; discurso do Sr. Mozart Lago. Pág. 50.
BRASIL:

– Os rumos da política externa do –; discurso do Sr. Assis Chateaubriand. Pág. 145.
– O acôrdo entre o – e a Argentina sôbre troca de produtos; discurso do Sr. Ivo
d'Aquino. Pág. 152.
CARDEAL AUGUSTO ALVARO DA SILVA:
– A recepção ao –; discurso do Sr. Aloysio de Carvalho. Pág. 43.
CAPITALISMO:
– O –; discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti. Pág. 48.

CARTA:

– O problema do –; discurso do Sr. Apolonio Sales. Pág. 116.
– A – escrita pelo Presidente do P.S.B.; discursos. Págs. 22 e 43.

CARTEIRA DE IMPORTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL:
– A Cia. Indústria e Comércio de Rádio Invictus e a –; discurso do Sr. Gomes de
Oliveira. Pág. 47.
CEARA:

COMISSÃO DE FINANÇAS:
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 131 e 151.
– Parecer da –. Págs. 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 35, 36, 37, 122, 123, 124, 125, 135
e 152.
COMISSÃO DE FÔRÇAS ARMADAS:
– Pareceres da –. Págs. 18, 19, 20 e 22.

COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS:
– Ata da –. Págs. 31. 108 e 113.
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 132 e 151.
– Pareceres da –. Págs. 37, 60, 74, 110, 116, 135, 152 e 156.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO:
– Projeto que inclui – a entre as entidades consignatárias de que trata a Lei nº 1.946,
de 1950; discurso do Sr. Durval Cruz. Pág. 128.

CAROÁ:

COMISSÃO DE ECONOMIA:
– Ata da –. Pág. 113.
– Relação dos membros da –. Págs. 132 e 151.

e 158.

ASSISTÊNCIA MILITAR:
– Projeto que aprova o acôrdo de – entre o Brasil e os Estados Unidos. Pág. 11.

AVULSO:

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
– Ata da –. Pág. 107.
– Pareceres da –. Págs. 18, 35, 126 e 136.
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 132 e 151.

COMISSÃO DE PROMOÇÕES:
– Publicação de uma relação dos funcionários da Secretaria do Senado pela –. Págs.
3 e 82.

ARGENTINA:
– O acôrdo entre o Brasil e a Argentina sôbre troca de produtos; discurso do Sr. Ivo
d’Aquino. Pág. 152.

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA:
– Ata da –. Págs. 91 e 133.
– Pareceres da –. Págs. 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 70, 122, 123, 124, 135
e 136.
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 132 e 151.

e 156.

– Projeto que abre crédito para auxílio às comemorações do 1º centenário da cidade
de –: discursos. Págs. 59 e 60.

– da
– da
– da
– da
– da
– da
– da
– da
– da
– da
– da

COLÔNIA DE PESCADORES:
– Apêlo da – de Mucuripe, no Ceará; discurso do Sr. Olavo Oliveira. Pág. 92.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL:
– Ata da –. Pág. 121.
– Relação dos membros da –. Págs. 132 e 151.

ARACAJU:

ATA:

CÍRCULOS OPERÁRIOS:
– Os – brasileiros; discurso do Sr. Olavo Oliveira. Pág. 1.

– Apêlo da Colônia de Pescadores de Mucuripe, no –; discurso do Senhor Olavo Oliveira. Pág. 92.
– A situação de vários Municípios do –; discurso do Sr. Onofre Gomes. Págs. 94, 128 e 144.

CIA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RÁDIO INVICTUS:
– A – e a Carteira de Importação do Banco do Brasil; discurso do Sr. Gomes de Oliveira. Pág. 47.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES:
– Ata da –. Pág. 113.
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 132, 136 e 151.
COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA:
– Ata da –. Pág. 108.
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 132 e 151.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL:
– Parecer da –. Pág. 37.
– Ata da –. Pág. 107.
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 132 e 151.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO:
– Ata da –. Pág. 91.
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 132 e 151.
COMISSÃO DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL:
– Parecer da –. Pág. 15.
COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS:
– Parecer da –. Pág. 32.
– Ata da –. Pág. 19.
– Relação dos membros da –. Págs. 113, 121, 132 e 151.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS:
– Parecer da –. Pág. 1.
COMISSÃO DIRETORA:
– Relação dos membros da –. Págs. 1, 15, 31, 45, 53, 82, 107, 113, 121, 131 e 151.
COMISSÃO ESPECIAL:
– para emitir parecer sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº 2,
de 1949; relação dos seus membros. Págs. 1, 15, 31, 45, 53, 82, 107, 113, 121, 132 e
151.
– para emitir parecer sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº
1, de 1951; relação dos seus membros. Págs. 1, 15, 31, 45, 53, 82, 107, 113, 121,
132 e 151.
– de revisão do Código Comercial; relação dos seus membros. Páginas 1, 15, 31, 53,
82, 107, 113, 121, 132 e 151.
– para estudo da concessão dos direitos civis da mulher brasileira, relação dos seus
membros. Págs. 1, 15, 31, 45, 53, 82, 107, 113, 121, 132 e 152.
– de investigação sôbre as condições materiais das instalações da Justiça no D.
Federal e órgãos relacionados; relação dos seus membros. Págs. 1, 15, 31, 45, 53, 82, 107, 113,
121, 132 e 152.
– para emitir parecer sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº 1, de 1952. Págs.
1, 15, 31, 45, 53, 82,107, 113, 121, 132 e 152.
COMISSÃO EXECUTIVA DA DEFESA DA BORRACHA:
– Competência da –; discurso do Sr. Vivaldo Lima. Pág. 132.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SÔBRE O CIMENTO:
– Relação dos membros da –. Págs. 1, 15, 31, 45, 53, 82, 107, 113, 133 e 152.
COMISSÕES PERMANENTES:
– Sôbre as eleições dos membros das –; discursos. Págs. 12, 22 e 24.
CONGRESSO NACIONAL:
– Convocando o – para apreciação de veto presidencial; discurso do Sr. Presidente.
Pág. 75.
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CRECHES:
– A instituição de – nas repartições públicas; discurso do Sr. Mozart Lago.
Pág. 156.
DECRETO:
– Nº 15.766, de 1922. Estabelece uma zona franca na Ilha do Governador.
Pág. 46.
– Nº 18.042, de 1945. Desapropria, por utilidade pública, a Ilha dos Ferros e a
Ilhota da Casa das Pedras. Pág. 92.
DECRETO LEGISLATIVO:
– Sem número, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de Contas recusando
registro de contrato que especifica. Pág. 37.
DECRETO LEI:
– Nº 65, de 1937. Concede anistia aos empregadores incursos nas
penalidades do art. 331 nº 2 da Consolidação das Leis do Trabalho. Pág. 17.
DISCURSO:
– pronunciado pelo chanceler Raul Fernandes a que se refere o
Requerimento nº 60, de 1953. Págs. 24 e 61.
DOCUMENTO:
– a que se refere o Requerimento nº 50, de 1953. Pág. 25.
ELEIÇÃO:

– do Vice-Presidente do Senado. Pág. 11.
– dos Secretários do Senado. Pág. 12.

EMENDA:

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 265, de 1952, que dispõe sôbre a
Constituição da Petrobrás. Págs. 2 e 3.
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1951, que modifica dispositivos da
Lei nº 5.452, de 1943. Pág. 16.
ENFERMEIROS:
– Projeto de Lei Municipal que reestrutura a carreira de –; discurso. Pág. 59.
ESPÓLIO:

– A mensagem do Govêrno sôbre o – de Henrique Lage; discurso do Sr.
Mozart Lago. Pág. 92.
ESTADOS UNIDOS:
– Projeto que aprova o acôrdo de assistência militar entre o Brasil e os –. Pág.
11.
EXÉRCITO:
– Protestando contra a prisão do um Oficial do –; discurso do Senhor
Domingos Velasco. Pág. 156.
EXPEDIENTE:
– Requerendo prorrogação da hora do –; discurso. Págs.. 40, 50, 72, 95, 117,
126, 139 e 154.
–. Págs. 11, 17, 32, 45, 53, 69, 91, 108, 114, 122, 134 e 152.
– Comunicando o término da hora do –; discurso do Sr. Presidente. Págs. 40
50, 72, 95, 117, 126, 139 e 142.
GREVE:

– A – portuária; discurso do Sr. Ferreira de Souza. Pág. 75.
– A – premeditada pelos médicos; discurso do Sr. Alfredo Neves. Pág. 128.

HENRIQUE LAGE:
– A mensagem do Govêrno sôbre o espólio de –; discurso do Sr. Mozart
Lago. Pág. 92.
IMPRENSA:
– Notícias da –; discurso do Sr. Ivo d'Aquino. Pág. 58.
INSTRUÇÕES:
– As – que tabelam os juros bancários; discurso do Sr. Domingos Velasco.
Pág. 144.
ITABIRA IRON:
– O caso da –; discurso do Sr. Bernardes Filho. Pág. 137.
JUROS BANCÁRIOS:
– As instruções que tabelam os –; discurso do Sr. Domingos Velasco. Pág. 144.
MARIA QUITÉRIA DE JESUS:
– Projeto que abre crédito para erigir monumento em homenagem à –;
discursos. Págs. 96 e 98.
MENSAGENS:
– do Sr. Presidente da República devolvendo autógrafos. Págs. 11, 32, 69, 92 e 114.
MONTEPIO GERAL. DOS SERVIDORES DO ESTADO:
– Projeto que inclui o – nas entidades consignatárias de que trata a Lei nº
1.046, de 1930. Pág. 128.
MUCURIPE:
– Apêlo da Colônia de Pescadores de – no Estado do Ceará; discurso do Sr.
Olavo Oliveira. Pág. 92.
NORDESTE:
– A sêca que assola o –; discursos. Págs. 71 e 116.
ORDEM DO DIA:
– Retirando projeto da –; discurso do Sr. Presidente. Pág. 73.
– Págs. 24, 40, 51, 59, 61, 73, 75, 96, 100, 109, 119, 127, 130, 145 e 157.
– Questão de ordem sôbre projeto incluído na –; discurso do Senhor Mozart
Lago. Pág. 127.

PARECER:
– Nº 121, de 1953, da Comissão de Redação de Leis sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 324, de 1952, que dispõe sôbre a denominação dos aeroportos e
aeródromos nacionais. Pág. 60.
– Nº 122, de 1953, da Comissão de Redação de Leis sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 138, de 1952, que concede licença à Federação Nacional dos
Odontologistas para filiar-se à Federação Dentária Internacional e à Associação Dentária
Americana. Pág. 60.
– Nº 154, de 1953, da Comissão de Fôrças Armadas sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 305, de 1952, que estende a oficial do Exército as vantagens do Decretolei nº 8.760, de 1943. Pág. 18.
– Nº 155, de 1953, da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 305, de 1952, que estende a oficial do Exército as vantagens do Decreto-lei
nº 8.760, de 1943. Pág. 18.
– Nº 156, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 148, de 1952, que concede prêmio ao agrônomo Gregário Bondar.
Pág. 18.
– Nº 157, de 1953, da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 148, de 1952, que concede prêmio ao agrônomo Gregário Bondar.
Pág. 18.
– Nº 158, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 148, de 1952, que concede prêmio ao agrônomo Gregório Bondar.
Pág. 19.
– Nº 159, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 169, de 1952, que concede vantagens aos terceiros sargentos das
Fôrças Armadas, com mais de 25 anos de serviço. Pág. 19.
– Nº 160, de 1953, da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 169, de 1952, que modifica a Lei nº 935, de 1949,
Pág. 19.
– Nº 161, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 169, de 1952, que concede vantagens aos sargentos das Fôrças Armadas,
com mais de 25 anos de serviço. Pág. 19.
– Nº 162, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 10-52, que aprova registro de contrato feito pelo Tribunal de
Contas. Pág. 19.
– Nº 163, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 10-52, que aprova o registro de contrato feito pelo Tribunal de Contas.
Pág. 19.
– Nº 164, de 1953, da Confissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 222, de 1951, que assegura a contagem de tempo a um oficial do
Exército Nacional. Pág. 19.
– Nº 165, de 1953, da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 222, de 1951, que assegura contagem de tempo a um oficial do Exército
Nacional. Pág. 20.
– Nº 166, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 222, de 1951, que assegura contagem de tempo a um oficial do Exército
Nacional. Pág. 20.
– Nº 167, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo, concernente à contrato impugnado pelo Tribunal de Contas,
apresentando substitutivo. Pág. 20.
– Nº 168, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 100, de 1952, que aprova substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça. Pág. 21.
– Nº 169, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 1952, que registra contrato pelo Tribunal de
Contas entre o Ministério da Educação e Saúde e o Govêrno do Estado da Bahia. Pág.
21.
– Nº 170, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 80, de 1952, que registra contrato pelo Tribunal de Contas,
entre o Ministério da Educação e Saúde e o Govêrno do Estado da Bahia.
Pág. 21.
– Nº 171, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 83, de 1952, comunicando o Presidente do Tribunal de Contas ao
Presidente da Câmara dos Deputados, que foi denegado registro de contrato que
especifica. Pág. 21.
– Nº 172, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 83, de 1952, recusando o Tribunal de Contas registro de contrato.
Pág. 21.
– Nº 173, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 65, de 1952, que mantém a decisão do Tribunal de Contas
denando registro de contrato. Pág. 21.
– Nº 174, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 65, de 1952, recusa o Tribunal de Contas registro de contrato.
Pág. 21.
– Nº 175, de 1953, da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 296, de 1952, que manda suprimir a exigência da idade (30 anos) para
atingir o oficialato superior. Pág. 22.
– Nº 176, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 296, de 1952, revogando disposições da Lei de Promoção do Exército. Pág.
22.
– Nº 177, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto da
Câmara nº 371, de 1952, que abre crédito especial pelo Ministério da Agricultura. Pág.
32.
– Nº 178, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 90-52, que mantém decisão do Tribunal de Contas, que nega
registro de contrato entre o Serviço Regional de Obras da 5ª Região Militar do Exército e
a firma Th. Marinho de Andrade. Pág. 32.
– Nº 179, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 90, de 1952, que nega registro de contrato entre o Serviço
Regional de Obras da 5ª Região Militar do Exército e a firma Th. Marinho de Andrade.
Pág. 32.
– Nº 180, de 1953, da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1953, que presta homenagem ao
Governador do Rio Grande do Norte dando ao aeropôrto de Mossoró o nome de
“Aeropôrto Dix-Sept Rosado”. Pág. 32.
– Nº 181, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 40-52, que assegura o financiamento a longo prazo aos municípios
com renda própria. Pág. 33.
– Nº 182, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1952, que assegura o financiamento, a longo prazo, aos. municípios
com renda própria. Pág. 33.

–6–
– Nº 183, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 352, de 1952, concede auxílio para a realização do VI Congresso
Brasileiro de Contabilidade. Pág. 34.
– Nº 184, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 98, de 1950, que estabelece subvenção anual em favor da Escola
Apostólica de Caraça, em Minas. Pág. 35.
– Nº 185, de 1953, da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 98, de 1950, que institui subvenção anual em favor da Escola
Apostólica de Caraça, em Minas Gerais. Pág. 35.
– Nº 186, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre as emendas de plenário
ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 1950, que concede subvenção anual à Escola
Apostólica de Caraça, Minas Gerais, estende vantagens à Escola de Filosofia Dom
Bosco, de Campo Grande, Mato Grosso, e à Escola Seráfica do Convento dos
Capuchinhos de Alagoas. Pág. 35.
– Nº 187, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 358, de 1952, que abre crédito pelo Ministério da Educação e
Saúde, para indenização de salários a funcionários do Serviço Nacional da Malária. Pág.
35.
– Nº 188, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 7-53, que firma contrato entre o Diretor Geral do Departamento
dos Correios e Telégrafos e a firma José Brito. Pág. 35.
– Nº 189, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Recreto Legislativo nº 7-53 nega o Tribunal de Contas o registro de contrato
entre a União, pelo Departamento de Correios e Telégrafos e a firma José de Brito. Pág.
35.
– Nº 190, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 294, de 1952, concedendo auxílio à Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro. Pág. 35.
– Nº 191, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 1952, que aprova e renova contrato
celebrado entre o Ministério da Educação e Saúde e o Sr. Alfredo Zuberbuhler.
Pág. 35.
– Nº 192, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 94, de 1952, renovando contrato celebrado entre o Ministério da Educação
e Saúde e Alfredo Zuberbuler. Pág. 36.
– Nº 193, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 56, de 1952, que mantém decisão do Tribunal de Contas negando
registro de contrato que especifica. Pág. 36.
– Nº 194, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 56, de 1952, mantém decisão do Tribunal de Contas negando registro de
contrato que especifica. Pág. 36.
– Nº 195, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 115, de 1952, mantém decisão do Tribunal de Contas negando
registro de contrato que especifica. Pág. 36.
– Nº 196, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 115, de 1952, mantendo decisão do Tribunal de Contas negando registro
de contrato que especifica. Pág. 36.
– Nº 197, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 3, de 1953, fazendo considerações ao projeto que especifica. Pág.
36.
– Nº 198, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 3, de 1953, que mantém decisão do Tribunal de Contas negando registro
de contrato que especifica. Pág. 37.
– Nº 199, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 73, de 1952, dispondo sôbre o serviço militar, a que estão obrigados
os médicos, farmacêuticos e dentistas. Pág. 37.
– Nº 200, de 1953, da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 73, de 1952, dispõe sôbre o serviço militar, a que estão obrigados os
médicos, farmacêuticos e dentistas. Pág. 37.
– Nº 201, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 73, de 1952, dispõe sôbre o serviço militar, a que estão obrigados os
médicos, farmacêuticos e dentistas. Pág. 37.
– Nº 202, de 1953, da Comissão de Redação de Leis, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 111, de 1952, mantém decisão do Tribunal de Contas, negando
registro de contrato que especifica. Páginas 37 e 110.
– Nº 203, de 1953, da Comissão de Redação de Leis, sôbre o Projeto de Lei
do Senado nº 23, de 1950, dispondo sôbre o montepio civil federal dos Ministros do
Supremo Tribunal que especifica. Págs. 37 e 74.
– Nº 204, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Veto
nº 5-53, do Sr. Prefeito do Distrito Federal, oposto parcialmente ao Projeto de
Lei que concede abono de emergência aos servidores da Prefeitura do Distrito Federal.
Pág. 70.
– Nº 205, de 1953, da Comissão de Redação de Leis, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 104, de 1952, que mantém decisão aprovando contrato, que
especifica. Págs. 116 e 156.
– Nº 206, de 1953, da Comissão de Redação de Leis, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 105, de 1952, que mantém decisão aprovando contrato, que
especifica. Pág. 116.
– Nº 207, de 1953, da Comissão de Redação de Leis, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 113, de 1952, que mantém decisão aprovando contrato, que
especifica. Pág. 116.
– Nº 208, de 1953, da Comissão de Redação de Leis, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 120, de 1952, que mantém decisão aprovando contrato que
especifica. Pág. 116.
– Nº 209, de 1953, da Comissão de Redação de Leis, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 95, de 1952, que mantém decisão aprovando contrato que
especifica. Págs. 116 e 156.
– Nº 210, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre emendas ao
Projeto de Lei da Câmara nº 225, de 1951, dispensa a Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro da divida com a União. Pág. 122.
– Nº 211, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre emendas ao Projeto de
Lei da Câmara nº 225, de 1951, dispensando a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro
de divida com a União. Pág. 122.
– Nº 212, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 65, de 1951, autorizando acôrdo entre a União e o Estado do
Paraná, que especifica. Pág. 122.

– Nº 213, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 65, de 1951, consignando dotação para instalação de uma Escola Agrícola
que especifica. Pág. 123.
– Nº 214, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 364, de 1952, autorizando o Poder Executivo a abrir crédito que especifica. Pág. 123.
– Nº 215, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 97, de 1952, abrindo crédito pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
que especifica. Pág. 123.
– Nº 216, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 154, de 1952 que institui, prêmios Literários que especifica. Pág. 123.
– Nº 217, de 1953, da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 154-52, institui três prêmios, com objetivo de estimular o
desenvolvimento da literatura. Pág. 123.
– Nº 218, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 154, de 1952, Institui três prêmios nacionais, com objetivo de estimular a
literatura. Pág. 123.
– Nº 219, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 10-52, aprova contrato entre a Divisão de Obras do Ministério da
Educação e Saúde e a firma Emprêsa Brasileira de Construção S.A., que especifica.
Pág. 123.
– Nº 220, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 101, de 1952, negando registro de contrato pelo Tribunal de Contas, que
específica. Pág. 123.
– Nº 221, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 61-52, mantém decisão do Tribunal de Contas, negando registro
de contrato que especifica. Pág. 124.
– Nº 222, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 61, de 1952, negando registro de contrato pelo Tribunal de Contas, que
especifica. Pág. 124.
– Nº 223, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 78-52, mantém decisão do Tribunal de Contas, negando registro
de contrato, que, especifica. Pág. 124.
– Nº 224, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 78, de 1952, mantendo decisão do Tribunal de Contas, negando registro
de contrato, que especifica. Pág. 124.
– Nº 225, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 96-52, que mantém decisão do Tribunal de Contas, registrando
contrato, que especifica. Pág. 124.
– Nº 226, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 96, de 1952, mantém decisão do Tribunal de Contas aprovando registro de
contrato, que especifica. Pág. 124.
– Nº 227, de 1933, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 88-52, que mantém decisão do Tribunal de Contas recusando
registro de contrato, que especifica. Pág. 124.
– Nº 228, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 89, de 1952, que mantém decisão do Tribunal de Contas, negando registro
de contrato, que especifica. Pág. 125.
– Nº 229, de 1953, da Comissão de Constituição e ustiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 316-52, que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da
Educação o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 para auxiliar os festejos
comemorativos do 3º Centenário da Restauração Pernambucana. Pág. 127.
– Nº 230, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 45, de 1952, que inclui a Associação dos Servidores Civis do Brasil e o
Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado entre as entidades
consignatárias de que trata a Lei nº 1.016, de 2 de janeiro de 1950. Pág. 128.
– Nº 231, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 8, de 1953, que abre crédito pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores
para fins que especifica. Pág. 135.
– Nº 232, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 10, de 1953, abrindo crédito pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
para fins que especifica. Pág. 135.
– Nº 233, de 1953, da Comissão de Redação de Leis, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 103, de 1952, que aprova contrato que especifica. Pág. 135.
– Nº 234, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 97-52, negando registro de contrato pelo Tribunal de Contas, que
especifica. Pág. 135.
– Nº 235, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 97-52, nega registro de contrato pelo Tribunal de Contas, que especifica.
Pág. 135.
– Nº 236, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 112-52, que aprova o texto do Convênio Cultural entre o Brasil e o
Egito. Pág. 136.
– Nº 237, de 1953, da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 112, de 1952, aprovando o texto do Convênio Cultural entre o
Brasil e o Egito. Pág. 136.
– Nº 238, de 1953, da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 112, de 1952, que aprova o texto do Convênio Cultural, entre o
Brasil e o Egito. Pág. 136.
– Nº 239, de 1953, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 88, de 1951, que aprova Convênio Cultural entre os Govêrnos do
Brasil e dos Estados Unidos. Pág. 136.
– Nº 240, de 1953, da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 88, de 1951, que aprova Convênio Cultural entre os Govêrnos do
Brasil e dos Estados Unidos. Pág. 136.
– Nº 241, de 1953, da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 88, de 1951, que aprova Convênio Cultural, entre os Govêrnos do
Brasil e dos Estados Unidos. Pág. 136.
– Nº 242, de 1953, da Comissão de Redução de Leis, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 110, de 1950, que mantém a decisão por que o Tribunal de
Contas denegou registro ao têrmo de contrato, celebrado entre o Serviço do Patrimônio
da União no Ceará e José Pedro de Oliveira. Pág. 136.
– Nº 243, de 1953, da Comissão Diretoria, sôbre Projeto de Resolução nº 2,
de 1953, que transfere funcionário Auxiliar de Portaria para Oficial Legislativo. Pág. 152.
– Nº 244, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre as emendas oferecidas
ao Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 1952, que promove o estágio de um ano piara o
ingresso de oficiais do Exército. Pág. 152.
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PREFEITURA:
– Projeto que concede abono de emergência aos funcionários da – do D.
Federal; discursos. Págs. 96, 97, 98 e 99.
PETROBRÁS:
– Projeto que dispõe sôbre a constituição da –; discurso do Sr. Othon Mâder.
Pág. 121.
PETRÓLEO:
– A questão do – nacional; discurso do Sr. Assis Chateaubriand. Págs. 12 e
62.
PINHO:

– O problema do – nacional; discurso do Sr. Ivo d’Aquino. Págs. 38 e 75.

POLÍTICA PERONISTA:
– A –; discurso do Sr. Hamilton Nogueira. Pág. 127.
PROJETO DE LEI:
– Nº 2.142-A, de 1952. Mantém decisão do Tribunal recusando registro de
contrato, que especifica. Pág. 170.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
– Nº 88, de 1951. Oprova o Convênio Cultural entre o Brasil e os Estados
Unidos. Pág. 136.
– Nº 10, de 1952. Autoriza registro a contrato firmado entre o Ministério da
Aeronáutica e Guilherme Gomes Carneiro. Pág. 143.
– Nº 35, de 1950. Aprova o Acôrdo sôbre privilégios e Imunidades da
Organização dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil. Pág. 74.
– Nº 43, de 1952. Aprova a Convenção relativa ao reconhecimento
internacional dos direitos sôbre aeronaves. Pág. 74.
– Nº 51, de 1952. Determina ao Tribunal de Contas que registre o têrmo
aditivo de acôrdo firmado entre o Ministério da Educação e Saúde e o Estado do Ceará.
Pág. 74.
– Nº 56, de 1952. Registra contrato firmado entre a Diretoria de Recrutamento
do Exército e Aerozita Wood Bravo. Pág. 143.
– Nº 61, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas, recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 124.
– Nº 65, de 1952. Mantém decisão denegatória de registro de contrato firmado
entre a Divisão de Obras do Departamento de Administração do Ministério da Educação
e Saúde e a Emprêsa Brasileira de Construçães S.A. Págs. 111, 112 e 123.
– Nº 77, de 1952. Autoriza o Tribunal de Contas a renovar contrato firmado
entre o Ministério da Educação e Saúde e Enrico Mortignoni, Pág. 74.
– Nº 78, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas, recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 124.
– Nº 80, de 1952. Manda registrar contrato firmado entre o Ministério da
Educação e Saúde e o Govêrno do Estudo da Bahia. Pág. 143.
– Nº 83, de 1952. Mantém decisão denegatória de registro ao contrato firmado
entre o Ministério da Educação e Saúde e a firma Construtora Mantiqueira S.A. Pág.
111.
– Nº 88, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas recusando registro
de contrato, que especifica. Págs. 124 e 125.
– Nº 90, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 143.
– Nº 91, de 1952. Aprova o contrato firmado entre a Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos e Artur Monteiro Guedes. Pág. 74.
– Nº 94, de 1952, Aprova a renovação do contrato firmado entre o ministério
da Educação e Saúde e Alfred Zuberbuhler. Pág. 111.
– Nº 95, de 1952. Aprova o contrato firmado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Paulo Augusto Goyanna. Páginas 116 e 156.
– Nº 96, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas, recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 124.
– Nº 97, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas, recusando registro
de contrato que especifica. Pág. 135.
– Nº 100, de 1952. Aprova o contrato firmado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Campos Pruder Ltda. Pág. 74.
– Nº 101, de 1952. Aprova contrato firmado entre o Ministério da Educação e
Saúde e a firma Emprêsa Brasileira de Construções S.A. Pág. 123.
– Nº 103, de 1952. Aprova o contrato firmado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a Firma Bawag S.A. de Comércio Internacional. Pág. 135.
– Nº 104, de 1952. Aprova o contrato firmado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins Mendes & Companhia Limitada. Págs. 116 e
156.
– Nº 110, de de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas recusando
registro de contrato, que especifica. Pág. 136.
– Nº 111, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 110.
– Nº 112, de 1952. Aprova o Convênio Cultural firmado entre o Brasil e o
Egito. Págs. 135 e 136.
– Nº 113, de 1952. Aprova o contrato firmado ente o Departamento dos
Correios e Telégrafos e o Engenheiro Hamilton Nolasco. Pág. 116.
– Nº 114, de 1952. Aprova a Conveição Internacional firmada em Sevres.
Pág. 74.
– Nº 115, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de Contas recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 143.
– Nº 116, de 1952. Aprova o contrato firmado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Paulo Augusto Goyanna. Pág. 74.
– Nº 120, de 1952. Aprova o contrato firmado em 27 de outubro de 1949,
entre o Ministério da Aeronáutica e a Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim.
Pág. 116.
– Nº 3, de 1953. Aprova a contrato firmado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Byington & Cia. Pág. 144.
– Nº 7, de 1953. Aprova o contrato firmado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma José Brito. Pág. 144.
– Nº 20, de 1953. Aprova o Acôrdo de Assistência Militar entre o Brasil e os
Estados Unidos. Pág. 11.
– Nº 21, de 1953. Aprova contrato firmado entre a Delegacia do Serviço de
Patrimônio da União no Estado do Ceará e José Pedro de Oliveira. Pág. 18.

– Nº 22, de 1953. Aprova o têrmo de renovação de contrato firmado entre o
Território do Guaporé e Raimundo Evangelista dos Santos. Pág. 18.
– Nº 23, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de Contas, recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 18.
– Nº 24, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de Contas, recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 18.
– Nº 25, de 1953. Aprova o têrmo de contrato firmado entre a Agência
Nacional e a União Cinematográfica Brasileira S.A. Pág. 18.
– Nº 26, de 1953. Aprova o contrato e o têrmo aditivo firmados entre o
Ministério da Agricultura e a Comércio e Indústria Barbosa e Marques S.A. Pág. 46.
– Nº 27, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de Contas recusando registro
de contrato, que especifica. Pág. 46.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA:
– Nº 8, de 1952. Promove o estágio, em corpo de tropa, de oficiais médicos
da reserva. Págs. 75, 99, 100, 109, 152 e 157.
– Nº 45, de 1952. Inclui a Associação dos Servidores Civis do Brasil e o
Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, entre as entidades
consignatárias de que trata a Lei nº 1.046, de 1950. Págs. 119 e 128.
– Nº 73, de 1952. Fixa normas para a prestação do serviço militar pelos
médicos, farmacêuticos, dentistas e pelos estudantes de medicina, farmácia e
odontologia. Pág. 37.
– Nº 138, de 1952. Concede licença à Federação Nacional dos
Odontologistas para filiar-se à Federação Dentária Nacional e à Associação Dentária
Americana. Pág. 60.
– Nº 143, de 1952. Estende aos oficiais médicos da reserva as disposições da
Lei nº 1.125, de 1952. Págs. 75, 98 e 99.
– Nº 148, de 1952. Concede prêmio ao agrônomo Gregório Bondar. Págs. 18,
100 e 110.
– Nº 149, de 1952. Doa imóvel ao Estado do Rio Grande do Norte para
instalação de escolas superiores. Pág. 128.
– Nº 154, de 1952. Institui no Ministério da Educação três prêmios nacionais
para amparo à cultura. Pág. 123.
– Nº 169, de 1952. Modifica dispositivos da Lei nº 5.452, de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho). Págs. 15, 19, 145 e 155.
– Nº 222, de 1952. Assegura contagem de tempo a oficial do Exército. Págs.
19, 20, 119 e 128.
– Nº 223, de 1952. Dispensa a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro do
pagamento de uma divida para com a União. Pág. 122.
– Nº 265, de 1952. Dispõe sôbre a constituição da “Petrobrás". Pág. 1.
– Nº 294, de 1952. Concede auxílio à Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro. Págs. 35, 100 e 110.
– Nº 296, de 1952. Revoga dispositivo da Lei de Promoção do Exército. Pág.
22.
– Nº 297, de 1952. Abre crédito destinado ao pagamento a funcionários do
Território Federal do Amapá. Pág. 123.
– Nº 305, de 1052. Estende a oficial das Fôrças Armadas as vantagens do
Decreto-lei nº 8.760, de 1943. Págs. 18 e 129.
– Nº 316, de 1952. Abre crédito para auxílio aos festejos comemorativos do 3º
Centenário da Restauração Pernambucana. Págs. 119, 127 e 128.
– Nº 324, de 1952. Dispõe sôbre a denominação dos aeroportos e
aeródromos nacionais. Pág. 60.
– Nº 344, de 1952. Abre crédito para auxiliar o Município de Aracaju nas
comemorações de seu 1º centenário. Págs. 51, 59 e 60.
– Nº 345, de 1952. Reabre por 60 dias a vigência da Lei nº 231, de 1948.
Págs. 75, 99, 100, 110, 130 e 143.
– Nº 346, de 1952. Aplica disposições do Decreto-Iei nº 8.442 aos músicos
das Fôrças Armadas, da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do D. Federal. Págs.
75, 99, 100 e 110.
– Nº 352, de 1952. Abre crédito para auxiliar o VI Congresso Brasileiro de
Contabilidade. Págs. 34 e 129.
– Nº 358, de 1952. Abre crédito para pagamento de salários devidos a Afro
Bezerra. Págs. 35 e 129.
– Nº 364, de 1952. Abre crédito ao Corpo de Bombeiros do D. Federal para
ocorrer a despesas que especifica. Pág. 123.
– Nº 371, de 1952. Abre crédito para ocorrer às despesas para a realização
da 1ª Exposição Feira Regional de Pecuária. Págs. 32, 100 e 111.
– Nº 1, de 1953. Abre crédito para auxiliar a Exposição de Trigo e realizar-se
em Santa Catarina. Págs. 51 e 60.
– Nº 3, de 1953. Abre crédito ao Ministério da Agricultura para pagamento de
gratificação adicional a funcionário do mesmo. Paginas 51, 52 e 60.
– Nº 8, de 1953. Abre crédito ao Território Federal do Rio Branco para refôrço
de verba orçamentária. Pág 135.
– Nº 10, de 1953. Abre crédito ao Ministério da Justiça para refôrço de verba
orçamentária. Pág. 135.
– Nº 12, de 1953. Muda a denominação do aeroporto da cidade de Mossoró.
Pág. 32.
– Nº 40, de 1953. Concede anistia aos empregadores incursos nas
penalidades do art. 5º do Decreto-Iei nº 65, de 1937. Págs. 17 e 33.
– Nº 41, de 1953. Abre crédito ao Ministério da Agricultura destinado à Caixa
de Crédito da Pesca. Pág. 17.
– Nº 42, de 1953. Abre crédito para erigir um monumento em homenagem a
Maria Quitéria, na cidade de Salvador. Págs. 45, 72 e 96.
– Nº 43, de 1953. Abre crédito destinado à construção de um edifício do
Abrigo Francisco de Paula. Pág. 45.
– Nº 44, de 1953. Fixa normas para remessa de tropas brasileiras para o
exterior. Pág. 92.
– Nº 45, de 1953. Abre crédito para ocorrer às despesas com a execução do
disposto no Decreto nº 18.042, de 1945. Pág. 92.
– Nº 46, de 1953. Abre crédito suplementar ao orçamento do Ministério das
Relações Exteriores, Pág. 92.
– Nº 47, de 1953. Abre crédito para pagamento de contribuições devidas pelo
Departamento dos Correios e Telégrafos no extterior. Pág. 92.
PROJETO DE LEI DO SENADO:
– Nº 19, de 1952. Altera o Código Eleitoral. Pág. 31.
– Nº 23, de 1950. Dispõe sôbre à contribuição mensal dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal para o Montepio Civil. Páginas 37, 61 e 74.
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– Nº 27, de 1952. Modifica o art. 1º, letra h, § 4º, nº IV da Lei nº 474, de
26 de novembro de 1951. Pág. 67.
– Nº 11, de 1951. Dispõe sôbre os segurados obrigatórios do I.P.A.S.E.
Págs. 67 e 157.
– Nº 6, de 1953. Autoriza a atualização e o revigoramento de leis e
decretos que prescrevem a instalação de "zonas francas" no país. Págs. 46 e
133.
– Nº 7, de 1953. Põe sob a proteção do Estado os "Círculos Operários"
e sociedades operárias congêneres e dá outras providências. Páginas 58 e 133.
– Nº 28, de 1952. Revoga dispositivos da Lei nº 1.584, de 1952, sôbre a
nomeação de pessoal para os institutos e caixas de aposentadoria. Pág. 67.
– Nº 19, de 1951. Assegura a transferência dos vencimentos, ao câmbio
oficial, ao servidor público que se ausentar do país em missão multural ou de
estudo. Pág. 67.
– Nº 46, de 1952. Autoriza a ereção de um monumento ao Marechal
Hermes Rodrigues da Fonseca. Págs. 68, 145_e 155.
– Nº 8, de 1953. Regula o embarque e o frete de madeiras, próprias
para a construção de ,jangadas. Págs. 96 e 133.
– Nº 36, de 1952. Modifica o artigo 40 do Código de Processo civil.
Págs. 119 e 128.
– Nº 47, de 1950. Revoga dispositivos do art. 140 do Decreto-lei número
9.500, de 23-7-1946, que dispõe sôbre o serviço militar obrigatório. Pág. 122.
– Nº 50, de 1952. Cria, no Distrito Federal, Juízes Correcionais, para
processamento imediato das contravenções e causas ,cíveis que enumera. Pág.
133.
– Nº 52, de 1952. Autoriza a emissão de duas séries de sêlos postais
sôbre motivos de navegação marítima e fluvial. Pág. 133.
– Nº 30, de 1952. Modifica o art. 880 do Código de Processo Civil. Pág.
133.
– Nº 31, de 1952. Modifica os arts. 129, 131, 254 e 257 do Código de
Processo Civil. Pág. 133.
– Nº 34, de 1952. Regula a ação para cobrança de honorários médicos
restabelecendo a regra do art. 178, § 6º, IX, do Código Civil. Pág. 133.
– Nº 4, de 1953. Revoga o parágrafo único do art. 27 do Decreto-lei nº
3.365, de 21-6-1940 e o parágrafo único do art. 15 do mesmo decreto-Iei. Pág.
133.
– Nº 48, de 1952. Modifica os artigos 3º, III, 4º, parágrafo único, 5º e 6º,
da Lei nº 1.505, de 19-12-1951. Pág. 133.
– Nº 49, de 1952. Dispõe sôbre processo e julgamento dos recursos de
embargos e revista. Pág. 133.
– Nº 9, de 1953. Altera a redação do art. 6º da Lei nº 86, de 8 de
setembro de 1947. Pág. 137.
– Nº 10, de 1953. Regula o amparo às famílias dos flagelados do
Nordeste. Pág. 141.
– Nº 37, de 1950. Modifica dispositivo do Decreto-lei nº 8.311, de 6-121945, que cria receita especial destinada ao melhoramento e ampliação dos
portos organizados. Pág. 155.
– Nº 32, de 1950. Autoriza o Poder Executivo a construir, na cidade de
Babará, um prédio para Correios e Telégrafos. Pág. 157.
PROJETO DE RESOLUÇÃO:
– Nº 2, de 1953. Transfere funcionário da Secretaria do Senado Federal
de uma carreira para outra. Pág. 152.
P.S.B.:
P.T.B.:

– A carta escrita pelo presidente do –; discursos. Págs. 22 e 43.
– A convenção do –; discurso do Sr. Gomes de Oliveira. Pág. 72.

– Nº 64, de 1953, para discussão e votação do Veto nº 4, do Senhor
Prefeito do Distrito Federal. Pág. 59.
– Nº 65, de 1953, solicitando retirada de emenda a Projeto abrindo
crédito especial à comemoração do Centenário de Aracaju. Pág. 59.
– Nº 66, de 1953, pedindo urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº
42, de 1953, que abre crédito especial para ereção de monumento em
homenagem a Maria Quitéria. Pág. 61.
– Nº 67, de 1953, pedindo transcrição nos Axiais do Senado de artigo
do jornalista Renato Travassos sôbre centenário do nascimento de Gustavo
Lacerda, fundador da A.B.I.. Pág. 71.
– Nº 68, de 1953, solicitando dispensa de interstício para inclusão em
Ordem do Dia do Veto nº 5-53, do Prefeito do Distrito Federal. Pág. 71.
– Nº 69, de 1953, solicitando seja ouvida a Comissão de Economia
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de 1952, que aprova a Convenção
assinada em Sévres, modificando o sistema métrico em vigor no mundo.
Pág.74.
– Nº 70, de 1953, pedindo informações ao Sr. Ministro da Fazenda
sôbre contrabando em avião de propriedade de Marcelo Edgard Machado
Pedrosa. Pág. 96.
– Nº 71, de 1953, pedindo destaque na votação do Veto nº 5, do Senhor
Prefeito do Distrito Federal. Pág. 98.
– Nº 72, de 1953, solicitando adiamento da discussão e votação do
Projeto de Lei da Câmara nº 345, de 1952. Pág. 99.
– Nº 73, de 1953, pedindo informações ao Sr. Prefeito do Distrito
Federal, sôbre andamento das obras do "Grupo Residencial General Mendes de
Morais", no Pedregulho. Pág. 109.
– Nº 74, de 1953, solicitando voto de pesar pelo falecimento da Rainha
Mary, da Inglaterra. Pág. 109.
– Nº 75, de 1953, pedindo urgência para discussão e votação do Projeto
de Lei da Câmara nº 316, de 1952, que abre crédito para as comemorações do 3º
Centenário da Restauração Pernambucana. Pág. 109.
– Nº 76, de 1953, pedindo informações ao Sr. Ministro das Relações
Exteriores, sôbre o novo acôrdo comercial firmado entre o Brasil e a Argentina.
Pág. 109.
– Nº 77, de 1953, pedindo adiamento da votação do Projeto de Lei da
Câmara nº 345, de 1952. Pág. 110.
– Nº 79, de 1953, pedindo informações ao Poder Executivo sôbre o
número de mortos e feridos em desastres da E. F. Central do Brasil no ano de
1952. Pág. 127.
– Nº 80, de 1953, pedindo informações ao Ministério da Fazenda sôbre
concorrência para aquisição de 200 unidades elétricas para a Central do Brasil.
Pág. 127.
– Nº 81, de 1953, solicitando seis meses de licença para Senador que
se ausenta da Capital da República. Pág. 141.
– Nº 82, de 1953, solicitando seja constituída Comissão Especial para
se ausenta da Capital da República. Pág. 141.
– Nº 83, de 1953, pedindo a não realização de sessões nos dias
1, 2 e 3 de abril, de 1953, em atenção às solenidades da semana santa. Pág.
142.
– Nº 84, de 1953, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de
Lei da Câmara nº 8, de 1952. Pág. 155.
– Nº 85, de 1953, pedindo prévia audiência dos Ministros da Guerra, da
Marinha e da Aeronáutica, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1952.
Pág. 155.
RESTAURAÇÃO PERNAMBUCANA:
– Projeto que abre crédito para auxílio à comemoração do 3º centenário
da –; discurso do Sr. Plinio Pompeu. Pág. 130.

QUESTÃO DE ORDEM:
– sôbre projeto incluído na ordem do dia; discurso do Sr. Mozart Lago.
Pág. 129.

SALVADOR:
– Projeto que abre crédito para erigi um monumento na cidade de –
em homenagem a Maria Quitéria de Jesus; discurso do Sr. Anisio Jobim.
Pág. 96.

QUESTÃO REGIMENTAL:
– sôbre a eleição dos membros componentes da Mesa do Senado;
discursos. Págs. 11 e 12.

SÃO PAULO:
– Os acontecimentos verificados na cidade de –; discurso do Sr. Assis
Chateaubriand. Pág.111.

RÊDE DE VIAÇÃO PARANÁ-SANTA CATARINA:
– Apêlo dos ferroviários da – quanto ao pagamento do abono de
emergência; discurso do Sr. Othon Mâder. Pág. 129.

SESSÃO:
– Suspendendo a –; discurso do Sr. Presidente. Págs. 59 e 98.

REGULAMENTO:
– a que se refere o Decreto-lei nº 15.766, de 1922. Pág. 46.
RELAÇÃO:
– do valor dos gêneros distribuídos pela C.A.N., no Ceará, aos Comités
Municipais e Distritais. Pág. 94.
REPARTIÇÕES PÚBLICAS:
– A instituição de creches nas –; dicurso do Sr. Mozart Lago. Pág. 158.
REQUERIMENTOS:
– Nº 60, de 1953, solicitando seja transcrito nos anais do Senado
discurso pronunciado pelo chanceler Raul Fernandes em Vassouras. Pág. 24.
– Nº 61, de 1953, solicitando nomeação de uma comissão para visitar,
em nome do Senado, o Sr. Odilon Braga. Pág. 37.
– Nº 62, de 1953, solicitando informações ao Prefeito do Distrito
Federal. Pág. 38.
– Nº 63, de 1953, solicitando nomeação de uma comissão paia visitar o
Deputado Alcides Carneiro. Pág. 50.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
– Projeto que modifica a contribuição dos Ministros do – para o
montepio; discurso do Sr. Mozart Lago. Pág. 61.
TELEGRAMAS: (V. Expediente.)
VETO:

– Nº 4, de 1953, do Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
de Lei Municipal nº 1.125, de 1953, que reestrutura a carreira de enfermeiros.
Pág. 59.
– Nº 5, de 1953, do Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de Lei
Municipal nº 1.130-1, 132-B-52, que concede abono de emergência aos
servidores da Prefeitura. Págs. 96, 97 e 98.
VICE PRESIDENTE:
– Eleição do – do Senado Federal. Pág. 11.
VOTO EM SEPARADO:
— do Sr. Mozart Lago sôbre o Parecer nº 181, de 1953, da Comissão
de Constituição e Justiça. Pág. 33.

