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Secretaria Especial de Editoração e Publicações - Subsecretaria de Anais do Senado Federal
TRANSCRIÇÃO

154ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 3 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER.
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Públio de Mello.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.

acham-se

Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Muller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Guido Mondin. – (50).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa
o
comparecimento
de
50
Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício
Da Câmara dos Deputados, sob número
1.873, encaminhando autógrafo do:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 108, DE 1959
(Nº 4.563-B-1958, na Câmara dos Deputados)
Redação
Final
do
Projeto
número
4.563-A, de 1958, que regula a distribuição de uni-
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formes
aos
carteiros
e
mensageiros
Departamento dos Correios e Telégrafos.

do

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São instituídos, para os carteiros e
mensageiros do Departamento dos Correios e
Telégrafos, os seguintes uniformes, de acôrdo com
os modelos anexos:
Tipo A – De brim cáqui de primeira qualidade:
dólmã, calça, boné com emblema, borzeguins pretos
e japona cáqui.
Tipo B – de casimira azul-marinho: jaquetão,
calça, boné com emblema, camisa de tricoline
branca, gravata preta e sapatos pretos.
§ 1º O uniforme A será fornecido sob medida,
em número de dois por ano e de uma só vez, até o
mês de março.
§ 2º O uniforme B será fornecido também sob
medida, sendo um de dois em dois anos, no mês de
março.
Art. 2º Os carteiros receberão os uniformes
tipo A e B, e os mensageiros o tipo A.
Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas –
Departamento dos Correios e Telégrafos – o crédito
especial de Cr$ 110.815.720,00 (cento e dez
milhões, oitocentos e quinze mil, setecentos e vinte
cruzeiros) para atender às despesas decorrentes da
presente lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de
Finanças.

Avisos
Do Sr. Ministro do Trabalho Indústria e
Comércio, sob ns. 2.883 e 2.884, nos seguintes
têrmos:
Nº 191.080.59-GM – Em .. de outubro de
1959.
Informações para o Requerimento nº 288, de
1959.
Sr. Secretário.
1. Em aditamento ao Aviso número 2.771, de
13 do corrente mês, tenho a honra de encaminhar a
V. Exa. nas inclusas cópias, as informações
prestadas pela Comissão Federal de Abastecimento
e Preços para atender ao Requerimento nº 288-59,
do Senhor Senador João Villasbôas.
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os
protestos de minha elevada estima e distinta
consideração. – Fernando Nóbrega.
COFAP-GP 6.952 – Em 13 de outubro de
1959.
Senhor Ministro:
Cumprindo determinação de Vossa Excelência,
transmitida através da O.S. nº 720, firmada por seu
ilustre Chefe de Gabinete, presto-lhe na ordem dos
quesitos formulados as informações pedidas pelo
Exmo. Sr. Senador João Villasbôas no Requerimento
que, no Senado Federal, tomou o nº 288-59.
1º Até o ano de 1958, a COFAP cumpriu
fielmente o que lhe impõem o art. 21 e seus parágrafos
da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951. A partir
de então, entretanto, o desenvolvimento das
operações, a variedade de dados, e dispersão dêstes
pelas diferentes COAP e a natural dificuldade de os
reunir a tempo, constituíram fatôres de retardamento da
publicação dos balancentes, atraso grandemente
agravado
com
a
tarefa
imposta
a
esta
Comissão, em 1958, de abastecer a população
do Nordeste atingida pelo flagelo das sêcas.
Todavia, a tarefa vem sendo posta em dia,
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já tendo sido publicados os balancetes de janeiro,
fevereiro, março e abril de 1958, enquanto os de
janeiro a julho do corrente ano estão sendo
datilografados, esperando-se que no decorrer dêste
mês o serviço seja definitivamente posto em dia.
Os balancetes de janeiro e fevereiro de 1958
foram publicados no Diário Oficial de 2 do corrente
enquanto o foram no Diário Oficial 7 do mesmo mês,
os correspondentes aos meses de março e abril do
mesmo exercício.
2º São os seguintes os militares que prestam
serviços a esta Comissão, com indicação das
funções que exercem e das vantagens que
percebam:
João Ururahy de Magalhães – General de
Exército da Reserva de 1ª classe – Presidente –
Nomeado por Decreto de 19-8-59, publicado no
Diário Oficial da mesma data. Percebe em fôlha de
pagamento desta Comissão, a importância de
Cr$ 19.500,00, a título de gratificação de
representação.
Waldemar Martins Torres – General de Divisão
da Reserva de 1ª classe – Chefe do Gabinete do
Presidente – designado pela Portaria número 300, de
24-8-59. Percebe a importância de Cruzeiros
15.600,00 na fôlha de pagamento de funções
gratificadas desta Comissão.
Bellerolidio Monteiro de Andrade – Coronel da
Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal –
Diretor do Departamento de Fiscalização. Designado
pela Portaria nº 298, de 21-8-59. Percebe a
importância
de
Cr$
13.000,00,
na
fôlha
de pagamento de funções gratificadas desta
Comissão.
Dirceu da Silva Ribeiro – Major da
Reserva
de
1ª
classe
–
Oficial
de
Gabinete – Designado pela Portaria nº 408, de
25-9-59. Percebe a importância de Cruzei-

ros 6.500,00 na fôlha de funções gratificadas desta
Comissão.
Eduardo Ruy Barbosa – Capitão da Reserva
de 1ª classe da Aeronáutica – Auxiliar de Gabinete –
Designado pela Portaria nº 405, de 25 de setembro
de 1959. Percebe a importância de Cr$ 2.600,00, na
fôlha de pagamento de funções gratificadas desta
Comissão.
Eloy Fernandes Penna – Major da Reserva de 1ª
classe – Chefe da Seção de Seguros e Desembaraços
do Departamento de Abastecimento. Designado pela
Portaria nº 365, de 14 de setembro de 1959. Percebe a
importância de Cr$ 5.200,00, na fôlha de pagamento de
funções gratificadas desta Comissão.
Emmanuel de Almeida Moraes – General de
Divisão da Reserva de 1ª classe – Agente Interventor
da COFAP no Distrito Federal. Designado pela
Portaria nº 353, de 11 de setembro de 1959.
Fernando Barbosa – Capitão da Reserva de 1ª
classe de Exército – Chefe da Seção de Compras de
Produtos
Importados
do
Departamento
de
Abastecimento. Designado pela Portaria 364, de 149-59. Percebe a importância de Cruzeiros 5.200,00,
na fôlha de pagamento de funções gratificadas desta
Comissão.
Francisco Augusto de Albuquerque Lopes –
Tenente Intendente da Reserva de 1ª Classe da
Aeronáutica – Chefe da Seção Contábil do
Departamento de Abastecimento. Designado pela
Portaria 341, de 4-9-59. Percebe a importância de
Cr$ 5.200,00 na fôlha de pagamento de funções
gratificadas desta Comissão.
Isaias Napoleão dos Santos – Segundo
Tenente da Reserva do Exército – Chefe da
Seção de vendas da Divisão de Carnes
do Departamento de Abastecimento. Designado
pela Portaria 421, de 20-9-59. Percebe a
importância de Cr$ 5.200,00 na fôlha de paga-
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mento de funções gratificadas desta Comissão.
Jorge Domingos Antônio – Capitão da Reserva
de 1ª Classe do Exército – Chefe da Seção de
Manipulação e Empacotamento da Divisão de
Gêneros do Departamento de Abastecimento.
Designado pela Portaria 34, de 15-1-58. Percebe a
importância de Cruzeiros 5.200,00 na fôlha de
pagamento de funções gratificadas desta Comissão.
José Guerra – Major – Diretor do
Departamento de Planejamento e Preços –
Designado pela Portaria nº 343, de 5-9-59. Percebe
a importância de Cr$ 13.000,00 na fôlha de
pagamento de funções gratificadas desta Comissão.
José Maynart de Oliveira – General de Divisão
da Reserva de 1ª Classe – Assessor Técnico do
Diretor do Departamento de Abastecimento –
Designado pela Portaria nº 336, de 4-9-59. Percebe
a importância de Cr$ 7.800,00 na fôlha de funções
gratificadas desta Comissão.
Mário Peixoto Tôrres – 1º Pilôto da Marinha
Mercante – Chefe da Divisão de Gêneros do
Departamento de Abastecimento. Designado pela
Portaria nº 339, de 4-9-59. Percebe a importância de
Cr$ 7.800,00 na fôlha de pagamento de funções
gratificadas desta Comissão.
Napoleão de Souza Taguatinga – TenenteCoronel da Reserva de 1ª Classe do Exército –
Assistente Técnico da Presidência. Designado pela
Portaria nº 62, de 21-2-56. Percebe a importância de
Cr$ 10.400,00 na fôlha de pagamento de funções
gratificadas desta Comissão.
Nevers Hugo Cravo de Almeida –
Capitão da Reserva de 1ª Classe do Exército –
Diretor do Departamento de Transportes. Designado
pela Portaria nº 394, de 22-9-59. Percebe a
importância de Cr$ 13.000,00 na fôlha de paga-

mento de funções gratificadas desta Comissão.
Olavo Franco Godoy – Tenente-Coronel da
Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal – Chefe
da Divisão de Carne do Departamento de
Abastecimento. Designado pela Portaria nº 337, de
4-9-59. Percebe a importância de Cr$ 7.800,00 na
fôlha de pagamento de funções gratificadas desta
Comissão.
Oswaldo Soares Lopes – General de Divisão
da Reserva de 1ª Classe – Agente Interventor da
COFAP em Minas Gerais. Designado pela Portaria
369, de 15-9-59.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa –
General de Divisão da Reserva de 1ª Classe –
Agente Interventor da COFAP em Santa Catarina.
Designado pela Portaria nº 346, de 8-9-50.
Raymundo Cavalcanti de Paula – General de
Brigada da Reserva de 1ª Classe – Diretor do
Departamento de Abastecimento. Designado pela
Portaria nº 305, de 27-8-59. Percebe a importância
de Cr$ 13.000,00 na fôlha de pagamento de funções
gratificadas desta Comissão.
Sílvio Martins Ferreira – Capitão da Reserva de 1ª
Classe do Exército – Chefe da Divisão de Transportes
Orgânicos do Departamento de Transportes. Designado
pela Portaria nº 41, de 15-1-58. Percebe a importância
de Cruzeiros 7.800,00 na fôlha de pagamento de
funções gratificadas desta Comissão.
3º O preceito do art. 30 da Lei nº 1.522 tem
sido invariàvelmente observado por todos os que
desempenham funções nesta Comissão e em seus
órgãos auxiliares nos Estados.
Reitero a V. Exa meus protestos da mais
elevada consideração – General João Ururahy de
Magalhães, Presidente da COFAP.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
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Nº 163.665-59-GM 2.884.
Resposta:
Em 27 de outubro de 1959.
O referido abono foi calculado sôbre o valor do
Informações para o Requerimento nº 177, de benefício, na forma estabelecida nos artigos 1º e 2º
1959.
da Lei.
Sr. Secretário.
c) “Valor do abono”:
1. Em aditamento ao Aviso número 1.846, de
Resposta:
27 de julho último, tenho a honra de encaminhar a
Consoante os artigos 1º e 2º da Lei, o valor do
Vossa Excelência, nas inclusas cópias, as abono foi assim fixado:
informações prestadas pelo Departamento Nacional
I) 30% da importância do benefício, em vigor
da Previdência Social e pelo Departamento de em julho de 1954, ou:
Administração, dêste Ministério, para atender ao
II) Cr$ 400,00 – na hipótese de a importância
Requerimento nº 177, do Sr. Senador Lino de calculada na forma do nº I, supra, ser inferior a êste
Mattos.
mínimo.
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os
d) “Data da sua concessão e importância total
protestos de minha elevada estima e distinta (por ano) despendida, até 31 de maio de 1959”:
consideração. – Fernando Nóbrega.
Resposta:
Nº 00.10-2.367 – Ref.: Dec. número
O I.A.P.I deu imediato cumprimento à Lei nº
768.511-59.
2.250, de 30-6-54, pagando, ainda em agôsto de
Distrito Federal, 23 de julho de 1959.
1954, o abono concedido, a partir de 1-7-54, pela
Senhor Diretor Geral.
referida lei.
Em atenção aos têrmos do Ofício nº GDG-231,
Quanto à 2ª parte da pergunta é impossível
de 30 de junho p.p., dêsse Departamento, tenho a atender, considerando que as importâncias
satisfação de prestar a seguir as informações (variáveis) do abono foram incorporadas aos valores
solicitadas no Requerimento nº 177 de 1959, do Sr. dos benefícios atingidos, os quais, por sua vez, Já
Senador Lino de Mattos.
sofreram outros reajustamentos em conseqüência de
alteração dos níveis dos salários-mínimos, tornando
impraticável, a esta altura a dissociação do valor do
Ref. item 1º
abono da importância total do benefício.
a) “Quais os segurados aposentados e
Ademais, qualquer apuração que se
pensionistas
dos
Institutos
e
Caixas
de tentasse fazer com êsse objetivo acarretaria a
Aposentadoria e Pensões que estão percebendo o paralisação total durante alguns meses, dos
abono de emergência de 30% de que trata o artigo serviços de rotina do setor competente causando
1º da Lei nº 2.250, de 30 de junho de 1954”.
sérios prejuízos à máquina administrativa e aos
Resposta:
próprios associados desta Autarquia e respectivos
Todos aquêles que tinham direito a benefícios beneficiários.
em 1-7-54 – tanto os em manutenção, como os
concedidos posteriormente mas com vigência a partir
Ref. item 2º
de data igual ou anterior àquela – e que continuaram
no gôzo dêsses benefícios.
“Quais os beneficiários reajustados pela Lei
b) “Respectivos salários-base (esclarecendo nº
1.763,
de
18
de
dezembro
de
se o salário-base foi fixado em virtude de mandado 1952: respectivos salários-base; valor da
de segurança)”:
diferença entre o valor do aumento efetuado
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pela mesma e aquêle a que tiveram direito, na
conformidade do disposto no artigo 1º da Lei nº
2.250, de 30-6-54; instituição que concedeu a
aludida diferença; data da concessão e importância
total (por ano) despendida, até 31 de maio de 1959,
na cobertura dêsse benefício, por fôrça do art. 4º da
Lei nº 2.250, de 1954”.
Resposta:
A Lei nº 1.765-52 “concede abono de
emergência aos servidores civis do Poder Executivo
e aos Territórios, e dá outras providências” (grifo
nosso), pelo que escapa à alçada dêste instituto o
atendimento ao requerido:
Ref. item 3º
“Qual a importância sacada por conta do
crédito especial de setecentos milhões de cruzeiros,
aberto a favor do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, por fôrça da letra f, do art. 3º da Lei nº
2.250, de 30 de junho de 1954; como foi empregada;
saldo atualmente existente”.
Resposta:
Foge à alçada desta autarquia a resposta ao
item supra.
Sendo o que cumpria informar no ensejo
apresento a V. Exa. os meus protestos de estima e
consideração. – Antônio Jorge de Queiroz Jucá –
Presidente.
Rio de Janeiro, 7 de agôsto de 1959.
H. M. 401-F. 22.665-59:
Senhor Diretor.
Em atenção ao Ofício nº DNPS-GDG-235, de
30-6-54, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa
Senhoria as informações solicitadas pelo Senhor
Senador
Lino
de
Mattos,
pertinentes
ao
Requerimento nº 177-59.
2. Preliminarmente cabe-me esclarecer que os
dados ora apresentados correspondem em tese à
solicitação do ilustre parlamentar, pois que, discriminálos, exigiria além de prazo lingo a quase para-

lisação dos serviços de um dos setores de maior
importância da previdência social, como seja o de
Benefícios.
5. Respondo, abaixo, de acôrdo com os
elementos fornecidos pelos órgãos competentes aos
quesitos formulados por Sua Excelência:
Quesito 1º:
?
a) em 30-6-54, data da publicação da Lei
2.250-54, estavam em vigor 54.647 benefícios, assim
discriminados:
Aposentadorias – 32.919.
Pensões – 21.728;
b) êsses benefícios representavam um
encargo mensal de Cr$ 54.098.782,60, assim
distribuídos:
Aposentadorias – 26.607.118,50.
Pensões – 7.291.664,10;
c) com o abono concedido pela Lei 2.250,
êsses beneficios sofreram um aumento de:
Aposentadorias – 13.423.962,70.
Pensões – 8.576.057,50;
d) êsse encargo mensal, até 31 de maio do
corrente, corresponde à quantia de Cruzeiros
1.298.000.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e
oito milhões de cruzeiros);
e) o salário-base dêsses benefícios, bem
assim, a concessão do abono respectivo, foram
distribuído de Segurança;
f) no salário-base dos benefícios, para efeito
da majoração do abono respectivo, foram
distribuídos em quatro classes, especificados pela
região de manutenção do benefício, de acôrdo com o
seu valor e em, conformidade com a tabela anexa às
Instruções nº 200-54, assim distribuídos:
Parcela A – Aposentadoria 19.457 – Pensão
8.826.
Parcela B – Aposentadoria 8.839 – Pensão
10.827.
Parcela C – Aposentadoria 4.617 – Pensão
2.075.
Parcela D – Aposentadoria 6 – Pensão –
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Aposentadoria 32.919 – Pensão – 21.728.
Quesito 2º:
a) não houve benefício reajustado pela Lei nº
1.765-52, pois, os relativos a funcionários não se
regiam pela legislação especial dos servidores e sim
pela comum aos demais segurados;
b) a concessão do abono e o reajustamento
para o benefício mínimo obedeceram às
Instruções 200-54 desta Presidência, cumprindo,
rigorosamente, a orientação que, a respeito, foi
traçada pelo Departamento Nacional da Presidência
Social, através da Circular nº 50-54.
Quesito 3º:
Êste Instituto, em reiterados expedientes, vem
solicitando numerário para pagamento do abono
concedido pela referida Lei nº 2.250-54, não
recebendo, entretanto, até a presente data, qualquer
importância por conta do citado crédito especial,
embora, venha cumprindo rigorosamente a lei.
Acreditando que as informações prestadas
satisfaçam as exigencias, aproveito o ensejo para
reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de estima
e consideração. – Arlindo Maciel, Presidente.
Rio de Janeiro, 8 de agôsto de 1959.
Referências: – OCSG 1983 – AC-61.834-59.
Senhora Secretária.
Em atenção ao ofício nº DNPS-GDG-232, de
30 de junho p. p. encaminho a êsse Departamento,
de ordem do Senhor Presidente, em 6 vias, as
informações prestadas pelo Departamento de
Arrecadação e Benefícios e pelo Departamento de
Contabilidade
dêste
Instituto,
aos
quesitos
constantes do Requerimento nº 177-59, do Senhor
Senador Lino de Mattos.
Valho-me da oportunidade para apresentar a
V.
Sa.
protestos
de
elevada
estima
e
distinta consideração. – Ruy Costa Mendes, Di-

retor do Departamento de Serviços Gerais.
Rio de Janeiro 1 de setembro de 1954.
OC-693
Referência: Proc. IAPC-AC –
106.966-54.
MTIC-189.152-54.
Assunto: Despesa abono Lei nº 2.250-54.
Senhor Diretor-Geral:
Pelo ofício nº OC-596, de 3 de agôsto último,
junto por cópia, protocolado nesse Ministério, sob o
número em referência, esta Presidência comunicou a
essa superior Instância, a despesa proveniente da
concessão do abono de emergência, aos
aposentados e pensionistas desta Autarquia,
instituído pela Lei nº 2.250, de 30 de junho de 1954.
Essa despesa, conforme demonstração
constante do processo que acompanhou aquêle
expediente, se expressa pela quantia de Cruzeiros
40.500.000,00 (quarenta milhões e quinhentos mil
cruzeiros mensalmente ou sejam Cruzeiros
243.000.000,00 (duzentos e quarenta e três milhões
de cruzeiros), até o fim do corrente exercício.
Pedimos vênia para, reiterando os têrmos
daquele ofício, encarecer a Vossa Senhoria se digne
de determinar as providências cabíveis, no sentido
de habilitar êste Instituto com os recursos financeiros
imprescindíveis ao atendimento do novo encargo
legal, cujo cumprimento ainda não pôde ser
executado, por esta Autarquia embora devido desde
o mês de julho último, pela absoluta falta dos meios
materiais para fazê-lo.
Prevalecemo-nos da oportunidade para
reiterar a Vossa Senhoria a expressão da nossa
elevada consideração, apresentando-lhe.
Atenciosas saudações – Luiz Lago de Araújo,
Respondendo pelo Expediente – Portaria nº 27.101,
de 24 de agôsto de 1954.
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Exposição do Departamento de Arrecadação e
Benefícios do IAPC relativa ao Requerimento 117-59
do Sr. Senador Lino de Mattos.
A Lei nº 2.250, de 30-6-54, concedeu aos
aposentados e pensionistas dos Institutos e Caixas
um abono no valor de 30% sôbre os proventos em
vigor na época, o qual não poderia ser inferior
a Cr$ 400,00 mensais e nem superior a Cr$
1.000,00.
Para ocorrer às despesas com o abono, o art.
3º da citada lei enumera uma série de majorações
percentuais incidindo sôbre depósitos compulsórios
dos Institutos e Caixas no Banco do Brasil; fixação
da taxa de juros em 7% sôbre as dívidas da União,
Estados e emprêsas vinculadas aos poderes
públicos; acréscimo da taxa de previdência para 2%,
fixando que os juros da dívida da União fôssem
pagos, em duodécimos, pela Tesouro Nacional,
através do D.N.P.S. que ratearia entre os Institutos e
Caixas a importância necessária para o pagamento
do abono.
Por fôrça do que dispõe a alínea f do citado
art. 3º, ficou o Poder Executivo autorizado a abrir um
crédito especial de Cruzeiros 700.000.000,00 em
favor do M.T.I.C.
Tão logo êste Instituto promoveu os
cálculos do abono a que tinham direito os
aposentados e pensionistas, conforme processo
AC-106.966-54, foi solicitado ao D.N.P.S., pelo
OC-596, de 3-8-54, reiterado pelo OC-693, de 19-54, cuja cópia anexamos, a remessa da
importância de 243 milhões de cruzeiros, a fim de
que o I.A.P.C. pudesse arcar com o ônus do
abono de julho a dezembro de 1954,
já que o encargo mensal foi calculado
em Cr$ 40.500.000,00. Salientamos que a
Presidência em 8-9-54, pelo GPF-316 em
exposição ao Senhor Ministro do Trabalho,

Indústria e Comércio, reiterou a remessa do
numerário. Assim, de julho de 1954 – vigência do
abono da Lei 2.250-54 – a 31-7-56, quando então se
procedeu a novo reajustamento de benefícios em
função da alteração dos níveis de salário mínimo –
Decreto 39.604-A, de 14-7-56, quando o abono da
Lei 2.250 ficou absorvido pelo reajuste, caberia a
êste Instituto receber a importância de:
Cr$
243.000.000,00
486.000.000,00
283.500.000,00
1.012.500.000,00

de
de
de

7-54
1-55
1-56

a
a
a

12-54
12-55
7-56

Sòmente o Departamento de Contabilidade,
onde se encontra o processo AC-106.966-54 acima
referido, poderá informar se o I.A.P.C. recebeu as
importâncias supra indicadas, para ocorrer às
despesas com os pagamentos do abono da Lei
número 2.250-54.
Deixamos de indicar, nominalmente, os
aposentados e pensionistas beneficiados, eis que na
época estavam em vigor 98.717 aposentadorias e
pensões, assim distribuídas:
Aposentadorias por invalidez ...................... 49.839
Aposentadorias por velhice......................... 5.774
Pensões....................................................... 43.104
Total ................................................... 98.717
Com êsses esclarecimentos referentes aos
itens 1º e 3º do Requerimento nº 177-59 do Senado
Federal, salientamos que nada há a informar com
relação ao item 2º, já que no I.A.P.C. não houve
aplicação do art. 4º da Lei nº 2.250, concernente à
Lei 1.765, de 18-12-52.
Isto porque a Lei 1.765 apenas concedeu o
abono de emergência a servidores e não a
segurados.
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Item 1º) A importância total despendida com o
abono da Lei nº 2.250, de 30 de junho de 1954, até
31-5-1959 e de Cruzeiros 300.170.336,20, como
Nenhuma importância foi recebida até o segue:
momento pelo Instituto, referente ao disposto na letra
f do art. 3º da Lei nº 2.250.
CONTADORIA GERAL
Ao Gabinete da Presidência:
Em atenção ao despacho dêsse Gabinete,
Cr$
informamos que a resposta ao Requerimento nº 117, 1954 ...........................................
29.739.542,60
de 1959, do Senado Federal (cópia fls. 2), por parte 1955 ...........................................
82.652.899,70
dêste Departamento, importaria na consulta a todos 1956 ...........................................
54.320.974,60
os processos de aposentadoria e pensão, porque os 1957 ...........................................
53.269.414,00
elementos específicos requeridos só assim seriam 1958 ...........................................
61.956.293,70
esclarecidos.
1959 até 31-5-59)
18.231.211,60
2. Localizar êsses processos constituiria
Total................................... 300.170.336,20
trabalho de longa envergadura e, ao final,
apresentar-se-ia falho em argumentos, pois sua
Item 2º) A Contadoria Geral não possui
tramitação é muito longa e, grande parte dêles, se elementos para informar a importância total
encontra fora do Instituto em grau de recurso em despendida com a diferença entre o valor do
Instâncias Superiores.
benefício da Lei nº 1.765 de 18 de dezembro de
3. Outrossim, vamos enfrentando uma crise 1952 e o benefício da Lei nº 2.250, de 30 de junho
angustiante para fazer face aos múltiplos de 1954, uma vez que todos os pagamentos
encargos que nos são atribuídos, desde os referentes ao abono a que se refere a segunda das
serviços de rotina até as revisões impostas por Leis citadas são contabilizadas na mesma rubrica,
novas Leis e Decretos do Poder Legislativo e quer os beneficiários recebam parte ou todo o abono
Executivo trabalhando mesmo, em horas por essa Lei. Sòmente o Departamento de
extraordinárias.
Benefícios poderá informar à vista dos processos.
4. Ao que supomos, data vênia, a
Item 3º) até a presente data o Instituto não
importância total (por ano) despendida, a título de efetuou saques por conta do crédito de Cruzeiros
abono de que trata a Lei nº 2.250, de 30 de junho 700.000.000,00 (setecentos milhões de cruzeiros)
de 1954 e de benefícios de advindos pela Lei nº aberto a favor do Ministério do Trabalho, Indústria e
1.765, de 13 de dezembro de 1952, poderia ser Comércio, por fôrça da letra f do art. 3º da Lei nº 2.250.
informada pela Contadoria Geral à vista dos
Em 25 de agôsto de 1959. – David Cavadinha,
“Balanços”.
Assistente.
É o que podemos aduzir s.m.j.
Ofício CAPFESP 9.603-59 GP-5.019-59.
Em 1 de agôsto de 1959. – Diva Carneiro.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1959.
Chefe DACB. Diretor do Dep. de Benefícios,
Senhor Diretor Geral,
substituto.
Em resposta ao ofício nº DNPS-GDG 236, de
Em
cumprimento
ao
solicitado
no 30 de junho do corrente ano, desta Diretoria Geral,
Requerimento nº 177, de 1959 do Senado Federal, tenho a honra de prestar abaixo os esclarecimentos
temos a informar o seguinte:
destinados a instruir o pedido de informações
Informação do Departamento
de Contabilidade
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referentes ao Requerimento nº 177-59, do Senador
Lino Matos:
1º Tendo em vista a ocorrência simultânea da
aplicação da Lei número 2.250, de 1954, e Decreto
número 34.450, de 1954, sòmente os benefícios
acrescidos da Lei que ultrapassaram o salário
mínimo previsto no referido decreto se beneficiaram,
da Lei, tudo isso, na forma do ofício-circular DNPS50-50. Quanto aos fixados por via de mandado de
segurança, sòmente consultando-se às Delegacias
Regionais, providência que demandaria meses.
Ainda neste item, cabe esclarecer que as
majorações de benefícios se incorporando aos
mesmos, não são registrados separadamente, isto é,
por atos legais concessórios;
2º Só foram beneficiados pela Lei nº 1.765, de
1952, os segurados que possuíam a qualidade de
ex-servidores públicos, sendo a despesa dessa Lei
reembolsada pelo Tesouro, no modo previsto no
Decreto-lei número 2.769, de 1941;
3º Prejudicado.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Senhoria os protestos de estima e
consideração – Waldemar Rodrigues da Silva,
Presidente.
Do requerimento de fls. .., por cópia, sòmente
é da atribuição desta Divisão o que se refere ao item
3º do teor seguinte:
Qual a importância sacada por conta do
crédito especial de setecentos milhões de cruzeiros,
aberto a favor do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio por fôrça da letra f, do art. 3º da Lei nº
2.250, de 30 de junho de 1954; como foi empregada;
saldo atualmente existente.
2. A propósito da Lei nº 2.250, de 30 de junho
de 1954, êste Ministério endereçou ao da Fazenda
os avisos de números:

GM. 2.988, de 5 de outubro de 1954,
GM. 2.123, de 23 de agôsto de 1955 e
GM. 2.661, de 1 de novembro de 1955.
Solicitando-lhe, em vista do que dispõe o art. 93
do Regulamento Geral de Contabilidade Pública,
informação sôbre os recursos do Tesouro Nacional,
para as demais providências necessárias no sentido de
ser aberto o crédito de Cruzeiros 700.000.000,00, a que
se refere a alínea f, do art. 3º da mencionada lei.
Do último dos avisos acima mencionados,
segue com êste uma cópia devidamente autenticada.
3. Em providências dessa natureza, esgotouse o prazo de validade da autorização legislativa
para a abertura do citado crédito.
4. Não tendo sido aberto o crédito, não houve
requisição do pagamento feito por esta Divisão, por
conta daquela quantia, e conseqüentemente,
nenhum saldo existe.
5. Com esta informação, penso que o presente
processo deve ser restituído ao Gabinete do Sr.
Diretor Geral do D.A.
À consideração superior.
SC. da DO., 2-10-59 – Lourival Rodrigues
Veneza, Chefe da SC.
Nº 131.215-55 – GM 2.661.
Em 1 de novembro de 1955.
Pedido de informação sôbre recursos do
Tesouro, para abertura de crédito.
Sr. Ministro de Estado.
Em 5 de outubro de 1954, pelo Aviso nº
GM-2.988, solicitou êste Ministério, em face do
disposto no art. 93 do Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, lhe fôsse informado sôbre
os recursos do Tesouro Nacional, a fim de
atender a despesas decorrentes da Lei nº 2.250,
de 30 de junho de 1954, publicada no Diário
Oficial da mesma data que, em seu art. 3º,
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alínea f, autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 700.000.000,00 (setecentos milhões
de cruzeiros), para dar cumprimento ao que
determinam as alíneas d e e do mesmo artigo da
mencionada lei.
Em princípios de fevereiro de 1955, veio o
processo respectivo (MF-242.517-54), a êste
Ministério para considerar o parecer da Contadoria
Geral da República (fls. 4v) sugerindo fôsse a
consulta renovada no segundo semestre do corrente
ano, ocasião na qual poderiam ser prestadas
informações seguras sôbre os recursos de que
dispõe o Tesouro Nacional.
Em 23 de agôsto próximo passado, pelo Aviso
GM-2-123, dêste Ministério, foi renovada aquela
solicitação.
Decorrido agora um período de mais de 3
meses do aludido segundo semestre, tenho a honra
de restituindo, incluso, o processo acima
mencionado, reiterar a solicitação feita pelo Aviso nº
GM-2.123, de 23 de agôsto último, a fim de que
possam ser tomadas por êste Ministério as demais
providências indispensáveis para a abertura do
crédito especial, a que se refere a Lei nº 2.250, de 30
de junho de 1954, já referida.
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os
protestos de minha elevada estima e distinta
consideração. – Napoleão de Alencastro Guimarães
– SC. da DO., 3-10-59.
Dê-se conhecimento ao Requerente:

financeiro de 1960 – Anexo 5 – Poder Judiciário.

Relator: Sr. Ary Vianna.
O presente anexo do Projeto de Orçamento
fixa as despesas dos órgãos do Poder Judiciário,
para o próximo exercício financeiro, em Cr$
1.553.658.258,00, apresentando um aumento de
Cruzeiros 384.710.986,00 (32,8%) sôbre ás dotações
consignadas no Orçamento em vigor (Quadros I e II).
Dêsse aumento, a parcela de Cr$
317.216.074,00 (82,4%) recai sôbre os gastos de
pessoal, aos quais se destinam 84% do total dos
créditos do Poder Judiciário.
O acréscimo nas despesas de pessoal
decorre, quase exclusivamente, de diplomas legais
que estruturaram os quadros dos Tribunais –
Superior Eleitoral, de Justiça do Distrito Federal e
Regionais do Trabalho, criando novas Juntas de
Conciliação e Julgamento (+ Cr$ 88.500.000,00 em
vencimentos); da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de
1959, que concedeu o abono provisório (+ Cruzeiros
117.950.880,00); e da Resolução da Câmara dos
Deputados nº 134, de 15 de outubro de 1958,
fixando novas percentagens da gratificação adicional
por tempo de serviço, as quais são extensivas, nas
mesmas bases, aos funcionários do Judiciário (+
Cruzeiros 66.991.025,00).
Convém esclarecer que, não obstante as,
emendas aprovadas pela Câmara, na importância de
Cr$ 56.646:936,00, visando a corrigir flagrantes
insuficiências nas dotações inscritas na Proposta do
PARECER
Executivo para as despesas de pessoal do Poder
Nº 880, DE 1959
Judiciário, ainda necessita o projeto de outras
correções, com fundamento na legislação em vigor.
De fato foram totalmente omitidos os
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
necessários
ao
pagamento
do
de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a recursos
Receita e fixa a Despesa da Unido para o exercício abono provisório, concedido pela Lei nº 3.531, na
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parte da Justiça Eleitoral (Tribunal Superior e 21
Tribunais Eleitorais) e insuficientemente inscritos os
destinados à Justiça Militar, à Justiça do Trabalho e
à Justiça do Distrito Federal.
Para evitar a abertura de créditos adicionais,
durante o próximo exercício, julgamos conveniente a
correção dessas omissões, através de emendas que
nos foram encaminhadas pelos órgãos interessados,
totalizando cerca de Cr$ 155 milhões.
Outra medida que nos parece necessária é
aumentar de Cr$ 40 milhões para Cr$ 150 milhões o
crédito para as despesas gerais com as eleições de
Presidente e Vice-Presidente da República, em
1960, tendo em vista a previsão do Superior Tribunal
Eleitoral.
Quanto às demais rubricas relacionadas
com o custeio, nota-se que o projeto, de um
modo geral, procura contê-las nos níveis do
Orçamento em vigor. Verificam-se, todavia,
majorações
inevitáveis,
decorrentes,
de
um lado, do aumento do preço das utilidades,

e, de outro, da ampliação e criação de novos órgãos
judiciários (33% em material de consumo, 43% em
material permanente, 37% em serviços de terceiros e
27% em encargos diversos).
Com as modificações propostas através das
emendas, encaminhadas pelos Tribunais a esta
Comissão, aos Senadores e ao Relator e que
examinaremos a seguir, julgamos que o projeto
propiciará aos órgãos do Poder Judiciário as
dotações indispensáveis ao funcionamento de seus
serviços.
À vista do exposto a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente ao Projeto de Orçamento para
1960, Anexo 5 – Poder Judiciário, bem assim às
Emendas ns. 1 a 5, apresentando as de ns. 6 (C.F.)
a 75 (C.F.).
Sala das Comissões, em 30 de outubro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Lima Guimarães. – Francisco Gallotti. –
Milton Campos.– Victorino Freire. – Mem de Sá,–
Fausto Cabral. – Daniel Krieger.

QUADRO I
Orçamento de
1959 – Cr$

Projeto da
Câmara para
1960 – Cr$

Diferença
+ ou - Cr$

Pessoal .....................................................................
Material de Consumo ................................................
Material Permanente .................................................
Serviços de Terceiros ...............................................
Encargos Diversos ....................................................
Obras ........................................................................
Equipamentos e Instalações .....................................

1.000.544.186
22.410.000
10.553.050
44.924.036
79.721.000
4.885.000
5.910.000

1.317.760.260
29.960.300
15.150.000
61.575.098
105.012.000
13.765.600
10.435.000

+ 317.216.740
+
7.550.300
+
4.596.950
+ 16.651.062
+ 25.291.000
+
8.880.800
+
4.525.000

TOTAL ......................................................................

1.168.947.272

1.553.658.258 + 384.710.986

Consignação

1–
2–
3–
4–
5–
8–
7–
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QUADRO II
Orçamento de
1959 – Cr$

Órgão

1–
2–
3–
4–
5–
6–

Supremo Tribunal Federal ......................................
Tribunal Federal de Recursos ................................
Justiça Militar ..........................................................
Justiça Eleitoral .......................................................
Justiça do Trabalho ................................................
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ...........
TOTAL ...................................................................
EMENDA Nº 1

1.168.947.272

62.583.476
106.126.360
99.546.178
480.182.404
467.008.488
338.231.352

Diferença
+ ou – Cr$

+ 16.952.918
+ 14.218.715
+ 18.618.321
+ 85.706.974
+ 146.930.909
+ 103.183.151

1.553.658.258 + 384.710.986
Justificação

04.02.11 – Tribunal Regional do Pará
Despesas Ordinárias
1.1.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Onde se lê:
1.1.01 – Vencimentos ....................
1.1.15 – Gratificação de Função .....
1.1.23 – Gratificação Adicional por
tempo de serviço .............................
Leia-se:
1.1.01 – Vencimentos .....................
1.1.15 – Gratificação de Função .....
1.1.23 – Gratificação Adicional por
tempo de Serviço ............................
Acrescente-se:
1.1.27 – Para pagamento de Abono
Provisório ........................................

46.530.560
91.907.645
80.927.857
394.455.430
320.077.579
235.048.201

Projeto da
Câmara para
1960 – Cr$

Cr$
1.850.400,00
28.800,00
922.500,00
2.944.300,00
75.600,00
1.181.850,00
833.400,00

As duas primeiras emendas se justificam
plenamente em face da Lei nº 3.644 de 15-10-59 que
alterou o quadro da Secretaria do Tribunal Regional
do Pará.
A última emenda se impõe ante o imperativo da
lei 3.531, de 19 de janeiro de 1959, Ambas as emendas,
portanto, são decorrentes de imperativo legal.
Sala das Comissões, em 30 de novembro de
1959. – Lobão da Silveira – Lameira Bittencourt.
EMENDA Nº 2
04.02.11 – Tribunal Regional Eleitoral do Pará
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviço de Terceiros
Onde se lê:
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis,
foros e despesas de condomínios.
Onde se lê: .......................................... 180.000,00
Leia-se ................................................. 780.000,00
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Justificação
O edifício onde está sediado o Tribunal
Regional do Pará, está em condições de completa
ruína. Ameaça desabar a qualquer momento e
perigosa é a sua continuação nesse mesmo prédio
quando, no norte, já se avizinha a quadra chuvosa. O
Presidente daquele Tribunal já contratou locação de
novo imóvel para acudir à mudança. Acontece,
porém, que a subconsignação existente não dá para
atender ao novo encargo. Assim, pois, a alteração
solicitada se impõe. – Lobão da Silveira. – Lameira
Bittencourt.

Justificação

A Lei nº 4.245, de 17 de agôsto de 1959, do
Município de Belém, capital do Estado do Pará,
faz doação de um terreno, situado numa das
principais praças da cidade, para nêle ser
construída a sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 3º Região e das Juntas de
Conciliação e Julgamento locais.
Adotamos, como justificação da presente,
as seguintes razões constantes da justificativa
que acompanhou o projeto convertido na
citada Lei número 4.245, cujas expressões
dispensam quaisquer outros argumentos para
EMENDA Nº 3
demonstrar a justiça e a oportunidade da
presente emenda.
04.02.18 – Tribunal Regional Eleitoral do Rio
"Os órgãos da Justiça do Trabalho nesta
Grande do Sul
capital, padecem da falta de uma sede para seus
1.0.00 – Custeio
serviços.
O
problema
torna-se
mais
1.5.00 – Serviços de Terceiros
grave em face da deficiência crescente de
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis edifícios adaptados ao funcionamento de
instituições ou departamentos públicos, nesta
Cr$
cidade, que mesmo sob aluguel possam ser
Onde se diz ......................................
360.000,00
utilizados.
Diga-se ............................................. 1.000.000,00
Acresce a circunstância de que a Justiça do
Trabalho desta Região, ao aproximar-se de duas
Sala das Comissões, em 30 de outubro de
décadas de sua existência, conseguiu firmar um
1959. – Daniel Krieger.
conceito
verdadeiramente
honroso
para
a
magistratura
brasileira.
EMENDA Nº 4
Por outro lado, os serviços prestados por
essa
instituição à comunidade paraense, e,
4.0.00 – Investimentos
especialmente,
à nossa capital, constituem uma
4.1.00 – Obras
contribuição
de
valor
excepcional quer sob o ponto
05 – Justiça do Trabalho
de vista democrático, quer sob o ponto de vista,
02 – Tribunais Regionais do Trabalho e JCJ
social, quer finalmente, sob o ponto de vista
08 – 8ª Região
humano.
01 – Para o Tribunal Regional do Trabalho
O Tribunal Regional do Trabalho e as Juntas
Inclua-se:
de Conciliação e Julgamento de Belém lutam
4.1.01 – Estudos e Projetos ...........
2.000.000,00 periòdicamente com a crise da acomodação,
ocupando,
mediante
aluguel,
prédios
4.1.02 – Inicio de Obras .................
8.000.000,00 pois
particulares,
ficam
sujeitos
às
flutuações
daí
Total da consignação 4.1.00..... 10.000.000,00
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decorrentes, já pela carência de prédios apropriados,
como frisamos de início, já pela deficiência de
acomodações, enfim, por tôda uma série de
obstáculos e contra-tempos que não só prejudicam a
boa marcha da aplicação da Justiça como também
representam uma diminutio ao aprêço devido a essa
alta e benemérita instituição nacional."
Sala das sessões, em 30 de outubro de 1959.
– Lameira Bittencourt. – Lobão da Silveira.

metros, com dois pavimentos pelo que, aliás, é
pensamento dos dirigentes da Justiça do Trabalho
do Ceará, aproveitá-lo para a localização das demais
Juntas a serem criadas para a Capital Cearense,
conforme projeto de lei em tramitação nesta casa do
Congresso.
Em verdade, é irrisoríssimo o preço de Cr$
48.000,00 anuais oferecido nos orçamentos para o
pagamento do aluguel de uma repartição federal de
grande movimento, como é a Junta de Fortaleza, e
EMENDA Nº 5
se choca flagrantemente com á realidade imobiliária
de Fortaleza:
0.05 – Justiça do Trabalho
A importância constante da proposta
02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas orçamentária para o ano de 1960, reproduzindo a de
de Conciliação e Julgamento da 7ª Região.
1959, dos órgãos da Justiça do Trabalho da 7ª
1.0.00 – Custeio
Região, que compreende os Estados do Ceará, Piauí
1.5.00 – Serviços de Terceiros
e Maranhão, está assim discriminada:
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis
Aumente-se para Cr$ 726.000,00
Cr$
Tribunal ............................................... 126.000,00
Junta de Fortaleza ............................... 48.000,00
Justificação
Junta de São Luis ................................ 60.000.00
A dotação orçamentária para pagamento de Junta de Teresina ................................ 60.000,00
aluguel de prédio para funcionamento da Junta de
294.000,00
Conciliação e Julgamento de Fortaleza, Estado do
Ceará, é apenas de Cr$ 48.000,00 anuais.
Aumentando-se a de Fortaleza para Cr$
A mencionada Junta tinha sede à rua Floriano 480.000,00, o total da Região passa a ser de
Peixoto, nº 954, desde o ano de 1950, quando foi Cruzeiros 726.000,00 anuais, que é o que está
estipulado o preço do aluguel citado.
proposto na emenda, menos ainda do que a da 8ª
Ocorre que, êste ano, o prédio aludido que é região (Pará e Amazonas), que, tendo menos
de construção antiqüissima, começou a ruir, pondo movimento e sendo seu custo imobiliário mais
em perigo os que lá habitavam o que forçou a razoável, está contemplado no orçamento de 1959,
retirada imediata da Junta para o prédio encontrado com a importância de Cruzeiros 800.000,00 anuais.
na ocasião, ou seja o de nº 1.486, da Rua Barão do
A aprovação da emenda, portanto, além de
Rio Branco.
corrigir injustiça, faz um ajuste à realidade dos fatos
A locação dêsse novo prédio foi contratada econômicos e evita transtornos, com o despejo da
à base de Cruzeiros 180.000,00 anuais, preço, Junta de Fortaleza, ou sua mudança para as "areias"
aliás, até favorável, tendo em vista o alto custo de como se diz jocosamente na terra.
locação dos imóveis em Fortaleza e ao fato
Sala das Comissões, em 3 de novembro de
de que a área coberta do dito prédio é de 430 1959. – Menezes pimentel.
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EMENDA Nº 6 (CF)
5.01 – Supremo Tribunal Federal
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.14 – Salário-Família
Cr$
Onde se diz ......................................... 720.000,00
Diga-se ................................................ 800.000,00
Justificação
A despesa à conta desta subconsignação
deve atingir a Cruzeiros 800.000,00 no próximo
exercício.

1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás Cr$
150.000,00.
Justificação
A proposta inicial para essa verba era de
Cr$ 120.000,00; todavia, para atender às reais
necessidades do Supremo Tribunal, tendo em
vista
o
aumento
das
tarifas,
torna-se
indispensável o acréscimo que a emenda
objetiva.
EMENDA Nº 9 (CF)

5.01 – Supremo Tribunal Federal
Onde se lê:
EMENDA Nº 7 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.0.00 – Custeio
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene Cr$
1.5.00 – Serviços de Terceiros
350.000,00.
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de
Leia-se:
recortes de publicações periódicas.
1.0.00 – Custeio
Supremo Tribunal Federal
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene Cr$
Cr$
Onde se diz ........................................... 12.000,00 1.200.000,00.
Diga-se .................................................. 36.000,00
Justificação
Justificação
O aumento da presente dotação destina-se
A emenda pretende dotar o Supremo Tribunal ao asseio (Limpeza do prédio) por uma
Federal dos recursos necessários para obter, através Companhia especializada em conservação e
das assinaturas de órgãos oficiais e de recortes de
resulta
do
decidido
em
processo
publicações periódicas, as informações e o
administrativo.
documentário do que a imprensa de todo o país
publica sôbre seus atos e julgados e, bem assim, em
tôrno de assuntos jurídicos e constitucionais,
conforme suas altas atribuições.

EMENDA Nº 10 (CF)

5.01 – Supremo Tribunal Federal
Onde se lê:
4.0.00 – Investimentos
5.01 – Supremo Tribunal Federal
4.2.00 – Equipamentos e Instalações.
Onde se lê:
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos Cr$
1.0.00 – Custeio
500.000,00.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Leia-se:
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás Cr$
4.0.00 Investimentos
140.000,00.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Leia-se:
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos Cr$
1.0.00 – Custeio
1.290.000,00
1.5.00 – Serviços de Terceiros
EMENDA Nº 8 (CF)
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Justificação
A dotação prevista não corresponde às
verdadeiras necessidades do serviço, sobretudo,
quanto aos trabalhos datilográficos, que se
ressentem de máquinas de escrever.
EMENDA Nº 11 (CF)
Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.05 – Salários de Contratadas
Inclua-se Cr$ 720.000,00.
Justificação
O Tribunal Federal de Recursos, em que pese o
decênio, recém-completado, de sua existência laboriosa
e fecunda, continua em pleno desenvolvimento, que se
patenteia através do aumento vertiginoso dos feitos
entrados no Protocolo e sujeitos a exame e decisão.
Para fazer face a essa pletora de processas,
os membros dêste Egrégio Colégio Judiciário,
cônscios das altas responsabilidades que lhes
foram outorgadas, deliberaram criar mais uma
Turma de julgamentos, introduzindo um fato inédito,
que é a participação, na mesma, do próprio
Presidente do Tribunal, numa demonstração de
devotamento à causa da Justiça. A medida,
consubstanciada na Resolução nº 123, de 30 de
abril último, está produzindo os mais auspiciosos
resultados, já que o número de feitos apreciados, a
partir do mês de maio, tem acusado um índice
ascensional verdadeiramente impressionante. De
fato, durante os quatro primeiros meses de vigência
da aludida Resolução, ou seja, de maio a agôsto de
1959, o Tribunal já julgou 4.337 processos,
enquanto, em igual período do ano passado,
apenas 1.863 lograram chegar à fase decisória,

nas Turmas ou no Plenário. Percentualmente, a
diferença para mais foi da ordem de 183%.
Agigantando-se dêsse modo a atividade
judicante desta Côrte de Justiça, impõe-se, como
é natural, o reaparelhamento administrativo dos
órgãos auxiliares que compõem sua Secretaria. A
reforma e amplicação do quadro do pessoal é
providência que está sendo objeto de acurado
estudo, para remessa oportuna de Mensagem ao
Congresso Nacional, nos têrmos do art. 97, nº II,
da Constituição Federal. Na verdade, o corpo de
funcionários existente, estruturado pela Lei nº
2.691, de 1955, resultou de mensagem enviada
ao Poder Legislativo nos idos de 1952, estando
longe, portanto, de corresponder às atuais
necessidades e exigências de uma época em que
avultam e se galvanizam os trabalhos do
Tribunal.
Urge, porém, uma solução mais pronta,
imediata, ainda que precária e de caráter
temporário, para o premente problema da
angústia de servidores com que luta atualmente o
mecanismo burocrático da Secretaria. E essa
solução será a admissão de extranumerários, na
forma permitida pela legislação, vigente. Os
extranumerários a admitir não serão mensalistas,
face à vedação contida, a contrario sensu, no art.
20 da Lei número 2.284, de 9 de agôsto de 1954,
mas contratados, para funções técnicas e
tarefeiros, para misteres subalternos e braçais,
como reza o citado dispositivo.
Eis porque é ora aditada a dotação de Cr$
720.000,00 na Subconsignação 1.1.05 (Salários de
contratados). Tal dotação é pela primeira vez
pedida por êste Tribunal, como solução de
emergência
e
presta
para
desafogar
convenientemente sua máquina administrativa em
1960 a fim de pôr côbro ao volume assoberbante de
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processos sub judice e em curso na Secretaria.
A aprovação dessas dotações concorrerá,
portanto, para que o Tribunal Federal de Recursos
possa continuar cumprindo, com proficiência e
dignidade, a relevante missão que lhe foi sàbiamente
confiada pela Constituição de 1946 qual seja a de
realizar o bom direito e distribuir a justiça em maior
latitude, no plano federativo.
EMENDA Nº 12 (CF)
Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.06 – Salários de Tarefeiros
Inclua-se Cr$ 1.410.000,00.
Justificação
O Tribunal Federal de Recursos, em que pese
o decênio, recém-completado, de sua existência
laboriosa
e
fecunda,
continua
em
pleno
desenvolvimento, fique se patenteia através do
aumento vertiginoso dos feitos, entrados no
Protocolo e sujeitos a exame e decisão.
Para fazer face a essa pletora de processos,
os membros dêste Egrégio Colégio Judiciário,
cônscios das altas responsabilidades que lhes foram
outorgadas, deliberaram criar mais uma Turma de
julgamentos, introduzindo um fato inédito, que é a
participação, na mesma, do próprio Presidente do
Tribunal, numa demonstração de devotamento à
causa da Justiça. A medida, consubstanciada na
Resolução nº 123, de 30 de abril último, está
produzindo os mais auspiciosos resultados, já que o
número de feitos apreciados, a partir do mês de
maio, tem acusado um índice ascensional
verdadeiramente impressionante. De fato, durante os
quatro primeiros meses de vigência da aludida Re-

solução, ou seja, de maio a agôsto de 1959, o
Tribunal já julgou 4.337 processos, enquanto, em
igual período do ano passado, apenas 1.863
lograram chegar à fase decisória, nas Turmas ou no
Plenário. Percentualmente, a diferença para mais foi
da ordem de 133%.
Agigantando-se, dêsse modo a atividade
judicante desta Côrte de Justiça, impõe-se, como
é natural, o reaparelhamento administrativo dos
órgãos auxiliares que compõem sua Secretaria. A
reforma e ampliação do quadro do pessoal é
providência que está sendo objeto de acurado
estudo, para remessa oportuna de Mensagem ao
Congresso Nacional, nos formos do art. 97, nº II,
da Constituição Federal. Na verdade, o corpo de
funcionários existente, estruturado pela Lei nº
2.691, de 1955, resultou de Mensagem, enviada
no Poder Legislativo nos idos de 1952, estando
longe, portanto, de corresponder às atuais
necessidades e exigências de uma época em que
avultam e se galvanizam os trabalhos do
Tribunal.
Urge, porém, uma solução mais pronta,
imediata, ainda que precária e de caráter
temporário para o premente problema da angústia
de servidores com que luta atualmente o
mecanismo burocrático da Secretaria E essa
solução será a admissão de extranumerários, na
forma permitida pela legislação, vigente. Os
extranumerários a admitir não serão mensalistas,
face à vedação contida, a contrario sensu, no art.
2º da Lei nº 2.284, de 9 de agôsto de 1954, mas
contratados, para funções técnicas e tarefeiros,
para misteres subalternos e braçais, como reza o
citado dispositivo.
Eis por que é ora aditada a dotação
de
Cr$
720.000,00
na
Sub-consignação
1.1.06 (salário de tarefeiros), Tal dotação
é pela primeira vez pedida por êste Tri-
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bunal, como solução de emergência e presta para
desafogar
convenientemente
sua
máquina
administrativa em 1960, a fim de pôr côbro ao
volume assoberbante de processos sub judice e em
curso na Secretaria.
A aprovação dessas dotações concorrerá,
portanto, para que o Tribunal Federal de Recursos
possa continuar cumprindo, com proficiência e
dignidade, a relevante missão que lhe foi sàbiamente
confiada pela Constituição de 1946, qual seja a de
realizar o bom direito e distribuir a justiça em maior
latitude, no plano federativo.
EMENDA Nº 13 (CF)
Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço
extraordinário

serviços da Secretaria, em ritmo sempre crescente,
estão continuamente a exigir a prorrogação do
expediente dos funcionários, não só para atender às
sessões de julgamento, como também aos Srs.
Ministros, os quais, pela natureza do seu trabalho,
não podem dispensar a presença de seus auxiliares
até mais tarde.
EMENDA Nº 14 (CF)
Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio.
1.3.00
–
Material
de
consumo
e
transformação.
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação.
Onde se lê: Cr$ 650.000,00
Aumente-se para: Cr$ 800.000,00
Justificação

Cr$
Onde se lê ............................................. 50.000,00
Aumente-se para .................................. 80.000,00
Justificação
a

É
imprescindível
que
se
presente,
verba,
uma
vez

Com o aumento crescente e notório de
custo, de vida, torna-se impossível, ao Tribunal,
arcar com as despesas referentes, a esta
subconsignação, se a mesma não fôr majorada,
como ora se pede.
O esquema abaixo, confrontando os preços,
aumente no espaço de um exercício, por si só, justifica esta
que
os alegação:

Preço
Preço
antigo
atual
1958
1959
Cr$
Cr$
Papel impresso para cópia de oficio – milheiro ................................................................
161,00
500,00
Capa de autuação para Mandado de Segurança – milheiro ............................................ 3.700,00 9.500,00
Clips – caixa .....................................................................................................................
3,20
9,00
Tinta azul-preta permanente – Vidro ................................................................................
15,00
25,00
EMENDA Nº 15 (CF).

Justificação

1.0.00 – Custeio
É evidente que as atividades do Tribunal
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Federal de Recursos, por suas elevadas e
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
importantes atribuições, têm repercussão em todo o
recortes de publicações periódicas.
Brasil. A dotação em vigor, entretanto, não lhe permite
Tribunal Federal de Recursos
possuir uma perfeita cobertura dos debates e opiniões
Onde se diz: Cr$ 12.000,00
Diga-se: Cr$ 36.000,00.
dos principais jornais de todo país, de modo a
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conhecer a ressonância dessas atividades, dos seus
atos e pronunciamentos. Justifica-se, pois, a emenda
que objetiva fornecer os meios ao Tribunal Federal
de Recursos, atingindo a dotação a sua verdadeira
finalidade.

do material, não sendo possível deixar de substituí-lo.
A inclusão dessa verba no Orçamento para 1960
é, portanto, imprescindível, tendo em vista tratar-se de
um veículo que irá servir ao segundo Tribunal do País,
que está a exigir uma representação compatível.

EMENDA Nº 16 (CF)

EMENDA Nº 18 (CF)

Tribunal Federal de Recursos.
1.0.00 – Custeio.
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.06 – Sentenças Judiciárias.
Onde se lê: C$ 50.000,00.
Aumente-se para: Cr$ 70.000,00
Justificação

03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
09 – 1ª Auditoria da 3ª R.M.
Onde se lê: 1.152.000,00
Aumente-se para: 1.261.200,00.
15 – Auditoria da 7ª R.M.
Onde se lê: 1.152.000,00
Aumente-se para: 1.261.200,00

O problema das dívidas da União torna-se
dia a dia mais grave, uma vez que as verbas
Justificação
nunca são suficientes para saldá-las. O Tribunal,
dando
cumprimento,
a
uma
obrigação
O aumento referente à presente emenda é
constitucional, tem
procurado solucioná-lo, feito em face da Lei número 3.414 de 20-6-1958, que
através de pedido de créditos especiais; todavia, concedeu aumento de vencimentos aos magistrados
precatórios que montam a cêrca de 400 milhões da Justiça militar.
de cruzeiros aguardam pagamento e, quanto
EMENDA Nº 19 (CF)
maior a demora, maiores os ônus para os cofres
públicos.
03.02 – Auditorias
Daí a necessidade de ser aprovada a presente
1.0.00 – Custeio
emenda.
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 -- Vencimentos
EMENDA Nº 17 (CF)
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M.
Onde se lê: 1.651.200,00
Tribunal Federal de Recursos.
Aumente-se para: 2.371.200,00.
4.0.00 – Investimentos.
16 – Auditoria 8ª R.M.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações.
Onde se lê: 1.152.000,00
4.2.02 – Automóveis de passageiros.
Aumente-se para: 1.536.000,00
Inclua-se Cr$ 800.000,00.
Justificação
A presidência do Tribunal, atualmente, servese de um automóvel que data de mais de três anos.
Assim como é natural, encontra-se em condições,
mais ou menos precárias, pois, sendo o único carro
oficial de que dispõe o Tribunal, seu uso é freqüente,
ocasionando isso o conseqüente desgaste

Justificação
O aumento referente à presente emenda é
feito tendo em vista as apostilas lavradas nos
decretos de designações; considerando: 1º) o Dr.
Abel de Azevedo Caminha vitalício no cargo de 1º
Substituto de Auditor de 2ª Entrância da justiça
militar, em face do Parecer nº 465-Z, de 19-8-1959,
da Consultoria Geral da República, apro-
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vado pelo Sr. Presidente da República, nos
têrmos do art. 95 § 3º da Constituição Federal,
publicado no Diário Oficial de 26-8-1958; 2º)
que o Dr. Manoel Francisco de Lima adquiriu
estabilidade no cargo de 1º Substituto de
Advogado de Ofício de 2ª Entrância da Justiça
Militar, em face do Parecer nº 470-Z, de 28 de
agôsto de 1958, da Consultoria Geral da República,
aprovado pelo Sr. Presidente da República,
publicado no Diário Oficial de 24-9-1958; 3º) o Dr.
Álvaro Fonseca vitalício no cargo de 1º Substituto
de Auditor de 1ª Entrância da Justiça Militar,
em face do despacho exarado pelo Sr. Presidente
da República, no processo número 31.588-59,
baseado nos têrmos do art. 95 § 3º da
Constituição Federal, publicado no Diário Oficial de
3-9-1959.
EMENDA Nº 20 (CF)
03.01 – Superior Tribunal Militar.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.11 – Substituições.
Onde se lê: Cr$ 300.000,00
Aumente-se para: Cr$ 500.000,00.
Justificação
O aumento referente à presente emenda é
feito em face da lei número 3.414, de 20-6-1958, que
concedeu aumento de vencimentos aos Magistrados
da Justiça Militar.
EMENDA Nº 21 (CF)
03.02 – Auditorias.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.11 – Substituições.
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica.
Onde se lê: 300.000,00.
Aumente-se para: 414.600,00.
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica.
Onde se lê: 250.000,00.
Aumente-se para: 414.600,00.

05 – 2ª Auditoria da 1ª R.M.
Onde se lê: 250.000,00
Aumente-se para: 414.600,00.
06 – 3ª Auditoria da 1ª R.M.
Onde se lê: 300.000,00.
Aumente-se para: 414.600,00.
10 – 2ª Auditoria da 3ª R.M.
Onde se lê: 300.000,00.
Aumente-se para: 492.000,00.
11 – 3ª Auditoria da 3ª R.M.
Onde se lê: 300.000,00.
Aumente-se para: 492.000,00.
12 – Auditoria da 4ª R.M.
Onde se lê: 250.000,00.
Aumente-se para: 350.000,00.
14 – Auditoria da 6ª R.M.
Onde se lê: 250.000,00
Aumente-se para: 350.000,00.
Justificação
O aumento referente à presente emenda é
feito em face da Lei número 414, de 20-6-1958, que
concedeu aumento de vencimentos aos Magistrados
da Justiça Militar.
EMENDA Nº 22 (CF)
03.01 – Superior Tribunal Militar.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.13 – Pessoal em disponibilidade.
Onde se lê: Cr$ 208.356,00.
Aumente-se para: Cr$ 818.400,00.
Justificação
De acôrdo com o despacho do Sr. Presidente da
República à fls. 21.781 do "Diário Oficial" de 13-101959, foi pôsto em disponibilidade o Bacharel Alfredo
Ribeiro Sacramento, Advogado de Ofício da Justiça
Militar, pelo que há necessidade de aumento de verba.
EMENDA Nº 23 (CF)
03.02 – Auditorias.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.14 – Salário-Família.
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M.
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Onde se lê: 108.000,00.
Aumente-se para: 125.000,00.
12 – Auditoria da 4ª R.M.
Onde se lê: 99.000,00.
Aumente-se para: 106.000,00.
13 – Auditoria da 5ª R.M.
Onde se lê: 78.000,00.
Aumento-se para: 85.000,00.
Justificação
A presente emenda visa atender as
necessidades do pessoal das Auditorias da Justiça
Militar na parte referente ao salário-família, com
fundamento na Lei nº 2.745, de 12-3-1956.
EMENDA Nº 24 (CF)

Aumente-se para: 256.464,00.
12 – Auditoria da 4ª R.M.
Onde se lê: 186.560,00.
Aumente-se para: 450.720,00.
13 – Auditoria da 5ª R.M.
Onde se lê: 147.040,00.
Aumente-se para: 239.472,00.
14 – Auditoria da 6ª R.M.
Onde se lê: 176.040,00.
Aumente-se para: 284.832,00.
15 – Auditoria da 7ª R.M.
Onde se lê: 161.100,00.
Aumente-se para: 474.984,00.
17 – Auditoria da 9ª R.M.
Onde se lê: 64.800,00.
Aumente-se para: 224.208,00.
18 – 1ª Auditoria da Marinha.
Onde se lê: 380.480,00.
Aumente-se para: 774.000,00.
19 – 2ª Auditoria da Marinha.
Onde se lê: 231.900,00.
Aumente-se para: 689.544,00.

1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço.
01 – Auditoria de Correição.
Onde se lê: 219.900,00.
Justificação
Aumente-se para: 564.480,00.
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica.
Pela decisão do Superior Tribunal Militar à
Onde se lê: 221.100,00.
página 4.638 do "Diário de Justiça" nº 22-4-1959,
Aumente-se para: 787.536,00.
aquêle Egrégio Tribunal concedeu a gratificação
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica.
adicional ao pessoal dos Cartórios da Justiça
Onde se lê: 245.500.00.
Militar, estendendo os benefícios da Lei nº 1.675, de
Aumente-se para: 789.552 00.
25-9-1952, combinados com a Lei nº 264 de 25-205 – 2ª Auditoria da 1ª R.M.
1948.
Onde se lê: 175.200,00.
Aumente-se para: 634.752,00.
EMENDA Nº 25 (CF)
06 – 1ª Auditoria da 1ª R.M.
Onde se lê: 347.100,00.
03.01 – Superior Tribunal Militar.
Aumente-se para: 777.168,00.
1.0.00 – Custeio.
07 – 1ª Auditoria da 2ª R.M.
1.1.00 – Pessoal Civil.
Onde se lê: 274.400,00.
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
Aumente-se para: 518.760,00.
serviço.
08 – 2ª Auditoria da 2ª R.M.
Onde se lê: 9.500.000,00.
Onde se lê: 208.200,00.
Aumente-se para: 11.281.680,00.
Aumente-se para: 392.832,00.
09 – 1ª Auditoria da 3ª R.M.
Justificação
Onde se lê: 161.160,00.
Aumente-se para: 327.888,00.
Por decisão do Superior Tribunal Militar
10 – 3ª Auditoria da 3ª R.M.
publicado no "Diário de Justiça" de 25-10-58, à
Onde se lê: 185.880,00.
página 18.660, foi estendido aos funcionários
Aumente-se para: 283.824,00.
daquela Alta Côrte de Justiça os adicionais
11 – 3ª Auditoria da 3ª R.M.
que beneficiam o pessoal desta Casa do
Onde se lê: 128.122,00.
Congresso, pela Resolução nº 134, de 15-10-58,
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tudo em face da Lei nº 1.675, de 25-9-52 e Lei nº
264 de 25-2-48.
EMENDA Nº 26 (CF)
03.02 – Auditorias.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço.
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M.
Onde se lê: 230.100,00.
Aumente-se para: 914.760,00.
16 – Auditoria da 8ª R.M.
Onde se lê: 120.000,00.
Aumente-se para: 273.360,00.
Justificação
Pela
decisão
do
Superior
Tribunal
Militar publicada à página 4.638, do "Diário
de Justiça" nº 22 – 4-1959, aquêle Egrégio
Tribunal
concedeu
a
gratificação
adicional
ao pessoal dos Cartórios da Justiça Militar,
estendendo os benefícios da Lei nº 1.675, de
25-9-52, combinados com a Lei nº 264 de
25-2-48.
EMENDA Nº 27 (CF)

1-59).

03.02 – Auditorias.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 1901 – Auditoria da Correição.
Onde se lê: 151.200,00.
Aumente-se para: 421.200,00.
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica.
Onde se lê: 216.000,00.
Aumente-se para: 569.160,00.
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica.
Onde se lê: 295.200,00.
Aumente-se para: 623.160,00.
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M.
Onde se lê: 216.000,00.
Aumente-se para: 537.480,00.
05 – 2ª Auditoria da 1ª R.M.
Onde se lê: 216.000,00.
Aumente-se para: 541.040,00.
06 – 3ª Auditoria da 1ª R.M.
Onde se lê: 216.000,00.

Aumente-se para: 541.050,00.
07 – 1ª Auditoria da 2ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 367.200,00.
08 – 1ª Auditoria da 2ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 367.200,00.
09 – 1ª Auditoria da 3ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 392.400,00.
10 – 2ª Auditoria da 3ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 367.200,00.
11 – 3ª Auditoria da 3ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 367.200,00.
12 – Auditoria da 4ª R.M.
Onde sê lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 370.800,00.
13 – Auditoria da 5ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente para: 367.200,00.
14 – Auditoria da 6ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 383.040,00.
15 – Auditoria da 7ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente se para: 367.200,00.
16 – Auditoria da 8ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 367.200,00.
17 – Auditoria da 9ª R.M.
Onde se lê: 180.000,00.
Aumente-se para: 367.200,00.
18 – 1ª Auditoria da Marinha.
Onde se lê: 216.000,00.
Aumente-se para: 473.760,00.
19 – 2ª Auditoria da Marinha.
Onde se lê: 216.000,00.
Aumente-se para: 470.160,00.
Justificação
Esta emenda visa atender às necessidades
das Auditorias no pagamento do abono provisório
sôbre os vencimentos tudo em face da Lei nº 3.531
de 19-1-59.
EMENDA Nº 28 (CF)
03.01 – Superior Tribunal Militar.
4.0.00 – Investimento.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações.
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4.2.02 – Áutomóveis de passageiros
Inclua-se: Cr$ 1.200.000,00.
Justificação
O Superior Tribunal Militar, como órgão
superior da Justiça Militar, não dispõe de nenhum
veículo para atender às suas necessidades externas.
O volume externo de serviço do Tribunal já exige um
veículo – camioneta – para o transporte de todo o
expediente, inclusive processos, realização de
diligências em pontos distantes da Capital Federal,
pelo que apresento esta emenda, achando por
demais razoável, em vista das necessidades
externas: dêste Egrégio Tribunal.
EMENDA Nº 29 (CF)
5.04 – Justiça Eleitoral
01 – Tribunal Superior Eleitoral
1) Onde se lê: Despesas Gerais com eleições
– Cr$ 40.000.000,00.
Leia-se:
Despesas
Gerais:
com
eleições
Cr$
150.000.000,00.
Justificação
O aumento proposto para a presente dotação
orçamentária destina-se ao custeio da eleição
presidencial de 1960. Justifica-se plenamente o
acréscimo ante a experiência do próprio Tribunal
Superior Eleitoral com as ultimas eleições para o
Congresso, quando, conforme informação prestada
pelo próprio Presidente do T.S..E., foram despendidos
mais de Cruzeiros 160.000.000,00. Como se trata
apenas desta feita, de eleições de Presidente e VicePresidente da República, estima aquêle titular as
futuras despesas na importância aproximada de
Cruzeiros 150.000.000;00. É o que consta na
presente emenda, sem a qual o Orçamento e
Despesa da União nesta parte, tornaria impraticável

a realização das próximas eleições presidenciais.
A rejeição dessa, emenda ou a redução
da quantia a que se refere determinará o recurso
à solicitação de abertura de crédito adicional,
como tem acontecido. Tal medida entretanto, é de
todo inconveniente, visto que o encaminhamento
de mensagem ao Congresso nesse sentido, a
tramitação do projeto e demais providências que
sucedem à autorização da abertura do crédito até
que êste seja pôsto à disposição da Justiça
Eleitoral resultará em que os recursos, que
se destinam à preparação do pleito, só às
vésperas dêste poderão ser utilizados como
aconteceu no exercício em curso, quando, por
insuficiência de dotação orçamentária para
despesas eleitorais, viu-se o T.S.F. obrigado
a
solicitar
o
crédito
especial
de
Cr$
82.000.000,00, cuja abertura até hoje ainda não
se concretizou, apesar de solicitado no início da
legislatura.
EMENDA Nº 30 (CF)
Inclua-se nas Despesas Ordinárias:
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Inclua-se:
1. 1.27 – Abono Provisório (Lei número 3,531,
de 19-1-59).
5.04 – Justiça. Eleitoral
01 – Tribunal Superior Eleitoral Cr$
5.424.480,00.
Justificação
Visa a emenda conceder recursos ao
Tribunal Superior Eleitoral, para atender no
exercício de 1980, as despesas com o pagamento
do Abono Provisório, aos seus funcionários nos
têrmos das, Leis 3.531, de 19-1-59, e 3.587, de
18.7-59, que estendeu essas vantagens ao Poder
Judiciário.
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EMENDA Nº 31 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas.
– Tribunal Superior Eleitoral.
Onde se diz: Cr$ 33.552,00 –
Diga-se: Cr$ 60.000,00.
Justificação
A emenda objetiva reajustar o valor da
dotação vigente às reais necessidades do Tribunal
Superior Eleitoral. Com efeito, já é matéria pacífica a
utilidade do serviço de recortes de jornais, quer como
fonte de informações, quer como documentário. Não
se compreenderia, pois, que a Justiça Eleitoral não
pudesse dispor de recursos mais amplos para de
fato poder saber o que a imprensa brasileira publica
sôbre suas específicas atribuições.
Sala das sessões, em 27 de outubro de 1959.
– Gilberto Marinho.

04.02.12 –
04.02.13 –
04.02.14 –
04.02.15 –
04.02.16 –
04.02.17 –
04.02.18 –
04.02.19 –
04.02.20 –
04.02.21 –

Paraíba........................... 1.128.080
Paraná............................ 21.157.840
Pernambuco................... 2.271.240
Piauí...............................
1.166.760
Rio de Janeiro................
2.495.520
Rio Grande do Norte......
1.127.160
Rio Grande do Sul.........
3.849.000
Santa Catarina...............
1.681.920
São Paulo....................... 12.555,000
Sergipe...........................
940,680
Justificação

A emenda, visa conceder recursos aos
Tribunais Regionais Eleitorais, para atenderem no
exercício de 1960, ao pagamento do Abono
Provisório, instituído pela Lei nº 3,531, de 19-1-1959
e extensivo ao Poder Judiciário por fôrça da Lei nº
3.587, de 18-7-59.
Nº 33 (CF)

Inclua-se nas Despesas Ordinárias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Inclua-se nas Despesas Ordinárias:
1.1.28 – Gratificação especial para complemento
1.0.00 – Custeio
de salário mínimo (Lei nº 3.531, de 19-1-59)
1.1.00 – Pessoal Civil
04 – Justiça Eleitoral
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais
19.159)
04 – Justiça Eleitoral
Cr$
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais
04.02.02 – Amazonas............................
12.720
04.02.03 – Bahia....................................
76.320
Cr$
04.02.04 – Ceará.................................... 12.720
04.02.01 – Alagoas.............................
434.520 04.02.08 – Maranhão.............................
25.440
04.02.02 – Amazonas.........................
649.080 04.02.11 – Pará...................................... 12.720
04.02.03 – Bahia................................. 4.088,880 04.02.17 – Rio Grande do Norte............
63.600
04.02.04 – Ceará................................ 2.138.760 04.02.18 – Rio Grande do Sul................ 38.160
04:02.05 – Distrito Federal................. 8.294.760
04.02.06 – Espírito Santo...................
950.760
Justificação
04.02.07 – Goiás................................ 1.130,040
04.02.08 – Maranhão..........................
926,640
As dotações constantes da emenda
04.02.09 – Mato Grosso.....................
542.520 destinam-se
complementar
salários
dos
04.02.10 – Minas Gerais..................... 7.061.400 extranumerários mensalistas que se servem
04.02.11 – Pará..................................
577.440 nos Tribunais Regionais Eleitorais enumerados,
Nº 32 (CF)
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que percebendo menos que o salário-mínimo de que
trata a Lei nº 3.531, de 19-1-59, fazem jus a esta
gratificação complementar nos têrmos da lei.

Justificação

O serviço de recortes de jornais, em todo
o mundo, é reconhecido como complementação
Nº 34 (CF)
da imprensa, quer como fonte de informações,
quer como documentário. No Brasil também
1.0.00 – Custeio
assim acontece, tanto que o orçamento Federal
1.5.00 – Serviços de Terceiros
concede recursos às repartições para êsse
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de fim. Não se compreende, porém, o que sucede
recortes de publicações periódicas
com a Justiça Eleitoral, diante da disparidade de
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. valor das dotações existentes. Justifica-se,
Onde se diz:
portanto, a emenda, pela qual se pretende dotar
Cr$ 10.000.
os Tribunais Regionais Eleitorais de recursos
Diga-se:
iguais, visto que por essa subconsignação se
Cr$ 24.000.
objetiva atingir a mesma finalidade, sendo
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
evidente, ainda, que os interêsses são idênticos e
Onde se diz:
comuns.
Cr$ 5.000.
Diga se:
Nº 35 (CF)
Cr$ 24.000.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
02 –Tribunais Regionais Eleitorais
Onde se diz:
4.0.00 – Investimentos
Cr$ 1.744.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Diga-se:
4.2.04 – Auto-caminhões, Auto-bombas,
Cr$ 24.000.
Camionetas de Carga e auto-Socorro
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
13) Paraná.
Onde se diz:
Cr$ 4.500.
Cr$
Diga-se:
Acrescente-se
na
Cr$ 24.000.
Subconsignação
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do indicada
750.000
Sul.
Onde se diz:
Justificação
Cr$ 2.214.
Diga-se:
Havendo necessidade do Egrégio Tribunal
Cr$ 24.000.
Regional Eleitoral do Estado do Paraná, fazer
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
aquisição de um auto-caminhão, a fim de nos
Onde se diz:
períodos eleitorais, fazer os transportes de material
Cr$ 480,00.
para as várias zonas daquela Circunscrição,
Diga-se:
uma vez que os mesmos são feitos por serviços
Cr$ 24.000.
particulares terrestres e aéreos, e êstes
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. nem sempre cumprem as suas finalidades no
Onde se diz:
tempo devido, o que geralmente tem acontecido,
Cr$ 2.500.
principalmente nos períodos de eleições, o
Diga-se:
que vem causar certa apreensão nos Municípios,
Cr$ 24.000.
chegando
ocasiões
que
aquêle
Tribunal,
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tem fretado aviões particulares, no sentido de que
fôssem realizadas as eleições municipais nos
Municípios mais distantes, o que aliás sobrecarrega
em muito o Tesouro Nacional. Com a aquisição
dêste, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Paraná, poderá fazê-lo no tempo devido, evitando
dêste modo os inconvenientes acima citados.

Com a extensão do Abono Provisório aos
funcionários, de conformidade com a Lei nº 3.587, de
18-7-1959, torna-se necessário o aumento da verba
para Cr$ 13.446.720,00, para atender no exercício
de 1960, as despesas com a rubrica em questão aos
funcionários do Tribunal Superior do Trabalho.
Nº 38 (CF)

Nº 36 (CF)
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais
14) Pernambuco.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Onde se diz:
Cr$ 7.594.800.
Diga se:
Cr$ 9.152.100.
Justificação
A emenda atende ao Ofício nº 2.424, de 1959,
de 14 de outubro último, no qual o Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco justifica a
majoração pretendida.
Nº 37 (CF)

1-59)

Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 1905 – Justiça do Trabalho
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho
Cr$ 3.091.200.
Aumente-se para:
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho
Cr$ 13.446.720.
Justificação

Da Proposta Orçamentária para 1960, consta
apenas a dotação de Cr$ 3.091.200,00, destinada ao
pagamento do Abono Provisório aos Magistrados do
Tribunal Superior do Trabalho, nos têrmos da Lei nº
3.531, de 19-1-59.

1-59)

Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 19-

05 – Justiça do Trabalho.
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento.
Cr$
05.02.01 –
05.02.02 –
05.02.03 –
05.02.04 –
05.02.05 –
05.02.06 –
05.02.07 –
05.02.08 –

1ª Região......................
2ª Região......................
3ª Região......................
4ª Região......................
5ª Região......................
6ª Região......................
7ª Região......................
8ª Região......................

5.061.600
6.840.000
3.996.000
4.082.400
2.932.200
2.304.000
1.195.200
1.078.400

Aumente-se para
05.02.01 –
05.02.02 –
05.02.03 –
05.02.04 –
05.02.05 –
05.02.06 –
05.02.07 –
05.02.07 –

1ª Região......................
21.250.425
2ª Região......................
16.575.840
3ª Região......................
7.395.360
4ª Região......................
7.131.600
5ª Região...................... 5. 8.169.680
6ª Região......................
5.232.980
7ª Região......................
2.780.840
7ª Região......................
2.780.840
Justificação

Os aumentos que se observam na emenda,
destinam-se a atender no exercício de 1960, ao
pagamento do Abono Provisório, aos Magistrados
e funcionários dos Tribunais Regionais do
Trabalho. nos têrmos das Leis ns. 3.531, de
19.1.1959 e 3.587, de 18-7-1959.
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Nº 39 (CF)

gamento na 1ª Região da Justiça do Trabalho,
tornou-se insuficiente o crédito proposto.
Onde se lê:
A nomeação de novos Magistrados e o
Despesas Ordinárias.
conseqüente número de dependentes é que justifica
1.0.00 – Custeio
a apresentação da Emenda, visando possibilitar
1.1.00 – Pessoal Civil
recursos para que o Tribunal Regional do Trabalho
1.1.01 – Vencimentos
da 1ª Região, possa atender aos encargos desta
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e rubrica no exercício de 1960.
Juntas de Conciliação e Julgamento.
Nº 41 (CF)
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ......................... 46.610.400
05 – Justiça do Trabalho
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Aumente-se para:
05.02.01 – 1ª Região ......................... 53.114.400 Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
1.0.00 – Custeio
Justificação
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 Gratificação por prestação de serviço
Com a expedição da Lei nº 3.610, de 113.1959, que criou mais 10 (dez) novas Juntas de extraordinário
Cr$ 30.000.
Conciliação e Julgamento na 1ª Região da Justiça do
Trabalho e mais 2 cargos de Juiz do referido
Cr$
Tribunal, torna-se necessário o aumento da dotação
100.000
de vencimentos de Cruzeiros 6.504.000, a fim de que Aumente-se para................................
no exercício de 1960, possa o Tribunal Regional do
1.0.00 – Custeio
Trabalho da 1ª Região atender aos seus encargos
1.4.00 – Material Permanente
com o pagamento do pessoal, de acôrdo com as
1.4.03 – Material bibliográfico em geral, filmes
alterações decorrentes da lei.
etc.
Cr$ 180. 000.
Nº 40 (CF)
Cr$
Onde se lê:
Aumente-se para................................
300.000
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Justificação
1.1.14 – Salário-família
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
O acúmulo sempre crescente do serviço
Juntas de Conciliação e Julgamento.
nas Secretarias do Tribunal Regional e Juntas
de Conciliação e Julgamento do Distrito Federal
Cr$
exige, habitualmente, dos funcionários, prestação
05.02.01 – 1ª Região ..........................
1.230.000 de horas excedentes de trabalho. A verba
votada para pagamento dêsse acréscimo esgotaAumente-se para:
05.02.01 – 1ª Região ..........................
1.300.000 se logo no início do exercício, acarretando
dificuldades que os chefes de serviço só
contornam
com
grande
sacrifício
dos
Justificação
funcionários. Justifica-se, portanto, o aumento ora
Com a expedição da Lei nº 3.610, proposto.
Quanto à verba destinada à aquisição de livros, a
de
11-8.1959,
que
criou
mais
30
(dez) novas Juntas de Conciliação e Jul- presente impõe se pelo notável aumento do custo
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das obras. A biblioteca escassa que possui o
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Tribunal, é insuficiente para atender às necessidades Juntas de Conciliação e Julgamento
normais e urgentes de pesquisas e estudos. Tornase premente a aquisição de obras nacionais e
Cr$
estrangeiras,
especializadas
em
assuntos 05.02.01 – 1ª Região........................... 11.172.060
trabalhistas, a fim de melhor orientar e apoiar os
Aumente-se para:
julgadores na prolação de seus votos.
05.02.01 – 1ª Região........................... 11.731.896
Nº 42 (CF)

Justificação

Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.22 – Gratificação pela participação em
órgãos de deliberação coletiva
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento.

O aumento de Cr$ 559.836,00, de que tratar a
emenda, destina-se a atender no exercício de 1960,
ao pagamento dos novos Magistrados nomeados
para as 10 novas Juntas de Conciliação e
Julgamento criados pela Lei nº 3.610, de 11-9-1959,
bem como de 2 novos Juízes nomeados para o
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos
têrmos da referida lei.
Tratando-se de despesa decorrente de lei, a
emenda merece aprovação.

05.02.01 – 1ª Região...........................
Aumente-se para:
05.02.01 – 1ª Região...........................

Cr$
12.000.288
17.600.352

Justificação
O aumento de Cr$ 5.600.064,00, de que trata
a emenda, destina-se a atender no exercício de
1980, ao aumento de número de Vogais,
representantes classistas, de acôrdo com a Lei nº
3.610, de 11-8-59, que criou mais 10 novas Juntas
de Conciliação e Julgamento na 1ª Região da Justiça
do Trabalho, criando, portanto mais 20 funções de
Vogais, que justifica plenamente o aumento
proposto.
Nº 43 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23
–
Gratificação
por tempo de serviço

adicional

Nº 44 (CF)
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
05 – Justiça do Trabalho
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
Subconsignações:
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação
Onde se lê:
Cr$ 1.240. 000.
Leia-se:
Cr$ 1.740.000.
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e
desinfecção
Onde se lê:
Cr$ 178.000.
Leia-se:
Cr$ 293.000.
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1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
e acessórios, roupa de cama, mesa e banho
Onde se lê:
Cr$ 206.000.
Leia-se:
Cr$ 266.000.
1.4.00
–
Material
Permanente
Subconsignações:
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes
Onde se lê:
Cr$ 180.000.
Leia-se:
Cr$ 230.000.
1.4.05 – Materiais e acessórios para
instalações elétricas
Onde se lê:
Cr$ 100.000
Leia se:
Cr$ 150.000.
1.4.12 – Mobiliário em geral
Onde se lê:
Cr$ 1.200.000.
Leia se:
Cr$ 1.650.000.
1.5.00
–
Serviços
de
Terceiros
Subeonsignações:
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoal e
de suas bagagens
Onde se lê:
Cr$ 31.000.
Leia se:
Cr$ 56.000.
1.5.02 – Assinatura de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Onde se lê:
Cr$ 16.048.
Leia-se:
Cr$ 18.928.
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Onde se lê:
Cr$ 170.000.
Leia se:
Cr$ 220.000.
1.5.05 – Serviços de asseio e higiene, taxas
de água, esgôto e lixo
Onde se lê:
Cr$ 450.000.

Leia-se:
Cr$ 500.000.
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e
conservação de bens móveis
Onde se lê:
Cr$ 203.000.
Leia-se:
Cr$ 253.000.
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e
de encadernação
Onde se lê:
Cr$ 120.000.
Leia-se:
Cr$ 340.000.
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas postais.
Onde se lê:
Cr$ 248.000.
Leia-se:
Cr$ 338.000.
1.6.00 – Encargos Diversos Subconsignações:
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
pagamento
Onde se lê:
Cr$ 21.000.
Leia-se:
Cr$ 31.000.
1.6.04
–
Festividades,
recepções,
hospedagens e homenagens.
Onde se lê:
Cr$ 10.000.
Leia-se:
Cr$ 20.000.
Despesas de Capital.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Onde se lê:
Cr$ 1.550.000.
Leia-se:
Cr$ 2.050.000.
Justificação
A Lei nº 3.610, de 11-8-1959, criou mais
10 Juntas de Conciliação e Julgamento na 1ª
Região da Justiça do Trabalho, sendo 5 (cinco)
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no Distrito Federal e as outras 5 (cinco) nos
Municípios de Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Duque
de Caxias, Volta Redonda e Cachoeiro do
Itapemirim.
As novas Juntas já se encontram instaladas e
em funcionamento, correndo as despesas de
instalação por conta do crédito especial aberto na
ocasião. Há, porém, o problema do funcionamento
das mesmas nos futuros exercícios. Como ao ser
expedida a Lei nº 3.610; de 11-8-59, a Proposta
Orçamentária do Poder Judiciário já estava em
estudo na Câmara dos Deputados, fora do período
de apresentação de emendas, não foi possível incluir
as dotações necessárias ao atendimento das
desposas ordinárias dos novos órgãos da Justiça do
Trabalho recém-criados.
Tratando-se de despesas indispensáveis e de
repartições legalmente criadas e em pleno
funcionamento, não é possível deixar de lhes
fornecer os recursos necessários ao seu perfeito
funcionamento.
A presente emenda visa corrigir a deficiência
orçamentária, involuntária aliás, concedendo às 5
Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas no
Distrito Federal as mesmas dotações das já
existentes, adotando-se o mesmo critério para as
Juntas do interior.
A emenda merece aceitação e aprovação por
se tratar de complementação de dispositivo legal.
Nº 45 (CF)
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 –1ª Região
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Inclua-se:
Subconsignação 1.3.04 – Combustíveis e
lubrificantes – Cruzeiros 120.000.
Subconsignação 1.3.05 – Materiais e
acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos
– Cruzeiros 120.000.

Justificação
O pedido, que ora se faz, encontra sua
justificativa na emenda em que se solicita verba para
aquisição de um automóvel de passeio e de uma
camioneta.
Nº 46 (CF)
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Inclua-se:
Subconsignações:
4.2.02 – Automóvel de passageiro
Cr$ 1.000.000.
4.2.03 – Camioneta de passageiros, ônibus,
ambulâncias e jipes
Cr$ 800.000.
Justificação
A emenda, ora proposta, justifica-se
plenamente. Entre todos os Tribunais Federais de
2ª instância, sòmente o Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região não possui carro oficial.
Equiparado pela Lei nº 3.414, de 21 de julho
de 1958, ao Tribunal de Justiça tem, contudo,
âmbito de atividade muito maior. Sua jurisdição
vai além do Distrito Federal. Estende-se a todo
o Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo,
com Juntas de Conciliação e Julgamento nas
afastadas
cidades
de
Niterói,
Petrópolis,
Campos, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Volta
Redonda, Nova Iguaçu, Cachoeiro do Itapemirim e
Vitória.
Além de um automóvel de passeio,
indispensável ao uso do Presidente para o
desempenho de suas atribuições regimentais, de
representar o Tribunal nas festividades cívicas
e festas oficiais, também é necessário ao exercício
de suas funções correcionais, abrangendo as
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regiões mais afastadas do Estado do Rio e Espírito nados à Junta de Conciliação e Julgamento de
Santo.
Ribeirão Prêto:
Também necessita o Tribunal Regional do
Cr$
Trabalho de uma camioneta para apanhar e entregar
1
Chefe
de
Secretaria
–
classe
M....
174.000
processos na residência dos Juízes do Tribunal e
99.600
das Juntas e transportar material para as Secretarias 1 Oficial de Justiça – classe H.........
2
Oficial
Judiciário
–
classe
H..........
199.200
do interior.
312.000
Vale acrescentar que nos dias de 4 Auxiliar Judiciário – classe E.........
2
Servente
–
classe
C......................
124.800
pagamento dos Juízes e funcionários, a
909.800
Presidência do Tribunal tem de recorrer à
colaboração de particulares, a fim de transportar,
Nº 48 (CF)
do Ministério da Fazenda, o pagador encarregado
dêste serviço, uma vez que os táxis são
5.05 – Justiça do Trabalho
recusados, segundo norma interna da Pagadoria
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
do Tesouro Nacional.
1.0.00 – Custeio
No próprio orçamento em elaboração foi
1.5.00 – Serviços de Terceiros
aprovado mais um carro para o Juizado de Menores
Inclua-se:
e para o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Subconsignações:
Federal.
Não se compreende que o Tribunal Regional 1.5.01 ...................................................
50.000
do Trabalho receba tratamento injustificadamente 1.5.02 ...................................................
100.000
diferente de Órgãos hieràrquicamente inferiores ou 1.5.03 ...................................................
20.000
equivalentes, como acima se demonstrou.
1.5.04 ...................................................
150.000
1.5.05 ...................................................
430.000
Nº 47 (CF)
1.5.06 ...................................................
160.000
1.5.07 ...................................................
250.000
1.5.11 ...................................................
133.500
Onde se lê:
1.5.12 ................................................... 5.000.000
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
Justificação
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Destina-se a emenda a permitir o reajustamento
05 – Justiça do Trabalho
das verbas em decorrência da elevação da categoria
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
Cr$
05.02.02 – 2ª Região.......................... 54.229.200 equiparando-o à Justiça do Trabalho da 1ª Região, por
fôrça da Lei nº 3.492, de 18-12-58.
Leia-se:

Nº 49 (CF)

05.02.02 – 2ª Região..........................

Cr$
55.138.800

Justificação
A Lei nº 3.622, de 2 de setembro de
1959, criou no Quadro do Pessoal da Justiça do
Trabalho da 2ª Região os seguintes cargos, desti-

5.05 – Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
Inclua-se:
Subconsignação:
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento
Cr$ 75.000.
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Nº 52 (CF)

Justificação
Destina-se a emenda a permitir o reajustamento
das verbas em decorrência da elevação da categoria
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
equiparando-o à Justiça do Trabalho da 1ª Região, por
fôrça da Lei nº 3.492, de 18-12-58.
Nº 50 (CF)

5.05 – Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Inclua-se:
4.2.01 – Estudos e Projetos
Cr$ 500.000.

5.05 – Justiça do Trabalho
Justificação
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
1.0.00 – Custeio
Destina-se a emenda a permitir
1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação reajustamento das verbas em decorrência
Inclua-se:
elevação da categoria do Tribunal Regional
Subconsignações:
Trabalho da 3ª Região equiparando-o à Justiça
Trabalho da 1ª Região, por fôrça da Lei nº 3.492,
1.3.02 ................................................... 1.000.000 18-12-58.
1.3.03 ...................................................
100.000
1.3.13 ...................................................
120.000
Nº 53 (CF)
Justificação
Destina-se a emenda a permitir o reajustamento
das verbas em decorrência da elevação da categoria
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
equiparando-o à Justiça do Trabalho da 1ª Região, por
fôrça da Lei nº 3.492, de 18-12-58.
Nº 51 (CF)
5.05 – Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
Inclua-se:
Subconsignações:
1.4.03 ...................................................
1.4.12 ...................................................

160.000
800.000

Justificação
Destina-se a emenda a permitir o reajustamento
das verbas em decorrência da elevação da categoria
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
equiparando-o à Justiça do Trabalho da 1ª
Região, por fôrça da Lei nº 3.492, de 18-12-58

o
da
do
do
de

05-02-06 – Tribunal Regional do Trabalho da
6ª Região
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.10 – Diárias
Onde se diz:
Cr$ 40.000.
Diga-se:
Cr$ 100.000.
Justificação
A despesa realizada nos anos anteriores
demonstra a necessidade do aumento proposto.
Nº 54 (CF)
05.02.06 – Tribunal Regional do Trabalho da
6ª Região
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
foros e despesas de condomínio
Onde se diz:
Cr$ 510.000.
Diga-se:
Cr$ 1.400.000.
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Orçamentária do Poder Judiciário para 1960, foi
aprovado o crédito de Cr$ 720.000,00, na base de
A emenda atende a pedido do Tribunal Cruzeiros 60.000,00 mensais, tornando-se, assim,
Regional do Trabalho da 6ª Região – (Recife) – que insuficiente a dotação.
pretende ampliar as suas instalações.
O mesmo ocorre em relação à Junta de
Conciliação e Julgamento de Manaus, Estado
Nº 55 (CF)
do Amazonas, muito mal localizada, cuja
transferência se torna necessária, para local
05.02.06 – Tribunal Regional do Trabalho da mais condigno, cujo aluguel é de Cr$ 120.000,00
6ª Região
anuais.
4.0.00 – Investimentos
A emenda visa a possibilitar os recursos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
indispensáveis ao atendimento das despesas de que
Inclua-se:
trata a rubrica, no exercício de 1960.
4.2.02 – Automóveis de passageiros
Cr$ 1.000.000.
Nº 57 (CF)
Justificação

Justificação
A emenda atende a pedido do Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região.
Nº 56 (CF)

5.06 – Justiça do Distrito Federal
01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.04 – Salários de mensalistas
5.00 – Poder Judiciário
Inclua-se:
Cr$ 2.835.600.

Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Justificação
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
foros e despesas de condomínio
A verba de Cr$ 2.835.600,00 é indispensável,
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
no
exercício
de 1960, para pagamento dos
Juntas de Conciliação e Julgamento
salários dos extranumerários mensalistas que
servem no Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
Cr$
05.02.08 – 8ª Região..............................
780.000 dotação que vem sendo mantida durante muitos
anos.
Aumente-se para:
A referida dotação foi suprimida, por equívoco,
pela Câmara dos Deputados, em virtude da emenda
05.02.08 – 8ª Região..............................
852.000 supressiva apresentada pelo Deputado Menezes
T.R.T. da 8ª Região................................
12.000 Côrtes.
J. C. J. de Manaus.................................
60.000
A supressão total da dotação de Cr$
2.835.600,00, conforme o aprovado pela Câmara dos
Justificação
Deputados, ocasionará sério problema para o
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pois não
assinou no dia 1º de junho de 1959, com os herdeiros podendo dispensar velhos servidores, nem
de Octavio Oliva, contrato de locação de sua nova aproveitá-los no Quadro do Pessoal efetivo,
sede, à Avenida Nazareth, nº 200 – Belém do Pará, ficará também impossibilitado de efetuar o
por cinco (5) anos, na base de Cr$ 61.000,00 pagamento dos seus salários, por falta absoluta de
mensais. No entanto, verifica-se que pela Proposta recursos.
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A manutenção da verba de Cruzeiros
2.835.600,00, já existente nos Orçamentos
anteriores e no vigente, para 1960, é imprescindível
à boa ordem administrativa do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal.
Nº 58 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
01) Tribunal de Justiça
Aumente-se a dotação para..................
Justificação

Cr$
4.000.000

tuídos por Juízes de Direito. A diferença entre os
respectivos vencimentos mensais é de Cr$
10.000,00. Por sua vez, há, sempre, em média, 30
Juízes de Direito substituídos por Juízes Substitutos,
por se acharem afastados do exercício das Varas de
que são titulares (10, em férias – que são de 60 dias
por ano; 12, convocados para substituição de
Desembargadores; e 8, convocados para substituir
Ministros do Tribunal Federal de Recursos, em
serviço eleitoral, licenciados etc. A diferença entre
seus vencimentos é de Cr$ 6.000,00. Com êsses
dados, é simples fazer-se uma previsão da despesa
anual: irá, aproximadamente, a Cr$ 3.600.000,00.
Sendo também remuneradas as substituições de
Chefes de Seção, Escrivães e outros cargos isolados
da Justiça do Distrito Federal, desde que excedentes
de 30 dias, na forma do art. 73, § 2º, da Lei nº 1.711,
de 28 de outubro de 1952, parece-nos plenamente
justificada a necessidade do aumento ora proposto,
sendo de salientar-se que desde 1952, o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, vem pleiteando a
majoração desta dotação, sem resultados positivos.
Tal como está no Orçamento é apenas um engôdo,
porque haverá de futuro, necessidade de
suplementação, mediante crédito adicional. Assim,
convém fazer desde logo, as coisas às direitas.

As substituições na Justiça do Distrito Federal
são reguladas pelo seu Código de Organização
Judiciária e remuneradas por fôrça do que determina
o art. 10 da Lei nº 1.979, de 8 de setembro de 1953,
in verbis:
"Na Justiça Federal, comum, militar, eleitoral e
do trabalho, os Juízes e Auditores perceberão os
vencimentos dos substitutos quando a substituição
Nº 59 (CF)
fôr decorrente de ausência, vacância, férias ou
licença do titular efetivo".
5.06 – Justiça do Distrito Federal
Os Desembargadores do Tribunal de
1.0.00 – Custeio
Justiça são substituídos por Juízes de Direito, e
1.1.00 – Pessoal Civil
êstes, por Juízes Substitutos. Cumpre ressaltar
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 5.531, de 19que o pagamento das substituições exercidas
pelos Juízes Substitutos é feito em obediência 1-1959)
01) Tribunal de Justiça.
ao Venerando Acórdão do Egrégio Tribunal
Federal de Recursos na Apelação Cível nº
Cr$
5.729, que estabeleceu que "o Juiz Substituto
em exercício efetivo do cargo de Juiz de Direito, Aumente-se a dotação para................ 61.976.760
tem, a partir da Lei nº 1.979, de 8 de setembro
de 1953, direito à remuneração do substituído.
Justificação
Há, em média, permanentemente, cêrca de 12
Desembargadores afastados do exercício de seus
O
Abono
Provisório
de
30%
cargos (em licença, serviço eleitoral etc.) e substi- instituído pela Lei nº 3.531, de 19 de
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janeiro de 1959, foi desde logo extensivo aos
Membros da Magistratura e Serventuários da Justiça
do Distrito Federal, e pelo Projeto de Lei nº 4.821-A,
já aprovado pelo Plenário desta Câmara, cuida-se do
seu pagamento aos demais servidores dos seus
órgãos. Ora, se essa vantagem incide sôbre
vencimentos, salários e funções gratificadas, é claro
que a dotação não poderá ser inferior a 30% das
quantias consignadas no Orçamento para tais fins:
1.1.01 – Vencimentos
Cr$ 192.172.800
1.1.04 – Salários de mensalistas
Cr$ 2.835.600
– Idem – Júri de Economia Popular
Cr$ 5.170.800
1.1.13 – Pessoal em disponibilidade
Cr$ 5.150.000
1.1.15 – Gratificação de função
Cr$ 1.260.000
Total – Cr$ 206.589.200.
Abono Provisório – 30% – Cruzeiros 61.976.760.
Nº 60 (CF)

ço. Todo colega sabe bem o custo de aquisição
dos pneus para o seu carro, e, bem assim, a
majoração do preço das peças e acessórios, que
de dia para dia – sobem, às vêzes, 10%. A proposta
do Tribunal foi feita no fim de 1958, e não
corresponde, quer à realidade, quer à necessidade
do serviço.
Nº 61 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
01 – Tribunal Eleitoral
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
e acessórios, roupa de cama, mesa e banho
Aumente-se a dotação para..................

Cr$
1.000.000

Justificação

Há imperiosa necessidade de majorar-se
5.06 – Justiça do Distrito Federal
esta dotação, porquanto as dos últimos
01 – Tribunal de Justiça
Orçamentos não têm possibilitado ao Tribunal de
1.0.00 – Custeio
Justiça do Distrito Federal fornecer a seus
1.3.00 – Material de Consumo e de funcionários
subalternos
o
indispensável
Transformação
fardamento. À conta desta subconsignação corre a
1.3.05 – Material e acessório de máquinas, de despesa com a aquisição de uniformes para cento
viaturas e aparelhos
e sessenta e sete funcionários de sua Secretaria e
Serviços Auxiliares, calculando-se que a despesa
Cr$
alcançará em 1960 a cifra de Cr$ 800.000,00
Aumente-se a dotação para..................
200.000 aproximadamente. O Tribunal, com os restantes
Cruzeiros 200.000,00, tenciona adquirir material
para confeccionar jaquetas e uniformes para os
Justificação
funcionários e funcionárias de sua Secretaria,
Proponho esta majoração tendo em vista o objetivando, entre outros fins, facilitar às partes e
grande aumento de preços (mais de 30%), que sofreram advogados a identificação dêsse pessoal. A
as peças para automóveis, baterias, pneus etc., cuja emenda visa a restabelecer a proposta do
aquisição, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal,
que
consubstanciou
o
"mínimo"
fará à conta desta subconsignação, para eventuais necessário às aquisições indispensáveis. Nada
consertos e manutenção das viaturas a seu servi- justifica, pois, a sua redução.
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Nº 62 (CF)

O aumento de que trata esta emenda destina-se a
custear a compra das máquinas e ferramentas
5.06 – Justiça do Distrito Federal
indispensáveis ao perfeito equipamento dessa
1.0.00 – Custeio
oficina. A proposta formulada pelo Tribunal em fins
1.4.00 – Material Permanente
do ano de 1958 já não corresponde, a esta altura de
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes. 1959, à realidade, e muito menos corresponderá em
01 – Tribunal de Justiça
1960, época de utilização da verba.
Aumente-se a dotação para..................

Cr$
150.000

Aumente-se a dotação para..................

Cr$
60.000

Nº 64 (CF)

01 – Tribunal de Justiça.
1.0.00 – Custeio
Justificação
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
Êste aumento tem por fim proporcionar ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal meios radiogramas, porte postal, assinatura de caixas
para ampliar e atualizar a sua Biblioteca, inclusive postais
com a aquisição de obras estrangeiras, que,
Cr$
atualmente, com a majoração sofrida pelo
700.000
dólar-fiscal,
alcançam
preços
elevadíssimos. Aumente-se a dotação para..................
Ressalte se a utilidade dessa Biblioteca, uma das
poucas fontes a que podem recorrer Magistrados,
Justificação
Membros do Ministério Público e advogados do Fôro
do Distrito Federal para consultas de natureza
As despesas do Tribunal de Justiça do Distrito
jurídica.
Federal com assinaturas de aparelhos telefônicos já
ascendem a quase Cr$ 50.000,00 mensais, ou sejam:
Nº 63 (CF)
Cr$ 600.000,00 anuais. Sendo de prever-se novos
aumentos nas respectivas tarifas, proponho que para
1.0.00 – Custeio
1960 esta dotação seja elevada para a quantia supra,
1.4.00 – Material Permanente
isto é, apenas mais Cruzeiros 100.000,00.
1.4.04 – Ferramentas e utensílios de oficina
01 – Tribunal de Justiça.
Nº 65 (CF)

Justificação

4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.02 – Automóveis de passageiros
01 – Tribunal de Justiça

Cr$
Com o aumento do número de cargos
de carreira de Artífice no Quadro de sua Secretaria Inclua-se a dotação de.......................... 1.200.000
(Lei nº 3.508, de 27 de dezembro de
1953), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Justificação
está organizando uma pequena oficina, onde
possam ser feitos pequenos reparos e mesmo
Desde 1951 o Tribunal de Justiça do D.F.
a recuperação de móveis, ventiladores, máquinas vem, sistemàticamente, pedindo a inclusão
etc., evitando, assim, o ônus que acarretariam no Orçamento Geral da União de uma verba
êsses consertos se efetuados por terceiros. para compra de um automóvel, não ten-
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do, nesses 9 anos, sido atendido. Não obstante
o regime de compressão de despesas a que se
força o Govêrno Federal, apresentamos esta
emenda, na certeza de ser justa a reivindicação
e por se tratar de um caso excepcional. O Tribunal
de Justiça do D.F., órgão máximo da Justiça da
Capital da República, tem à sua disposição,
apenas, 3 veículos: um automóvel "Hudson",
velho de 9 anos, que serve ao seu Presidente,
uma camioneta, "Renault", de passageiros,
também de 1950, que atende aos demais serviços,
e uma camioneta de carga, "Ford", de 1942,
funcionando na entrega e apanha dos volumosos
autos de processo remetidos às casas dos 36
Desembargadores para estudo e conhecimento
das causas judiciais. Êsses carros, velhos e
de manutenção dispendiosa, estão sempre a
necessitar de reparos e consertos diversos,
ocasionando a sua paralisação, principalmente por
falta de peças, em prejuízo dos serviços judiciais,
sem falar-se da despesa que acarretam para
o Erário Público. Com a dotação de que trata
esta emenda, poderá o Tribunal adquirir um carro
para servir à sua Presidência, passando à
disposição do Desembargador Corregedor o já
existente, que no momento, aliás, está parado por
falta de verba para compra das peças
imprescindíveis ao seu funcionamento. O
Presidente do Tribunal se locomove no seu auto
particular, não oficial. A importância pedida é
apenas suficiente para a aquisição de um
"Ford" ou de um "Chevrolet", de categoria inferior
aos próprios carros usados pelos diversos
representantes da Casa que compõem a Mesa
Diretora (Mercury).
Nº 66 (CF)
01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás.

Aumente-se a dotação para.................

Cr$
900.000

Justificação
Prende-se êste aumento às periódicas
majorações que vêm sofrendo as tarifas de energia
elétrica e gás, por fôrça de reajustamentos concedidos à
companhia concessionária dêsses serviços na Capital
da República. Prevê-se, até, que os preços vigorantes
em 1960 serão superiores em quase 100% aos de
1957. Daí o motivo desta emenda, que atribui ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal para o próximo
exercício, o dôbro da dotação que obteve em 1957,
sendo de salientar-se que, já naquele ano, a verba foi
insuficiente para atender à despesa, tendo sido o saldo
devedor levado à conta de "exercícios findos".
Nº 67 (CF)
01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento
Aumente-se a dotação para.................

Cr$
180.000

Justificação
Com essa dotação o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal faz face às despesas com um
pequeno "bar" que organizou para fornecer café e
lanche aos Senhores Magistrados durante as
Sessões de seus diversos órgãos julgadores,
porquanto, uma vez iniciadas estas (e costumam
durar várias horas), ficam êles impossibilitados de se
retirar do recinto até o seu encerramento. Atente-se
para o fato seguinte: 36 são os Desembargadores
diàriamente em função uns em Câmaras Cíveis
outros em Criminais. Além disso, há que computarse os Membros do Ministério Público que ser-
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vem junto ao Tribunal. Haverá, assim, em média,
40 pessoas por dia utilizando-se dos serviços do
"bar". Dividindo-se a dotação pelos 12 meses do
ano, teremos que a cada mês corresponderá um
quantitativo de Cr$ 15.000,00 – importância essa
que, se não fôr empregada com zêlo e
parcimônia, evidentemente não chegará sequer
para atender às despesas. Note-se, que, no ano
de 1959, a despesa foi atendida em parte com
rateio entre os próprios Desembargadores, o que,
positivamente, não está certo. Dada a constante
alta que se verifica nos preços do material a ser
usado nêsse serviço, nada há a acrescentar
para justificação do aumento objeto desta
emenda.
Nº 68 (CF)
01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral
Aumente-se a dotação para..................

Grupos estofados rasgados e incompletos, cadeiras
furadas e quebradas, tudo em lastimável estado de
apresentação, o que muito depõe contra a dignidade
dos Gabinetes dos Juízes. Um confronto entre a
situação de qualquer Gabinete de chefe de serviço
da Câmara ou Senado, com os dos Juízes de Direito,
será a êsses sumamente desfavorável. Essa, a
razão do aumento proposto.
Nº 69 (CF)
06.05 – 1º Tribunal do Júri.
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas
pagamento
Suprima-se a dotação de......................

Cr$
1.000.000

Justificação
As dotações orçamentárias atribuídas nos
últimos exercícios ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal para a compra de móveis têm sido
verdadeiramente irrisórias, se considerarmos o
vulto de suas instalações e a precariedade do
mobiliário que as guarnece. Com essas verbas, o
Tribunal tem, escassamente, conseguido substituir
as peças que se tornam imprestáveis por completo,
não podendo efetuar uma reforma de maior
amplitude, como é de seu desejo, para dar outra
feição às suas dependências, tornando-as mais
condizentes, com a sua finalidade. Fiz uma visita,
recentemente, às instalações da Justiça do D.F., nos
chamados Pretório e Fôro Criminal, e concluí ser
simplesmente vergonhosa, e contra os foros da
Justiça da Capital da República, a situação atual.

de

pronto
Cr$
400.000

1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação
1.3.08 – Gêneros de alimentação, artigos para
fumantes
Inclua-se a dotação para......................

Cr$
400.000

Justificação
Trata se de mera transposição de dotação, sem
aumentar nem diminuir a despesa. O 1º Tribunal do
Júri vem encontrando dificuldades para custear a
despesa com a alimentação dos jurados que
funcionam nas suas Sessões de Julgamento,
porquanto a verba para êsse fim lhe vem sendo
atribuída à conta de "Despesas miúdas de pronto
pagamento" e o Tribunal de Contas da União opõe-se
a que sejam tais despesas classificadas nessa
subconsignação, visto haver rubrica orçamentária
específica: a Subconsignação 1.3.08 – Gêneros de
alimentação, artigos para fumantes. Esta emenda visa
a eliminar essas dificuldades, transportando a dotação
já constante da Proposta Orçamentária para a sub-
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consignação mais adequada à classificação da essa que consumirá mais de Cruzeiros 1.000.000,00.
despesa.
Prevendo a impossibilidade de realizarem-se tôdas
essas obras com a dotação que o Orçamento vigente
Nº 70 (CF)
consigna, apresento esta emenda, visando a
aumentar para 1960 esta verba, concedendo, assim,
4.0.00 – Investimentos
ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os meios
4.1.00 – Obras
para realizar as obras de que carecem as suas
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e instalações, atualmente precaríssimas.
despesas de emergência com bens imóveis
01) Tribunal de Justiça.
Nº 71 (CF)
Aumente-se a dotação para..................

Cr$
5.000.000

Justificação
No exercício de 1957, após contar em
seguidos Orçamentos com dotações inexpressivas, o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal conseguiu
uma verba de Cr$ 3.000.000,00, a fim de proceder
às reformas inadiáveis de que necessitavam os seus
três edifícios da Rua Dom Manuel. Nos dois
exercícios seguintes, em sua própria proposta, foi
reduzida de 50% aquela dotação, por julgar-se que
tal quantitativo seria suficiente para realizarem-se os
consertos e reparos que fôssem exigidos. No
entanto, já ao fim do ano de 1958, foi constatada a
necessidade de se aumentar, novamente, esta
subconsignação, visto que não pôde a Administração
da Justiça do D.F. levar a cabo vários dos trabalhos
que havia programado, dada a exigüidade da verba.
Para o corrente exercício de 1959, a situação
apresenta um aspecto ainda pior, porquanto, além
das obras anteriormente programadas e que se vão
tornando, dia a dia, mais urgentes, passaram para
êste ano as que nao foram realizadas em 1958, afora
a necessidade de substituir-se tôda a instalação
elétrica do edifício do Fôro Criminal – medida
aconselhada pelo Departamento Nacional de
Iluminação e Gás, após verificar, em vistoria
procedida por um engenheiro de seu Quadro, o
perigo existente, dadas as más condições de
funcionamento daquela rêde elétrica – reforma

01 – Tribunal de Justiça
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.04 – Camionetas de carga
Aumente-se a dotação para..................

Cr$
800.000

Justificação
As razões são as já expostas na emenda
apresentada à Subconsignação 4.2.02. Com esta
verba o Tribunal de Justiça do D.F. poderá adquirir
uma camioneta de carga para atender aos serviços
de transporte de autos de processo, em substituição
à que está atualmente executando êsse trabalho, já
com 17 anos de uso contínuo e em mau estado de
funcionamento. Quando a viatura em questão carece
de reparos e fica parada por 5 ou 6 dias, paralisa-se
a entrega dos processos judiciais aos Senhores
Desembargadores, com acúmulo de serviço, prejuízo
para as partes e para a própria Justiça.
Nº 72 (CF)
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
01 – Tribunal de Justiça
Aumente-se a dotação para.................

Cr$
800.000
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Justificação

Público, pelos debates da imprensa de todo o País,
focalizando flagrantes repetidos dos dramas dos
menores desamparados ou delinqüentes. É
oportuno, pois, dotar o Juízo de Menores de recursos
amplos para promover o estudo e a solução dos
problemas que lhe são atribuídos, inclusive
utilizando-se dêsse valioso subsídio de informações
e documentário que é o serviço de recortes.
Subanexo 5 – Poder Judiciário.

Por esta subconsignação deverão correr, em
1960, as despesas com a aquisição de máquinas de
escrever, de somar, ventiladores, aparelhos diversos
para escritório etc., destinados à Secretaria do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, às suas
diversas Seções, às 26 Varas Criminais e à Vara de
Acidentes no Trabalho. É necessário aumentar-se
esta dotação, porquanto as atribuídas pelos últimos
Orçamentos ao Tribunal de Justiça do D.F. não lhe
Nº 74 (CF)
possibilitaram a compra dêsse material na escala
necessária, por serem insuficientes. A proposta do
06 – Justiça do Distrito Federal
Tribunal, que a emenda visa a restabelecer, atenderá
06.98 – 2º Tribunal do Júri
às necessidades do serviço público e às realidades
1.0.00 – Custeio
comerciais. Todos nós sabemos que uma máquina
1.1.00 – Pessoal Civil
de escrever não se compra por menos de Cr$
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço
40.000,00, um ventilador razoável por menos de Cr$ extraordinário.
10.000,00 – e as máquinas de somar são em regra
Onde se diz:
de preço superior a Cr$ 60.000,00. Dada a natureza
Cr$ 50.000.
dos serviços do Tribunal, a demandarem sempre
Diga se:
maior número de máquinas, para facilitar as tarefas a
Cr$ 200.000.
executar, parece-me indispensável restabelecer sua
proposta.
Justificação
Nº 73 (CF)
Juízo de Menores.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas.
Eleva.de Cr$ 10.000 – para Cruzeiros 24.000.
Justificação
O problema assistencial relativo à infância
e à juventude, na multiplicidade dos seus
aspectos, tem reclamado as atenções do Poder

A repartição proponente justifica que à conta
desta subconsignação serão pagas gratificações por
serviço extraordinário aos serventuários com
exercício no 2º Tribunal do Júri, que, dada a hora
tardia em que normalmente terminam os
julgamentos, com a realização de sessões que se
prolongam, não raro à noite tôda, têm sempre
prorrogado por várias horas o término de seu
expediente. Com a verba solicitada gratificaremos os
15 funcionários dêste Tribunal, que pelo
desprendimento e dedicação que vêm demonstrando
durante os seis anos em que vem funcionando êste
Tribunal, fazem jus a essa gratificação, o que
plenamente justifica o aumento solicitado.
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Inclua-se:
Nº 75 (CF)
05.06 – Poder Judiciário – Justiça do Distrito Federal
06.09 – Juízo de Direito Privativo das Execuções Criminais (20ª Vara Criminal)
Rubricas da Despesa
Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 – Custeio
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil

Subconsignações:
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário..................................................
Total da Consignação 1.1.00........................................................................................

Dotação
Variável
Cr$
150.000
150.000

Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação
1.3.02 –
1.3.03 –
1.3.04 –
1.3.05 –

Subconsignações:
Artigos de expediente, desenho, ensino e educação...................................................
Material de limpeza, conservação e desinfecção..........................................................
Combustíveis e lubrificantes.........................................................................................
Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos................................
Total da Consignação 1.3.00........................................................................................

25.000
36.000
150.000
50.000
261.000

Consignação 1.4.00 – Material Permanente
Subconsignações:
1.4.12 – Mobiliário em geral........................................................................................................
Total da Consignação 1.4.00........................................................................................

250.000
250.000

Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis...........................
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação.............................................
Total da Consignação 1.5.00........................................................................................

30.000
12.000
42.000

Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
Subconsignações:
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento.......................................................................
1.6.10 – Serviços de caráter social e reservado.........................................................................
1.6.17 – Serviço de Assistência Social.......................................................................................

150.000
60.000
50.000
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Rubrica da Despesa
Despesas Ordinárias
1.6.23 – Despesas de qualquer natureza e proveniente de serviços de diligência e
investigações realizadas por determinação expressa do Juiz da Vara das Execuções
Criminais do Distrito Federal.........................................................................................
Total da Consignação 1.6.00
Total da Verba 1.0.00................................................................................. 1.563.000
Total das Despesas Ordinárias.................................................................. 1.563.000
Despesas de Capital
Verba 4.0.00 – Investimentos
Consignação 4.1.00 – Obras
Subconsignações:
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com bens imóveis....
Total da Consignação 4.1.00.........................................................................................

Dotação
Variável
Cr$
600.000
860.000

160.000
160.000

Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalação
Subconsignações:
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos....................................................................................
Total da Verba 4.0.00.................................................................................
280.000

120.000

Total das Despesas de Capital...................................................................
280.000
Total Geral.................................................................................................. 1.843.000
Justificação
O Juízo da 20ª Vara Criminal é privativo das execuções criminais, competindo-lhe tôdas as
atribuições definidas no Livro IV do Código de Processo Penal (art. 63, parágrafo único do Decreto-lei nº
8.527, de 31 de dezembro de 1945). Em conseqüência, cabe-lhe a execução das sentenças proferidas
pelas vinte e cinco Varas Criminais (são 26 ao todo) solucionar todos os incidentes da execução, julgar os
pedidos de livramento condicional, fiscalizar o cumprimento do “sursis”, decidir sôbre os pedidos de
unificação de penas, resolver sôbre a conversão da pena de multa em prisão e apreciar inúmeros outros
incidentes.
Entre as suas atribuições, avulta o da prisão dos réus condenados. Completamente desaparelhado,
com 4 Oficiais de Justiça (um dos quais sempre em férias, em rodízio, diminuindo o número para 3), sem
transporte, sem recursos de natureza alguma, não lhe é possível providenciar o recolhimento à prisão de
4.507 condenados que vivem em liberdade. Também, não lhe é possível a fiscalização de 925 réus que se
encontram em gôzo do benefício do “sursis”. Os 139 liberados condicionais, ficam, também, na prática,
livres de qualquer contrôle direto do órgão competente da Justiça. A chamada liberdade vigiada – medida
de segurança não detentiva prevista no art. 88, parágrafo 2º, I – do Código Penal, transforma-se, na prática,
em plena liberdade, sem nenhum contrôle.
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A necessidade inadiável de fazer-se com que o Juízo privativo das execuções criminais, em todo o
Distrito Federal, possa cumprir com as suas finalidades, impõe o dever de fornecer-lhe algum recurso, como
já é feito com relação a outros Juízos privativos (Tribunais do Júri, Vara de Acidentes do Trabalho e Vara de
Menores).
Devem-lhe, pois, ser concedidos, pelo menos, os mesmos recursos fornecidos àquelas Varas.
PARECER
Nº 661, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício nº 2, de 1959, da Comissão de Relações
Exteriores, consultando se pode solicitar a presença
de pessoas estranhas aos Quadros do Ministério, a
fim de que prestem em sessão secreta informações
àquela Comissão.
Relator: Sr. Lima Guimarães.
O nobre Presidente da Comissão de Relações
Exteriores, Senador Afonso Arinos, submete, nos
têrmos do art. 86, II, letra f, do Regimento Interno a
seguinte consulta a esta Comissão:
"Em face do que dispõe o art. 341, letra c, do
Regimento, pode a Comissão de Relações
Exteriores solicitar a presença de pessoas estranhas
aos Quadros do Ministério competente (no caso o
Ministério das Relações Exteriores), a fim de que
prestem,
em
sessão
secreta,
informações
complementares que sirvam à Comissão para a
apreciação de Mensagem Presidencial referente à
nomeação de chefe de missão diplomática".
Competindo ao Senado, ex-vi do nº I, do art.
63, da Constituição Federal, "aprovar, mediante voto
secreto, a escolha de chefe de missão diplomática
de caráter permanente", impõe-se, para que possa,
em consciência, cumprir a delicada missão, inteirarse das qualidades dos candidatos propostos pelo
Poder Executivo.

Eis como o Regimento conduz a questão:
"Recebida a Mensagem do Presidente da
República, (letra c, do art. 341), a qual, quando se
referir a chefe de Missão diplomática, deverá ser
acompanhada de amplos esclarecimentos sôbre o
candidato e, sempre que possível, também de seu
curriculum vitae, será lida no expediente e
encaminhada à Comissão competente (na espécie a
de Relações Exteriores) na forma do art. 95, letra b,
que dispõe:
"A Comissão de Relações Exteriores,
compete:
a) opinar sôbre a indicação de nomes para
chefes de missões diplomáticas de caráter
permanente, junto a governos estrangeiros, ou a
organizações internacionais de que o Brasil faça
parte".
É, pois, a Comissão de Relações Exteriores o
órgão técnico do Senado incumbido de apurar os
"requisitos legais" e "qualidades essenciais ao cargo
apresentados pelos candidatos.
No seu parecer vai, confiante, se louvar o
Senado para o pronunciamento final.
Daí a mobilidade que deve ter a Comissão para
apurar devidamente as condições dos indicados.
Para que assim possa agir a Comissão, o
Regimento
Interno,
além
dos
amplos
esclarecimentos sôbre o candidato e, se possível,
seu curriculum vitae, enviados com a Mensagem,
autoriza a requisição do Ministério competente,
informações complementares para instrução de
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seu pronunciamento (letra c, do artigo 341).
Acontece, porém, que nem sempre o indicado
pertence a qualquer Ministério e, assim, não poderão
ser colhidas informações complementares naquela
fonte.
Mas, para dar à Comissão a elasticidade
necessária a seus movimentos, para obter informes,
vamos encontrar no Regimento o dispositivo que, a
nosso ver, responde a questão: a letra e, do art. 341,
que preceitua: "e) – o parecer da Comissão deverá
constar: – I) de relatório sôbre o escolhido, com os
elementos informativos recebidos ou obtidos pela
Comissão..."
Não basta à Comissão, na forma do
Regimento, lidar apenas com elementos informativos
recebidos, mas ainda por aquêles por ela obtidos.
Ora, uma das maneiras de obter informações,
evidentemente, é ouvir pessoas que conheçam os
indicados, pessoas que nem sempre pertençam aos
Ministérios, e que podem, com as suas informações,
conduzir a Comissão a uma manifestação sem
êrro.
É ainda de se salientar que êstes fatos se
passam em sessões secretas da Comissão, sem
caráter de inquérito, mas de informação.
Com os resguardos a que acima nos
referimos, não temos dúvida em afirmar que, em face
do nosso Regimento Interno, a Comissão de
Relações Exteriores poderá solicitar a audiência e
ouvir pessoas estranhas aos Ministérios a respeito
dos nomes indicados pelo Presidente da República
para exercer missão diplomática de caráter
permanente junto a govêrno estrangeiro.
Sala das Comissões, em 28 de outubro de
1959. – Daniel Krieger, Presidente. – Lima
Guimarães, Relator. – Jefferson de Aguiar, pela
conclusão. – Milton Campos. – João Villasbôas. –
Menezes Pimentel. – Ruy Carneiro. – Attílio
Vivacqua. – Lima Guimarães.

PARECER
Nº 662, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1959, que dispõe
sôbre a criação e organização do Quadro de Material
Bélico, das Armas de Comunicações e de Engenharia,
regula as condições de extinção do Quadro de
Técnicos da Ativa, e dá outras providências.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O Projeto nº 92, de 1959, é oriundo da Câmara
dos Deputados, onde recebeu o nº 3.561-B, de 1957, e
dispõe sôbre a criação e organização do Quadro do
Material Bélico, das Armas de Comunicações e de
Engenharia, regula as condições de extinção do
Quadro de Técnicos da Ativa, e dá outras providências.
O projeto de lei em apreciação decorre de
mensagem do Poder Executivo, que a enviou ao
Congresso Nacional, em 4 de dezembro de 1957.
A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados apreciou a proposição,
concluindo, pela constitucionalidade e juridicidade do
projeto, conforme parecer do Deputado Joaquim
Duval, aprovado à unanimidade de votos, em 29 de
abril de 1958.
A Comissão de Segurança Nacional
apresentou substitutivo ao projeto, que mereceu
emenda parcial da Comissão de Finanças (art. 7º, 2ª
parte), sendo afinal aprovado pelo Plenário da
Câmara dos Deputados.
A Lei nº 2.851, de 25 de agôsto de 1956, ao
estabelecer a estrutura do pessoal do Exército criou a
Arma de Comunicações e o Quadro de Engenheiros
Militares, aduzindo, ainda, que leis especiais dariam
organização à Arma de Comunicações e cogitariam
da criarão do Quadro de Engenheiros Militares, bem
como estabeleceriam as condições de extinção do
Quadro de Técnicos da Ativa. No que concerne ao
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Quadro de Técnicos da Ativa, o Decreto-lei nº 1.484
de 3 de agôsto de 1939 reunia tôdas as funções
especializadas do interêsse do Exército, nos diversos
ramos da engenharia (engenheiros industriais,
geógrafos, construtores e os de comunicações), mas
sem lhes assegurar autonomia, tanto que o acesso
dos oficiais se regulava pelos quadros da Arma de
origem.
O projeto em exame dá ao conjunto
tratamento unitário, atendendo às determinações da
Lei Básica do Exército.
O projeto aprovado não se atrita com nenhum
preceito constitucional, tendo merecido duas
aprovações da Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados, não merecendo sequer o
reexame desta Comissão, salvo deliberação do
Plenário (Regimento Interno, art. 86, c, I).
A Comissão de Constituição e Justiça opina
pela constitucionalidade e juridicidade do projeto,
deferindo a apreciação do mérito da proposição à
Comissão de Segurança Nacional, salvo com relação
ao parágrafo único do art. 6º, que foi reputado
inconstitucional, por constituir delegação de poder
vedado pelo art. 36 da Constituição Federal,
nos têrmos do voto vencedor, nesta parte, do
Senador Attílio Vivacqua, vencidos o Relator e os
Senadores Menezes Pimentel, Ruy Carneiro e Lima
Guimarães.
Sala das Comissões, em 28 de outubro
de 1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. –
Jefferson de Aguiar, Relator. – Ruy Carneiro. –
João Villasbôas. – Argemiro de Figueiredo. –
Menezes Pimentel. – Lima Guimarães. – Attílio
Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Meira,
primeiro orador inscrito.

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
antes de entrar no discurso que escrevi, relatando
minha última viagem ao Amazonas, desejo ler
telegrama que acabo de receber do Sr. Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, que
muito me sensibiliza, ao mesmo tempo em que,
desta Tribuna, lanço meus melhores agradecimentos
aos valorosos legisladores daquela Unidade da
Federação pela honra com que me distinguiram:
"Em nome da Assembléia Legislativa do
Estado, e atendendo a requerimento de autoria do
ilustre Deputado Geraldo Palmeira, unânimemente
aprovado pelo Plenário, desejo manifestar a V. Exa.
os aplausos desta Assembléia à sua vigilante
atuação na defesa da economia amazônica,
manifestada inequìvocamente na outorgação do
decreto de fixação de preço mínimo para a juta,
providência que, pela primeira vez, atende aos reais
interêsses dos juteiros amazônicos. Atenciosamente.
Abel Nunes Figueiredo. Presidente da Assembléia.
Legislativa do Estado do Pará".
Sr. Presidente, Senhores Senadores; durante
oito dias pervaguei rios, paranás e estirões do Baixo.
Amazonas, visitando os Municípios de Parintins,
Barreirinha, Urucará, Silves, Itapiranga e Itacoatiara,
com o objetivo exclusivo de levar àqueles patrícios
desassistidos uma palavra de estímulo e de
confiança. O Senado tem testemunhado o desvêlo
com que, há quase 5 anos, venho clamando por
medidas que visem o amparar os pequenos
agricultores de minha terra, especialmente os
juteiros, de cujo drama tenho conhecimento direto,
porque com êles tenho privado.
Agora, fixados os preços mínimos da juta com
o produtor ribeirinho na certeza de melhor remu––––––––––––––––––

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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neração pelo seu trabalho, começam, nas várzeas,
com a baixada das águas, as primeiras semeaduras.
O rio descendo, vai descobrindo os tratos de terra
aluviônica à espera da semente benfazeja da fibra
indiana, que deu um salto dos antípodas para a
planície amazônica e vai-se tornando, dia a dia, a
maior riqueza da região, depois da malograda hévea.
Ao caboclo só a juta parece capaz de tirá-lo da
pobreza em que vive. Ela, cuja fibra pode negociar
na beira do próprio barranco, ou muitas vêzes antes,
que cresce depressa acompanhando o fluxo e o
refluxo do rio, que lhe dá muito trabalho, é verdade,
mas recompensa logo, enche-lhe o coração de
esperanças e promessas de dias melhores.
Para ser verdadeiro, devo confessar que em
muitas oportunidades não me tem faltado o apoio do
Sr. Presidente da República e em nenhum momento
fui desamparado pela compreensão dos varões
ilustres que compõem esta alta Casa do Congresso
Nacional.
Tenho procurado suprir naturais deficiências
pessoais com o fervor que dedico às causas que
abraço.
Seria fastidioso enumerar todos os lances
dessa longa batalha que venho travando, há longos
anos. Têm variado os interêsses que se têm
anteposto
aos
meus
desígnios:
órgãos
governamentais, algumas vêzes; representantes das
indústrias, outras; e sempre e sempre, a ganância
fria de alguns poderosos, que não se compadecem
de seus irmãos perdidos e abandonados na selva,
escravizados a penosas tarefas sem saúde e sem
pão, trocando, às vêzes, a própria vida pelo
elementar direito de não morrer de fome.
Na Amazônia tôdas as batalhas são difíceis.
Tôdas as vitórias são incompletas e
o homem tem que estar lutando sempre,
ora contra a natureza hostil, ora contra
a burocracia estatal, outras vêzes contra o

despeito, a ignorância e também a má fé.
Ao longo dos emaranhados braços de água da
Hiléia, torturado pelo causticante sol de outubro do
Equador, vencendo penosamente a correnteza dos
rios, ora céleres, ora quase estagnados,
calculadamente 800 milhas foram sulcadas pela
embarcação que o ministério da Agricultura pôs à
minha disposição para esta peregrinação, que teve
muito de sentimental, mas que foi eminentemente
um ato de humanidade, uma prestação parcial de
contas àqueles que um dia me confiaram êste
honroso mandato que venho desempenhando com
devotamento. Não se iludam os homens públicos
dêste País: a nenhum de nós sobram atributos para
resolver, de pronto e de golpe, todos os problemas
que afligem as populações que para aqui nos
enviaram. Seria estultícia alguém capacitar-se de
que está cumprindo rigorosa e conscientemente o
seu dever ao formular apelos mais ou menos líricos,
se não entrar em contato com o Povo, com êle se
confundir e dêle receber o impulso das suas
necessidades para resolutamente propor soluções
rápidas e eficientes.
Tenho rara mim que quanto mais desgraçada
fôr a gente que se representa, tanto mais difícil será
para o parlamentar formular planos viáveis de
trabalho.
Não há, Senhores Senadores, no Estado que
represento um único setor de atividade que se
aproxime, ao menos, do razoável. Um Senador da
República que, na opinião de muitos é prêmio que
se alcança ao fim de penosa caminhada, uma coroa
de louros da maturidade, no caso do Amazonas e
outros Estados, é um pôsto de sacrifício onde se
exige de homens já provectos na idade, o
desembaraço, a agilidade e a destemidade dos
jovens gladiadores da política que nela se engajam
com entusiasmo e vigor. Muitas vêzes, Senhores
Senadores, hei sido e haveis sido igualmente
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– meros intermediários entre a miséria e o poder.
Assim, devo render, desde logo, a
homenagem do meu reconhecimento a dois
Ministros de Estado: Mário Meneghetti e Mário
Pinotti. O primeiro propiciando-me transporte nas
embarcações do Fomento Agrícola do Amazonas, e
o segundo, cedendo aos ribeirinhos do Baixo
Amazonas apreciável quantidade de medicamentos.
São dois autênticos patriotas êsses auxiliares de
imediata confiança do Presidente da República,
envolvidos, por isso mesmo, neste meu louvor.
A viagem, como noticiei com abundância de
minúcias, tinha por finalidade exclusiva percorrer a
zona jutífera do meu Estado, levando aos pequenos
agricultores a auspiciosa notícia de que por
determinação expressa em Decreto do Executivo a
fibra teria cotação compensadora para a safra de
1960, e, mais do que isso, que em futuro próximo
seria possível a sua inclusão nos favores do câmbio
livre, o que representaria, insofismàvelmente, a
redenção de tôda aquela região.
Certa a existência dos preços mínimos e a
obrigatoriedade de compra pelo Banco do Brasil, o
caminho é a plantação de hectares e mais hectares
da fibra, para que a produção aumente e acabe, de
uma vez para sempre, com a ameaça da importação
do produto alienígena na suplementação do
consumo de nossas fábricas.
Mais produção de juta, são mais impostos, é
melhor padrão de vida para nosso caboclo, são mais
bens de consumo e uso que êle pode incorporar ao
seu paupérrimo meio de vida.
Não se diga que a excursão poderia ser
evitada, já que a boa nova, desde logo, alcançaria os
mais remotos recantos da planície.
Em verdade, Senhores Senadores, quando
lá cheguei não havia quem ignorasse o
ato presidencial. Mais um decreto, certamente,
para não ser cumprido como não o foi
o que garantia a safra de 1959 e que per-

maneceu no Tribunal de Contas da União por 38
dias! A desconfiança do homem do interior, com
sobeja razão, não tem limites. Pouca gente acredita,
hoje, nas providências oficiais. O poder público é
encarado como um inimigo que só bate à porta do
caboclo para lhe arrancar novos impostos ou levarlhe o filho para a caserna e de onde, raramente,
voltará pela rápida adaptação ao novo meio de
facilidades da cidade.
É preciso, pois, que se restabeleça essa
confiança perdida e para isso os seus lídimos
representantes devem sair destas poltronas macias e
confortáveis para subir íngremes barrancos, discutir
com o Povo os seus problemas, deixar-se tocar
pelas suas mãos calosas, palmilhar as terras
encharcadas das várzeas, sentir a miséria em que
vivem êsses heróis anônimos da grandeza da Pátria.
Calcula-se que dos 600.000 habitantes do
Amazonas, apenas 10 por cento esteja localizado
nas zonas de produção: indústria extrativa, incipiente
pecuária ou pequena agricultura.
Dêsse modo, 60.000 pessoas suportam o
pesado encargo de dinamizar uma área de mais de
milhão e meio de quilômetros quadrados! O
esquema econômico do Estado funciona em razão
da atividade de uma parte insignificante de sua
população.
Um seringueiro entra na mata à meia-noite,
um caçador não pode perder um tiro quando abate a
fera que lhe dá a pele silvestre para o sustento, um
juteiro enfrenta dezenas de perigos desde a
sementeira à colheita.
Êste último, sem instrumentos agrícolas,
amanha a terra com as próprias mãos e defende-se
dos adversários da plantação pelos processos mais
rotineiros e ineficazes.
Logo na semeadura há que enfrentar o carieiro,
formiga da várzea que, em uma noite pode destruir
todo um jutal, furtando a semente já guardada
na terra para germinar; até a altura de um pal-
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mo, luta-se contra a lagarta e o grilo; quando a
miraculosa planta, que cresce 3 centímetros por
dia, se liberta dêsse inimigo vai enfrentar a cigana,
o gon-gon e outras aves; no corte, processado já
com a água afogando as hastes, o perigo ameaça o
próprio homem, obrigado a cortar a planta sem lhe
ver o caule coberto pela água barrenta do rio e que
oculta, inúmeras vêzes, a surucucu, a arraia, o
puraquê e a sangue-suga. Já na derrubada e no
coivaramento houve a ameaça da sucuriju, da
lararaca d'água, da aranha, da lacraia, e de um
mundo de insetos insuportáveis, quando não
venenosos.
É a êsses homens, Senhores Senadores, que
muitas vêzes se negam alguns tostões no preço do
produto e que, explorados por uma infinidade de
intermediários, entregam como entregaram em 1959,
o seu produto por valor três vêzes inferior ao
estatuído na lei porque entraves bizantinos da
burocracia
paralisaram
os
contratos
de
financiamento por mais de três meses! Pressenti, Sr.
Presidente e Senhores Senadores, que o
descontentamento pelo fracasso dêste ano causaria
o desânimo completo. Os juteiros ludibriados
abandonariam o trabalho. A renúncia a novo plantio
representaria, mais do que a fome para aquela
gente, a perda de uma posição econômica
conquistada e mantida à custa de ingentes
sacrifícios. O Brasil voltaria a importar juta do
Paquistão ou da Índia, com o dispêndio de valiosas
divisas, e a Amazônia regrediria a um estágio
anterior, já ultrapassado, em que o homem se
desvincularia da terra e sairia, sem rumo, para a
pilhagem à floresta, subordinado ao acaso. Seria
uma demonstração de incapacidade dos custosos
organismos que a Nação mantém para incremento
da riqueza, seria, Sr. Presidente, a condenação
definitiva à miséria de uma região que, se amparada,
poderá representar o início de uma nova era
para a Amazônia.

Com êsses argumentos e com um saldo
favorável de confiança entre os juteiros, atirei-me à
boa luta disposto a servir de avalista das intenções
governamentais e certo de que êstes clamores
seriam ouvidos por todos quantos tenham uma
parcela de responsabilidade nos destinos do País.
E, assim, Sr. Presidente e Senhores
Senadores, cheguei a Parintins, Município lindeiro e
ponto de partida da minha peregrinação em terras
amazonenses. A cidade apresentava um aspecto
bélico. Eleições municipais haviam acirrado os
ânimos e perturbado os espíritos. Contingentes da
Fôrça Federal e da Polícia Estadual cumpriam suas
missões. Havia intranqüilidade. Esperava-se, até,
choque de armas. Ainda assim, mesmo suportando a
incompreensão de um funcionário da Fazenda do
Estado, consegui reunir apreciável número de
interessados e conclamar os elementos mais
representativos para a batalha da produção.
Novo aspecto, Sr. Presidente, o Instituto
Agronômico do Norte é o fornecedor de sementes e
enviou delas 130 toneladas para o Govêrno do
Estado. Reclamam os adversários políticos da
situação que só são distribuídas sementes para os
correligionários.
Não há sementes suficientes para cobrir as
ubérrimas várzeas a pedir mais e mais plantações na
recompensa generosa da terra ao semeador. E o
grito parte de longe e vem ecoar na Capital da
República.
Vem de Urucará, de Parintins, de Manacapuru
e outros Municípios do meu abandonado Amazonas.
"Não temos sementes. Precisamos de
sementes. Ainda não nos deram as sementes.
Queremos comprar e ninguém vende!"
Como não será, possível que depois da
encarniçada batalha pelo câmbio livre que apenas
ganhamos pela metade com o preço-mínimo, ainda
graças à atividade vigilante e indormida, não é
possível, repito, que agora não tenhamos meios
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de duplicar, pelo menos, a produção da juta
amazônica.
Solicitei, como devia, providências ao Diretor do
I.A.N. e ao Senhor Ministro da Agricultura. Já no Rio,
obtive, nesse sentido, a colaboração do eminente
Líder da Maioria. Se sanada essa dificuldade, é de
crer que a produção dobre em 1960.
Perguntam-me o que há com as sementes de
juta.
Prefiro antes o documento que a palavra e
ponho
à
disposição
do
Senado
minha
correspondência telegráfica para que se tire a
conclusão quanto à verdade neste triste episódio,
mais triste ainda porque envolve o destino de
milhões de irmãos nossos que oscilam entre a
pobreza e a miséria nas margens dos rios.
De Parintins, tomando conhecimento do fato,
no dia 17 do mês passado partiu o seguinte
telegrama ao Senador Lameira Bittencourt, ilustre
Líder da Maioria:
"Senador Lameira Bittencourt – Senado
Federal. – Rogo seu decidido apoio junto Ministro
Agricultura sentido determinar I.A.N. remeter urgente
diretamente para Associação Rural Parintins
sementes juta fim evitar diminuição produção.
Parcela enviada intermédio Govêrno Estado não está
atingindo tôda zona produtora dêste Município visto
estar plantio coincidindo pleito municipal sempre
perturbador atividades agrícolas. Nossa promessa de
aumentar substancialmente a produção junto altas
autoridades República exige imediatas providências."
E ao Sr. Ministro da Agricultura, também de
Parintins e na mesma data:
"Ministro Mário Meneghetti. Prossigo minha
viagem
incentivo
produção
juta
renovando
agradecimento colaboração Ministério Agricultura
facilitando
meu
transporte
suas
embar-

cações. Formulo veemente apêlo prezado amigo
sentido ser determinado Instituto Agronômico Norte
remeter urgentemente sementes juta Associação
Rural Parintins fim evitar diminuição produção.
Parcela enviada por aquêle Instituto e distribuída
intermédio Govêrno Estado não está atingindo tôda
zona produção dêste Município visto plantio estar
coincidindo pleito municipal sempre perturbador
atividades agrícolas".
O panorama de Parintins se repetiu nos
demais Municípios. Há falta de sementes em certos
setores que não estão sendo cobertos pela
distribuição efetuada pela Secretaria de Agricultura
do Estado.
Por tôda a parte, além de escassez
de sementes, há deficiência de financiamento. O
Banco de Crédito da Amazônia, conforme me
declarou o substituto do Presidente, não pode
atender convenientemente a juta porque os
seus recursos mal chegam para cuidar do
financiamento da borracha. O Banco do Brasil, por
declarações de financiados habituais, já teria
encerrado as operações dessa natureza. Levei êsse
fato ao conhecimento do Sr. Ministro da Fazenda
que me assegurou, anteriormente, estar disposto
a auxiliar substancialmente os produtores da
região.
De Urucará dirigi ao Ministro Sebastião Paes
de Almeida o seguinte rádio:
"Ministro Paes de Almeida – Plantadores de
juta Municípios Baixo Amazonas, por meu
intermédio, lançam veemente apêlo Vossência
sentido ser Banco Brasil, por suas Agências,
autorizado financiar juta, como vinha sendo feito anos
anteriores. Devo esclarecer Vossência estou viajando
através oito Municípios incrementando plantio
justa nesta região baseado palavra Vossência que

– 51 –
auxiliaria por todos modos agricultores Amazônia.
Saudações".
Já aqui no Rio de Janeiro obtive do nosso
eminente colega Senador Lameira Bittencourt seu
interêsse direto junto ao I.A.N.
Daqui desta mesma tribuna assegurei que
com os mesmos braços disponíveis seria possível
duplicar a produção anual de fibras naquelas terras.
Volto convencido de que não exagerei com essa
afirmativa. Não estavam previstos, nem se poderia
prever, êsses dois óbices: a falta de sementes e a
retração do crédito, ambos removíveis pela
compreensão de autoridades estaduais e federais,
no caso o Sr. Governador do Estado e o Sr. Ministro
da Fazenda.
Na órbita técnica pròpriamente dita,
seguindo
os
ensinamentos
da
ciência
agronômica, o problema agrícola só depende de
um fator para sua resolução definitiva: a
reprodução da semente para plantio dentro do
teatro dos acontecimentos. Não é compreensível
que os agricultores do Amazonas se abasteçam
dêsse material enviado pelos Municípios
paraenses de Monte Alegre e Alenquer. O
transporte é feito por via fluvial e nada nos
assegura que as grandes partidas de sementes
cheguem a pôrto de salvamento, em condições
de germinação, nos prazos convenientes quando
possa ocorrer o naufrágio de uma ou mais dessas
embarcações transportadoras. Seria a perda total
de uma safra quando não o abandono definitivo
dessa cultura. Ainda desta vez o problema
não apresenta dificuldade para resolver. O
Ministério da Agricultura, por intermédio do
Instituto Agronômico do Norte, deve cuidar
imediatamente da formação de uma Estação
Experimental nos arredores de Manaus ou no
centro de produção e daí irradiar o fornecimento
de sementes para os Municípios interessados.
Fortuitamente
poderá,
neste
ou
naquele
caso, perder-se uma remessa, mas o desfal-

que será de pronta recuperação e o agricultor
tranqüilamente cuidará da semeadura.
Há três anos, seguidamente, tenho feito incluir
no Orçamento da União emendas para êsse fim.
Tanto o Senado como a Câmara, devidamente
alertados, têm aprovado essas verbas destacadas
das minhas próprias cotas asseguradas pelas
combinações entre as duas Casas do Congresso. A
de 1957 eleva-se a Cr$ 15.000.000,00, e se
destinava, como as conseqüentes, a despesas de
qualquer natureza para instalação de uma Estação
Experimental nos arredores de Manaus; a de 1958
foi reduzida a Cr$ 12.000.000,00, com o mesmo
destino, e, finalmente, a do corrente ano constou de
Cr$ 8.700.000,00. O destino dessas verbas foi
comum: colocadas em terceira prioridade por
inspiração dos próprios representantes do Estado do
Amazonas junto à SPVEA.
Pessoalmente, procurei entendimentos com o
Superintendente da Valorização, em Belém.
Alimentava a esperança de convencer o Senhor
Valdir Bouhid a intervir no caso, levado, por um
impulso de otimismo, logo destruído pela evidência
dos fatos, já que o seu substituto legal, por mim
igualmente procurado, fêz comparecer ao nosso
encontro o Sr. Cláudio Palha, representante do
Amazonas
que,
visìvelmente
aturdido,
me
confessava que a inclusão da verba em terceira
prioridade (não recebível) fôra uma determinação
pessoal do Senhor Governador do Amazonas e em
conseqüência de deliberação tomada pelo Secretário
amazonense.
Já, em 1958, desta tribuna, reclamei
contra atitude semelhante, do então Governador.
É êsse fato grave que estou trazendo ao
conhecimento da Nação para que se fixem
responsabilidades para o futuro. Do mesmo
passo que se nega verba para instalação de um
serviço de inadiável utilidade, a própria SPVEA
fêz incluir no seu Orçamento uma cota de
incorporação de capital da emprêsa que procede
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à instalação de uma fábrica de celulose e papel, na
cultosa importância de Cr$ 60.000.000,00. Ora, Sr.
Presidente, não há no Amazonas e fora dêle quem
desconheça a série de escândalos e tropeços que
cercam o empreendimento frustrado do Govêrno
amazonense que antecedeu o presente. O
Governador atual prefere continuar a errar; seus
compromissos eleitorais, talvez o forcem a isso. Não
eu, que coloco os sagrados interêsses do Povo
acima das combinações partidárias de cúpula.
Para 1960 voltarei a apresentar emenda nesse
sentido e tenho fundadas esperanças de que com a
intervenção direta do Sr. Presidente da República,
para quem desde já apelo se tornará realidade a
instalação de uma Estação Experimental em território
amazonense com a finalidade já exposta.
Aí está, Sr. Presidente e Senhores Senadores.
No Amazonas as coisas são assim. Uma luta
tremenda é desenvolvida para que os altos órgãos
federais, que é justo ressaltar, têm tremendas
responsabilidades, porque não são só os problemas
amazônicos que lhes compete resolver, mas outros
ainda mais complexos e até menos importantes, para
que depois a picuinha política prevaleça sôbre os
supremos interêsses do Estado, para satisfazer
vaidades eleitorais.
Não adiantam as coações. O caboclo
amazonense já não dobra mais a espinha ao mêdo
das perseguições.
Êle sabe que tem para quem apelar e que há
uma tribuna no Senado onde a sua voz será sempre
ouvida.
A idéia aventada da formação de uma
cooperativa de juticultores está em franca marcha;
encontrei inteiro acolhimento por parte dos
interessados e é pensamento comum e geral
deslocar o centro de interêsse dos agricultores
da órbita governamental para o saudável terreno
do cooperativismo. Os governos passam, os
partidos tomam rumos diferentes mas, o suor fe-

cundo do hinterlandino continua a fertilizar a terra
"dadivosa e boa" que, unindo interêsses, reune as
vontades para salvação do Povo.
Procurei, Sr. Presidente e Senhores
Senadores, dar a êste discurso uma altitude
compatível com a elevada hierarquia desta Casa.
Não me moveram sentimentos mesquinhos de
partidarismo estreito; a esta altura, quando os
cabelos encanecem, quando me sinto realizado
nos mais coroáveis sonhos da adolescência e da
mocidade só me resta ceder às gerações atuais e
vindouras o manancial da experiência que
capitalizei durante quase seis décadas de vida e
de labor.
Que me acreditem e sigam os que agem de
boa fé, que me combatam os que vislumbrarem nas
minhas atitudes outro objetivo que não a defesa
intransigente dos sagrados interêsses do Povo.
Para os primeiros terei palavras de estímulo e
de reconhecimento; para os demais a promessa
solene de que não me arredarei uma polegada da
meta que me tracei e que prosseguirei, serenamente,
na conquista de novas consciências que ainda não
se corromperam ou abastardaram. (Muito bem. Muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Vívacqua, segundo orador inscrito. (Pausa).
S. Exa. está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de
Aguiar, terceiro orador inscrito.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Cunha Mello, quarto orador inscrito.
O SR. CUNHA MELLO: – Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores
inscritos.

– 53 –
Sôbre a Mesa, requerimento que vai ser lido court, Líder do PSD. – Argemiro de Figueiredo, Líder
pelo Sr. Primeiro Secretário.
do PTB. – João Villasbôas, Líder da UDN.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE: – O Regimento Interno
exige para tramitação do requerimento de urgência,
REQUERIMENTO
as assinaturas de 32 Senadores ou que o
Nº 406, DE 1959
subscrevam Líderes cujas Bancadas correspondem
a êsse número. Assinaram-no os Senhores
Nos têrmos do art. 212, letra y, do Regimento Senadores Lameira Bittencourt, Argemiro de
Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado do Figueiredo e João Villasbôas. Está satisfeita,
discurso proferido pelo Governador do Estado de S. portanto, a exigência regimental e o requerimento
Paulo na VII Conferência dos Governadores da será votado ao final da Ordem do Dia.
Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, projeto
Sala das Sessões, em 3 de novembro de de decreto legislativo, que vai ser lido.
1959. – Filinto Müller.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE: – Êste requerimento
depende de apoiamento.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Os Senhores Senadores que o apoiarem
Nº 28, DE 1959
deverão permanecer sentados.
Sendo evidente que o documento cuja
(Nº 30, de 1959, na Câmara)
transcrição se pede não atinge o limite estabelecido no
parágrafo único do art. 202 do Regimento Interno, será
Concede ao Presidente da República licença
oportunamente submetido à deliberação do Plenário para ausentar-se do território nacional.
independentemente de parecer da Comissão Diretora.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
O Congresso Nacional decreta:
pelo Sr. Primeiro Secretário.
Art. 1º É concedida licença ao Presidente da
É lido o seguinte:
República, Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, para
ausentar-se do território nacional no período de maio
REQUERIMENTO
a julho de 1960, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim
Nº 407, DE 1959
de comparecer a Portugal para assistir às
comemorações do V Centenário da Morte do Infante
Nos têrmos do art. 330, letra b, do Regimento Dom Henrique.
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor
da Câmara nº 92, de 1959, que dispõe sôbre a na data de sua publicação, revogadas as disposições
criação e organização do Quadro de Material Bélico, em contrário.
das Armas, de Comunicações e de Engenharia do
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Exército, regula as condições de extinção do Quadro Relações Exteriores.
de Técnicos da Ativa, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto que acaba
Sala
das
Sessões,
em
3
de de ser lido deverá ter a tramitação urgente prevista
novembro
de
1959.
—
Lameira
Bitten- no art. 330, letra b, do Regimento Interno.
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Lido no Expediente, deverá ser submetido à

São as seguintes as emendas aprovadas:

deliberação da Casa ao fim da Ordem do Dia,

Nº 1

ocasião em que deverão ser proferidos os

01 – Secretaria de Estado
2.0.00 – Transferências
ser
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
1) Auxílios, conforme discriminação constante
da Proposta orçamentária (Adendo A).
Onde se diz:

pareceres da Comissão de Constituição e Justiça
e

de

Relações

Exteriores,

a

que

vai

distribuído.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-59, na
Câmara) que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na
parte

referente

ao

Ministério

das

Relações

Exteriores (Anexo nº 4 – Subanexo 4.18), tendo
pareceres da Comissão de Finanças: I – Sôbre o
Projeto (nº 579, de 1959), favorável ao projeto e à
Emenda nº 1, oferecendo as de ns. 2-CF a 12-CF;
II – Sôbre a Emenda de Plenário (nº 623, de

6.000.000

Diga-se:
9) Centro Latino Americano de
Pesquisas em Ciências Sociais

12.000.000

Nº 2 (CF)
Secretaria de Estado.
(Despesas próprias).
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.04 – Salários de mensalistas

1959), contrário.

Texto

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
subanexo, sem prejuízo das emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam.
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959
(nº 350-59 na Câmara), que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício
de

1960,

na

parte

referente

Subanexo 4.18).
(Publicado em Suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
Emendas de ns 1 a 12, com parecer favorável da
Comissão de Finanças.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
Estão aprovadas.

Cr$
32.000.000

Secretaria de Estado.
(Despesas próprias).
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.26 – Gratificação de Representação
Texto

ao

Ministério das Relações Exteriores (Anexo nº 4 –

queiram permanecer sentados. (Pausa).

Eleve-se a dotação para................
Nº 3 (CF)

queiram permanecer sentados. (Pausa).

financeiro

Cr$

9) Centro Latino Americano de
Pesquisas em Ciências Sociais

Onde se lê:
Cr$ 870.000.000.
Leia se:
Cr$ 950.000.000.
Nº 4 (CF)
Secretaria de Estado.
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais
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Texto

Texto

Dê-se a esta subconsignação o seguinte
desdobramento:
1) Para intercâmbio e difusão cultural.
1) Para atender às despesas
resultantes
de
convênios
culturais,
bôlsas
escolares,
abonos a professôres brasileiros
no exterior, manutenção de
centros de estudos no exterior e
outras correlatas.........................
2) Ajuda a estudantes brasileiros
no exterior...................................
3) Serviços de difusão cultural no
exterior........................................
2) Para a Comissão de Estudos de
Textos de História do Brasil........
3) Despesas de qualquer natureza
com
a
instalação
e
a
manutenção do Museu Histórico
e Diplomático do Itamarati..........

Cr$

31.000.000
11.000.000
18.000.000

Nº 6 (CF)
Secretaria de Estado.
(Encargos Gerais).
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios

Cr$
17.000.000

Secretaria de Estado.
(Encargos Gerais).
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) Auxílios conforme discriminação constante
da proposta orçamentária (Adendo A).
Texto

300.000

2.500.000

Secretaria de Estado.
(Despesas próprias).
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou
reservado

Onde se lê:
Cr$ 60.000.000.
Lera-se:
Cr$ 68.500.000.

Para atender a eventual aumento do
valor de cotas dos auxílios previstos
na alínea 1)........................................
Nº 7 (CF)

Nº 5 (CF)

Texto

Inclua-se:
Alínea 2).

Onde se lê:
Agência de Auxílios e Trabalhos para os
Refugiados na Palestina (UNNRA).
Leia-se:
Agência de Socorro e Trabalho para os
Refugiados na Palestina (UNWRA).
Nº 8 (CF)
Secretaria de Estado.
(Encargos Gerais).
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
1) Subvenções a entidade de cooperação
internacional conforme discriminação do Adendo B.
Texto
Inclua-se:
Instituto Brasileiro de Relações
Internacionais...................................
Nº 9 (CF)
Secretaria de Estado.
(Encargos Gerais).
2.0.00 – Transferências

Cr$
1.000.000
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Texto

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda nº 13, com parecer contrário da Comissão
Transfira-se, do Adendo B, para o Adendo A a
de Finanças.
dotação destinada à Organização de Polícia Criminal.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
Nº 10 (CF)
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
Secretaria de Estado.
É a seguinte a emenda rejeitada:
(Encargos Gerais).
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
1) Subvenções a entidade de cooperação
internacional, conforme discriminação do Adendo B.
14) Instituto ítalo-Brasileiro de Roma.
Texto
Reduza-se o quantitativo para........

Cr$
55.000

Nº 11 (CF)
Secretaria de Estado.
(Despesas próprias).
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.24 – Diversos
6) Despesas de qualquer natureza com o
reaparelhamento e a modernização do arquivo.
Texto
Onde se lê:
Cr$ 500.000.
Leia-se:
Cr$ 1.000.000.

Nº 13
Secretaria de Estado.
(Encargos Gerais).
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
Inclua se:
Confederação Brasileira de Desportos.
Cr$
1) Para auxiliar a participação do
Brasil
em
competições
desportivas internacionais, de
caráter continental, realizadas
fora do Brasil...............................
2) Para auxiliar a realização de
atividades
decorrentes
dos
Jogos
Desportivos
LusoBrasileiros..................................

5.000.000

8.000.000

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Finanças para a Redação Final.
Nº 12 (CF)
Votação, em primeira discussão, do Projeto
de
Emenda
à Constituição nº 1, de 1959, que
01.02 – Secretaria de Estado (Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
altera dispositivos constitucionais referentes à
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
localização da Capital Federal a fim de
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
1) Subvenções a entidades de cooperação possibilitar a sua transferência para Brasília,
internacional, conforme discriminação constante do tendo Pareceres da Comissão Especial: I – Sôbre
adendo B.
o projeto (nº 230, de 1959), favorável, salvo
Acrescente se:
quanto aos arts. 11, parágrafo 5º do art. 26, art.
63 e art. 8º (com voto em separado do Sr.
Cr$
Attílio Vivacqua); II – Sôbre o substitutivo
Para o Centro Cultural ítaloBrasileiro de Milão..........................
450.000 de Plenário – nº 507 – de 1959, favorável, em
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parte (com voto em separado do Sr. Senador Attílio
Vivacqua).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação do substitutivo, para o que é suficiente a
presença de 32 Senadores.
Os Senhores Senadores que o aprovam –
responderão "Sim"; os que o rejeitarem – "Não".
Vai-se proceder à chamada.
Respondem à chamada e votam "Sim", os
Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Públio de Mello.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Ovídio Teixeira.
Ary Vianna.
Jeffersan de Aguiar.
Miguel Couto.
Benedicto Valladares.
Taciano de Mello.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos. – (21).
Respondem à chamada e votam "Não", os
Senhores Senadores:
Joaquim Parente.
Fernandes Távora.
Sérgio Marinho.
Rui Palmeira.
Otávio Mangabeira.
Afonso Arinos.
Milton Campos.
Padre Calazans.
Fernando Corrêa.
Saulo Ramos. – (10).
Votaram "sim", 21 Senhores Senadores.
Votaram "não", 10 Senhores Senadores; com
o Presidente, 32; há número.

Não tendo o substitutivo conseguido 32 votos
favoráveis, é considerado rejeitado.
A votação é válida, visto ter sido feita com o
"quorum" de 32 Senhores Senadores, dos quais 21
votaram a favor e 10, contra. O Presidente,
embora não exercendo o direito de voto, dá
número, completando-se, assim, o "quorum"
regimental.
É o seguinte o substitutivo rejeitado:
Substitutivo à Emenda à Constituição nº 1, de 1959
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal promulgam, nos têrmos do art.
217, parágrafo 4º, da Constituição Federal, a
seguinte:
Emenda à Constituição nº
Art. 1º Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º, os arts.
25, 26, 60, 63 e 110 e o parágrafo único do art. 112
da Constituição Federal, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1º................................................................
§ 1º A União compreende, além dos Estados,
o Município Federal e os Territórios.
§ 2º A Capital da União tem sede na cidade de
Brasília, no Município Federal.
Art. 25. A organização administrativa e a
judiciária do Município Federal e dos Territórios
regular-se-ão por lei federal, observado o disposto no
art. 124.
Art. 26. O Município Federal será
administrado por Governador de nomeação do
Presidente da República, e regido por leis
elaboradas pelo Senado Federal, na forma de seu
Regimento Interno.
§ 1º Far-se-á a nomeação do Governador
depois que o Senado Federal houver dado
assentimento ao nome proposto pelo Presidente da
República.
§ 2º O Governador será de livre demissão.
§
3º
Os
vencimentos
dos
Desembargadores
do
Tribunal
de
Jus-
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tiça serão fixados em quantia não inferior a setenta
por cento do que recebem os Ministros do
Supremo Tribunal Federal; e os demais Juízes
vitalícios com a diferença não excedente a trinta
por cento de uma para outra entrância, atribuindose aos de entrância mais elevada não menos de
dois
terços
dos
vencimentos
dos
Desembargadores.
§ 4º Aplicam-se as normas contidas no art. 70
à sanção e aos vetos opostos pelo Presidente da
República à legislação prevista neste artigo.
§ 5º Ao Município Federal cabem, no seu
território, os mesmos impostos atribuídos por esta
Constituição aos Estados e aos Municípios.
§ 6º No Município Federal só se realizarão
eleições para Presidente e Vice-Presidente da
República, até que venham a ser criadas Câmaras
locais, por lei ordinária.
Art. 60. O Senado Federal compõe-se de
representantes dos Estados eleitos segundo o
princípio majoritário.
§ 1º Cada Estado elegerá três Senadores.
§ 2º O mandato do Senador será de oito anos.
§ 3º A representação de cada Estado renovarse-á de quatro em quatro anos, alternadamente, por
um e por dois terços.
§ 4º Substituirá o Senador ou suceder-lhe-á
nos têrmos do art. 52 o Suplente com êle eleito.
Art. 63. Também compete privativamente ao
Senado Federal:
I – aprovar, mediante voto secreto, a escolha
de magistrados, nos casos estabelecidos por esta
Constituição, de Procurador Geral da República, dos
Ministros do Tribunal de Contas, do Governador do
Município Federal, dos membros do Conselho
Nacional de Economia e dos Chefes de Missão
Diplomática de caráter permanente;
II – autorizar os empréstimos externos dos
Estados e dos Municípios;

III – votar o orçamento e a legislação ordinária
do Município Federal;
IV – aprovar quaisquer planos ou projetos
relacionados com o Município Federal, inclusive as
suas modificações ou alterações, parciais ou totais;
V – deliberar sôbre os vetos opostos à
legislação referida na alínea anterior pelo Presidente
da República, observado no que couber, o disposto
no art. 70.
Art. 110. O Tribunal Superior Eleitoral, com
sede na Capital da República, compor-se-á:
I – mediante eleição em escrutínio secreto:
a) de três Juízes escolhidos pelo Supremo
Tribunal Federal, dentre os seus Ministros;
b) de dois Juízes escolhidos pelo Tribunal de
Recursos, dentre os seus Juízes.
II – por nomeação do Presidente da República,
de dois dentre seis cidadãos de notável saber
jurídico e reputação ilibada, que não sejam
incompatíveis por lei, indicados pelo Supremo
Tribunal Federal.
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral elegerá,
anualmente, dentre os Ministros do Supremo
Tribunal Federal o seu Presidente, Vice-Presidente e
Corregedor, cabendo a êste a jurisdição correicional
sôbre todos os Tribunais Regionais, na forma em
que a lei e o Regimento Interno prescreverem.
§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral poderá, na
iminência de grave perturbação no funcionamento
dos órgãos representativos, judiciários ou eleitorais,
federais ou estaduais, desaforar o processo de
apuração das eleições para Tribunal Regional de
outro Estado. O desaforamento será regulado por lei,
ou, à falta desta, nas instruções expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 112 .............................................................
Parágrafo único. O Presidente e o VicePresidente do Tribunal Regional Eleitoral serão
eleitos dentre os três Desembargadores do
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Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Corregedoria
Regional".
Art. 2º A expressão "Distrito Federal" é
substituída por "Município Federal" nos seguintes
dispositivos: da Constituição Federal: letras c e j
do inciso I do art. 101; arts. 111, 127, 171, 183 e
201.
Art. 3º São suprimidas as expressões "ao
Distrito Federal", "o Distrito Federal", "do Distrito
Federal" e "pelo Distrito Federal" nos seguintes
dispositivos da Constituição Federal: § 2º do art. 15;
arts. 27, 30, 31, 32 e 56; § 1º do art. 58, letra d, do
inciso I do art. 101; e art. 169.
Disposições transitórias
Art. 4º Dentro de trinta dias da publicação da
presente Emenda Constitucional, o Presidente da
República enviará ao Congresso Nacional os
projetos da Lei Orgânica do Município Federal e da
sua organização judiciária e, ao Senado Federal, o
projeto do quadro funcional do Govêrno local, com os
respectivos vencimentos.
Art. 5º Os Ministros do Tribunal Federal de
Recursos serão substituídos, nos seus impedimentos
e licenças, pelos Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Município Federal.
Art. 6º No primeiro provimento dos cargos
previstos na Lei de Organização Judiciária do
Município Federal, poderão ser aproveitados,
preferencialmente, os Desembargadores, Juizes e
membros do Ministério Público do atual Distrito
Federal, que o requererem no prazo legal e de
acôrdo com os requisitos que a lei fixar.
Art. 7º Enquanto não fôr votado o
Regimento de Custas da Justiça do Município
Federal, aplicar-se-á o do atual Distrito Federal,
cobrando-se, porém, em selos, nos respectivos
autos, os emolumentos, custas e quaisquer
importâncias taxadas para os atos dos
serventuários da justiça em geral.
Parágrafo
único.
Os
serventuários
e
tabeliães
do
Município
Fede-

ral perceberão vencimentos fixos determinados em lei.
Art. 8º As nomeações do Governador, dos
Magistrados e dos órgãos auxiliares da justiça do
Município Federal deverão ser feitas com a
necessária antecedência, para que tomem posse e
entrem em exercício no dia fixado em lei para a
efetivação da mudança da Capital.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação
da emenda.
Vai-se proceder a nova chamada.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto de emenda, responderão "Sim", e os que o
rejeitam, responderão "Não".
(Procede-se à chamada).
Responderam "Sim" os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Públio de Mello.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel,
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Ovídio Teixeira.
Miguel Couto.
Gaspar Velloso. – (13).
Responderam "Não" os Senhores Senadores:
Fernandes Távora.
Sérgio Marinho.
Barros Carvalho.
Rui Palmeira.
Otávio Mangabeira.
Paulo Fernandes.
Gilberto Marinho.
Milton Campos.
Padre Calazans.
Francisco Gallotti.
Irineu Bornhausen. – (11).
O SR. PRESIDENTE: – Votaram "Sim" 13
Senhores Senadores, e "Não", 11.
Não há número.
A emenda será votada novamente na próxima
sessão ordinária.
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, emendas
Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº que vão ser lidas pelo Sr. Primeiro Secretário.
São lidas e apoiadas as seguintes emendas:
67, de 1959, (nº 350, de 1959, na Câmara), que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
Nº 5
exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Estado-Maior das Fôrças Armadas (Anexo nº 4 –
1.0.00 – Custeio
Subanexo nº 4.03) – redação oferecida pela
1.6.00 – Encargos Diversos
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 639, de
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
1959.
de programas, serviços e trabalhos específicos
1) Secretaria Geral do Conselho de
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Desenvolvimento (Decreto nº 38.744, de 1-2-1956).
Redação Final. (Pausa).
Despesas de qualquer natureza, inclusive
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a elaboração de estudos, projetos e investigações
encerrada.
econômicas e sociais.
Fica adiada a votação por falta de número.
Onde se diz:
Cr$ 25.000.000.
Discussão única da Redação Final das
Diga-se:
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Cr$ 35.000.000.
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa
Justificação
da União para o exercício financeiro de 1960, na
parte referente ao Ministério da Guerra (Anexo nº
O Conselho Geral de Desenvolvimento, criado
4 – Subanexo nº 4.16) – redação oferecida pela pelo Decreto número 38.744, de 1 de fevereiro de
Comissão de Finanças, em seu Parecer nº 640, 1956, mantém vários grupos de trabalho destinados a
promover o desenvolvimento industrial e a expressão
de 1959.
da economia nacional, como o Grupo Executivo da
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Indústria Automobilística (GEIA), o Grupo Executivo
da Indústria de Construção Naval (GEICON).
Redação Final. (Pausa).
O aumento proposto atenderá às novas
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
despesas
decorrentes do funcionamento de novos
encerrada.
organismos,
em 1960, dentre os quais se destacam
Fica adiada a votação por falta de número.
o Grupo Executivo da Indústria de Mecânica Pesada
(GEIMAPE) e o novo grupo previsto para promover o
Discussão única do Projeto de Lei da
povoamento dos Eixos Rodoviários.
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959), que
Sala das Sessões, em 3 de novembro de
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
1959. – Lameira Bittencourt.
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 –
Subanexo 4.01 – Poder Executivo – Presidência
Nº 6
da República, tendo Parecer, sob nº 626, de 1959,
da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e
Projeto nº 350-B, de 1959
às Emendas ns. 1 e 2 e oferecendo as de ns. 3
Anexo 4 – Poder Executivo
(CF) e 4 (CF).
4.01 – Presidência da República
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4.01.02 – Presidência da República
Encargos Gerais
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
3) Entidades autárquicas
Onde se diz:
2)
1)
2)

1)

Núcleo
de
Planejamento
Censitário ................................
Abono provisório – (Lei nº
3.531, de 19-1-1959) ...............
Despesas de qualquer natureza
com o
VII Recenseamento
Geral de 1960 ............................
Diga-se:
Despesas de qualquer natureza
com VII Recenseamento Geral
de
1960,
compreendendo
distribuição e coleta dos
questionários, Codificação e
apuração do Serviço Nacional
de Recenseamento ....................

Cr$
25.000.000
2.345,00
300.000.000

754.000.000

O Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística apresentou ao Sr. Presidente da
República, pela Exposição nº P. SC/ 307, de 6 de
fevereiro do ano passado, anteprojeto de lei dispondo
sôbre a realização dos recenseamentos gerais do
Brasil. O ante-projeto em causa, com as modificações
sugeridas pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público (Exposição de Motivos nº 1.082, de 20 de junho
de 1958), foi encaminhado ao Congresso Nacional, por
intermédio da Mensagem nº 206-58.
O projeto introduz modificações de substancial
importância no sistema censitário do País, entre as
quais se destaca a fixação de ciclos censitários
distintos para o recenseamento da população, da ha-

bitação e da agricultura e, do recenseamento geral
da indústria, do comércio e dos serviços. Determina
ainda o aludido projeto a criação, em caráter
permanente,
do
Serviço
Nacional
de
Recenseamento, subordinado administrativamente
ao Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística e, tècnicamente, à Comissão Censitária
Nacional.
Na forma prevista no art. 15 do projeto foi
solicitada a abertura do crédito especial de Cruzeiros
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para
atender, tanto às despesas de instalação do Serviço
Nacional de Recenseamento, como às relacionadas
com os trabalhos preparatórios do Recenseamento
Geral de 1960. O Decreto-lei nº 969 dispõe, em seu art.
11, que o "orçamento das despesas de cada
recenseamento, abrangendo todo o decurso da
operação censitária, será organizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, para prévio
conhecimento e aprovação do Govêrno". Em
cumprimento ao citado dispositivo o Núcleo de
Planejamento Censitário apresentou à consideração da
Comissão Censitário Nacional a estimativa global, e por
exercício, das despesas com o Recenseamento Geral
de 1980, na qual se incorpora a parcela de Cr$ 300.000
000 00. a ser deferida em 1959, já objeto de exame e
aprovação do Poder Executivo.
Os trabalhos do Recenseamento de 1980
estão previstos para o período de 1959 a 1984 sendo
que o ano de 1959 será dedicado às tarefas
preparatórias da operação censitária e, o de 1984, à
conclusão da divulgação dos resultados. A execução
do Recenseamento deverá se desenvolver no
quadriênio 1960-63, com as fases de coleta,
codificação,
apuração
e
sistematização,
e
divulgação. A partir de 1961, serão divulgados os
resultados censitários.
A despesa global do Recenseamento Geral de
1960 é estimada em Cr$ 1.921.000.000,00 (um bilhão,
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novecentos e vinte e um milhões de cruzeiros),
importância que se distribui, segundo a natureza das
tarefas a serem executadas e os anos de aplicação,
da forma seguinte:
Ano de 1959 – Trabalhos preparatórios,
inclusive organização de cadastros, preparo de
mapas municipais Censitários, impressão e
distribuição de questionários, propaganda, seleção e
preparação de pessoal e instalação do Serviço
Nacional de Recenseamento – Cruzeiros 300.000.
Ano de 1960 – Distribuição e coleta .dos
questionários, codificação e apuração Cr$ 754.000.
Ano de 1961 – Codificação, apuração,
sistematização e divulgação de resultados – Cr$
481.750.
Ano de 1962 – Apuração, sistematização e
divulgação de resultados – Cr$ 249.250.
Ano de 1963 – Sistematização e divulgação de
resultados – Cruzeiros 116.750.
Ano de 1964 – Divulgação de resultados – Cr$
19.250.
Para o exercício de 1980, em que será
executada a, coleta censitária, está .prevista a
despesa de Cruzeiros 754.000,000. A dotação
prevista pela Proposta Orçamentária não permitirá a
realização do Recenseamento Geral de 1960. Em
Anexo, faz-se a discriminação da despesa, segundo
as diversas fases do trabalho censitário.
A dotação deverá ser atribuída ao Serviço
Nacional de Recenseamento, cuja criação consta da
Mensagem Presidencial nº 206.58. O Núcleo de
Planejamento Censitário, na qualidade de órgão
transitório, deverá encerrar suas atividades com a
criação, em caráter definitivo, do Serviço Nacional de
Recenseamento. – Fernando Corrêa.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Subanexo com as emendas que acabam de ser
lidas. (Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro encerrada a discussão.

O subanexo volta à Comissão de Finanças
para receber parecer sôbre as emendas.
O requerimento de urgência lido na hora do
Expediente deixa de ser votado por falta de número.
Há, sôbre a mesa, Requerimento nº 408, lido
no Expediente para transcrição nos Anais do
discurso pronunciado pelo Governador de São
Paulo, por ocasião do encerramento da reunião dos
Governadores dos Estados que compreendem a
Bacia do Paraná.
Em discussão o requerimento. (Pausa).
Ninguém pedindo a palavra, declaro encerrada
a discussão.
Por falta de número, fica adiada a votação do
requerimento.
Em discussão o Projeto de Decreto Legislativo
nº 28, de 1959, aprovado pela Câmara dos
Deputados, em virtude do qual se dá permissão para
que o Presidente da República viaje a Portugal.
Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro
para, como Relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça, emitir parecer sôbre o referido
projeto.
O SR. RUY CARNEIRO: – Senhor Presidente,
nos têrmos regimentais, solicito de V. Exa. o prazo
de 30 minutos para que, em nome da Comissão de
Constituição e Justiça, emita parecer.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
solicitação do nobre Relator da matéria na Comissão
de Constituição e Justiça é concedido o prazo de 30
minutos para que aquêle órgão se pronuncie sôbre o
projeto.
Fica concedido igual prazo à Comissão de
Relações Exteriores, que também deverá manifestarse sôbre a proposição.
Suspendo a sessão por 30 minutos,
para que ambas as Comissões preparem seus
pareceres.
A sessão é suspensa às 15 horas e 35
minutos e reaberta às 16 horas e 5 minutos.
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O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão. (Pausa).
Sendo evidente a falta de número no Plenário,
vou encerrá-la.
Convoco os Senhores Senadores para uma
sessão extraordinária, hoje, às 21 horas, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Votação, em discussão única da Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Estado Maior das Fôrças Armadas (Anexo nº 4,
Subanexo nº 4.03), redação oferecida pela Comissão
de Finanças em seu Parecer nº 639, de 1959.
2 – Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei ,da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Subanexo
4.07 – Poder Executivo – Conselho Nacional de Águas
e Energia Elétrica, tendo Pareceres da Comissão de
Finanças, sob ns; 582 e 528, de 1959, favorável ao
projeto e contrário à Emenda de Plenário (nº 1).
3 – Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 359-59, na Câmara),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1980, na parte referente ao
Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.08 –
Conselho Nacional do Petróleo. Pareceres favoráveis
ao projeto e à Emenda de Plenário, sob nº 587 e 824,
.de 1959, da Comissão de Finanças.
4 – Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 359-59. na Câmara),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício
financeiro
de
1960,
na
parte
referente ao Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
4.09 – Conselho de Segurança Nacional, ten-

do Pareceres da Comissão de Finanças: nº 583, de
1959 – favorável ao projeto, com, as Emendas que
oferece de ns. 1-CF; e nº 629, de 1959 – favorável à
Emenda de Plenário (nº 3).
5 – Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 28, de 1959, que concede ao
Presidente da República licença para se ausentar
do País (matéria em regime de urgência, nos
têrmos do art. 330, letra b, do Regimento
Interno),
dependendo
de
Pareceres
das
Comissões: de Constituição e Justiça e de
Relações Exteriores.
6 – Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 406, de 1959, do Sr. Senador
Filinto Müller, solicitando a transcrição, nos
Anais, do discurso proferido pelo Governador do
Estado de São Paulo na VII Conferência dos
Governadores da Comissão Interestadual da Bacia
Paraná-Uruguai.
7 – Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 407, de 1959, dos Senhores
Senadores Lameira Bittencourt, Argemiro de
Figueiredo
e
João
Villasbôas
(Lideres,
respectivamente. do PSD, do PTB e da UDN),
solicitando urgência, nos têrmos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei da Câmara nº 92, de 1959, que dispõe
sôbre a criação e organização do Quadro de
Material Bélico das Armas de Comunicações e de
Engenharia do Exército. regula as condições de
extinção do Quadro de Técnicos da Ativa, e dá
outras providências.
8 – Discussão única do Veto nº 6, de 1959, do
Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei
Municipal nº 570, de 1957, que dá nova
denominação a diversas ruas e logradouros do
Distrito Federal, tendo Parecer nº 641, de 1959, da
Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação
do veto.
Levanta-se a sessão às 16 horas.

155ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª, LEGISLATURA, EM 3 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira,.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Públio de Mello.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Coimbra Bueno.

Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Guido Mondin. – (51).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 51 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Primeiro
Suplente, servindo de 2º Secretário, procede à leitura
da Ata da sessão anterior, que, posta em discussão,
é sem debate aprovada.
O Sr. Gilberto Marinho – 3º Secretário,
servindo de 1º, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECER
Nº 653, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350.B, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Sub-
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Nº 3
anexo 4.02 – Departamento Administrativo do
Serviço Público.
Relator : Sr. Fernando Corrêa..
1.0.00 – Custeio
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlha
1.3.00 – Material de Consumo e de
anexas, a Redação Final das emendas do Senado Transformação
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o e acessórios; roupas de cama, mesa e banho
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder
Onde se lê:
Executivo – Subanexo 4.02 – Departamento
Cr$ 500.000,00
Administrativo do Serviço Público.
Leia-se:
Sala das Comissões, em 30 de outubro de
Cr$ 700.000,00
1959.
–
Gaspar
Velloso,
Presidente.
–
Fernando Corrêa, Relator. – Milton Campos. – Mem
Nº4
de Sá. – Fausto Cabral. – Victorino Freire. – Lima
1.0.00 – Custeio
Guimarães. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. –
1.6.00 – Encargos Diversos
Francisco Gallotti.
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e
Redação Final das Emendas do Senado
Federal, ao Projeto de Lei da Câmara nº especialização de pessoal
Onde se lê:
67, de 1959, que estima a Receita e fixa a
Cr$ 3.500.000,00
Despesa da União para o exercício financeiro de
Leia-se:
1980 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
Cr$ 5.500.000,00
4.02 – Departamento Administrativo do Serviço
Público.
Nº 5
EMENDAS
1.0.00 – Custeio
Nº 1
1.8.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
1.0.00 – Custeio
de programas, serviços e trabalhos específicos
1.1.00 – Pessoal Civil
1) Despesas de qualquer natureza e
1.1.04 – Salários de mensalistas
proveniência, com os trabalhos de elaboração e
Onde se lê:
execução orçamentária, inclusive elaboração de
Cr$ 47.236.600,00
estudos, pesquisas, levantamentos estatísticos,
Leia-se:
análises econômico-financeiro e inspeções para
Cr$ 56.236.600,00
acompanhamento da execução orçamentária.
Onde se lê:
Nº2
Cr$ 1.000.000,00
Leia-se:
1.0.00 – Custeio
Cr$ 1.300.000,00
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional
Nº 8
por tempo de serviço
Onde se lê:
1.0.00 – Custeio
Cr$ 2.000.000,00
1.6.00 – Encargos Diversos
Leia-se:
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
Cr$ 2.800.000,00
de programas, serviços e trabalhos específicos
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Onde se lê:

Cr$

4) Despesas de qualquer natureza
com a participação do DASP em
programas especiais junto ao
Instituto Internacional de Ciências
Administrativas em Bruxelas e a
outras entidades de Administração
Pública, nacionais e estrangeiras ... 1.500.000
Leia-se:
4) Despesas de qualquer natureza
com a participação do DASP em
programas especiais com o
Instituto Internacional de Ciências
Administrativas
de
Bruxelas
(Seção Brasileira) e a outras
entidades
de
Administração
Pública, nacionais e estrangeiras .. 2.000.000
Nº 7
1.0.00 – Custeio
1.6.00– Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos
5) Despesas de qualquer natureza com a
mecanização da elaboração e contrôle da execução
orçamentária e com o cadastro de pessoal do serviço
público.
Onde se lê:
Cr$ 1.000.000,00
Leia-se:
Cr$ 2.000.000,00
Nº 8
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.29 – Diversos

1) Despesas de qualquer natureza
com a remoção do pessoal
para
Brasília,
inclusive
amortização,
aluguel
e
arrendamento de imóveis ........
2) Despesas de qualquer natureza
com
a
transferência
de
repartições pública federal para
Brasília, inclusive aquisição
de material, equipamentos,
reparos,
adaptações
e
construção de imóveis mediante
convênio com o Grupo de
Trabalho de Brasília, criado pelo
Decreto nº 43.285, de 25 de
fevereiro de 1958 ........................
Total da Consignação 1.6.00 ...
Total da Verba 0.0.00 ..............
Total Geral ...............................

Cr$

1.050.000.000

400.000.000
1.450.000.000
1.450.000,000
1.450.000,000

PARECER
Nº 664, DE 1959
Redação Final do
Legislativo nº 18, de 1959.

Projeto

de

Decreto

Relator: Sr. Afonso Arinos.
A
Comissão
apresenta
a
Redação
Final (fls. anexas) do Projeto de Decreto
Legislativo nº 18, de 1959, originário do Senado
Federal.
Sala das Comissões, em 3 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Afonso Arinos,
Relator. – Padre Calazans. – Ary Vianna.
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ANEXO AO PARECER
Nº 664, DE 1959
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº18, de 1959, que concede anistia aos
trabalhadores ou servidores de emprêsa estatal ou
privada que, por motivo decorrente de participação
em. movimento grevista ou .de dissídio regulado pela
legislação do trabalho, tenham sido acusados ou
condenados por crime previsto em lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia aos trabalhadores
ou servidores de emprêsa estatal ou privada que, por
motivo decorrente de participação em movimento
grevista ou de dissídio, regulado pela legislação do
trabalho, tenham sido acusados ou condenados por
crime previsto nos Decretos-leis ns. 431, de 18 de
maio de 1938, 4.766, de 1º de outubro de 1942,
9.070, de 15 de março de 1946, na Lei nº 1.802, de 5
de janeiro de 1953, ou no Código Penal.
§ 1º O Juiz e o Ministério Público de ofício,
promoverão o arquivamento dos processos criminais
em curso.
§ 2º Na hipótese de recurso pendente de
julgamento na instância superior, o Relator
determinará a devolução dos autos ao Juízo
competente para o arquivamento do processo.
§ 3º O Juiz das Execuções Criminais, de
ofício, determinará o cancelamento dos registros e
assentamentos de condenação anterior à publicação
dêste decreto legislativo,
Art. 2º Os trabalhadores ou servidores
anistiados poderão contribuir para os Institutos ou
Caixas
de
Aposentadoria
e
Pensões,
restabelecendo-se a situação anterior, sem
quaisquer restrições, ou condições, no prazo de 6
(seis) meses, a partir da publicação dêste decreto
legislativo, na forma da legislação em vigor.

§ 1º As contribuições vencidas serão pagas,
por saldo, na base de 1/10 (um décimo) do quantum
apurado pela instituição de previdência social, em
duodécimos, a partir da notificação recebida pelo
interessado.
§ 2º Aos sucessores do anistiado é outorgada
a faculdade prevista neste artigo.
Art. 3º Êste decreto legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido.
E lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 408, DE 1959
Solicitando ao Poder Executivo, através do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
informações sôbre a construção de conjuntos
residenciais pela Fundação da Casa Popular.
Senhor Presidente:
Venho requerer a V. Exa., nos têrmos do
Regimento Interno, sejam solicitadas ao Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, as seguintes
informações:
1) Qual o montante das verbas aplicadas pela
Fundação da Casa Popular, no Distrito Federal, no
primeiro semestre do exercício de 1959, na
construção de conjuntos residenciais de tipo popular ?
2) Quantas unidades foram construídas por
essa instituição no mesmo período?
3) Quais os estudos realizados no sentido de
minorar as graves condições de moradia em que se
encontra o povo carioca de modo geral e,
especialmente, as classes trabalhadoras?
4) Quando será dado integral cumprimento ao
programa social do Poder Executivo, visando à so-
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lução progressiva do angustiante problema
habitacional?
Sala das Sessões, em 3 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Caiado de
Castro, primeiro orador inscrito.
O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr.
Presidente, o tempo é curto e muitos são os assuntos a
tratar. Serei breve; apenas desejo considerar dois
casos, para os quais peço a atenção do Senado.
Li no Diário de Noticias de 31, sábado último,
que foi enviada à Assembléia do Estado do Rio de
Janeiro mensagem do Govêrno de aumento de
vencimentos para os funcionários do Estado e a
elevação do salário-família para mil cruzeiros. O
jornal acrescenta que o aumento atinge a um bilhão
de cruzeiros.
A informação só nos pode encher de
contentamento, principalmente a nós trabalhistas,
porque os favorecidos são os funcionários mais
humildes.
Sr. Presidente, não entro na apreciação do
caso e nem quero saber o que se passa na casa do
vizinho. Estou muito satisfeito, porque vejo um
companheiro trabalhista no Govêrno do Estado do
Rio e, também, serem seus funcionários favorecidos.
Diz o Executivo fluminense – e temos visto pelas
estatísticas e por alguns pronunciamentos. no
Senado – que a situação financeira do Estado do Rio
não é multo boa e que o Orçamento foi votado com
um defícit muito grande. Segundo a afirmação nesta
Casa, o Orçamento foi votado, se me não falha a
memória, com mais de um bilhão de cruzeiros de
defícit. Se o Govêrno der êsse novo aumento,
difícil será a situação financeira do Estado,
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

com seu defícit acrescido de um bilhão de cruzeiros.
De onde sairá êsse dinheiro?
Não me cabe, como representante carioca,
insisto, tratar do assunto; apenas, cumpre a mim,
como representante carioca, declarar que, nesta
época em que tanto se fala em fusão e confusão,
parece quererem fazer do Estado da Guanabara
simples município fluminense. O presente de Natal
que seria dado a êsse pobre carioca, que vive nas
filas, sem água, sem carne, com as ruas
esburacadas, com outras tantas que se tornaram
becos sem saída, seria êste: transformar o Distrito
Federal em mero Município fluminense.
Sr. Presidente, passo a ler o artigo publicado
no "Diário de Notícias", pois o considero muito
interessante para despertar a atenção especialmente
daqueles que se interessam pela fusão ou confusão:
"EFEITOS DA "FUSÃO"
O funcionalismo fluminense, como, em
geral, o de todos os Estados, tem vencimentos
mínimos. Exceção de certas categorias mais
graduadas, os servidores da vizinha Unidade são,
além disso, sacrificados por demoras no
pagamento de suas fôlhas. Compreende-se.
Não dispõem os Tesouros estaduais de recurso de
emitir papel-moeda e, por outro lado, a inflação
quadruplica os gastos das verbas de material,
estourando as consignações orçamentárias. Obras
públicas, como construção de estradas, de edifícios
escolares etc., vão sendo adiadas ou têm sua
execução arrastada.
Sendo assim, causou surprêsa ou, melhor,
espanto, a mensagem do Governador à
Assembléia fluminense, sugerindo a concessão de
um aumento de dois mil cruzeiros mensais,
nos
vencimentos
do
funcionalismo,
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e a elevação do salário-família de cem para mil
cruzeiros. Ninguém dirá, em verdade, que essas
majorações deixem de corresponder, na maioria dos
casos, a um critério de justiça. Que representa, hoje,
como salário-família, já não diremos os cem
cruzeiros mensais concedidos pelo Govêrno
fluminense, mas mesmo os 250 assegurados pelo
federal? Tamanha tem sido a alta do custo da vida,
que o auxílio de mil cruzeiros "per capita" nada
apresenta de exagerado.
Da mesma forma os dois mil cruzeiros
acrescidos aos vencimentos atuais dos servidores,
sobretudo dos pequenos servidores, corresponderão
a um desafôgo apenas relativo em lares cheios de
privações.
Mas, por acaso, o Tesouro do Estado do Rio
estará em condições de arcar com êsses novos
encargos, avaliados em um bilhão de cruzeiros?
O assunto terá de ser resolvido pelo
Legislativo estadual, bastante dividido polìticamente,
mas sôbre o qual se exercerá a pressão de um
eleitorado em vésperas de intensa campanha
partidária.
Para fazer face a tão vultoso compromisso,
haverá aumentos tributários? Ou será que, como não
falta quem diga, o Governador já está sacando por
conta da receita do futuro Município fluminense em
que se transformaria o atual Distrito Federal se
vencedora a idéia da "fusão"?
Todos os anos, a esta época, o funcionalismo
do Estado do Rio pleiteia um insignificante
"abono de Natal", só conseguido, quando o
é, após muita relutância, porque, segundo sempre
se alega, a situação do Tesouro não comporta
despesa tal. E, assim, não tendo havido, ao que
consta, nenhum súbito transbordamento das ar-

cas do Erário, a hipótese da "fusão" não deixa de ser
ponderável: os cariocas seriam convocados para a
tarefa de desapertar o cinto do funcionalismo do
Estado, como primeiro passo para acabar as
diferenças de padrões vigentes lá e aqui.
No momento está o Distrito Federal sendo
beneficiado com a administração de um bom Prefeito
carioca que está aplicando honestamente o que
arrecada do povo. Quando espera para 1960 a
autonomia, com a criação do Estado da Guanabara e
conseqüente aumento de suas rendas querem
roubar-lhe essa oportunidade.
O artigo que acabo de ler nos alerta
justamente sôbre êsse presente de Natal que vamos
receber, inicialmente, de um bilhão de cruzeiros
arrecadados para o funcionalismo do Estado do Rio.
O SR. PAULO FERNANDES: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não.
O SR. PAULO FERNANDES: – É muito
interessante a argumentação do nobre colega,
principalmente quando atentamos para as vantagens
que vêm sendo alardeadas, da criação de um Estado
forte, resultante da união de dois territórios – Estado
do Rio e Distrito Federal, Se o defícit-previsto para o
Estado do Rio era de um bilhão de cruzeiros, já
agora, com o abono, deverá elevar-se a dois bilhões.
Somados aos cinco bilhões de cruzeiros – defícit
previsto para o Distrito Federal – teremos o chamado
Estado forte que se pretende criar com o defícit de
sete bilhões.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradeço o
aparte do nobre colega.
Sr. Presidente, outro assunto de que desejo
tratar como representante do Distrito Federal é o que
diz
respeito
à
declaração
feita
pelo
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atual Presidente da COFAP no sentido de que não
vai servir ao Presidente da República ou ao Govêrno
e sim, ao povo do Distrito Federal.
Francamente, não consigo compreender como
um auxiliar da confiança do Govêrno pode deixar de
servir ao Presidente da República e servir apenas ao
povo. Gostaria que o nobre Líder da Maioria
esclarecesse êsse aspecto. Auxiliar da confiança –
na minha concepção, é aquêle que, quando, por uma
circunstância qualquer, desmerece no conceito do
seu chefe, ou dêle discorda, procede como o
General Ururahy Magalhães: abandona o cargo.
Se o novo Presidente da COFAP não vai servir
ao Presidente da República nem ao Govêrno, mas
apenas ao povo, não sei se estaremos de parabéns;
pois não concebo possa bem servir a êsse povo sem
se preocupar com o seu chefe e com o Govêrno.
Não sou da Oposição – digo entre parênteses;
continuo dando meu modesto mas sincero apoio ao
Govêrno. Pergunto, entretanto: estará o Presidente
Juscelino Kubitschek tão fraco, ou merecerá sua
administração tantos reparos que um auxiliar recém
nomeado se apressa em dizer que não vai servir ao
Govêrno nem ao Chefe do Executivo?
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com todo o
prazer.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – A atitude do
Presidente da COFAP demonstra simplesmente que
o Senhor Presidente da República o nomeou com a
condição de atender às necessidades do povo,
dando-lhe carta branca.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – É muito
interessante. Há alguns anos, quando eu era Chefe
da Casa Militar do Presidente Getúlio Var-

gas, o Sr. Guilherme Romano foi nomeado Diretor do
SAPS – aqui está o nobre senador Lourival Fontes
que poderá confirmar o fato. Quando faleceu o
Presidente, apressou-se aquêle Diretor a declarar
que não servia nem ao Dr. Getúlio Vargas nem ao
Govêrno, mas ao Brasil.
Como já lera tal declaração nos jornais, não
me constando o desmentido, causou-me estranheza
vê-la novamente, e desejo esclarecimentos.
Não compreendo o nomeado para cargo de
confiança, ao assumi-lo, diga que não vai servir nem
ao Presidente da República nem ao Govêrno.
Li outra declaração mais séria, Senhores
Senadores: o Presidente da COFAP teria pedido aos
frigoríficos que, em demonstração de confiança,
abastecessem a cidade de carne durante trinta dias,
sem aumento de preço. Decorrido êsse prazo, o
assunto seria definitivamente resolvido, dando-se ou
negando-se a majoração.
A noticia é incontestàvelmente auspiciosa.
Vamos ter carne à mesa, e aquêles que têm filhos
pequenos ou netos – os meus são muitos – sabem
como é difícil conseguir um quilo de carne para êles.
Mas, pergunto, existe ou não a carne? Se existe
e não foi fornecida ao povo, porque os frigoríficos não
quiseram, há crime e alguém tem de ser punido.
Torno a indagar: estará o Govêrno tão fraco
que, sabendo da existência da carne nos frigoríficos,
não teve força para apoderar-se dela e entregá-la ao
consumidor?
Se é possível proposta dessa natureza, se, de
fato, foi pedido aos frigoríficos que nos forneçam
carne durante trinta dias, para depois discutir-se o
aumento de preço, então alguma promessa haverá
atrás dessa proposta e ninguém poderá prever qual
será o acréscimo.
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Como elemento do povo, gostaria que o nobre
Líder da Maioria nos explicasse o que efetivamente
se passa. Estou lendo tantas acusações, tantas
críticas severas.
Li, nos jornais, depoimentos de pessoas
autorizadas formulando acusações ao Govêrno e
afirmando que fôrças ocultas, elementos estranhos,
andaram rondando o Palácio, a fim de impedir a
ação eficiente da COFAP.
Se se declara que os frigoríficos podem
fornecer carne, durante trinta dias, aos preços atuais,
não há fugir que êsse gênero de primeira
necessidade existe; e, neste caso, como explicar não
seja êle entregue ao consumo?
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
transmitir ao velho companheiro, General Ururahy
Magalhães, que, durante mais de quarenta anos,
lutou por manter um nome honrado, dedicado em
bem servir à coletividade, meu abraço de
solidariedade. Se não venceu essa batalha, não
houve desdouro na derrota. Não resolveu o problema
talvez em virtude de circunstâncias superiores às
suas possibilidades; mas, está provado que envidou
os maiores esforços e abandonou a chefia da
COFAP, como se costuma dizer hoje em dia, com as
mãos limpas.
Desejo ainda, embora pareça que formulei
críticas ao Govêrno da República, levar ao
Presidente Juscelino Kubitschek meu modesto
aplauso pela magnífica repercussão que teve, e está
tendo, na classe menos favorecida, a idéia de Sua
Excelência de percorrer as feiras e verificar como o
povo sofre. Se S. Exa. dispusesse de mais tempo e
de melhores assessores, já teria sido informado de
que as famílias iniciam as filas nas portas
dos açougues a uma, duas e três horas da
madrugada, a fim de conseguirem – quando
conseguem – um pouquinho de carne, porque,
normalmente, ao raiar do dia, quando atingem
determinada distância do estabelecimento comer-

cial, são cientificadas de haver a carne acabado.
Êsse mesmo povo paga Cruzeiros 85,00 por
quilo de feijão, nas feiras de Copacabana; e até
Cruzeiros 91,00 em outros locais de venda; não tem
água, apesar de todos os esforços, porque ou há
rutura dos encanamentos ou outra qualquer
ocorrência. O fato é que ou cai aos pingos, como
acontece em minha residência, ou desaparece
totalmente.
Repito, se o Sr. Presidente da República
tivesse melhores assessores, já teria sido informado
há mais tempo, do que vai pelo Rio de Janeiro, da
onda de descontentamento que lavra nas classes
pobres, enfim, há muito teria percorrido as feiras
para dar-nos, pelo menos, apoio moral, como agora
sucedeu, através da ordem para que as autoridades
responsáveis solucionassem, urgentemente, os
problemas que afligem o povo. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente. (Pausa).
Em discussão a Redação Final, constante do
Parecer nº 664, lido no Expediente.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, da Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
referente ao Estado. Maior das Fôrças Armadas –
Anexo nº 4, Subanexo nº 4.03, redação oferecida
pela Comissão de Finanças em seu Parecer nº 639,
de 1959.
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O SR. PRESIDENTE: – A discussão foi
encerrada na sessão anterior.
Em votação a Redação Final.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.

O projeto volta à Câmara dos Deputados.
Para
acompanhar,
na
Câmara
dos Deputados, as emendas do Senado,
designo o Sr. Senador Fernando Corrêa,
Relator
da
matéria
na
Comissão
de
Finanças.

É a seguinte a Redação Final aprovada:
Redação Final da emenda substitutiva do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da Unido para o exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 –
Poder Executivo – Subanexo 4.03 – Estada Maior das Fôrças Armadas.
Discrimine-se em cada dotação, a quantia atribuída ao Estado-Maior das Fôrças Armadas e à Escola
Superior de Guerra, de sorte que o subanexo tenha a seguinte redação:
Rubricas da Despesa
Despesa Ordinária
VERBA 1.0.00 – CUSTEIO
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil
Subconsignações:
1.1.04 – Salários de mensalistas
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................................
2) Escola Superior de Guerra ................................................................
1.1.00 – Auxílio-doença
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................................
2) Escola Superior de Guerra ................................................................
1.1.10 – Diárias
2) Escola Superior de Guerra ................................................................
1.1.14 – Salário-famílía
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................................
2) Escola Superior de Guerra ................................................................

Dotação
Fixa
Variável
Cr$
Cr$

794.400
3.216.000
4.010.400
12.000
18.000
30.000
20.000
75.000
300.000
375.000
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Rubrica da Despesa
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ........................................
2) Escola Superior de Guerra .....................................................
1.1.18 – Gratificação pela representação de gabinete
2) Escola Superior de Guerra ....................................................
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço
1) Estado-Maior das Forças Armadas ........................................
2) Escola Superior de Guerra ....................................................
1.1.26 – Gratificação de representação
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ........................................
2) Escola Superior de Guerra .....................................................

Fixa
Cr$

Dotação

Variável
Cr$

40.000

70.800
110.800
45.360

127.380
18.000
145.380
400.000
700.000
1.100.000

1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959)
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ........................................
2) Escola Superior de Guerra .....................................................
1.1.28 – Gratificação especial p/ complementação de salário-mínimo (art.
5º, parágrafo único da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959)
2) Escola Superior de Guerra .......................................................
Total da Consignação-1.1.00
Consignação 1.2.00 – Pessoal Militar
Subconsignações:
1.2.04 – Gratificações Militares
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..........................................
2) Escola Superior de Guerra .......................................................

238;320
964.800
1.203.120

7.116.380

76.320

8.500.000
2.000.000
10.500.000
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Rubrica da Despesa
1.2.06 – Diárias
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..............................
1.2.10 – Substituições
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...............................
Total da Consignação 1.2.00 ...................................................

Fixa
Cr$

Dotação

Variável
Cr$
80.000

10.680.000

100.000

Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Subconsignações:
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, ensino e educação
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...............................
2) Escola Superior de Guerra ............................................
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e desinfecção
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...............................
2) Escola Superior de Guerra
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...............................
2) Escola Superior de Guerra ............................................
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de
aparelhos
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...............................
2) Escola Superior de Guerra ............................................
1.3.08 – Gêneros de alimentação e artigos para fumantes
1.3.10 – Matérias-primas
e
produtos
manufaturados
ou
semimanufaturados, destinados a qualquer transformação.

450.000
450.000
900.000
220.000
220.000
440.000
200.000
260.000
460.000
300.000
300.000
600.000
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Rubrica da Despesa
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ................................
2) Escola Superior de Guerra .............................................

Fixa
Cr$

Dotação

1.3.11 – Produtos
químicos,
biológicos,
farmacêuticos
e
odontológicos; artigos cirúrgicos e outros de uso nos
laboratórios
2) Escola Superior de Guerra .............................................
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos e acessórios; roupa
de cama, mesa e banho
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ................................
2) Escola Superior de Guerra .............................................
Consignação 1.4.00 – Material Permanente
Subconsignações:
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes
1) Estado-Maior das Fórças Armadas ..................
2) Escola Superior de Guerra ...............................
1.4.05 – Materiais e acessórios para instalações elétricas
2) Escola Superior de Guerra .................................
1.4.06 – Material e acessórios para instalação, conservação e
segurança dos serviços de transporte, de comunicação, de
canalização e de sinalização; Material para extinção de
incêndio
2) Escola Superior de Guerra

Variável
Cr$
900.000
700.000
1.600.000

50.000

8.230.000

80.000
100.000
180.000

80.000
120.000
200.000
30.000

30.000
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Rubrica da Despesa
1.4.08 – Material artístico; instrumentos de músicas; insígnias, flâmulas e
bandeiras
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ......................................
2) Escola Superior de Guerra ...................................................
1.4.09 – Utensílios de copa; cozinha, dormitório e enfermaria
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ......................................
2) Escola Superior de Guerra ...................................................
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e
gabinete técnico ou científico
1) Escola Superior de Guerra .....................................................
1.4.12 – Mobiliário em geral
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.......................................
2) Escola Superior de Guerra ...................................................
Total da Consignação 1.4.00 ......................................................

Fixa
Cr$

Dotação
Variável
Cr$
10.000
80.000
35.000
70.000
105.000
50.000
60.000
80.000
140.000
645.000

Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.01 – Acondicionamento e transporte de encomendas, cargas e animais em
geral
1) Escola Superior de Guerra ...................................................
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e de suas bagagens, pedágios
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ......................................
2) Escola Superior de Guerra ...................................................

460.000
150.000
1.000.000
1.150.000
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Rubrica da Despesa
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações
periódicas
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .............................................
2) Escola Superior de Guerra ..........................................................
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .............................................
2) Escola Superior de Guerra ..........................................................
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene; taxas de água, esgôto e lixo
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .............................................
2) Escola Superior de Guerra ..........................................................
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .............................................
2) Escola Superior de Guerra ..........................................................
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .............................................
2) Escola Superior de Guerra ..........................................................
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, porte postal, assinatura de
caixas postais
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .............................................
2) Escola Superior de Guerra ..........................................................

Fixa
Cr$

Dotação

Variável
Cr$
5.000
20.000
25.000
70.000
80.000
150.000
50.000
35.000
85.000
500.000
500.000
1.000.000
70.000
170.000
240.000
120.000
62.000
182.000
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Rubrica da Despesa
1.5.13 – Seguros em geral
2) Escola Superior de Guerra .............................................................
Total da Consignação 1.5.00 ................................................................
Consignação 1.8.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ................................................
2) Escola Superior de Guerra .............................................................
1.6.04 – Festividades, recepções, hospedagens e homenagens
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ................................................
2) Escola Superior de Guerra .............................................................
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou reservado
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..............................................
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal
1) Despesas c/ técnicos, instrutores, professôres, conferencistas e
pessoal auxiliar; manutenção de cursos; especialização no
exterior de professores e instrutores e vinda de técnicos
estrangeiros
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..............................................
2) Escola Superior de Guerra ...........................................................
1) Abono Provisório (art. 3º, letra g, da Lei nº 3.531, de 19-1-1959)
2) Escola Sup. de Guerra .................................................................

Fixa
Cr$

Dotação
Variável
Cr$

3.342.000

50.000

24.000
20.000
44.000
145.000
55.000
200.000
140.000

600.000
5.200.000
5.800.000
598.100
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Rubrica da Despesa
2) Gratificação especial para complementação de salário-mínimo
(art. 5º da Lei nº 3.531, de 19-1-1959)
2) Escola Sup. de Guerra ..........................................................
1.6.13 – Serviços educativos e culturais
Excursões e estudos de professôres e alunos da Escola
Superior de Guerra
2) Escola Sup. de Guerra
1.6.15 – Representação e propaganda no exterior
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ................................................
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa Nacional
1) Manobras Militares
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................
2) Escola Sup. de Guerra .......................................................
1.6.24 – Diversos
1) Despesas com o Serviço de Assistência Religiosa das Fôrças
Armadas
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................
Total da Consignação 1.6.00 ................................................................
Total da Verba 1.0.00 ...........................................................................
VERBA 2.0.00 – TRANSFERÊNCIAS
Consignação 2.6.00 – Transferências Diversas
Subconsiganção:
2.6.05 – Diversos
1) Despesas de qualquer natureza com a manutenção e
funcionamento da Comissão Militar Mista Brasil-Estados Unidos
(Acôrdo de Assistência Militar entre o Brasil e os Estados Unidos,
promulgado pelo Decreto nº 33.044, de 15-6-1953)

Fixa
Cr$

Dotação
Variável
Cr$
298.300
896.400

5.500.000
900.000
1.800.000
2.000.000
3.800.000

15.320.400
45.333.780

40.000
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Rubrica da Despesa
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .....................................................
2) Escola Sup. de Guerra ........................................................................
Total da Consignação 2.6.00 .....................................................................
Total da Verba 2.0.00 ................................................................................
Total das Despesas Ordinárias .................................................................
Despesas de Capital
VERBA 4.0.00 – INVESTIMENTOS
Consignação 4.1.00 – Obras
Subconsignação:
1.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com
bens imóveis
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..................................................
2) Escola Superior de Guerra
Total da !Consignação 4.1.00 ....................................................................
Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Subconsignações:
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..................................................
2) Escola Superior de Guerra ...............................................................
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, ambulâncias e jipes
2) Escola Superior de Guerra ...............................................................
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com
equipamentos
1) Para reparos e conservação de elevadores
1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..........................................
Total da Consignação 4.2.00 .....................................................................
Total da Verba 4.0.00 ................................................................................
Total das Despesas de Capital ..................................................................
Total Geral .................................................................................................

Dotação
Fixa
Variável
Cr$
Cr$
500.000
–
500.000
500.000
45.853.780

100.000
100.000
200.000
200.000

120.000
120.000
240.000
7.500.000

60.000
7.800.000
8.000.000
8.000.000
53.833.780
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Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº
4 – Subanexo 4.07 – Poder Executivo – Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica, tendo
Pareceres da Comissão de Finanças, sob ns. 582 e
628, de 1959, favorável ao projeto e contrário à
Emenda de Plenário (nº 1).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
subanexo, sem prejuízo da emenda.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
Está aprovado.
Em votação a emenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350-59, na Câmara), que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1959, Subanexo 4.07 – Conselho Nacional de Águas
e Energia Elétrica.
(Publicado em suplemento).
É a seguinte a emenda rejeitada:

Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara, nº 67, de 1959 (nº 350-59, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
referente ao Anexo nº 4 – Poder Executivo –
Subanexo 4.08 – Conselho Nacional do Petróleo,
tendo Pareceres Favoráveis ao projeto e à Emenda
de Plenário, sob ns. 587 e 624, de 1959, da
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
subanexo, sem prejuízo da emenda.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em votação a emenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
A matéria volta à Comissão de Finanças para
Redação Final.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350-59, na Câmara dos Deputados), que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960 – Subanexo 4.08 – Conselho
Nacional do Petróleo.
(Publicado em Suplemento).
É a seguinte a emenda aprovada:

Nº 1

Nº 1

4.1.00 – Obras
1.6.00 – Encargos Diversos
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
despesas de emergência com bens imóveis.
de programas, serviços e trabalhos específicos
Suprima-se a dotação proposta de Cr$
5) Para os estudos e planejamentos da
30.000,00.
indústria petroquímica na Bahia.
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Onde se lê:

São as seguintes as emendas aprovadas:

Cr$ 1.000.000,00

Nº 1 (CF)

Leia-se:

1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
Votação, em discussão única, do Projeto de
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou reservado
Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na
Inclua-se:
2) Para aplicação a cargo do S.F.I.C.I. – Cr$
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa
5.000.000,00.
da União para o exercício financeiro de 1960,
Cr$ 2.000.000,00

na parte referente ao Anexo nº 4 – Poder Executivo
–

Subanexo 4.09

Nacional,

tendo

– Conselho
Pareceres

da

de

Segurança

Comissão

de

Finanças: nº 583, de 1959 – favorável ao projeto,
com as Emendas que oferece de ns. 1-CF e 2-CF; e
nº 629, de 1959 – favorável à Emenda de Plenário
(nº 3).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
subanexo, sem prejuízo das emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em votação as Emendas números 1 a 3.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
Volta a matéria à Comissão de Finanças para
Redação Final.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959
(nº 350, de 1959, na Câmara), que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1959 – Anexo nº 4 – Poder Executivo
–

Subanexo 4.09

– Conselho

Nacional.
(Publicado em Suplemento).

de

Segurança

Nº 2 (CF)
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
2) Govêrnos Municipais.
1) Para aplicação a cargo da Comissão
Especial da Faixa de Fronteiras, de acôrdo com o
disposto na Lei nº 2.597, de 12-9-55.
Onde se diz:
2) nos têrmos do art. 4º da Lei nº 2.587-55 –
Cr$ 175.000.000,00.
Diga-se:
2) nos têrmos do art. 4º da Lei nº 2.597-55 –
Cr$ 200.000.000,00.
Nº 3
1.4.00 – Material Permanente
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes
Onde se lê:
Cr$ 90.000,00
Leia-se:
Cr$ 100.000,00.
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 28, de 1959, que concede ao
Presidente da República licença para se ausentar do
País (matéria em regime de urgência, nos têrmos do
art. 330, letra "b", do Regimento Interno),
dependendo de Pareceres das Comissões: de
Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto depende de
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e de Relações Exteriores.
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Peço o parecer das Comissões de
Constituição e Justiça e Relações Exteriores.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (pela
ordem) (*): – Sr. Presidente, fui designado há poucos
instantes para relatar o Projeto de Decreto Legislativo
nº 28, de 1959. Meu parecer já redigido está sendo
datilografado. Consulto à Mesa se concede o prazo de
quinze minutos enquanto o trabalho é concluído;
entretanto, se o Regimento permitir, poderei emitir
parecer verbalmente. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de hoje à
tarde, a Comissão de Constituição e Justiça pediu
prazo menor de duas horas para apresentar o
parecer; e como o Regimento do Senado permite o
prazo de duas horas, atendo ao pedido do novo
prazo, formulado pelo nobre Senador Argemiro de
Figueiredo. Vou levantar a sessão por quinze minutos.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradecido a V. Exa., Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Está suspensa a
sessão.
Levanta-se a sessão às 21 horas e 32 minutos
e reabre-se às 21 horas e 47 minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a sessão.
Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça
enviado à Mesa.
É lido o seguinte:

1959 (na Câmara nº 30-B-1959), que concede ao
Presidente da República licença para ausentar-se do
território nacional.

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 30-B, de
1959, concede ao Presidente da República, Sr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira, licença para
ausentar-se do território nacional no período de maio
a julho de 1960, a fim de comparecer a Portugal para
assistir às comemorações do 5º Centenário da Morte
do Infante Dom Henrique.
O projeto tem arrimo na Constituição da
República, obedece a processo regular, e, quanto ao
mérito, merece caloroso apoio, de vez que visa
estreitar, cada vez mais, as nossas relações
diplomáticas e afetivas com a grande nação
portuguêsa.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1959.
– Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de
Figueiredo, Relator. – Ruy Carneiro. – Jefferson de
Aguiar. – Menezes Pimentel. – Milton Campos. – Rui
Palmeira.
O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da
douta Comissão de Relações Exteriores.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
designo Relator na Comissão de Relações
Exteriores, o nobre Senador Rui Palmeira.
O SR. RUI PALMEIRA: – Sr. Presidente,
PARECER
designado Relator na Comissão de Relações
Nº 665, DE 1959
Exteriores para o Projeto de Decreto Legislativo nº
28, que autoriza o Exmo. Sr. Presidente da
Da Comissão de Constituição e Justiça, República a visitar a Nação Portuguêsa, oferecemos
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de parecer favorável à proposição, indicando, no
entanto, a conveniência de corrigir-se contradição
__________________
existente entre a mensagem e o projeto através da
(*) – Não foi revisto pelo orador.
seguinte:
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EMENDA
No art. 1º, onde se lê: "...entre maio e julho..."
leia-se:
"...de 15 de maio a 15 de julho".
Aprovada a emenda, estaremos plenamente
de acôrdo com o projeto. Êste o nosso parecer.
(Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Apresentada emenda
ao projeto, solicito à Comissão de Constituição e
Justiça emita parecer sôbre ela.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr.
Presidente, a Comissão de Constituição e Justiça
manifesta-se favoràvelmente à emenda agora
apresentada.
É constitucional e, sobretudo, preenche falha
do projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e a emenda. (Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em votação a emenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
O projeto aprovado com a emenda da
Comissão de Relações Exteriores vai à Comissão de
Redação.
Votação,
em
discussão
única,
do
Requerimento nº 406, de 1959, do Sr. Senador
Filinto Müller, solicitando a transcrição, nos Anais, do
discurso proferido pelo Governador do Estado de
São Paulo na VII Conferência dos Governadores, da
Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Em virtude da deliberação do Plenário, o
referido discurso será transcrito nos Anais do
Senado.
Votação,
em
discussão
única,
do
Requerimento nº 407, de 1959, dos Srs. Senadores
Lameira Bittencourt, Argemiro de Figueiredo e João
Villasbôas (Líderes, respectivamente, do PSD, do
PTB e da UDN), solicitando urgência, nos têrmos do
artigo 330, letra "b", do Regimento Interno para a
organização do Quadro de Material Bélico das Armas
de Comunicações e de Engenharia do Exército,
regula as condições de extinção do Quadro de
Técnicos da Ativa, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Em face da deliberação do Plenário, passa-se
à votação imediata do Projeto de Lei da Câmara nº
92, de 1959.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 92, de 1959, que dispõe sôbre a criação e
organização do Quadro de Material Bélico, das
Armas de Comunicações e de Engenharia, regula as
condições de extinção do Quadro de Técnicos da
Ativa, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de
Constituição e Justiça considerou inconstitucional o
parágrafo único do art. 6º do projeto.
Em
discussão
a
preliminar
da
constitucionalidade.
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr.
Presidente, como V. Exa. acaba de anunciar, a douta
Comissão de Constituição e Justiça, em brilhante
parecer da lavra do eminente Senador Jefferson de
Aguiar, concluiu pela perfeita constitucionalidade do
projeto em discussão, ressalvando, porém, que o
parágrafo único do artigo 6º é flagrantemente
inconstitucional, por encerrar delegação de poderes,
vedada taxativamente pelo art. 36 da Carta Magna.
Estou de pleno acôrdo com a conclusão do
pronunciamento dêsse ilustrado órgão técnico desta
Casa, mas permito-me solicitar do Plenário a
aprovação do projeto sem a emenda supressiva do
parágrafo único, porque essa eliminação tanto pode
ser obtida através de emenda – que teria, apenas, o
efeito de retardar o andamento da proposição
encaminhada pelo Executivo à consideração do
Congresso ainda em 1957 – como por meio de veto
presidencial.
Estou devidamente autorizado a garantir ao
Senado que o Sr. Presidente da República, em face
da evidente inconstitucionalidade, tão bem argüida
pela ilustrada Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, oporá, seu veto, nos têrmos da
Constituição, ao dispositivo citado, ou seja, ao
parágrafo único do art. 6º do Projeto nº 92, de 1959.
Vale acrescentar, Sr. Presidente, que êsse
parágrafo único não constava do projeto original, da
iniciativa do Poder Executivo, mas resultou de
emenda apresentada no Senado.
Por essas razões, Sr. Presidente, e com o alto
objetivo de não retardar mais a aprovação de matéria
que constitui uma das leis básicas da organização do
Exército Nacional, solicito do Senado da República
aprove o projeto, reconhecendo-lhe preliminarmente,
a
constitucionalidade,
diante
da
garan__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

tia que estou em condições de dar, como Líder da
Maioria, conseqüentemente, do Govêrno, de que o
parágrafo único do art. 6º será suprimido através da
interferência constitucional do Chefe do Executivo,
por meio de veto (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão
da preliminar da constitucionalidade. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
encerrada.
Em votação o projeto, com a ressalva da
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 6º.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, com essa ressalva, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em
votação
a
preliminar
de
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 6º.
Os Senhores Senadores que consideram
constitucional o parágrafo único do art. 6º, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Foi considerado constitucional.
Aceito o projeto, passa-se à discussão do seu
mérito.
Peço os pareceres das Comissões de
Segurança Nacional e de Finanças.
Sôbre a mesa, designação que vai ser lida
pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lida a seguinte:
Sr. Presidente,
Comunico a V. Exa. que designei o Sr.
Senador Caiado de Castro para relatar o Projeto nº
92-59, ora em regime de urgência. – Sala das
Sessões, em 3 de novembro de 1959. – Jefferson de
Aguiar, Presidente da Comissão de Segurança
Nacional.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o Sr. Senador Caiado de Castro, para emitir
parecer em nome da Comissão de Segurança
Nacional.
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O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr.
Presidente, o Projeto de Lei da Câmara nº 92, de
1959, dispõe sôbre a criação e organização do
Quadro de Material Bélico, das Armas de
Comunicações e de Engenharia do Exército, criadas
pela Lei Básica do Exército nº 2.855; de agôsto de
1959.
Destina-se a proposição a reunir, num
só quadro, todos os oficiais que exerçam
atividades relativas à pesquisa e fabricação
de armamentos. Originária do Executivo,
organizada pelo Estado-Maior do Exército
que estudou meticulosamente o assunto,
mereceu parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa. A Comissão
de Segurança Nacional nada tem que opor.
Parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gaspar Velloso, para dar parecer em nome
da Comissão de Finanças.
O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr.
Presidente, com referência ao Projeto de Lei da
Câmara nº 92, de 1959, que dispõe sôbre a criação
e organização do Quadro de Material Bélico das
Armas de Comunicações e de Engenharia do
Exército, regula as condições de extinção do
Quadro de Técnicos da Ativa e dá outras
providências, reuni a Comissão de Finanças que, por
unanimidade dos seus membros presentes,
considerou o projeto, dando-lhe parecer favorável.
(Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão
do projeto. (Pausa).
Não havendo mais nenhum Senhor Senador
que queira discutir o mérito do projeto, declaro
encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 92, DE 1959
(Nº 3.561-E, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sôbre a criação e organização do Quadro
de Material Bélico, das Armas de Comunicações e de
Engenharia, regula as condições de extinção do
Quadro de Técnicos da Ativa, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º É criado, no Exército, o Quadro de
Material Bélico.
Art. 2º O Quadro de Engenheiros Militares,
referido nos arts. 49 e 59 da Lei de Organização
Básica do Exército (Lei nº 2.851, de 25 de agôsto de
1956), é constituído pelos engenheiros das
categorias de industriais, geógrafos, de construção e
de comunicações, diplomados pelo Instituto Militar de
Engenharia, na forma prevista pelo respectivo
regulamento.
Art. 3º Os engenheiros militares, para efeito de
organização militar, de função e de acesso, passam
a integrar:
a) os industriais, o Quadro de Material Bélico;
b) os de comunicações, a Arma de
Comunicações;
c) os de construção e os geógrafos, a Arma de
Engenharia.
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado a criar
novas categorias de engenheiros militares, grupar
especialidades ou estabelecer outras, de acôrdo com
as necessidades militares ou a evolução da tecnologia.
Art.
5º
A
atual
Diretoria
de
Pesquisas
Tecnológicas
passa
a
de-
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nominar-se Diretoria de Estudos e Pesquisas
Tecnológicas.
Parágrafo único. À Diretoria de Estudos e
Pesquisas Tecnológicas cabe a direção e
coordenação dos estudos, pesquisas, provas e
outras atividades relativas ao material.
Art. 6º É criado o Instituto Militar de Engenharia
(IME), subordinado à Diretoria de Estudos e
Pesquisas Tecnológicas, abrangendo a Escola
Técnica do Exército e o Instituto Militar de Tecnologia.
Parágrafo único. A organização do Instituto
Militar de Engenharia será objeto de ato do Poder
Executivo.
TÍTULO II
DO QUADRO DE MATERIAL BÉLICO
CAPÍTULO I
ATRIBUIÇÕES GERAIS
Art. 7º O Quadro de Material Bélico tem por
finalidade:
a) reunir num só quadro todos os oficiais que
exerçam atividades relativas à pesquisa e ao estudo,
fabricação,
recuperação,
armazenamento
e
manutenção do material bélico: armamento,
munições e explosivos, material de guerra química,
instrumentos e equipamentos de observação e de
direção do tiro, viaturas, combustíveis e lubrificantes;
b) prover as necessidades em pessoal
especializado para o exercício de funções de
direção, chefia ou comando e execução em órgãos
da alta administração do Ministério da Guerra,
diretorias incumbidas do suprimento, manutenção e
fabricação de material bélico, serviços dos grandes
comandos, fábricas, arsenais, parques e depósitos,
bem como unidades de manutenção.
Parágrafo único. As funções nas organizações que
tratam especìficamente da manutenção e do provimento
do material de engenharia e de comunicações,
mesmo as integrantes da Diretoria Geral de

Material Bélico, são privativas do pessoal das
respectivas Armas.
CAPÍTULO II
FORMAÇÃO E ACESSO DOS
OFICIAIS
Art. 8º A formação do oficial de material bélico
será feita na Academia Militar das Agulhas Negras,
de acôrdo com o seu regulamento.
Art. 9º O oficial subalterno de material bélico
será chamado com tôda a sua turma de formação da
Academia Militar das Agulhas Negras, para cursar,
no Instituto Militar de Engenharia, uma das
especialidades industriais.
Art. 10. O oficial de material bélico ficará
sujeito
a
um
curso
equivalente
ao
de
aperfeiçoamento para os oficiais das Armas.
Art. 11. O acesso ao generalato exigirá do
oficial de material bélico, curso de Estado-Maior
para engenheiro militar, feito na Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército, com a
finalidade de proporcionar ao oficial conhecimentos
relativos às atribuições e funcionamento dos altos
escalões de comando, particularmente sob o aspecto
logístico.
Art. 12. O acesso no Quadro de Material
Bélico será processado da mesma forma que
nos quadros das Armas, de acôrdo com a Lei
de Promoção dos Oficiais do Exército, e sujeito
às condições de equilíbrio entre os vários
quadros.
Art. 13. O efetivo em oficiais do
Quadro de Material Bélico será fixado em
lei, conjuntamente com o dos quadros das
Armas.
Art. 14. As funções do Quadro de Material
Bélico serão distribuídas, como para os oficiais
combatentes, na forma estabelecida pelo art.
50 e seus parágrafos da Lei de Organização
Básica do Exército (Lei nº 2.851, de 25 de agôsto de
1956).
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CAPÍTULO III

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

DA ARMA DE COMUNICAÇÕES

Art. 15. Os oficiais do Quadro de Técnicos
da Ativa, em extinção, diplomados engenheiros
pela
Escola
Técnica
do
Exército,
nas
especialidades
de
Armamento,
Automóvel,
Metalurgia, Química, Eletricidade e Eletrônica,
poderão optar pelo Quadro de Material Bélico,
em condições a serem estabelecidas pelo
Poder Executivo, continuando, porém, vinculados
aos quadros de origem para efeito de
promoção.
Parágrafo único. A promoção dos oficiais
incluídos no Quadro de Material Bélico, de acôrdo
com êste artigo, continuará a ser regulada pelas
normas estabelecidas na Lei de Promoção dos
Oficiais do Exército para os oficiais do Quadro de
Técnicos da Ativa.
Art. 16. Os oficiais referidos no art. 15 da
presente lei, que não optarem pelo Quadro de
Material Bélico, permanecerão na situação em
que se encontram, no concernente a quadros e
funções.
Art. 17. O Poder Executivo promoverá,
tendo em vista a conexão de currículos dos
cursos da Academia Militar das Agulhas Negras
e do Instituto Militar de Engenharia, as
medidas adequadas à execução do art. 9º desta
lei.
Art. 18. Enquanto não tiverem acesso ao
Instituto Militar de Engenharia turmas oriundas da
Academia Militar das Agulhas Negras, habilitadas na
forma estipulada nesta lei, o recrutamento dos
engenheiros industriais continuará a ser feito
entre os oficiais das Armas matriculados naquele
Instituto, nas condições estabelecidas pelo seu
regulamento.
Parágrafo único. Ao concluírem o curso com
aproveitamento, êsses oficiais serão incluídos no
Quadro de Técnicos da Ativa, em extinção,
aplicando-se-lhes o que estabelecem os arts. 15 e
seu parágrafo e 16 desta lei.

CAPÍTULO I
ATRIBUIÇÕES GERAIS
Art. 19. A Arma de Comunicações é
organizada e preparada para:
a) instalar e explorar os vários meios e
sistemas de comunicações necessários ao exercício
do comando, na paz e na guerra;
b) encarregar-se das atividades de fotografia e
cinematografia, bem como da busca de informes
através do Serviço de Escuta e Localização;
c) realizar o suprimento e a manutenção do
material especializado;
d) incumbir-se das atividades concernentes ao
estudo e fabricação do material de comunicações;
e) cooperar na instalação e exploração dos
sistemas de comunicações nacionais, estimulando,
inclusive, o seu progresso técnico.
CAPÍTULO II
CONSTITUIÇÃO
Art. 20. A Arma de Comunicações compreende:
a) órgãos de direção do Serviço de
Comunicações;
b) Tropa de Comunicações;
c) órgãos de execução do Serviço de
Comunicações.
Art. 21. Os órgãos de direção do Serviço de
Comunicações são constituídos das diretorias
incumbidas da direção, coordenação e fiscalização
das atividades de serviço desenvolvidas pela Arma
de Comunicações.
Art. 22. A Tropa de Comunicações é constituída
de unidades e subunidades de comunicações.
Art. 23. Os órgãos de execução do Serviço de
Comunicações são constituídos dos serviços de
comunicações dos Grandes Comandos, das fábricas
de material de comunicações e das organizações
próprias do Serviço de Comunicações.
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CAPÍTULO III
FORMAÇÃO E ACESSO DOS OFICIAIS
Art. 24. A formação básica do oficial de
comunicações será feita na Academia Militar das
Agulhas Negras, de acôrdo com as prescrições do
respectivo regulamento.
Art. 25. O oficial subalterno de comunicações
será chamado, com tôda a sua turma de formação
da Academia Militar das Agulhas Negras, para fazer
o curso de engenheiro de comunicações, no Instituto
Militar de Engenharia.
Art. 28. O oficial de comunicações ficará
sujeito ao curso de aperfeiçoamento ou seu
equivalente e ser-lhe-á facultado fazer o Curso de
Comando e Estado-Maior do Exército.
Art. 27. As funções de oficial de comunicações
nos corpos de tropa serão exercidas por oficiais das
respectivas Armas, habilitados com o curso da
Escola de Comunicações.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 28. O efetivo do Quadro de Oficiais da
Arma de Comunicações estará compreendido no
efetivo dos quadros das Armas, que fôr fixado em lei.
Art. 29. Serão incluídos na Arma de
Comunicações:
a) os oficiais habilitados no Curso de
Comunicações da Academia Militar das Agulhas Negras;
b) os oficiais subalternos ou capitães das
Armas possuidores do Curso "A" ou do Curso de
Oficiais de Comunicações da Escola de
Comunicações do Exército, que apresentarem opção
irrevogável pela Arma de Comunicações, na forma a
ser regulada pelo Poder Executivo;
c) os oficiais engenheiros de comunicações,
do Quadro de Técnicos da Ativa, em extinção,
que apresentarem opção na conformidade
da
letra
b
dêste
artigo,
bem
como

os que concluírem o curso dessa especialidade nas
condições do artigo 34 da presente lei;
d) os oficiais superiores da Arma de
Engenharia, possuidores do Curso "A" ou do Curso
de Oficial de Comunicações da Escola de
Comunicações do Exército, que tenham servido pelo
menos durante dois anos na Escola de
Comunicações em corpo de tropa ou órgãos de
serviço pertinente às Comunicações, e que
apresentarem opção na conformidade da letra b
dêste artigo.
Art. 30. Os engenheiros de comunicações,
do
Quadro
de
Técnicos
da
Ativa,
em
extinção, que não optarem pela Arma de
Comunicações, permanecerão na situação em
que se encontram no que concerne a quadros e
funções.
Art. 31. A promoção dos oficiais incluídos
na Arma de Comunicações, de acôrdo com as
letras b, c e d do art. 29, será regulada pelas
normas estabelecidas na Lei de Promoção
dos Oficiais do Exército, para os oficiais do
Quadro de Técnicos da Ativa, ficando, para êsse
efeito, aquêles oficiais vinculados aos quadros de
origem.
Art. 32. Os oficiais superiores da Arma
de Comunicações ficam dispensados das exigências
de arregimentação para efeito de acesso, até
ulterior deliberação, a critério do Ministro da
Guerra.
Art. 33. Os oficiais que optarem pela Arma
de Comunicações ficarão sujeitos ao curso
de aperfeiçoamento, na forma da legislação
existente, e ser-lhes-á facultado fazer o Curso de
Comando
e
Estado-Maior,
nas
condições
estabelecidas pelo regulamento da respectiva
escola, porém sem restrições concernentes à
arregimentação.
Parágrafo único. O curso de aperfeiçoamento
não será exigido dos oficiais que já o fizeram
nas armas de origem e dos demais oficiais
matriculados na Escola Técnica do Exército antes
da vigência do Decreto nº 40.255, de 31 de ou-
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tubro de 1956 e que venham a ser diplomados
engenheiros de comunicações.
Art. 34. Enquanto não tiverem acesso ao
Instituto Militar de Engenharia turmas oriundas da
Academia Militar das Agulhas Negras, habilitadas no
curso de Comunicações, continuarão a ser
matriculados no Curso de Engenheiro de
Comunicações oficiais de qualquer Arma nas
condições estabelecidas pelo regulamento daquele
instituto, porém sem restrições de idade e pôsto.
§ 1º Ao serem matriculados no 1º ano do
Instituto Militar de Engenharia, êsses oficiais deverão
declarar que aceitam transferência para a Arma de
Comunicações, de modo irrevogável, quando tiverem
concluído o curso.
§ 2º Nesse período, a juízo do Ministro da
Guerra, poderá ainda funcionar o Curso de Oficiais
de Comunicações da Escola de Comunicações do
Exército, com a finalidade da letra b do art. 29 desta
lei.
TÍTULO IV
DA ARMA DE ENGENHARIA
CAPÍTULO I
ATRIBUIÇÕES GERAIS

a exploração de vias de transporte, edificações,
fortificações, saneamento, instalação e patrimônio
imobiliário, que se relacionem com as necessidades
do Exército e com a sua participação nos
empreendimentos de interêsse nacional;
e) exercer atividades referentes ao estudo dos
assuntos cartográficos, à elaboração de mapas
necessários ao Exército e à participação dêste no
desenvolvimento do programa cartográfico do País.
CAPÍTULO II
CONSTITUIÇÃO DA ARMA
Art. 36. A Arma de Engenharia compreende:
a) órgãos de direção do Serviço de Engenharia;
b) Tropa de Engenharia;
c) órgãos de execução do Serviço de
Engenharia.
Parágrafo único. O Serviço de Engenharia
abrange os seguintes setores de atividades:
a) obras;
b) vias de transporte;
c) patrimônio;
d) material de engenharia;
e) geográfico.
Art. 37. Os órgãos de direção do Serviço de
Engenharia são constituídos das diretorias
incumbidas da direção, coordenação e fiscalização
das atividades de serviço desenvolvidas pela Arma
de Engenharia.
Art. 38. A Tropa de Engenharia é constituída
de unidades e subunidades de combate e de serviço.
Art. 39. Os órgãos de execução do Serviço de
Engenharia são constituídos dos serviços de
Engenharia dos Grandes Comandos, comissões de
obras de estradas, divisões de levantamento e mais
organizações próprias do Serviço de Engenharia.

Art. 35. A Arma de Engenharia é organizada e
preparada para:
a) aumentar o poder combativo das fôrças em
campanha, por meio de construções, instalações e
destruições, especialmente as que facilitam o esfôrço
ofensivo, ampliam a potência defensiva e melhoram
as condições de bem-estar;
b) prestar assistência técnica nos assuntos
de suas especialidades, às outras Armas e engajarse no combate, pelo fogo, em situações de
emergência;
c) realizar o suprimento e a manutenção do
material especializado e incumbir-se dos tipos de
construções de interêsse militar;
d)
encarregar-se
das
atividades
de
construção
e
planejamento
para do

CAPÍTULO III
FORMAÇÃO E ACESSO DOS OFICIAIS
Art.
oficial

40.
A
formação
básica
de engenharia será feita na
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Academia Militar das Agulhas Negras, de acôrdo
com as prescrição do respectivo regulamento.
Art. 41. O oficial subalterno de engenharia
será chamado, com tôda a sua turma de formação
da Academia Militar das Agulhas Negras, para fazer,
no Instituto Militar de Engenharia, o curso de
engenheiro construtor ou de engenheiro geógrafo.
Art. 42. O oficial de engenharia ficará sujeito
ao curso de aperfeiçoamento ou seu equivalente e
ser-lhe-á facultado fazer o Curso de Comando e
Estado-Maior do Exército.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 43. Os oficiais engenheiros de fortificação
e construção, e geógrafos, do Quadro de Técnicos
da Ativa, em extinção, pertencentes à Arma de
Engenharia, desempenharão funções privativas
dessa Arma, além de outros encargos técnicos que
lhes forem atribuídos.
Parágrafo único. Êsses oficiais permanecerão
no Quadro da Arma mantendo os lugares que
ocupam no Almanaque do Exército, sem número
próprio, e terão seu acesso regulado pelas condições
estabelecidas na Lei de Promoção dos Oficiais do
Exército para os oficiais do Quadro de Técnicos da
Ativa.
Art. 44. Os Oficiais engenheiros de fortificação
e construção, e geógrafos, do Quadro de Técnicos
da Ativa, em extinção, pertencentes às demais
Armas, permanecerão na situação em que se
encontram no que concerne a quadros e funções.
Parágrafo único. Êsses Oficiais poderão optar
pela Arma de Engenharia, em condições a serem
estabelecidas pelo Poder Executivo, continuando,
porém, vinculados aos quadros de origem, para
efeito de promoção.
Art. 45. Aos Oficiais engenheiros de
fortificação e construção, e geógrafos, pertencentes
à Arma de Engenharia, e aos que optarem

por essa Arma na forma do parágrafo único do
art. 44, será facultado fazer o Curso de Comando
e Estado-Maior do Exército nas condições
estabelecidas pelo regulamento da respectiva
escola, porém sem restrições concernentes à
arregimentação e curso de aperfeiçoamento.
Art. 46. O Poder Executivo promoverá, tendo
em vista a conexão de currículos dos cursos de
Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras
e de Engenheiro Construtor e Geógrafo do Instituto
Militar de Engenharia, as medidas adequadas à
execução do art. 41.
§ 1º Enquanto não tiverem acesso ao Instituto
Militar de Engenharia turmas oriundas da Academia
Militar das Agulhas Negras, já submetidas ao
novo currículo, será facultado aos Oficiais de
engenharia fazer o curso de engenheiro de
fortificação e construção ou de engenheiro geógrafo,
nas condições estabelecidas pelo regulamento
daquele instituto, porém, sem restrições de idade e
pôsto.
§ 2º Os Oficiais de engenharia matriculados na
Escola Técnica do Exército ou no Instituto Militar de
Engenharia após a vigência do Decreto nº 40.225, de
31 de outubro de 1956, e que venham a ser
diplomados engenheiros de fortificação e construção,
não serão incluídos no Quadro de Técnicos da Ativa,
em extinção, e estão sujeitos ao que prescreve o art.
42 desta lei.
§ 3º Os Oficiais matriculados na Escola
Técnica do Exército antes da vigência do Decreto
numero 40.225, de 31 de outubro de 1956, e que
venham a ser diplomados engenheiros de fortificação
e construção e engenheiros geógrafos, em
condições anteriores às estabelecidas na presente
lei, serão incluídos no Quadro de Técnicos da Ativa,
em extinção, aplicando-se-lhes o disposto nos arts.
43, 44 e 45 desta lei.
§ 4º O quadro de Oficiais Generais Técnicos
ficará acrescido de :
a) 1 (um) General de Divisão técnico
(engenheiro militar);
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b) 3 (três) Generais de Brigada ténicos
(engenheiros militares);
Art. 47. Na fase de transição, enquanto houver
Oficiais da Arma de Engenharia com formação
anterior à instituída nesta lei e Oficiais engenheiros
de fortificação e construção e geógrafos, do Quadro
de Técnicos da Ativa, em extinção, as funções
privativas de Oficial de engenharia serão exercidas
por Oficiais com a nova formação e:
a) nas unidades de engenharia, quando em
trabalho de natureza permanente, por Oficiais de
engenharia com a formação anterior e por
engenheiros
de
fortificação
e
construção
pertencentes à Arma de Engenharia;
b) nas comissões de estradas, por Oficiais de
engenharia com a formação anterior e por
engenheiros de fortificação e construção;
c) nos órgãos do Serviço Geográfico, por
engenheiros geógrafos;
d) nos mais órgãos, conforme a natureza das
funções, por Oficiais de engenharia com a formação
anterior e por engenheiros de fortificações e
construção e geógrafos.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Art. 48. A movimentação dos Oficiais do
Quadro de Material Bélico obedecerá ao que
prescreve o art. 55 da Lei nº 2.851, de 25 de agôsto
de 1856, em tudo o que lhe fôr aplicável.
Art. 49. Os Oficiais engenheiros de
comunicações, de fortificação e construção e
engenheiros geógrafos, que completarem o curso da
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército,
conforme facultam os artigos 33 e 45 desta lei:
a) passarão a ser relacionados entre os
Coronéis dos Quadros. das Armas, quando atingirem
êsse pôsto, para efeito de promoção a General
combatente, de acôrdo com a legislação existente;
b) deixarão de concorrer à promoção a
General engenheiro militar.

Art. 50. A promoção a General engenheiro
militar será feita entre os Coronéis engenheiros
industriais, bem como entre os Coronéis
engenheiros de comunicações, de fortificação e
construção, e geógrafos, oriundos do Quadro de
Técnicos da Ativa, em extinção, e não abrangidos
pela letra d do art. 49 desta lei, todos considerados
em relação; única e obedecido o que prescreve
a lei que regula as promoções dos oficiais do
Exército.
Art. 51. A promoção a General engenheiro
militar exige dos engenheiros militares o curso
de Estado-Maior a que se refere o art. 11 desta
lei.
Parágrafo único. Êsse curso não será exigido
dos Oficiais oriundos do Quadro de Técnicos da
Ativa, em extinção.
Art. 52. Pertencem ao Quadro de Oficiais da
Arma de Engenharia os oficiais oriundos do
Curso Inicial de Formação de Oficiais Técnicos,
que funcionou na Academia Militar das Agulhas
Negras.
Art. 53. Os Oficiais oriundos do Curso Inicial
de Formação de Oficiais Técnicos e os Oficiais da
Arma de Engenharia, declarados Aspirantes a Oficial
na mesma data, passam a constituir uma única
turma, no Quadro de Oficiais da Arma de
Engenharia.
§ 1º Para a constituição de cada turma, os
Oficiais oriundos do Curso Inicial de Formação de
Oficiais Técnicos são incluídos na respectiva
turma de formação dos oficiais de engenharia, de
tal forma que a cada Oficial de engenharia se
anteponha ou posponha, de acôrdo com a
antiguidade de praça, o seu paralelo, oriundo
do Curso Inicial de Formação de Oficiais
Técnicos.
§ 2º Para a aplicação do que trata
o parágrafo anterior, obedecidas as ordens
de classificação intelectual das respectivas turmas
de formação, ao nº 1 de cada turma de oficiais
de engenharia corresponderá o nº 1 de
cada turma oriunda do Curso Inicial de For-
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mação
de
Oficiais
Técnicos,
seguindo-se
sucessivamente o paralelismo.
§ 3º Os oficiais oriundos do Curso Inicial de
Formação de Oficiais Técnicos não receberão
número no Almanaque do Exército.
Art. 54. Os oficiais oriundos do Curso Inicial de
Formação de Oficiais Técnicos, pertencentes ao
Quadro de Oficiais da Arma de Engenharia, terão
acesso regulado pelas condições e princípios
estabelecidos na Lei de Promoção dos Oficiais do
Exército, para os oficiais do Quadro de Técnicos da
Ativa, em extinção.
Art. 55. Funcionarão, no Instituto Militar de
Engenharia, curso de graduação e de pós-graduação
destinados, respectivamente, à formação e ao
aprimoramento técnico-científico dos engenheiros que
integrarão o Quadro de Material Bélico e os quadros
das Armas de Engenharia e de Comunicações.
§ 1º Nos cursos de graduação serão
matriculados:
a) os oficiais do Quadro de Material Bélico e
os oficiais das Armas de Engenharia e de
Comunicações, para complementação da formação
de engenheiros militares da Ativa;
b) mediante concurso e outras condições a
serem estabelecidas pelo Poder Executivo,
candidatos civis, praças das Fôrças Armadas, oficiais
ou aspirantes a oficial da Segunda Classe da
Reserva, para formação de engenheiros que
integrarão o Quadro da Reserva de Material Bélico
ou os quadros da Reserva da Arma de Engenharia
ou de Comunicações.
§ 2º Nos cursos de pós-graduação, consoante
condições a serem reguladas pelo Poder Executivo,
poderão ser matriculados :
a) os engenheiros militares da Ativa ou da
Reserva;
b) civis, engenheiros diplomados por
escolas
oficiais
ou
reconhecidas
pelo
Govêrno Federal, ou possuidores de títulos
de
cursos
superiores
de
Matemática,
Física, Química e Geologia, mediante indica-

ção de órgão governamental, ou de entidades civis,
industriais ou científicas.
§ 3º Aos alunos matriculados nos cursos de
graduação, na forma estabelecida pela letra b do §
1º dêste artigo, poderá ser concedida uma bôlsa de
estudos de valor equivalente aos vencimentos da
graduação de aspirante a oficial, em condições a
serem reguladas pelo Poder Executivo.
Art. 56. Os civis, as praças das Fôrças
Armadas e os oficiais e aspirantes a oficial da
Segunda Classe da Reserva matriculados no
Instituto Militar de Engenharia na forma da letra b do
§ 1º do art. 55, ao concluírem os cursos de
graduação, serão nomeados primeiros tenentes da
Segunda Classe da Reserva e, de acôrdo com suas
categorias e especialidades, incluídos no Quadro da
Reserva de Material Bélico ou nos Quadros da
Reserva das Armas de Engenharia ou de
Comunicações.
Parágrafo único. Por ato do Poder Executivo
será regulada a situação militar dos alunos de que
trata o presente artigo não só durante a realização
dos cursos de graduação, como também nos casos
de não conclusão dos mesmos.
Art. 57. O número de vagas a ser fixado,
anualmente, pelo Ministro da Guerra, para os cursos
de graduação e de pós-graduação do Instituto Militar
de Engenharia deverá atender, fundamentalmente,
às possibilidades daquele Instituto e à ampla
contribuição para o desenvolvimento da engenharia
nacional.
Art. 58. Os diplomas passados pelo Instituto
Militar de Engenharia terão o mesmo valor dos
passados pelas escolas ou faculdades de
engenharia, reconhecidas ou equiparadas.
Art. 59. O Quadro de Técnicos do Exército,
criado pelo Decreto-lei nº 1.484, de 3 de agôsto de
1939, é considerado em extinção.
§
1º
Os
oficiais-técnicos
da
Reserva
(TR),
incluídos
no
Quadro
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de Técnicos do Exército, mencionado no presente
artigo, passarão a pertencer:
a) os engenheiros industriais, à reserva do
Quadro de Material Bélico;
b) os engenheiros de fortificação e construção
e geógrafos, à reserva da Arma de Engenharia;
c) os engenheiros de comunicações à reserva
da Arma de Comunicações.
§ 2º Os atuais auxiliares técnicos (AT)
continuarão a gozar de todos os direitos e vantagens
que lhes assegurava o Decreto-lei nº 1.484, de 3 de
agôsto de 1939.
Art. 60. O Poder Executivo baixará os atos
complementares à organização do Quadro de
Material Bélico e da Arma de Comunicações e
regulará a aplicação dos arts. 15, 18, 29, 34, 44, 55 e
58 da presente lei, dentro de 120 (cento e vinte) dias
a partir da data de sua publicação.
Art. 61. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão única do Veto nº 6, de 1959, do
Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei
Municipal nº 570, de 1957, que dá nova denominação
a diversas ruas e logradouros do Distrito Federal,
tendo Parecer nº 641, de 1959, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela aprovação do veto.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando usar a
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
A votação se procederá pelo sistema elétrico.
Convido os Senhores Senadores a ocupar os
seus lugares, votando a seguir.
O SR. VICTORINO FREIRE (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, nunca projeto ori-

undo da Câmara dos Vereadores mereceu tão
bem o veto do Sr. Prefeito do Distrito Federal,
como êste que viria estabelecer a maior das
confusões em matéria de nomes de ruas e
logradouros. Só falta do que fazer, justificaria
uma proposição de tal natureza. Mudança de
nomes de ruas, ruas em duplicata e triplicata –
tudo isto fêz a Câmara Municipal. Por isso digo:
nunca um veto do Sr. Prefeito foi tão bem
fundamentado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. CAIADO DE CASTRO (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,
concordo integralmente com o Senador Victorino
Freire e, na qualidade de um dos representantes do
Distrito Federal, peço a atenção dos nobres
Senadores para o projeto vetado, que já provocou
celeuma tremenda em todos os bairros da cidade,
porquanto, ruas com mais de cinqüenta anos tiveram
sua nomenclatura mudada sumàriamente, sem
qualquer razão.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sem qualquer
justificativa.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Ruas que
homenageavam homens notáveis receberam
nomes de pessoas desconhecidas, para favorecer a
determinados Vereadores, ou, então... não sei
explicar, não quero concluir. Pediria, apenas, que o
Senado desse o seu apoio ao Veto nº 6, de 1959,
do Prefeito Sá Freire Alvim, porquanto está
perfeitamente de acôrdo com o interêsse da cidade
e atende ao desejo de grande parte dos moradores
dessas ruas prejudicadas. Entre êsses moradores
estou eu, que resido há mais de trinta anos, numa
rua onde homens notáveis pelo seu saber e pelas
posições ocupadas no Brasil também lá residiram,
como Ministro do Supremo Tribunal Federal,
homens verdadeiramente credores da nossa
dedicação e do nosso respeito. O nome desta
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rua também foi mudado. Sentimos que a confusão
será tremenda e não haverá possibilidade de o
Correio dar vazão às inúmeras reclamações que
surgirão.
Assim, renovo aos Senhores Senadores meu
pedido para que aprovem êste veto, perfeitamente
justo e que corresponde aos desejos da população
do Distrito Federal. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação, que será pelo sistema elétrico.
Os Senhores Senadores que aprovarem o
Veto nº 6, de 1959, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, votarão "sim", e os que o rejeitarem, votarão
"não". (Pausa).
Vai-se proceder à apuração. (Pausa).
Votaram sim 32 Senhores Senadores, votaram
não, 5 Senhores Senadores.
O veto está aprovado.
Sôbre a Mesa, Redação Final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 28, de 1959, que concede
licença ao Presidente da República para se ausentar
do País, a qual vai ser lida pelo Sr. Primeiro
Secretário.
É lida e aprovada a Redação Final constante
do seguinte parecer:
PARECER
Nº 666, DE 1959
Redação Final do
Legislativo nº 28, de 1959.

Projeto

de

Decreto

Relator: Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 28, de 1959, de iniciativa da Câmara
dos Deputados.
Sala das Comissões, em 3 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
Relator – Afonso Arinos.

ANEXO AO PARECER
Nº 666, DE 1959
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 1959, que
concede ao Presidente da República licença para
ausentar-se do território nacional.
Ao art. 1º (Emenda de Plenário).
Neste artigo.
Onde se diz: "... maio a julho..."
Diga-se: "... 1º de maio a 15 de agôsto..."
O SR. PRESIDENTE: – O projeto volta à
Câmara dos Deputados.
Designo o Senador Argemiro de Figueiredo
para acompanhar na outra Casa do Congresso a
votação da emenda.
Nenhum Senhor Senador desejando usar da
palavra, vou encerrar a sessão, designando para a
de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA.
1 – Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara), que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Ministério da Guerra (Anexo nº 4, Subanexo nº 4.16)
– redação oferecida pela Comissão de Finanças, em
seu Parecer nº 640, de 1959.
2 – Votação, em primeira discussão, do
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959,
que altera dispositivos constitucionais referentes à
localização da Capital Federal a fim de possibilitar
a sua transferência para Brasília, tendo pareceres
da Comissão Especial: – Sôbre o Projeto (nº 230,
de 1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11,
§ 5º do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em
separado do Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre
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o substitutivo de Plenário – nº 507, de 1959,
favorável, em parte, (com voto em separado do Sr.
Senador Attílio Vivacqua).
3 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Resolução nº 6, de 1959, que dispõe sôbre
a reversão de Benedicto Afonso de Araújo, no cargo
de Auxiliar de Portaria, classe "J", do Quadro da
Secretaria do Senado Federal (redação oferecida pela
Comissão Diretora, em seu Parecer nº 632, de 1959).
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 115, de 1958 (nº 2.454, de 1957, na
Câmara), que regula a venda de ações de
sociedades anônimas, inclusive de economia mista,
pertencentes à União, aos Estados ou aos
Municípios, tendo Pareceres ns. 452 e 568, de 1959,
das Comissões: de Redação, oferecendo a redação
do vencido em discussão preliminar; e de Finanças,
favorável ao projeto com a Emenda que oferece (nº
3-CF. Nota: Projeto aprovado, com 2 emendas, em
discussão preliminar, em 19-8-1959, de acôrdo com
o parecer nº 125, de 1959, da Comissão de
Constituição e Justiça.
5 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 59, de 1959 (nº 4.802, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que amplia a aplicação do
crédito de Cr$ 582.424.000,00 aberto pela Lei nº
3.430, de 15 de julho de 1958, e destinado ao
pagamento de repouso, qüinqüênios e salário-família
de marítimos que servem no Lóide Brasileiro, tendo
Parecer Favorável sob nº 609, de 1959, da
Comissão de Finanças.
6 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 88, de 1959 (nº 2.893, de 1957, na
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
5.500.000,00, destinado a pagamento de dívida
contraída pela Liga Baiana de Combate
ao Câncer, tendo Parecer, sob nº 638, de 1959,
da Comissão de Finanças, favorável, com a

Emenda de Redação que oferece (1-CF).
7 – Segunda discussão do Projeto de
Lei do Senado nº 25, de 1959 (de autoria
do Senador Vivaldo Lima), que institui o uso
obrigatório de emblema distintivo das organizações
nacionais de saúde, e dá outras providências
(aprovado em primeira discussão na sessão de 2210-59).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 22 horas e 10
minutos.
Discurso proferido pelo Governador do Estado
de S. Paulo, que se publica nos têrmos do
Requerimento nº 406, de 1959, do Sr. Filinto Müller,
aprovado nesta sessão.
Senhores Governadores:
Ao abrir os trabalhos desta reunião, tive ensejo
de recordar que o maravilhoso legado da unidade
nacional não será obra pronta e acabada, enquanto
persistirem os desequilíbrios que geram os
contrastes da vida brasileira.
Ao encerrá-los nesta noite, dou o público
testemunho de que os Governadores da Comissão
Interestadual da Comissão da Bacia Paraná-Uruguai,
são unânimes em concordar que, de par com as
pesadas tarefas administrativas que lhes cabem na
atual conjuntura, devem desenvolver esforços
conjugados, para a solução dos problemas comuns a
esta vasta região do Brasil. É estão igualmente
concordes de que êsses problemas, vultosos e
complexos, na verdade não dizem respeito apenas a
seus interêsses regionais, mas aos de tôda a
Nação.
E é assim que, a esta altura, já amadurecida
no cadinho do tempo, podemos asseverar que a
Comissão Interestadual, criada sob feliz inspiração
no Govêrno do ilustre Professor Lucas Nogueira
Garcez, ingressa numa fase de auspiciosa
consolidação.
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Meu eminente antecessor Jânio da Silva
Quadros deu a essa obra o seu esclarecido apoio e
sinto-me feliz em prossegui-la sem desfalecimentos,
não só na qualidade de Governador do Estado de S.
Paulo, como, já agora, na de presidente dêste
importante órgão regional, cargo a que venho de ser
guindado pela honrosa confiança de Vossas
Excelências.
É profundamente desvanecido que agradeço
aos
dignos
colegas
Governadores
esta
demonstração de aprêço, em que identifico uma
homenagem a São Paulo e à qual procurarei
corresponder com dedicação e entusiasmo.
Foi para mim lição magnífica de patriotismo e
de espírito público, o nosso convívio de quarenta e
oito horas, consagrado ao trato de tão relevantes
questões. Em nome de meu Estado, ainda uma vez,
agradeço a Vossas Excelências os esforços
realizados pelo êxito de nossos trabalhos.
Problemas comuns
Senhores Governadores:
Comete condenável engano quem, atentando
contra as raízes de nossa formação histórica e
social, pretenda separar as unidades da Federação e
as suas populações, em ricos e pobres.
Os Estados são, no Brasil, uma síntese
da Nação. Na realidade, cada Estado, grande
ou pequeno, na diversidade de suas próprias
condições, oferece, em maior ou menor escala, os
contrastes e as perplexidades que marcam o todo
nacional.
Essa constatação, aparentemente simples e
que justifica, na contigüidade dos territórios, o
equacionamento regional dos problemas, é, todavia,
freqüentemente turvada por juízos falsos ou
apressados.
Permitam-me V. Exas. que ilustre meu
pensamento com o próprio exemplo de São Paulo.
Enquanto a economia paulista repousou, quase
com exclusividade sôbre o café, vivemos o fenômeno

cíclico das regiões monocultoras, nas quais aos
períodos de riqueza e prosperidade, sucedem-se
invariàvelmente os estágios da depressão do
empobrecimento.
Ao apogeu, por exemplo, do Vale do Paraíba e
do litoral Norte, nas primeiras décadas do século
passado, onde cidades como Taubaté e Ubatuba
ombreavam em população e superavam em riqueza
à própria Capital da Província, seguiram-se anos de
abandono e definhamento, que deram ensejo a
Monteiro Lobato, já em nossos dias, de celebrar, em
páginas memoráveis, as chamadas "Cidades
Mortas".
Contudo, o Vale do Paraíba, tanto no seu lado
fluminense, como nas suas margens paulistas,
ressurge hoje como uma ciclópica usina,
antecipando em Volta Redonda e no seu extenso e
diversificado parque industrial, a própria imagem do
Brasil de amanhã.
Por outro lado, já neste século, assistimos, ao
desbravamento de imensas áreas, como a Noroeste
e a Alta Paulista, figuradas em mapas como "regiões
desconhecidas e habitadas por indígenas".
Brasileiros vindos de todos os rincões e o imigrante
estrangeiro, confundiram-se nesse esfôrço de
gigantes, de que resultou a conquista do território, o
seu povoamento, a sua integração econômica.
Mas enganar-se-ia quem julgasse concluída a
tarefa. Ainda hoje São Paulo realiza um trabalho de
Incorporação e aproveitamento de vastas áreas
litorâneas, habitadas até há pouco pelas populações
mais pobres e abandonadas do Estado, que só
agora vêem abrir-se-lhes a perspectiva de melhores
dias.
Soluções objetivas
Ora, Senhores Governadores, tal como
aconteceu e está acontecendo em São Paulo em
suas diferentes regiões, acontecerá inelutàvelmente
no Brasil, no momento em que todos nós,
unidos e sem prevenções regionalistas, concen-
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trarmos os nossos esforços no sentido de projetar o
ímpeto atual do progresso a todo o território nacional.
Estabelecer-se-á, então, o equilíbrio, quer nas áreas
estaduais pròpriamente ditas, quer nas regiões geoeconômicas como a que representamos, e os
contrastes se aplainarão em sentido evolutivo,
permitindo o surgimento da grande Nação que
almejamos para os nossos filhos.
Animados desta convicção, empreendemos a
VII Reunião dos Governadores da Comissão
Interestadual da. Bacia Paraná-Uruguai. Num
trabalho construtivo, sem debates estéreis, se
aprofundaram estudos e se definiram conclusões do
mais alto interêsse coletivo.
O problema do equitativo desenvolvimento das
atividades dêste órgão, inicialmente aventado,
ensejou ainda precisar-se e consolidar se a
orientação de intensificarem os. Estados-membros. o
emprêgo de seus recursos em empreendimentos que
digam respeito aos interêsses de suas populações,
sem prejuízo, porém, do equacionamento regional
dos problemas e da troca, a mais, abundante, de
informações e de experiência.
Energia elétrica

e Santa Catarina serão os principais incorporadores.
Os levantamentos e estudos relativos ao Rio
Iguaçu e ao canal de São Simão, e as primeiras pra
vidências relacionadas com os mesmos estudos em
relação a Sete Quedas, de interêsse também da
República do Paraguai, foram outras das decisões
de nossa assembléia no capítulo da energia elétrica.
Resoluções diversas
Dentre as resoluções diversas, ressalta-se a
proposta, igualmente aprovada, de se estenderem
aos demais Estados da Bacia as pesquisas da
equipe do Padre Lebret, complementando os
excelentes estudos sociológicos já realizados em
quatro dêles.
Como sugestões de valia para a solução de
problemas de transportes ferroviários, destacam-se
os apelos ao Govêrno da União para a ligação da E.
F. Blumenau à Rêde Ferroviária Federal; construção
do Tronco Principal Sul, ligando Brasília a Pôrto
Alegre; melhoramentos na E. F. Goiás e na Mogiana
e construção do trecho que ligará essas duas
estradas à nova Capital da República, sugestão, esta
que desejamos, através dos nossos legisladores, ver
incorporada ao Plano de Viação Nacional, ora em
exame no Congresso.
Os Governadores de comum acôrdo,
deliberaram solicitar ao Chefe da Nação a assinatura
de decreto liberatório das verbas federais destinadas
à aplicação, em tôda a região Aprovaram ainda o
prosseguimento dos estudos para a criação do
Banco do Desenvolvimento do Oeste.

Dentro dêsse espírito aprovamos, resoluções
da mais alta importância, dentre as quais se salienta
a organização de uma emprêsa pilôto para o
aproveitamento hidrelétrico de Urubupungá. Terá a
companhia o capital inicial de duzentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros, figurando, São Paulo como o
principal incorporador, de acôrdo, aliás com o
previsto no Plano de Ação de meu Govêrno.
Concomitantemente, cuidará a CIBPU de
Navegado fluvial.
obter a concessão para o aproveitamento do
Estreito do Rio Uruguai, visando à constituição
Aprovamos também uma resolução, no sentido
de futura emprêsa, da qual, com a participação de a Comissão promover o estudo da legislação da
dos
demais
Estados-membros,
da
mesma Marinha Mercante, a fim de se criarem condições
forma que em Urubupungá, o Rio Grande do Sul melhores ao desenvolvimento hidroviário, em par-
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ticular no que se refere à navegação fluvial.
É a navegação fluvial um capítulo dos mais
relevantes das atividades desenvolvidas pela
nossa Comissão Interestadual. Mercê de estudos
técnicos realizados, acha-se desbravado o
caminho para que a navegação nos princípais rios
da Bacia, onde se localiza uma das mais ricas
rêdes hidrográficas do mundo, venha, em futuro
próximo, fortalecer o sistema dos transportes
nacionais, com o valioso aproveitamento dessas vias
naturais.
Quando nações do porte dos Estados
Unidos e do Canadá, unidas, levaram a cabo uma
realização como o Canal de São Lourenço, havemos
de sentir de perto o alto valor dessa iniciativa de
nossa entidade regional; em benefício de todo o
País.
Reestruturação dos órgãos Executivos
Finalmente, decidimos se processe a
reestruturação dos órgãos executivos da Comissão
da Bacia Paraná-Uruguai, de forma a melhor
aparelhá-los para a sua relevante missão.
É êste o momento de, no meu próprio nome
e no dos ilustres Governadores da região,
expressar aos componentes do órgão executivo
da Comissão o nosso agradecimento. O
representante de São Paulo, Ministro Álvaro de
Souza Lima, na qualidade de 1º Vice-Presidente e
até aqui também de Presidente em exercício; o 2º
Vice-Presidente Deputado Mário Van Ders Boch,
representante do Estado de Mato Grosso, e o
secretário da Comissão, o médico Herbert Mercer,
representante do Estado do Paraná, consagraramse pela dedicação e entusiasmo com que
desempenham
sua
tarefa
ao
nosso
reconhecimento e ao das populações dos nossos
Estados.

A questão vital
Não se afastaram ainda nossas preocupações
de homens responsáveis perante as coletividades
que governamos – e portanto perante a história – as
angústias presentes do povo brasileiro.
É um problema cuja gravidade bem se
depreende das palavras de um dos mais ilustres
líderes das classes produtoras paulistas, em recente
discurso no Nordeste: "A penúria dos produtos para
consumo essencial passou a ser uma constante na
vida da população brasileira", assinalando, a seguir,
que já se surpreendem os consumidores, "não mais
com a elevação de preços, mas, o que é pior, com a
ausência de gêneros indispensáveis à sobrevivência".
Por sua vez, o ilustre Governador do Estado de Goiás,
na sessão de abertura, teve o ensejo de lembrar
como, freqüentemente, à míngua de condições
elementares, o esfôrço produtivo de regiões
privilegiadas deixa de existir ou vem a perder-se, com
o conseqüente sacrifício dos consumidores em geral.
Ora, as soluções que planejamos, reportam-se
exatamente aos fundamentos dessa questão vital,
tendo em vista a melhoria do nível de vida e a
tranqüilidade do trabalho criador de nossa gente. E
nem poderia ser de outra forma, Senhores
Governadores, uma vez que, em decorrência do
nosso próprio cargo, vivemos dia a dia êsse doloroso
drama, que assoberba, em geral, a tôdas as regiões
do País.
Obra impessoal
E assim, chegamos ao momento de encerrar
os nossos trabalhos. Ao programa traçado não
faltará o apoio do Govêrno Federal, como deixou
bem claro, num testemunho eloqüente da
sensibilidade patriótica, o eminente Presidente da
República, na oração inaugural dêste conclave.
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É esta, Senhores Governadores, uma obra
impessoal, que independe da transitoriedade
democrática dos nossos mandatos, para se vincular
às aspirações mais legítimas do povo de que
somos representantes. Mais ainda, assina-lo, é
uma tarefa para gerações. Mas não deixaremos
em branco a nossa contribuição, marcando-a pelo

firme propósito de, fortalecendo a região geoeconômica que representamos, contribuirmos para a
maior grandeza da Nação e felicidade de todo o povo
brasileiro.
Está encerrada a VII Conferência dos
Governadores da Comissão Interestadual da Bacia
Paraná-Uruguai.

156ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA,
EM 4 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes
Benedicto Valladares.
os Sr. Senadores:
Lima Guimarães.
Mourão Vieira.
Milton Campos.
Cunha Mello.
Moura Andrade.
Lameira Bittencourt.
Lino de Mattos.
Zacharias de Assumpção.
Coimbra Bueno.
Lobão da Silveira.
Taciano do Mello.
Victorino Freire.
João Villasbôas.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Filinto Müller.
Matilhas Olympio.
Fernando Corrêa.
Joaquim Parente.
Gaspar Velloso.
Fausto Cabral.
Souza Naves.
Fernandes Távora.
Francisco Gallotti.
Menezes Pímentel.
Saulo Ramos.
Sérgio Marinho.
Irinem Bornhausen. – (52).
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
O SR PRESIDENTE: – A lista de
Ruy Carneiro.
presença acusa o comparecimento, de 52 Srs.
Jarbas Maranhão.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a
Barros Carvalho.
Sessão.
Freitas Cavalcanti.
Vai ser lida a Ata.
Rui Palmeira.
O Sr. Arlindo Rodrigues, servindo de 2º
Silvestre Péricies.
Secretário, procedi à leitura da Ata da sessão
Lourival Fontes.
anterior, que, posta em discussão é sem debate
Heribaldo Vieira.
aprovada.
Ovídio Teixeira.
O Sr. Cunha Mello, 1º secretário; lê o
Lima Texeira.
seguinte
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
EXPEDIENTE
Ary Viana.
Jefferson de Aguiar.
Ofícios
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Da
Câmara
dos
Deputados,
sob
Miguel Couto.
números. 1.907, 1.874, 1.860, 1.880, 1.875,
Caiado de Castro.
1.878, 1.931 e 1.939, encaminhando autógrafos
Gilberto Marinho.
dos seguintes:
Afonso Arinos.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, DE 1959
(Nº 302-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Isenta de Impôsto de Consumo portas de
bronze adquiridas pela Basílica de Nossa Senhora,
de Nazaré, em Belém.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de Impôsto de
Consumo para duas portas de bronze adquiridas
pela Basílica de Nossa Senhora de de Nazaré, em
Belém, Estado do Pará, à Companhia Metalúrgica
Eberle S. A., de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. As portas têm 3,80 m. de
altura, 1,89 m. de largura, 16 cm. de espessura e
pesam 4.120 kg.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Economia de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 1959
(Nº 4.280-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Regula a contagem do tempo de efetivo
serviço para os efeitos da Lei de Inatividade dos
Militares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para os efeitos da cota compulsória
prevista na letra f do art. 14 e nos artigos 17 e 19 da
Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954, sòmente
será computado o tempo de efetivo serviço contido
dia a dia, a partir da data inicial de praça.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Segurança Nacional e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 1959
(Nº 448-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Determina a transferência de verbas no
orçamento vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam transferidas, no orçamento.
federal
do
corrente
exercício,
para
a
verba 1.0.00, subconsignação. 1.5.14, nº 1
– Ampliação das atividades didáticas das Escolas:
13
–
Minas
Gerais.
5)
Despesas
de
qualquer
natureza
–
Escola
Agrotécnica
Diaulas
Abreu,
Barbacena,
Cruzeiros
1.500.000,00.
Idem
5)
Despesas,
idem,
Cruzeiros
440.000,00.
9)
Despesas
idem,
idem,
Cruzeiros
1.500.000,00 para a verba 3.103, desenvolvimento
de produção nº 13 – Minas Gerais.
3) Despesas de qualquer natureza, – Escola
Agrotécnica Diaulas Abreu, Barbacena, Cruzeiros
1.500.000,00.
4)
Despesas,
idem,
idem,
Cruzeiros
440.000,00.
5)
Despesas,
idem,
idem,
Cruzeiros
1.500.000,00.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua
publicação.
À Comissão de Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°112, de 1959

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 114, de 1959

(N° 4.710-B, de 1958, na Câmarados Deputados)

(N° 3.918-C, de 1953, na Câmara dos Deputados)

Estende à Sociedade Protetora Postal
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00,
Piauiense os benefícios da Lei n°1.134, de 14 junho mensais a Lydia Heidtmann Gomes, viúva do
de 1950.
maquinista Francisco de Souza Gomes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São estendidos à Sociedade Protetora
Postal Plaulense, com sede em Teresina, capital do
Piauí, os benefícios da Lei n°1.134, de 14 de junho
de 1950.
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 113, de 1959
(N° 4.418-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Revigora o prazo de vigência de autorização
de abertura de crédito em favor da Escola Superior
de Química do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É revigorada pelo prazo de dois anos a
autorização concedida pela Lei n° 2.824, de 18 de
julho de 1958, para abertura de crédito especial em
favor da Escola Superior de Química do Paraná, nos
têrmos da Lei número 2.559, de 12 de agôsto de
1955.
Art. 2° 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 Congresso Nacional decreta:
Art. 1° concedida a Lydia Heidtmann Gomes,
viúva do maquinista Francisco de Souza Gomes, a
pensão especial de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros)
mensais.
Art. 2° A despesa com essa pensão correrá à
conta da dotação orçamentária do Ministério da
Fazenda destinada aos pensionistas da União.
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 115, de 1959
(N° 4.513-C, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr$
13.60.831,90, para pagamento de diferença de
proventos de inatividade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Marinha, o crédito
especial de Cr$ 13.690.891,90 (treze milhões,
seiscentos e noventa mil oitocentos e noventa
e um cruzeiros e noventa centavos), destina-
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do ao pagamento, a primeiros-tenentes fuzileiros
navais músicos, da reserva remunerada, da
diferença de proventos de inatividade resultante
de promoções de 31 de dezembro de 1956,
baseadas na Lei número 390, de.8 de fevereiro de
1937.
Parágrafo
único.
Esse
crédito
será
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas
e distribuído ao Ministério da Fazenda.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 118, de 1959
(Nº 4.531-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cruzeiros 20.573.800,00, para ocorrer às
despesas com a reorganização do quadro do
pessoal da Estrada-de-Ferro Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$ 20.573.800,00
(vinte milhões, quinhentos e setenta e três
mil e oitocentos cruzeiro), destinado ao pagamento
de despesas decorrentes da nova organização
do quadro do pessoal da Estrada-de-Ferro
Santa Catarina, aprovado pela Portaria número
107 de 8 de fevereiro de 1958, do referido
Ministério.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.

PARECERES
Ns. 667, 668 e 669, de 1959
Nº 667, de 1959
Da Comissão de Constituição do e Justiça
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1958,
que autoriza o Poder Executivo a construir o trecho
de estrada-de-Ferro que vai de Bragança, no Estado
do Pará, atingindo o melhor ponto da Estrada-deFerro São Luiz-Teresina, e dá outras providências.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Pelo presente projeto é o Pode? Executivo
autorizado a construir o trecho da estrada-de-ferro
que vai de Bragança, no Estado do Pará, atingindo o
melhor ponto da Estrada-de-Ferro São LuísTeresina.
Para fazer face às despesas decorrentes
dessas obras, o Governo incluirá no Orçamento da
União, em exercidas seguidos, importância nunca
inferior a Cruzeiros 20.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros), até o limite de Cruzeiros 100.00.000,00
(cem milhões de cruzeiros).
O autor da proposição, o nobre Deputado
Augusto Mira, justificou-a devidamente.
O mérito da matéria, sem dúvida de alta
importância, deverá ser examinado pelas Comissões
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e
de Finanças.
Do ponto de vista constitucional e jurídico, pelo
qual nos incumbe apreciar o assunto, nada obsta à
aprovação do projeto.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 9 de abril de 1959. –
Cunha Mello, Presidente. – Daniel Krieger, Relator. –
Argemiro de Figueiredo. – Ruy Carneiro. – Gaspar
Vello.
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so. – Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. – Lourival anuais, nunca inferiores a Cruzeiros 20.000.000,00,
Fontes. – Benedicto Valladares.
de dotação até limite de Cr$ 100.000.000,00.
Pela forma como está redigido o projeto, trataNº 668, de 1959
se, apenas, de autorização legislativa para a
execução de obra ferroviária, considerada de
Da Comissão de Transportes, Comunicações interêsse para a interligação entre as estradas
e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara mencionadas.
nº 238, de 1958 (na Câmara nº 1.744-C, de 1952).
O projeto, pois, não determina, desde já,
despesa certa e obrigatória, mas despesa a ser
Relator: Sr. Ary Vianna.
consignada no Orçamento da União.
O presente Projeto de Lei autoriza o Poder
Nestas condições, a Comissão de Finanças é
Executivo a construir trecho da Estrada-de-Ferro que de parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº
vai de Bragança, no Estado do Pará, atingindo o 238, de 1956.
melhor ponto da Estrada-de-Ferro São LuísSala das Comissões, em 30-10-59. –
Teresina.
Gaspar
Velloso,
Presidente.
–
Victorino
A matéria já foi examinada pelos órgãos Freire, Relator. – Milton Campos. – Francisco
técnicos da Câmara dos Deputados e diz respeito a Gallotti.
–
Fernando
Corrêa.
–
Lima
uma realização de real interêsse para o País e, Guimarães. – Mem de Sá. – Fausto Cabral. – Ary
especialmente, para os Estados servidos por aquela Vianna.
ferrovia.
Diante do exposto e tendo em vista tratar-se
PARECER
de proposição meramente autorizativa, opinamos
pela sua aprovação.
Nº 670, de 1959
Sala das Comissões em 23 de setembro de
1959. – Francisco Gallotti, Presidente. – Ary Vianna,
Da Comissão de Segurança Nacional,
Relator. – Souza Naves. – Taciano de Mello – sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 180,
Coimbra Bueno.
de 1958, (nº 3.264-B, de 1957, na Câmara),
que estende os benefícios do Lei nº 3.267, de
Nº 669, de 1959
25
de
setembro
de
1957,
aos
autais
subtenentes, suboficiais e sargentos do Exército
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei e da Aeronáutica que participaram das operações
da Câmara nº 238, de 1958, (na câmara nº 1.744-C, de guerra na Itália como integrantes da Fôrça
de 1952).
Expedicionária Brasileira.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O Projeto de Lei da Câmara nº 838, de 1956,
que autoriza o Poder Executivo a construir o trecho
da estrada-de-ferro que vai de Bragança, no Estado
do Pará atingindo o melhor ponto da Estrada-deFerro São Luís-Teresinha, autoriza, também
a inclusão no Orçamento da União, em parcelas

Relator: Sr. Zacharias de Assumpção.
O presente projeto, que estende os benefícios
da Lei nº 3.267, de 25 de setembro de 1957, aos
atuais subtenentes, suboficiais e sargentos
do Exército e da Aeronáutica (1º Grupo de Caça) que
participaram das operações de guerra na Itália como
integrantes da Fôrça Expedicionária Brasileira,
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já foi examinado por esta Comissão, que opinou por
sua rejeição.
Quando, aliás, a matéria foi aqui analisada, já
era do nosso conhecimento o interêsse de altas
personagens, militares e civis, na aprovação do
projeto.
Solicita-se, agora, que reexaminemos o
assunto, em atenção aos argumentos expendidos,
em Plenário, pelo ilustre senador Silvestre Péricles,
autor do Requerimento que solicitou novo
pronunciamento nosso.
Infelizmente, por muito que nos mereçam as
pessoas
interessadas
na
proposição,
não
verificamos e evento de nenhum fato novo capaz de
justificar uma mudança de atitude de nossa parte.
Isso pôsto, somos pela manutenção do
parecer já emitido, ou seja, pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 29 de outubro de
1959. – Jefferson de Aguiar, Presidente – Zacharias
de Assumpção, Relatar. – Taciano de Mello. –
Francisco Gallotti, vencido. – Fernando Corrêa.

Tal auxílio, a ser entregue a Diretoria da
Seção Brasileira do Colégio Internacional de
Cirurgiões, tem por fim, como ficou dito, auxiliar as
despesas do Congresso em aprêço, realizado em
Santos, Estado de São Paulo, de 20 a 25 do
corrente.
Não há negar o alcance da medida
consubstanciada no projeto, a qual se destina a
possibilitar a cobertura dos gastos conseqüentes à
hospedagem, impressão de teses, preparo de filmes
para projeção científica e quantas providências
sejam necessárias para a consecução de tão alto
objetivo.
Somos, pelo exposto, de parecer favorável à
proposição em exame,
Sala das Comissões, em 30 de outubro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fausto Cabral,
Relator. – Lima Guimarães. – Fernando Corrêa. –
Daniel Krieger. – Mem de Sá. – Ary Vianna. –
Francisco Gallotti. – Milton Campos. – Victorino
Freire.

PARECER

PARECER

Nº 671, de 1959

Nº 672, de 1959

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 90, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito
especial de Cruzeiros 500.000,00, para custear
despesas com a realização do V Congresso Nacional
de Cirurgia.

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 106, de 1959 (na Câmara nº 589A, de 1959), que autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cr$ 150.666,30, destinado ao
pagamento de diferença de vencimentos a
funcionários da Secretaria do Senado Federal.

Relator: Sr. Fausto Cabral.
Pelo presente projeto é o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da Saúde, o
crédito especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros) para custeio das despesas
decorrentes da realização do V Congresso Nacional
de Cirurgia.

Relator: Sr. Victorino Freire.
O presente projeto autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Senado Federal o crédito especial de
Cr$ 150.666,30, que se destina ao pagamento
a funcionários de sua Secretaria, de diferenças
de
vencimentos
decorrentes
de
promoção
e relativas aos exercícios de 1956 e 1957.
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Nada temos a opor ao presente projeto e
somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 30 de outubro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente, – Victorino
Freire, Relator. – Milton Campos. – Francisco
Gallotti. – Lima Guimarães. – Mem de Sá. – Fausto
Cabral. – Ary Vianna. – Fernando Corrêa.
PARECER
Nº 673, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1959, que
dispõe sôbre o comêço de vigência dos Regimentos,
Instruções, Portarias Avisos e demais atos
normativos e dá outras providências. (Apresentado
pelo Senador Attílio Vivacqua).
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Lei nº 19, de 1959, dispõe sôbre
o comêço de vigência dos Regimentos, Instruções,
Portarias, Avisos e demais atos normativos
expedidos, nos limites de sua competência, pelos
Ministros de Estado, autarquias, autoridades ou por
qualquer órgão colegiado do Govêrno Federal e por
sociedades de economia mista federais. – É da
autoria do nobre Senador Attílio Vivacqua.
Pelo texto do projeto, acima transcrito e
consubstanciado no seu artigo primeiro, não
teríamos dúvida em acolher a proposição uma
vez que ela visaria apenas disciplinar o
atos normativos expedidos nos limites da
competência dos Ministros de Estado e demais
entidades aludidas e no meadas. Mas, o espírito da
proposição é bem outro – visa exatamente
os atos da administração que desfiguram e burlam
o caráter jurídico e normativo dos Avi-

sos e Portarias etc., e que são expedidos,
como verdadeiras leis, transcedendo, portanto, os
limites da competência dos Ministérios entidades
federais.
Os trechos que se seguem, colhidos na
justificação do projeto revelam o verdadeiro espírito
dêste:
"Implanta-se,
entre
nós.
cada
vez
mais,
o
abuso
de
legislar-se,
mediante
Regulamentos, Regimentos, Avisos, Instruções,
Portarias de Ministros, de entidades autárquicas,
de repartições burocráticas, de sociedades
de economia mista, que, em geral, exorbitam de
sua competência regulamentar ou normativa,
editam, alteram e revogam diplomas legais sôbre
assuntos
fundamentais
da
vida
do
País
especialmente no setor econômico, tributário e
financeiro.
Essa subversão jurídica agrava-se com
o
tremendo
arbítrio
das
autoridades
e
órgãos administrativos de baixar, de surprêsa,
atos legislativos para vigorarem desde a data
de sua publicação, no País e no estrangeiro".
Como se vê, a proposição exprime uma
justa reação do seu eminente autor, contra atos
administrativos
inconstitucionais
mascaradas
em forma de Avisos, Portarias, Instruções etc.
Atos administrativos que encerram, em seu
conteúdo e estrutura, o caráter e o sentido de
regras legislativas, de competência privativa
do Congresso Nacional, no sistema constitucional
da República, Desnecessário comentar ou
justificar essa competência, quando ela é
visceral do regime e está expressa em inúmeros
textos da Lei Magna sobretudo, nos artigos 65, 67 e
seguintes.
Mesmo
compreendendo
o
alto
espírito
público
do
brilhante
autor
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do projeto e os elevados intuitos que o animaram,
julgamos, data venia, desaconselhável, por
motivos de coerência, nos entregarmos à tarefa
de estabelecer em lei, prazos de vigência,
para atos, Portarias, Avisos, Instruções etc.
evidentemente inconstitucionais. É o que pretende
o projeto. O remédio contra o mal concentra-se todo
no Poder Judiciário. Contudo, para não sacrificarmos
uma proposição de tão elevado espírito,
encarnando a reação de um Poder da República,
contra
a
invasão
injustificável
da
administração federal no âmbito de sua competência
constitucional, requeremos que seja ouvido
o Ministério da Fazenda sôbre a matéria do
Projeto de Lei nº 19, de 1959. Após os
esclarecimentos prestados, emitiremos o nosso
parecer definitivo.
Sala das Comissões, em 28 de outubro de
1959. – Daniel Krieger, Presidente. – Argemiro de
Figueiredo, Relator. – Lima Guimarães. – Milton
Campos. – João Villasbôas. – Menezes Pimentel. –
Ruy Carneiro. – Attílio Vivacqua, exclusivamente
pela conclusão.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
O nobre Senador Eugênio de Barros comunica
que, nesta data reassume o exercício do seu
mandato.
A Mesa fica ciente.
Continua a hora do Expediente,
Tem a palavra o. nobre Senador Jefferson de
Aguiar, orador inscrito.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, desisto da palavra. Falarei numa das
próximas sessões.
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro Sr.
Senador inscrito. (Pausa).
Sôbre
a
mesa
requerimento
que
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.

É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENT0
Nº 409, de 1959
Solicita informações ao Poder Executivo,
através do Ministério da Saúde (Departamento
Nacional de Saúde), o respeito da exclusão
dos Dentistas dentre os servidores abrangidos
pelo Decreto nº 43.186, de 6 de fevereiro
de 1958.
(Do Sr. Lino de Mattos)
Senhor Presidente,
Requeiro se digne V. Exa. determinar sejam
solicitadas, ao Exmo Sr. Ministro da Saúde
(Departamento Nacional de Saúde), as seguintes
informações:
1) Qual o entendimento da expressão "médico
de qualquer espécie", contida no art. 1º do Decreto
número 43.186, de 6 de fevereiro de 1958?
2)
Na
expressão
acima
referida
compreendem-se os cirurgiões-dentistas? No caso
de resposta, oferecer as razões;
3) Os cirurgiões-dentistas não preenchem os
requisitos exigidos para a concessão da gratificação
concedida para os que exercem trabalho de natureza
especial, com risco de vida ou saúde?
Sala das Sessões, em 4 de novembro de
1959. – Senador Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1960, na parte refe-
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rente ao Ministério da Guerra (Anexo nº 4, Subanexo
nº 4.16) – redação oferecida pela Comissão de
Finanças, em seu Parecer nº 640, de 1959.
O SR. PRESIDENTE: – Em discurssão
(Pausa).
Ninguém havendo pedido a palavra, está
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada. Será feita a
comunicação à Câmara dos Deputados:

devida

Lobão da Silveira.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Victorino Corrêa.
Menezes Pimentel.
Ovídio Teixeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Souza Naves. – (17).

Respodem à chamada e votam "Não", os Srs.
Senadores:
É a seguinte a Redação Final aprovada:
Rui Palmeira.
Attílio Vivacqua.
Votação, em primeira discussão, do Projeto de
João Villasbôas.
Emenda à Constituição nº 1, de 1959 que altera
Fernando Corrêa. – (4).
dispositivos constitucionais referentes à localização
da Capital Federal a fim de possibilitar a sua
O SR. PRESIDENTE: – Votaram a favor da
transferência para Brasília, tendo pareceres da emenda 17 Srs. Senadores e, contra, 4.
Comissão Especial: I – Sôbre o projeto (número ...
Não há número.
de 1959), favorável salvo quanto aos arts. 11, § 5º do
O projeto voltará à Ordem do Dia na próxima
artigo 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado do sessão ordinária. Têm a discussão encerrada e a
Sr. Senador Attíiio Vivacqua); II – Sôbre o votação adiada, por falta de número, as seguintes
substitutivo de Plenário – nº 507, de 1959, favorável, matérias:
em parte (com voto em separado do Sr. Senador
Redação Final do Projeto de Resolução nº 6, de
Attílio Vivacqua).
1959, que dispõe sôbre a reversão de Benedito Afonso

O SR. PRESIDENTE: – O substitutivo foi de Araújo, no cargo de Auxiliar de Portaria, classe "J",
de Quadro da secretaria do Senado Federal.
rejeitado na sessão ordinária anterior.
Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1958
A votação será nominal e referente à emenda. (número 2.454, de 1957, na Câmara), que regula a
venda de ações de sociedades anônimas, inclusive
Os Srs. Senadores, que a aprovam, de economia mista, pertencentes à União, aos
Estados e aos Munícipios.
responderão "sim", os que a rejeitam, dirão "não".
Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1959
Respondem à chamada e votam "sim" os Srs. (número 4.802, de 1959, na Câmara dos
Senadores:
Deputados), que amplia a aplicação do crédito de
Cr$ 582.424.000,00, aberto pela Lei número 3.430,
Mourão Vieira.
de 15 de julho de 1958, e destinado ao pagamento
Cunha Mello.
de repouso, qüinqüênios e salários-família de
marítimos que servem no Lóide Brasileiro.
Lameira Bittencourt.
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Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1959, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Saúde, o crédito especial de Cruzeiros 5.500.000,00,
destinado a pagamento de dívida contraída pela Liga
Baiana de Combate ao Câncer.
Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1959, (de
autoria do Senador Vivaldo Lima), que institui o uso
obrigatório de emblema distintivo das organizações
nacionais de saúde e dá outras providências.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Não há orador inscrito para esta oportunidade.
(Pausa).
Lembro aos Senhores Senadores que hoje, às
21 horas, haverá reunião do Congresso, para
apreciação de veto Presidencial.
Antes de encerrar a sessão designo, para a de
amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 288, de 1956, (nº 456, de 1955, na
Câmara), que concede isenção de tributos para.
material de propaganda do 36º Congresso
Eucarístico Nacional (em regime de urgência, nos
têrmas do art. 330, letra c, do Regimento interno, em
virtude do Requerimento nº 397, de 1959, do Sr.
Senador Lameira Bittencourt, como Líder do P.S.D.,
aprovado na sessão extraordinária de 29 de outubro
findo), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 584, 585 e
586, de 1957), das Comissões: de Constituição e
Justiça; de Economia e de Finanças e dependendo
de pronunciamento das mesmas Comissões sôbre a
emenda de Plenário.
2 – Votação, em discussão única, da Redação
Final do Projeto de Resolução nº 6, de 1959, que
dispõe sôbre a reversão de Benedito Afonso de
Araújo no cargo de Auxiliar de Portaria, classe "J".

do Quadro da Secretaria, do Senado Federal
(redação oferecida pela Comissão Diretora, em seu
Parecer nº 632, de 1959).
3 – Votação, em discussão única do Projeto
de Lei da Câmara nº 115, de 1958 (nº 2.454,
de 1957, na Câmara), que regula a venda de
ações
de
sociedades
anônimas,
inclusive
de economia mista, pertencentes à União,
aos Estados e aos Municípios; tendo Pareceres
ns. 452 e 568, de 1959, das Comissões:
de Redação, oferecendo a redação do vencido em
discussão preliminar; e de Finanças; favorável ao
projeto com a Emenda que oferece (3-CF). Nota:
Projeto aprovado, com 2 emendas em discussão
preliminar, em 19-8-1959, de acôrdo com o Parecer
nº 125, de 1959, da Comissão de Constituição e
Justiça.
4 – Votação em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 59, de 1959 (nº 4.802, de 1959, na
Câmara), que amplia a aplicação do crédito de
Cruzeiros 582.424.000,00, abrto pela Lei nº 3.430,
de 15 de julho de 1958, e destinado ao pagamento
de repouso, qüinqüênios e salário-família de
marítimos que servem no Lóide Brasileiro, tendo
Parecer Favorável, sob número 609, de 1959, da
Comissão de Finanças.
5 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 88, de 1959 (nº 2.893, de 1957.
na Câmara), que autoriza ao Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
5.500.000,00 destinado a pagamento de dívida
contraída pelo Liga Baiana de Combate ao Câncer,
tendo Parecer, sob número 638, de 1959, da
Comissão de Finanças, favorável, com a Emenda de
Redação que oferece (1-CF).
6 – Votação, em segunda discussão,
do Projeto de Lei do Senado nº 25,
de 1959 (de autoria do Senador Vivaldo
Lima), que institui o uso obrigatório de emblema
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distintivo das organizações nacionais de saúde e dá
outras providências) (aprovado em 1ª discussão na
sessão de 22-10.59).
7 – Votação, em primeira discussão, do
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que
altera dispositivos constitucionais referentes à
localização da Capital Federal a fim de possibilitar a
sua transferência para Brasília, tendo pareceres da
Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº 230, de
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do
art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado do Sr.
Atíllio Vivacqua): II – Sôbre o Substitutivo de Plenário
– nº 507, de 1959, favorável, em parte (com voto em
separado do Sr. Senador Atíllio Vivacqua).
8 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1959 (nº 165,
de 1959, na Câmara dos Deputados), que aprova os
acordos sôbre cooperação técnica e programas de
serviços técnicos especiais entre o Brasil e os
Estados Unidos (redação oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 654, de 1959).
9 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 235, de 1957 (nº 2.184, de 1956 na
Câmara dos Deputados), que concede a pensão
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Ema Dias da
Cruz, viúva de Alfredo Dias da Cruz, ex-funcio-

nário da extinta Intendência da Guerra, tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 607 e 608, de 1959,
das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
10 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 196, de 1958 (nº 2.806, de 1957, na
Câmara dos Deputados), que concede o auxílio de
Cr$ 500.000,00 à Associação Campineira de
Imprensa sediada em Campinas, Estado de São
Paulo, tendo Pareceres, sob ns. 601 e 602, de 1959,
das Comissões de Constituição e Justiça pelo
arquivamento, e de Finanças, pela aprovação.
11 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 9, de 1957, (de autoria do Senador
Mendonça Clark), que autoriza o Poder Executivo a
doar à Diocese de Parnaíba, no Estado do Piauí, o
prédio e terreno situados na Pedra do Sol, no mesmo
Município, que inicialmente, foi ocupado pelo
Ministério da Marinha, tendo Pareceres, sob ns. 605
e 606, de 1959, das Comissões de Constituição e
Justiça, favorável, nos têrmos do substitutivo que
oferece: e de Finanças, favorável ao substitutivo
oferecido pela Comissão de Justiça.
Está encerrada a sessão.
Levantasse a sessão às 11 horas e 55
minutos.

157ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 5 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.

acham-se

Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen. – (55).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores.
Havendo número legal declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Arlindo Rodrigues, servindo de 1º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Mathias Olympio, 1º Suplente, servindo
de 1º Secretário, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Ns. 202, 210 e 211, do Sr. Presidente da
República, restituindo autógrafos, já sancionados,
dos seguintes Projetos de Lei da Câmara:
Nº 87, de 1959, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Poder Legislativo – Senado Federal – o
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crédito especial de Cr$ 1.861.243,20, para
pagamento de diferença de gratificação adicional a
funcionários aposentados;
Nº 70, de 1959, que concede a pensão
especial de Cr$ 6.500,00 mensais a Josefa Occhioni,
viúva do ex-servidor Pedro Occhioni;
Nº 65, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho – Tribunal Superior do Trabalho – o
crédito especial de cruzeiros 52.000.000,00, em
refôrço de dotações orçamentárias para o vigente
exercício;
Ns. 203 a 209, ainda do Sr. Presidente da
República, acusando e agradecendo o recebimento
das de ns. 179, 183, 182, 188, 185, 190 e 184,
comunicando haverem sido aprovadas as escolhas
das Srs. Rubens Ferreira de Mello, Maurício
Wellisch, José Jobim, Jaime Sloan Chermont, Álvaro
Teixeira Soares, Celso Raul Garcia e Antônio
Mendes Vianna, para os cargos de Embaixadores do
Brasil,
junto
aos
Governos
do
Chile,
Tchecoslováquia, Equador, Haiti, Colômbia, do Irã e
da Grécia, respectivamente.
Ofícios
Nº 1.938, da Câmara dos Deputados
comunicando haver sido aprovado o Projeto de Lei
do Senado nº 26, de 1956, que altera o art. 221, do
Código de Processo Civil.
Nº 126, ainda da Câmara dos Deputados
encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, que fixa a Despesa e
estima a Receita da União para o Exercício de
1959,
anexo
4
–
Subanexo
4.09
–
Superintendência do Plano da Valorização
Econômica da Amazônia.
A Comissão de Finanças.

Nº 3.238, do Sr. Prefeito do Distrito Federal,
acusando o recebimento do Oficio nº 654, em que
comunica a aprovação pelo Senado do Veto nº 5, de
1959, oposto ao Projeto de Lei número 3, de 1959, da
Câmara dos Vereadores, que manda incluir no Plano
de Obras da Cidade uma série de novas realizações
de interêsse público, e dá outras providências.
Avisos
Nº 2.958, do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio, como segue:
Nº 205.589-59-GM 2.958.
Em 30 de outubro de 1959.
Informações para o Requerimento nº 344, de
1959.
Sr. Secretário:
1. Em refêrencia ao Oficio nº 611, de 2 do
corrente mês, tenho a honra de encaminhar a V.
Exa. nas inclusas cópias, as informações prestadas
pelo Conselho Superior da Previdência Social para
atender ao Requerimento nº 344, de 1959, do Sr.
Senador Gilberto Marinho.
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os
protestos de minha elevada estima e distinta
consideração. – Fernando Nóbrega.
CSPS-T.AD. 789-59
Em 20-10-59.
Sr. Ministro:
Atendendo ao Requerimento nº 344, de 1959,
encaminhado pelo Oficio S.F. 611, de 2-10-59 sôbre
o volume de processos aguardando julgamento
neste Conselho podemos informar que, em verdade,
a estrutura dêste Tribunal não vem permitindo, desde
há alguns anos, acompanharem os seus trabalhos o
acréscimo de serviço donde resulta o atraso que hoje
já repercutiu na mais elevada Câmara do Legislativo.
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Por oportuno, lembramos a Vossa Excelência,
data vênia, que em várias instâncias já foram as
autoridades competentes e o próprio Legislativo
alertados, por êste Conselho, sôbre êsse desajuste,
e encaminhados estudos e sugestões que a nosso
ver o sanariam.
Dêsse modo, esperamos que no momento
presente em que o Senado vem estudando a
reorganização da Previdência Social na Brasil, a
constituição dêste órgão seja reexaminada e
corrigida no sentido de que possa êste Tribunal
cumprir, com oportunidade, suas altas atribuições.
Aproveito a oportunidade para reafirmar a V.
Exa. os meus protestos de subido aprêço e alta
consideração – Jorge Aloysio Fontenelle, Presidente.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
Do Sr. Ministro da Fazenda nos seguintes
têrmos:
Aviso nº 593 – 29 de outubro de 1959.
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Oficio nº 630 de 12 do
corrente com o qual V. Exa. transmitiu o teor do
Requerimento nº 361, de 1959, em que o Sr.
Senador Gilberto Marinho solicita informações sôbre
a tramitação de processos na Diretoria da Despesa
Pública, tenho a honra de encaminhar a V. Exa,
cópia dos esclarecimentos prestados a respeito pelo
mesmo órgão.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
consideração – Paes de Almeida.
Em atenção ao superior despacho de fls.,
no qual se solicitam informações relativas
ao Requerimento número 361, de 1959, do
Senador Gilberto Marinho, indagando se esta
Diretoria dá conhecimento diretamente aos
interessados das decisões proferidas ou exi-

gências a cumprir em processos a fim de não
retardar sua tramitação, cabe-me esclarecer que
assim vem procedendo esta Repartição por
intermédio
da
S.O.R.,
quando
se
trata,
evidentemente, de interessado que reside no Distrito
Federal ou Niterói.
Para os que moram nos Estados, todo o
expediente é promovido através das diversas
Delegacias Fiscais que, além de procederem de
maneira idêntica, adotam critério semelhante junto às
Coletorias e Mesas de Renda, quando os
interessados residem no interior.
A adoção dêsse sistema que além de facilitar
o andamento dos trabalhos burocráticos, permite
rápido conhecimento dos mesmos aos interessados,
vem de longa data, como bem podem atestar
aquêles que acompanharam de perto os trabalhos
desta Casa.
Ademais, para o cumprimento de exigências
costuma esta Diretoria usar meios mais rápidos e
eficazes, tais como notas em contra-cheque ou fôlha
de pagamento, expedientes que, òbviamente, se
reservam a casos urgentes face aos transtornos que
acarretam a normalidade dos trabalhos.
É bem verdade que, muitas vêzes, por
exclusiva culpa dos interessados, que não
mencionam residência em seus requerimentos, fica a
Diretoria impossibilitada de usar êsse processo direto
de entendimento, recorrendo, então, à publicação
oficial, como último recurso.
Tal circunstância, ainda, recentemente,
ensejou o Ofício-Circular 12.893, de 23 de julho
último, publicado no Diário Oficial de 3 de agôsto
findo, (cópia anexa) expediente no qual esta Diretoria
encareceu a diversas Repartições fôsse esclarecido
o enderêço dos interessados, quando da remessa de
seus processos ao Tesouro.

– 115 –
Com êstes esclarecimentos apresentados em
Aviso nº 574 – 24 de outubro de 1959.
4 vias, restituo com urgência, à Superior Autoridade,
Senhor Primeiro Secretário:
O.D.P., 16 de outubro de 1959.
Tenho a honra de comunicar a V. Exa., com
Otelo Sarmento Serra Lima, Diretor.
referência ao assunto constante de seu Oficio nº
198, de 21 de maio último, que, nesta data, foi
MINISTÉRIO DA FAZENDA
solicitado o pronunciamento do Ministério da
Educação e Cultura a respeito do Requerimento
Ofício-Circular nº 23.893 – Em 23 de julho de nº 97, de 1959, do Sr. Senador Gilberto Marinho,
1959.
tendo em vista que o pagamento de subvenções
Do Diretor da Despesa Pública
extraordinárias só é feito após estudos realizados
Aos órgãos de Pessoal.
pelo conselho Nacional do Serviço Social daquela
Assunto: Faz solicitação.
Secretaria de Estado, de conformidade com o que
Tendo em vista as dificuldades verificadas no dispõe a Lei nº 1.493, de 13 de dezembro de
cumprimento de exigências formuladas em 1951.
processos, em conseqüência da falta de enderêço
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
dos interessados, que permita rápida e direta Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
notificação dos mesmos, solicito a V. Exa. consideração. – Paes de Almeida.
providências no sentido de fazer constar êsse
Dê-se conhecimento ao Requerente.
esclarecimento de tôdas as petições dirigidas a esta
– Ns. 546, 564 e 603, ainda do Sr. Ministro
Diretoria.
da Fazenda, comunicando estar envidando
A medida visa a obviar diligências internas que esforços no sentido de serem ultimados os
tumultuam e sobrecarregam os serviços dêste setor esclarecimentos
a
que
se
referem
os
fazendário constituindo, por isso mesmo, antiga Requerimentos ns. 59, 322 e 73 de 1959,
recomendação contida no item 3, alínea d da Ordem respectivamente, dos Srs. Senadores Lino de
de Serviço nº 2, de 1955, da Direção Geral da Mattos, Gilberto Marinho e João Villasbôas.
Fazenda Nacional dêste Ministério,
Dê-se conhecimento ao Requerente.
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Sa.
Do Sr. Ministro da Agricultura, encaminhando
os protestos de minha estima e consideração. – informações solicitadas pelo Requerimento nº 351,
Otelo Sarmento Serra Lima, Diretor.
de 1959, do Sr. Senador Rui Palmeira (acompanha
Atendido que foi, pela Diretoria da Despesa 34 páginas).
Pública, o pedido de informações de que trata o
Dê-se conhecimento ao Requerente.
expediente de fls. 2, submeto o assunto à
Do Sr. Ministro da Agricultura como segue:
consideração do Senhor Ministro.
Em 3 de novembro de 1959
Direção Geral da Fazenda Nacional,
GM. 900.
Em 19 de outubro de 1959. – Raymundo
Sr. Primeiro Secretário:
Brigido Borba, Diretor Geral, Interino.
Atendendo
à
solicitação
contida
no
Ofício
nº
583-59,
que
me
foi
Dê-se conhecimento ao Requerente.
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dirigido por V. Exa., tenho a honra de transmitir a
essa Casa o pronunciamento do Ministério da
Agricultura sôbre o Projeto de Lei nº 14, de 1959, de
autoria do Senador Attílio Vivacqua e que dispõe
sôbre a articulação e a coordenação dos serviços
desta Secretaria de Estado com serviços congêneres
locais, cria o Conselho de Produção Agrícola e dá
outras providências.
Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. os
meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. – Mário Meneghetti.
PROJETO DO SENADO
Nº 14, DE 1959
Autor: Senador Attílio Vivacqua.
Dispõe sôbre a articulação e a coordenação
dos serviços do Ministério da Agricultura com
serviços congêneres locais, cria o Conselho da
Produção Agrícola e dá outras providências.
PARECER
O projeto em aprêço foi examinado na
Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela
audiência do Ministério da Agricultura uma vez que o
trabalho apresentado importa em profunda reforma
nos serviços e na organização desta secretaria de
Estado, diligência com a qual concordou a referida
Comissão, inclusive o autor do projeto, que
subscreveu o Parecer nº 259, de 1959.
O Ministério da Agricultura desde a sua
fundação, sofreu várias reformas, a fim de
enquadrar as suas atividades às necessidades da
produção. As mais importantes remodelações que se
processaram durante a sua existência, foram
realizadas nas administrações dos Ministros Simões
Lopes (1921), Juarez Távora (1933), reformas
essas consideradas radicais porque alteraram,

substancialmente, as estruturações vigorantes
anteriormente.
De 1933 até esta data têm sido feitas
alterações parciais neste ou naquele órgão, na
maioria das vêzes em seus regimentos, sem que
implicassem em modificações de base na
organização geral do Ministério e muito menos no
sentido da melhor distribuição dos diferentes
Departamentos e Serviços, visando ao melhor e mais
racional aproveitamento de recursos pessoais e
materiais
e,
sobretudo,
ao
mais
estreito
entrosamento com as classes produtoras.
Quanto a estas, vale ressaltar, desde logo,
que, por fôrça dos Decretos-leis 7.449, de 9 de abril
de 1945, e 8.127, de 24 de outubro de 1945,
regulamentados pelo Decreto nº 19.882, de 24 de
outubro de 1945, elas exercem, presentemente, uma
função delegada do Poder Público e são, ao mesmo
tempo órgãos consultivos do Govêrno na pessoa
jurídica da Confederação Rural Brasileira na esfera
federal e das Federações e Associações Rurais, no
âmbito estadual.
Além dessas reformas parciais por influência
ou deliberação do Departamento Administrativo do
Serviço Público, foram introduzidas profundas e
radicais transformações nas legislações vigorantes
sôbre pessoal e material, criando-se vários órgãos
dentro e fora do Ministério que interferem, de
maneira acentuada, na atuação das unidades
técnicas, entorpecendo-lhe o rendimento. Êsses
fatos, aliados à deficiência de recursos,
principalmente de pessoal em quantidade
suficiente para atender aos múltiplos encargos que
lhe cometem, colocaram o Ministério da Agricultura
eqüidistante dos moldes da produção deixando de
ser, em tôda a sua plenitude, um órgão de
comando da política agropecuária nacional a
serviço das classes agrícola e pastoril e da
economia brasileira.
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Ressalte-se, nesta oportunidade, a criação de
órgãos paralelos, que não se entrosam com os do
Ministério da Agricultura, mas ao contrário, por
vêzes, até se hostilizam, com graves prejuízos para
o erário e sem quaisquer vantagens para o
desenvolvimento quantitativo e qualitativo de nossa
produção agropecuária.
Seria fastidioso enumerar as dificuldades que
enfrenta o Ministério da Agricultura para a efetivação
das suas tarefas em face da elevada missão que lhe
cabe de fomentar as riquezas originárias do solo.
Essa providência, aliás, é desnecessária, porque
ressalta aos olhos daqueles que, como o brilhante
autor do projeto, há muito vêm observando que a
pasta da produção precisa contar com amplos
recursos, tem necessidade de disciplinar os seus
órgãos para que produzam mais e desperdicem
menos, trabalhando no regime de confiança e de
responsabilidade.
Realmente, não se concebe que no campo de
assistência técnica o Ministério da Agricultura esteja
divorciado dos órgãos de classe representativos da
produção, da indústria e do comércio, que
constituem a razão de ser da criação dêsse órgão.
Da mesma forma, no setor econômico-financeiro, a
sua presença precisa fazer-se sentir pois que êle
terá de cobrir a retaguarda dos trabalhos que viram
ao fomento da produção e, principalmente, ao
aumento da produtividade agropecuária brasileira,
esta em alguns casos, tão baixa, que desafia a
nossa
capacidade
técnica,
econômica
e
administrativa.
A redação do projeto do ilustre Senador Attílio
Vivacqua também revela o seu grande interêsse em
articular serviços da União, dos Estados e dos
Municípios com as classes produtoras, em busca da
fórmula ideal de somar recursos para saber
utilizá-los e fiscalizá-los. Em lugar de planos federais

estaduais e municipais, isolados, que representam
uma colcha de retalhos e, como tal, não conduzem a
um denominador comum em tôrno do objetivo
colimado, preconiza a organização do Conselho
Nacional da Produção Agrícola, com finalidades
específicas que enumera, às quais se poderão aduzir
outras que lhe dêem fôrça e autoridade para decidir
sôbre como deve ser conduzida a política de
produção no País, tanto para o abastecimento
interno como para a exportação. Para justificar o
acêrto da indicação, basta que se atente para o fato
de numerosos órgãos opinarem e se digladiarem em
tôrno da solução dos problemas de economia
nacional, sem o necessário entrosamento, cujos
resultados, por vêzes, não atendem, e até
contrariam, os objetivos colimados pelo Ministério da
Agricultura.
Não resta a menor dúvida, pois de que, à vista
do exposto, constituindo pequena facêta do que
ocorre com relação às atividades do Ministério da
Agricultura, as condições atuais de nossa agricultura
e pecuária estão a exigir medidas radicais e efetivas
capazes de resolver múltiplos problemas de
assistência – técnica, econômica e financeira – de
fomento de circulação, de industrialização, de
armazenagem, de comercialização e de consumo
dos produtos originários da terra, entregando o
comando dessa política, ùnicamente, a esta
Secretaria de Estado, devidamente entrosada com
os órgãos congêneres dos Estados e das classes
produtoras.
O titular desta Pasta, reconhecendo que a
situação atual não pode continuar, acaba de
designar pela Portaria nº 1.018, de 12 de outubro
de 1959, um Grupo de Trabalho, com a finalidade
de estudar a reestruturação do Ministério da
Agricultura, podendo diligenciar no sentido de
propor a extinção de órgãos e serviços con-
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siderados supérfluos e, ainda, o desdobramento ou a
criação de novos setores, objetivando a adaptação
de
nova
estruturação
às
exigências
do
aperfeiçoamento dos processos de produção
agrícola e de evolução econômica do País. Os
homens que o integram, Diretores e Chefes de
Serviço do Ministério com a sua experiência e
conhecimentos das necessidades do órgão,
certamente elaborarão o projeto de reforma de
acôrdo com os supremos interêsses nacionais.
Como se vê, o próprio Ministro da Agricultura, com
essa providência, reconhece a necessidade de
remodelação do órgão que dirige.
Dêsse modo, a preciosa contribuição,
constante do projeto apresentado pelo Senador
Attílio Vivacqua, será detidamente examinada pelo
Grupo de Trabalho acima mencionado. É de
acreditar-se que o brilhante parlamentar, ao tomar
conhecimento dêste parecer, prefira aguardar a
elaboração do trabalho a ser apresentado pelos
técnicos de Ministério e que sofrerá as modificações
que o autor do projeto julgue por bem introduzir.
É o ponto de vista do Ministério da Agricultura.
Junte-se ao Processo.
Do Sr. Ministro da Marinha nos seguintes
têrmos:
Nº 2.398.
Em 31 de outubro de 1959.
Do Ministro da Marinha ao Excelentíssimo
Senhor Primeiro Secretário do Senado Federal.
Assunto: Requerimento nº 341-59.
Anexo
Informações
sôbre
o
citado
requerimento, acompanhadas de um mapa
explicativo, em três (3) vias.
1. Tenho a honra de acusar o recebimento
do Ofício nº 603, de 30 de setembro
próximo
passado
com
o
qual
Vossa
Excelência encaminhou a êste Ministério o teor

do Requerimento nº 341, de 1959, em que o Senhor
Senador João Villasbôas solicita informações sôbre
oficiais da ativa, da Marinha, que exercem cargos
civis.
2. De acôrdo com os quesitos formulados
no citado requerimento, encaminho a Vossa
Excelência as informações anexas, em três (3)
vias.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de
minha elevada estima e distinta consideração. –
Jorge do Paço Mattoso Maia, Almirante de Esquadra
– Ministro da Marinha.
M.M. – DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA
Continuação das respostas do Ministro da
Marinha ao pedido de informações do Senador João
Villasbôas, formulado através o Requerimento nº
341, de 1959, do Senado Federal, publicado no
Diário do Congresso do dia 29-9-1959 (Seção II),
Pág. 2.224.
II – Quesito 2º
Não consta, nos fichários do Departamento de
Recrutamento e Reserva Naval da Diretoria de
Pessoal da Marinha, qualquer militar, da Reserva
Remunerada ou Reformado, que se encontre
desempenhando cargos ou funções civis.
Quesito 5º
Diferenças entre o exercício de cargo
simplesmente civil e daquele considerado de caráter
ou interêsse militar.
a) quanto a vencimentos:
A questão envolve matéria controversa,
estando, atualmente, regulada pelos seguintes
dispositivos legais e regulamentares e pareceres do
Consultor Geral da República, aprovados pelo
Presidente da República.
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1. Militar excercendo cargo público civil, de
natureza temporária considerado de caráter ou
interêsse militar. – Art. 24, letra e, do Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares (Lei nº
1.316, de 20 de janeiro de 1951) de acôrdo com o
Parecer nº 229-Z, do Consultor Geral da República
de 30-8-1957, publicado no Diário Oficial de 13 de
setembro de 1957. Percebe, assim, o militar, todos
as vencimentos e vantagens do pôsto, previstos no
C. V. V. M.
Exceção – Os militares postos à disposição da
Petrobrás S.A., no exercício de cargos considerados
de caráter ou interêsse militar, não percebem
qualquer remuneração, cumulativamente, a não ser o
abono família, à vista da expressa proibição
consignada no art. 36 da Lei número 2.004, de 3 de
outubro de 1953.
Observações: a) De acôrdo com o Acórdão
proferido no Mandado de Segurança nº 1.844, pelo
Supremo Tribunal Federal, que entendeu, por
unanimidade de votos, que os cargos, exercidos em
sociedades de economia mista são cargos privados,
podem, assim, os militares detentores dêsses
cargos, acumular os respectivos proventos do pôsto
com os do cargo civil que ocupar (Vide Parecer nº
544-Z do Consultor Geral da República, aprovado
pelo Presidente da República em 9-7-1959 e
publicado no Diário Oficial de 11-7-1959, pg. 15.628).
b) Alguns militares que estão desempenhando
cargos civis, de natureza temporária, considerados
de caráter ou interêsse militar e que passaram à
situação de agregados antes da publicação do
Parecer nº 229-Z, acima citado, vêm percebendo,
apenas, os vencimentos do pôsto, de conformidade
com o disposto no art. 29, letra i), do C.V.V.M., não
havendo, ainda requerido retificação dos proventos
que percebem.

c) Interpretação dada pelo Decreto nº 30.119,
de 1 de novembro de 1951: – "As funções ou
comissões de caráter ou interêsse militar são
aquelas expressamente declaradas em Lei ou
assim consideradas por Decreto do Govêrno
Federal. Todo militar no exercício de qualquer
comissão ou função de caráter ou interêsse militar
não prevista nos Quadros das Fôrças Armadas,
ainda mesmo à disposição de outro Ministério ou de
Govêrno Estadual, Territorial ou Municipal, será
adido a uma organização militar para efeito de
vencimentos e vantagens do seu pôsto ou
graduação e nenhuma remuneração perceberá pelo
exercício dessa função ou comissão além das
previstas neste Código; entretanto, poderá perceber
a gratificação de representação que lhe fôr
arbitrada".
d) De acôrdo com a interpretação dada ao
art. 20 inciso VII do C.V.V.M., pelo Decreto nº
30.119, de 1951, o militar que tem direito à opção
dos vencimentos da função, quando pôsto à
disposição de outro Ministério ou Govêrno Estadual,
Territorial ou Municipal, deve exercer êsse direito
nos primeiros trinta dias que se seguirem ao ato
que o pôs nessa situação, nenhuma remuneração
podendo perceber antes de feita a prova de opção.
Em qualquer caso, não poderá o militar acumular a
remuneração da função com os provento,
vencimentos ou vantagens de seu pôsto ou
graduação.
2. Militar exercendo cargo público civil, de
natureza temporária sem caráter ou interêsse militar.
– Tem direito ao sôldo do pôsto ou graduação,
ressalvado o direito de opção nos têrmos do art. 20
inciso VII, do C.V.V.M., sendo válida, para o caso, a
Observação D) do item anterior (proibição de
acumulação).
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Observação:
– O dispositivo do C.V.V.M. que permitia ao
militar acumular proventos de cargo público civil de
natureza temporária com o sôldo pôsto ou graduação
(art. 20, inciso VI, do C. V. V. M.), foi considerado
inconstitucional pelo Parecer nº 85-S, de 8-3-1951 do
Consultor Geral da República, de acôrdo com o art.
182, § 5º, da Constituição Federal (Diário Oficial de
6-4-1951).
3. Militar exercendo cargo eletivo de natureza
pública.
– Nada perceberá (art. 29 letra j), do
C.V.V.M.
Observação – Parecer nº 85-T, do ConsultorGeral da República – O militar da ativa nada
perceberá quando afastado da função para
desempenho de cargo eletivo, ainda, que gratuito.
Em se tratando de inativo a situação é diversa. Está
fora de exercício e não incidirá em acumulação
remunerada, sendo o cargo eletivo gratuito, por fôrça
de Lei. (Diário Oficial de 5-2-1952).
4. No exercício de qualquer função pública,
quer de caráter militar ou não, o militar tem direito à
percepção de abono família nas mesmas proporções
em que seja ou venha a ser concedido aos
servidores públicos em geral o salário-família. (art.
106 do C.V.V.M.).
b) quanto à contagem de tempo e à
promoção:
1. O Parecer nº 544-Z, de 16-6-1959 do
Consultor Geral da República, aprovado pelo
Presidente da República em 9-7-1959. (Diário
Oficial de 11-7-1959), em seus "consideranda",
assevera que o oficial em exercício de cargo
público ficando agregado conforme dispõe o
artigo 8º da Lei nº 2.370, de 9-12-1954 (Lei
de Inatividade do Militares), e, destarte, afastado
do serviço ativo, não poderia contar tal tempo co-

mo do efetivo serviço; que a Lei nº 2.751, de 4-41956, contudo, veio a permitir expressamente a
contagem do tempo de exercício de cargo público civil
eletivo ou não para os fins nela previstos, a saber:
I) promoção por antiguidade, de acôrdo com a
legislação especial:
II) transferência para a inatividade;
III) gratificação de tempo de serviço.
2. Nada estabelecendo, em contrário, o
Estatuto dos Militares, quanto à contagem de tempo
dos militares que se encontram desempenhando
cargo público civil, ela é idêntica quer seja ou não de
caráter ou interêsse militar.
3. Para fins de promoção, entretanto não tem
aplicação na Marinha, no que concerne ao exercício
de cargos públicos não considerados de caráter
militar, o favor consignado no art. 1º da citada Lei nº
2.751, à vista das seguintes disposições do
Regulamento de Promoções para Oficiais de
Marinha (Decreto nº 42.808, de 13-12-1957):
"Art. 2º As promoções serão feitas por decreto
e poderão ser:
a) .........................
b) .........................
c) .........................
d) por antiguidade, recaindo no oficial mais
antigo que satisfizer os requisitos exigidos para
acesso:
e) .........................
f) .........................
Art. 3º Nenhum oficial poderá ser promovido
nas condições "b", "c", "d" e "f" do art. 2º sem ter
preenchido os requisitos mínimos denominados
cláusulas de acesso exigidos por êste Regulamento
e ter sido julgado fisicamente apto para o serviço do
pôsto, corpo ou quadro.
Art. 48. Interstício e o período mínimo de
serviço julgado necessário para que o oficial
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adquira, em cada pôsto, os conhecimentos
imprescindíveis ao exercício das funções atribuídas
ao pôsto imediatamente superior.
Parágrafo único. Êsse período só será válido
quando o oficial estiver no desempenho de
comissões do Ministério da Marinha ou de caráter
militar.
Capítulo IX – Das cláusulas de Acesso:
Os artigos dêsse Capítulo estabelecem, como
cláusula de acesso, para a promoção em todos os
Tpostos de todos os Corpos e Quadros, um número
variável de anos de interstício.

4. O Parecer nº 544-Z, já citado, renovando e
confirmando o de nº 264 (Diário Oficial de 21-5 1957,
página 12.584) também aprovado pelo Chefe do
Govêrno estabelece que o exercício de cargo de
sociedade de econômia mista é cargo público e não
cargo público, não dando margem, assim aos
favores previstos no art. 1º da Lei nº 2.751. De
acôrdo com o mesmo Parecer, os cargos da
Fundação Brasil Central são também, cargos
privados não possibilitando, o exercício dêsses
cargos, a contagem de tempo como de serviço
público.

Respostas do Ministério da Marinha ao pedido de informações do senador João Villasbôas formulado
através do Requerimento nº 431, de 1959, do Senado Federal, publicado no Diário do Congresso do dia
29-9-1959 – (Secção II), Pag. 2.224
I – Quesitos 1º, 3º e 4º
Oficiais da ativa exercendo cargos ou funções civis, considerados de caráter ou interêsse militar
1. Almirante-de-Esquadra Jorge do paço Mattoso Mala – Ministro da Marinha – Decreto nº 39.263, de
29-5-56 – Vencimentos de Ministro de Estado e Adicional de Tempo de Serviço.
2. Vice-Almirante – Lucio Martins Meira – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – Decreto
nº 46.793, de 4-9-59 – Nada percebe. Tem a receber abono família.
3. Vice-Almirante – Sylvio Borges de Souza Motta – Comissão de Marinha Mercante – Decreto nº
46.909, de 26-9-59 – Vencimentos vantagens e Abono Provisório.
4. Vice-Almirante (EN) – Octacilio Cunha – Comissão Nacional de Energia Nuclear – Decreto nº
40.110, de 10-10-56 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
5. Capitão-de-Mar-e-Guerra – Darcy Caldeira – Serviço Nav. Amazônia e Adm. Pôrto Pará (SNAAP) –
Decreto nº 36.577, de 8-12-54 – Vencimentos e Abono Provisório.
6. Capitão-de-Mar-e-Guerra – Heitor Plaisant Filho – Comissão de Marinha Mercante – Interventor
nas Emprêsas do Grupo Carreteiro – Decreto nº 46.793, de 4-9-59 – Vencimentos, vantagens e Abono
Provisório.
7. Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) – José Cruz Santos – Lioyd Brasileiro (P. N.) – Decreto nº 36.577,
de 8-12-54 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
8. Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) – José Angelino Garnier Simões – Comissão Nacional de Energia
Nuclear – Decreto nº 40.110, de 10-10-56 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
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9. Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) – Carlos Natividade – Sociedade Termelétrica de Capivari
(SOTELCA) – Decreto nº 41.568, de 27-5-57 – Vencimentos, Abono Provisório e Abono Família.
10. Capitão-de-Mar-e-Guerra – Roberto Nunes – Petrobrás S.A. – Decreto nº 36:577, de 8-12-54 –
Abono família.
11. Capitão-de-Mar-e-Guerra – Antônio Augusto Pinto Guimarães – Petrobrás S. A. – Decreto nº
36.577, de 8-12-54 – Abono família.
12. Capitão-de-Mar-e-Guerra – Leopoldo Francisco Correia Dias de Paiva – Petrobrás S. A. – Decreto
nº 36.577, de 8-12-54 – Abono família.
13. Capitão-de-Fragata – Paulo Silveira Werneck – Lìoyd Brasileiro (P. N.) – Decreto nº 36.577, de 812-54 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
14. Capitão-de-Fragata (EN) – Raul Martins Gomes de Paiva Lloyd Brasileiro (P. N.) (GEICON) –
Decreto nº 36.577, de 8-12-54 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
15. Capitão-de-Fragata (IM) – Olavo Cruz Mascarenhas – Serviço Nav. Amazônia e Adm. Pôrto Pará
(SNAAP) – Decreto nº 36.577 de 8-12-54 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
16. Capitão-de-Fragata Paulo Alcidio Gaisiler Teixeira de Freitas – Petrobrás S. A. – Decreto nº
36.577, de 8-12-54 – Abono família.
17. Capitão-de-Fragata – Jair Carneiro Toscano de Brito – Petrobrás S. A. – Decreto nº 36.577, de 812-54 – Abono família.
18. Capitão-de-Fragata – Flavio Lages de Aguiar – Petrobrás S.A. Decreto nº 36.577, de 8-12-54 –
Abono família.
19. Capitão-de-Fragata – Jabory Nepomuceno de Oliveira – Petrobrás S. A. – Decreto nº 36.577, de
8-12-54 – Abono família.
20. Capitão-de-Fragata – Paulo Bruno Brito de Araujo Filho – Petrobrás S. A. – Decreto nº 36.577 de
8-12-54 – Nada percebe.
21. Capitão-de-Fragata (IM) – Geraldo de Araujo Sá – Petrobrás S. A. – Decreto nº 36.577, de 8-1254 – Abono família,
22. Capitão-de-Corveta – Henrique de Mattos – Serviço Nav. Amaz. e Adm. Pôrto Pará (SNAAP) –
Decreto nº 36.577, de 8-12-54 –Vencimentos, e Abono Provisório.
23. Capitão-de-Corveta (IM) – José Paulo Coutinho Dunley – Comissão de Marinha Mercante –
Decreto nº 46.909, de 26-9-59 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
24. Capitão-de-Corveta – Alfredo Américo de Oliveira Roxo – Lloyd Brasileiro (P. N.) – Decreto nº
36.577, de 8-12-54 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
25. Capitão-de-Corveta – Haroldo da Rosa Martins – Lloyd Brasileiro – (P. N.) – Decreto nº 36.577, de
8-12-54 Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
26. Capitão-de-Corveta (IM) – José Nazareno França Corrêa – Comissão Nacional de Energia
Nuclear – Decreto nº 40.110, de 10-10-56 – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
27. Capitão-de-Corveta – João Carlos Soares Bandeira – Petrobrás S. A. – Decreto nº 36.577, de 812-54 – Abono família.
28. Capitão-de-Corveta – José Fortes de Vasconcellos – Petrobrás S.A. Decreto nº 36.577, de 8-1254 – Abono família.
29. Capitão-de-Coverta – Carlos Alberto D'Avila Zavataro – Petrobrás S. A. – Decreto nº 36.577, de 812-54 – Abono família.
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30. Capitão-de-Corveta – Antônio Martins Fontes – Petrobrás S.A.. Decreto nº 36.577, de 8-12-54 –
Nada percebe.
31. Capitão-de-Corveta – Paulo Lindemberg – Petrobrás S. A. – Decreto nº 36.577, de 8-12-54 –
Abono família.
32. Capitão-de-Corveta – Luiz Augusto, Moraes Rego – Serviço de Navegação da Bacia do Prata
(SNBP) – Decreto nº 36.577, de 8-12-54 – Nada percebe.
33. Capitão-de-Corveta – Guilherme Eduardo Ferreira Studart – Comissão de Assuntos Territoriais
(M.J.N.I.) – Decreto de 27-1-59 Diário Oficial mesma data – Vencimentos, vantagens e Abono Provisório.
34. Capitão-de-Fragata – Colbert Demaria Boiteux – Superintendente do Pôrto do Rio de Janeiro –
Nada percebe.
35. Capitão-de-Fragata – João Carlos de Freitas Raulino – À disposição do Govêrno do Rio Grande
do Norte – Soldo, Abono Provisório e Abono família.
36. Capitão-de-Fragata – Carlos Alberto Salvo e Souza – À disposição da Prefeitura de São Paulo –
Saldo e Abono Provisório.
37. Capitão-de-Fragata – Carlos Albuquerque Correia Gondim – Vereador em São Pedro de Aldeia.
(R.J.) – Nada percebe.
38. Capitão-de-Fragata – Zomar Pontes Ramos – Vereador em Mangaratiba (R. J.) – Abono família.
39. Capitão-de-Fragata – Helio Ferreira Machado – Deputado Federal (Bahia) – Nada percebe.
40. Capitão-de-Fragata – Heleno de Barros Nunes – Deputado Estadual (Estado do Rio) – Nada,
percebe.
41. Capitão-de-Fragata (EN) – José Celso de La Roque Macedo Soares Guimarães – Vereador em
Maricá (R.J.) – Nada percebe.
42. Capitão-de-Corveta – Renato Bayma Archer da Silva – Deputado Federal (Maranhão) – Nada
percebe.
43. Capitão-de-Corveta – Walter dos Santos Affonso – Vereador em São Sebastião do Alto (R. J.) –
Nada percebe.
44. Capitão-de-Corveta. (IM) – Onadyr Marcondes – Vereador em São José dos campos (S. P.) –
Nada percebe.
45. Capitão-Tenente (Md.) – Akel Nicolau Akel – Deputado Estadual (AM) – Nada percebe.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
PARECER
Nº 674, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara, nº 67, de 1959 (número 350-B, de 1959 na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960 – Anexo nº 3 – órgãos Auxilia-

res – Subanexo 3.02. – Conselho de Economia Nacional.
Relator: Sr. Fernandes Távora.
A Comissão de Finanças apresenta, (fôlha
anexa) a Redação Final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n.º 67 de 1959, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960 – Anexo nº 3 – órgão Auxiliares –
Subanexo 3.02 – Conselho Nacional de Econômia,
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Sala
das
Comissões,
em
4
de
novembro de 1959 – Gaspar Velloso, Presidente –
Fernandes Távora Relator – Milton Campos – Fausto
Cabral – Mem de Sá – Victorino Freire – Lima
Guimarães – Fernando Corrêa – Daniel Krieger –
Ary Vianna.
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo 3 – Órgãos
Auxiliares – Subanexo 3.02 – Conselho Nacional
de Economia
1.0.00 – Custeio 1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.05 – Salário de contratados
Onde se diz: – Cr$ 534,00.
Diga-se: – Cr$ 1.034.000.
Senado Federal, em 4 de novembro
de 1959.
PARECER
Nº 675, DE 1959
Da Comissão de Finanças sôbre a Redação
Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (número 350-B, de 1959, na
C. dos Deputados), que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo nº 3 – órgãos Auxiliares – Subanexo
3.01 – Tribunal de contas.
Relator: Sr. Fernandes Távora.
A Comissão de Finanças apresenta a
fôlhas anexas, a Redação Final da Emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67,
de 1959, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Anexo nº 3 – Órgãos Auxiliares

– Subanexo. 3.01 – Tribunal de Contas.
Sala das Comissões, em 4 de novembro de
1959 – Gaspar Velloso, Presidente – Fernandes
Távora Relator – Francisco Gallotti – Milton Campos
– Mem de Sá – Fausto Cabral – Victorino Freire –
Ary Vianna – Fernando Corrêa – Lima Guimarães –
Daniel Krieger.
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960 Anexo, 3
órgãos Auxiliares – Subanexo 3.01 – Tribunal de
Contas.
1) Despesas Ordinárias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de
serviços extraordinários.
Onde se lê: Cr$ 350.000,00
Leia-se: Cr$ 450.000,00.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço.
Onde se lê: Cr$ 26.200.000,00
Leia-se:
1)
2)

Ministros, Procuradores etc.....
3.108.600,00
Servidores................................ 24.182.752,00
27.291.352,00
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e Transformação.
1.3.02 – Artigos de expediente etc.
Onde se lê: Cr$ 2.000.000,00
Leia-se: Cr$ 3.622.120,00.
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e Transformação.
1.3.08 – Gêneros de alimentação etc.
Onde se lê: Cr$ 40.000,00
Leia-se: Cr$ 50.000,00.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente

– 125 –
1.4.03 – Material bibliográfico em geral, filmes.
Onde se lê: Cr$ 150.000,00
Leia-se: Cr$ 337.090,00.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.04 – Ferramentas etc.
Onde se lê: Cr$ 60.000,00
Leia-se: Cr$ 265.000,00.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.05 – Materiais e Acessórios etc.
Onde se lê: Cr$ 58.000,00
Leia-se: Cr$ 80.000,00.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.3.11 – Modelos e utensílios de escritórios etc.
Onde se lê: Cr$ 300.000,00
Leia-se: Cr$ 782.151,00.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral
Onde se lê: Cr$ 800.000,00
Leia-se: Cr$ 1.282.200,00.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.02 – Passagens etc.
Onde se lê: Cr$ 500.000,00
Leia-se: Cr$ 600.000,00.
2 – Despesas de Capital
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações.
4.2.01 – Máquinas, motores etc.
Onde se lê: Cr$ 1.500.000,00
Leia-se: Cr$ 2.312.640,00
Senado Federal, em 4-11-59.
PARECER
Nº 676, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 9;
de 1959 (na Câmara nº 7-A, de 1959), que
aprova a participação de 25 de 5 de julho de
1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados

assinada pelo Brasil a 15 de julho de 1952.
Relator: Sr. Milton Campos.
1. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto
de decreto legislativo nº 7-A, de 1959, com a
seguinte redação:
"É aprovada a participação do Brasil na
Convenção de 25 de julho de 1951, relativa ao
Estatuto dos Refugiados, assinada a 15 de julho de
1952, com exclusão dos arts. 15 e 17, na
conformidade do artigo 42 daquele instrumento".
Vindo ao Senado, douta Comissão de
Relações Exteriores propôs a seguinte redação para
o texto acima transcrito:
"É aprovada a Convenção de 25 de julho de
1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados e assinada
a 15 de julho de 1952, com exclusão dos arts. 15 e
17."
Como se vê, as alterações verificadas são
duas:
a) Substituiu-se a expressão "é aprovada a
participação do Brasil na Convenção de 25 de julho
de 1951" por esta outra: "é aprovada a Convenção
de 25 de julho de 1951";
b) Eliminou-se a referência final "na
conformidade do art. 42 daquele instrumento."
A Comissão de Relações Exteriores, que a
principio recebera a emenda como de simples
redação, mais tarde, na sessão de 23 de outubro,
por intermédio de seu Presidente, o nobre Senador
Afonso Arinos, retificou o seu juízo passando a
considerar a emenda como de substância e não
como de redação.
Na sessão de 26 de outubro, o ilustre Senador
Moura Andrade (relator do projeto) e o nobre se-

– 126 –
nador Cunha Mello insistiram em considerar como de
redação a emenda; e, como a respeito se levanta
questão no § 2º do art. 232, do Regimento Interno,
decidiu submeter a dúvida ao parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.
2. Quando houver dúvida sôbre se emenda
apresentada como de redação atinge a substância
da proposição, ouvir-se-á a Comissão de
Constituição e Justiça", eis o que dispõe o art. do
Regimento Interno em que se fundou o eminente
Presidente, Senador Filinto Müller. Está, assim,
claramente definido o objeto do parecer que nos
cumpre emitir:
3. Na primeira parte, como vimos, a emenda
substitui a expressão "é aprovada a participação do
Brasil na. Convenção de 25 de julho de 1951", por
esta outra: "É aprovada a Convenção de 25 de julho
de 1951".
Não há dúvida de que, aí, a emenda é
simplesmente de redação. O que a Câmara dos
Deputados pretendeu, no projeto de decreto
legislativo que aprovou, foi ratificar uma convenção
internacional subscrita pelo Brasil através de seus
representantes, Usou, para isso. fórmula menos
habitual e, data venia, menos adequada como bem
demonstra o nobre Senador Moura Andrade em seu
parecer. Efetivamente, o que o Congresso Nacional
aprova não é a participação do País em trabalhos
internacionais de que resultam as convenções, e sim
as próprias Convenções. É muito clara a linguagem
da Constituição, ao atribuir ao Congresso competência
exclusiva para "resolver definitivamente sôbre os
tratados e convenções celebradas com os Estados
estrangeiros pelo Presidente da República" (art.
66, nº I). O Presidente da República, pessoalmente
ou
mediante
representante,
participa
dos

trabalhos com Estados estrangeiros e assina os
tratados e convenções, e ao Congresso reserva-se o
poder de resolver em definitivo sôbre o caso,
aprovando ou não o deliberado, isto é, o tratado,
convenção, convênio ou pacto de natureza
internacional, Transparece, pois, que a Câmara
pretendeu aprovar a Convenção dos Refugiados, e a
emenda do Senado é apenas de linguagem visando
ao mesmo fim por palavras mais adequadas.
4. Já quanto à segunda parte da emenda,
existem razões para dúvida.
O projeto exclui da aprovação os arts. 15 e 17
da Convenção, "na conformidade do art. 42 daquele
instrumento". A emenda elimina a referência a êsse
art. 42,
Cumpre, assim, verificar o que dispõe o art.
42. É seguinte:
"1. No momento da assinatura, da ratificação
ou da adesão, qualquer Estado poderá formular
reservas aos artigos da Convenção outros que não
os arts. 1º, 3º, 4º, 16 (1), 33, 36 a 46 Inclusive.
2. Qualquer Estado contratante que haja
formulado uma reserva conforme o parágrafo 1º
dêste artigo poderá retirá-la a qualquer momento por
uma comunicação para êsse fim dirigida ao
Secretário-Geral das Nações Unidas."
Diante dêsse texto e com a expressa
referência a êle, parece certo que o projeto da
Câmara teve o intuito de formular mais uma
reserva do que uma supressão, relativamente aos
arts, 15 e 17, Basta ter-se em vista que a
reserva, nos têrmos do art, 42, tem caráter
provisório, uma vez que, a qualquer tempo,
poderá ser retirada mediante comunicação ao
Secretario Geral da ONU: Ao passo que a exclusão
dos arts, 15 e 17 sem referência ao art, 42, tem
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caráter definitivo e equivale à não aprovação, em
têrmos peremptórios, daquelas cláusulas.
Que o pensamento da Câmara eram as
reservas, verifica-se dos pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Relações
Exteriores daquela Casa do Congresso, Para evitar
delongas, repetimos o resumo que daqueles
pareceres fizemos quando nos coube opinar sôbre o
caso:
"Na sua tramitação pela Câmara dos
Deputados, o projeto teve detido exame,
especialmente na Comissão de Constituição e
Justiça, onde o douto relatar, Deputado Joaquim
Duval, opinou no sentido de ser aprovada a
Convenção, mas com restrições quanto aos arts. 15
e 17, os quais determinam se dê aos refugiados, no
país onde residam regularmente e em relação a
certos direitos, o tratamento mais favorável entre os
que são concedidos a nacionais de países
estrangeiros. Isso levaria a conceder-se aos
refugiados, no Brasil, tratamento igual ao que se dá
aos portuguêses, que, por motivos óbvios,
merecem da Constituição e das leis, tratamento
excepcionalmente favorável. Como essas reservas e
restrições são autorizadas pela própria Convenção
(art. 42), concluíram as Comissões de Justiça e de
Relações Exteriores da Câmara por adotarem projeto
de decreto legislativo consignando as reservas já
citadas."
Dir-se-á que, se o propósito da Câmara
era
aprovar
a
Convenção
com
restrição
quanto aos arts. 15 com restrição quanto aos
arts. 15 e 17, na forma do art. 42, a redação
do art. 1º foi imprópria, quando se referiu a
exclusão. Mas a impropriedade se corrigiria subs-

tituindo-se a palavra exclusão pela palavra restrição ou
reserva. Se em vez disso, se mantém a exclusão sem
referência ao art. 42, vai-se além do pensamento da
Câmara e atinge-se não apenas a forma ou a
linguagem do texto, mas o seu fundo ou substância. A
emenda, assim, deixa de ser apenas de redação.
5. Como quer que seja, melhor será adotar-se,
na dúvida, essa interpretação, que tem a virtude de
não subtrair ao exame da Câmara dos Deputados a
alteração no projeto por ela aprovado. E dúvida
existe na espécie, como o demonstra a circunstância
de haver a Comissão de Relações Exteriores
recebido a emenda, a princípio, como de redação,
para depois reconsiderando seu ponto de vista,
julgá-la de substância.
Sala das Comissões, em 4 de novembro de
1959 – Lourival Fontes Presidente – Milton Campos,
Relator – Jefferson de Aguiar – Rui Palmeira – Attílio
Vivacqua, com a ressalva de que o tratado, em face de
nossa Constituição, não teve a natureza de direito
interno – Argemiro de Figueiredo – Menezes Pimentel.
PARECERES
NS. 677 E 678, DE 1959
Nº 677, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1958, que
regulariza a situação dos engenheiros mecânicos
eletricistas diplomados pela Escola de Engenharia
Eletro Mecânica da Bahia.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Portadores de diplomas do extinto curso de
engenharia mecânicos eletricistas da Escola de
Engenharia Eletro Mecânica de Bahia, pleitearam, do
Ministério da Educação e Cultura, a legali-
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zação dos seus diplomas, sendo pedido indeferido,
sob o fundamento de que tal medida só poderia ser
tomada pelo Poder Legislativo, mas considerando o
Ministério, pelo seu órgão competente "justas e
ponderáveis as alegações apresentadas, sobretudo
tendo-se em vista o precedente invocado da Escola
de Mecânica e Eletricidade de São Paulo."
Aliás, não apenas os diplomados pela Escola
Mecânica e Eletricidade de São Paulo foram
beneficiadas, mas também os que concluíram os
cursos de Mecânicos Eletricistas da antiga Escola de
Engenharia de Belo Horizonte e da Escola de
Eletricidade Radio-telegrafia de Belo Horizonte e o
curso de arquitetos da Escola de Belas Artes da
Bahia, todos favorecidos pelos Decretos-leis ns,
8.071, de 10 de outubro de 1945, e 8.971, de 12 de
fevereiro de 1946, que dispõem sôbre o
registro de diplomas expedidos pela mencionada
Escola Superior de Mecânica e Eletricidade
de São Paulo.
II – O presente projeto, estendendo os
benefícios daqueles decretos-leis aos portadores de
diplomas do extinto curso superior de engenheiros
mecânicos eletricistas da Escola de Engenharia
Eletro Mecânica da Bahia, parece-nos, assim,
inteiramente procedente, visto que, pelo menos
aparentemente, visa a sanar uma situação de
injustiça.
Pelos elementos constantes de processo
vê-se que a proposição não iria negligenciar
na concessão de diplomas, ferindo a lei para
proteger incapazes, pois os Decretos-leis ns. 8.071 e
8.971, citados que ela manda aplicar ao caso
presente, resguardam devidamente a dignidade do
ensino.
Assim é que, tal como sucedeu com
os que concluíram o curso da Escola
Superior de Mecânica e Eletricidade de São
Paulo, só seriam contemplados agora, os di-

plomados pela Escola de Engenharia Eletro
Mecânica da Bahia aos suais houvessem sido
concedidas pelo competente Conselho Regional de
Engenharia, canteiras profissionais de "engenheiros
licenciados."
Trata-se, por sinal, de alguns poucos rapazes
de um grupo de dezoito, dos quais um faleceu outro
já se formou em engenharia ivil e vários nunca
exerceram e profissão.
Cinco ou seis dêsses engenheiros mecânicos,
sòmente, exercem a profissão, mas sob a tutela de
profissionais
legalmente
habilitados
o
que
consideram vexatório.
Parece, portanto, ser justa a medida em estudo,
o que deverá ser apurado na Comissão de Educação e
Cultura, à qual compete examiná-la em seu mérito.
Pelo exposto somos pela aprovação do
projeto, ao qual nenhum óbice se pode antepor, de
natureza constitucional ou jurídica.
Sala das Comissões, em 13 de maio de 1959
– Lourival Fontes Presidente, – Daniel krieger,
Relator – Ruy Carneiro, – Attílio Vivacqua –
Benedicto Valladares – João Villasbôas – Argemiro
de Figueiredo – Milton Campos – Menezes Pimentel.
Nº 678, de 1959
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1958.
Relator: Sr. Paulo Fernandes.
Conquanto
haja
merecido
informação
desfavorável do Ministério da Educação e Cultura, o
presente projeto, que regulariza a situação dos
engenheiros mecânicos eletricistas diplomados pela
Escola de Engenharia Eletro Mecânica da Bahia,
está, a nosso ver, em condições de ser aprovado.
Se se tratasse de reconhecer a Escola, então
sim, teríamos que opinar pela negativa, pois as fa-
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lhas nela existentes, apontadas pelo Ministério, tal
não permitiriam.
Na espécie, porém, cuida-se de regularizar a
situação de apenas dezoito diplomados pelo referido
estabelecimento, dos quais, aliás, um já faleceu
outro já se diplomou em engenharia civil e vários
exerceram a profissão.
Em realidade, uns cinco ou seis, dos
diplomados, se beneficiariam do projeto.
Ademais, como ressalta o Relator da matéria
na Comissão de Constituição e Justiça, "vê-se que a
proposição não iria negligenciar na concessão de
diplomas, ferindo a lei para proteger incapazes, pois
os Decretos-leis números 8.071 e 8.971, citados, que
ela manda aplicar ao caso presente, resguardam
devidamente a dignidade do ensino.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 3 de novembro de
1959 – Mourão Vieira, Presidente – Paulo Fernandes,
Relator – Padre Calazans – Saulo Ramos.
PARECERES
NS. 679, 680, 681 E 682, DE 1959
Nº 679, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Projeto de Lei da Câmara nº 2.009-C, de 1952, (no
Senado, nº 148-57), que cria o Grande Prêmio
Nacional de Medicina.
Relator: Sr. Milton Campos.
O Projeto nº 148-57 veio aprovado da Câmara.
Seu objetivo è criar o Grande Prêmio Nacional de
Medicina, cuja atribuição e trabalhos de médicos
sôbre assuntos médicos ficará a cargo da Academia
Nacional de Medicina.

Nada há que observar quanto ao aspecto
constitucional Jurídico. Deve, pois, o projeto tramitar
no Senado, recebendo, quanto ao mérito, os
pareceres das doutas Comissões de Saúde,
Educação e Finanças.
Sala das Comissões, em 20 de maio de 1959
– Lourival Fontes, Presidente – Milton Campos,
Relator. – Argemiro de Figueiredo – Attílio Vivacqua
– Lima Guimarães – Jefferson de Aguiar – Menezes
Pimentel – Daniel Krieger.
Nº 680, de 1959
Da Comissão de Saúde Pública, sôbre o
Projeto de Lei número 148, de 1957, (nº 2.009-C, de
1952, da Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Miguel Couto.
O projeto em aprêço, apresentado em 1952
pela ilustre Deputada Ivete Vargas, teve longa
tramitação na Câmara dos Deputados, recebendo
várias emendas e substitutivos, porém, tôdas
louvando, merecidamente, a bela iniciativa de se
incentivar, por meio de um prêmio acadêmico a ser
conferido pela Academia Nacional de Medicina, os
estudos e pesquisas sôbre trabalhos que visem ao
progresso da higiene e da medicina do trabalho,
pelos quais se possa assegurar a melhoria de
salubridade e segurança do homem durante o
trabalho.
A importância dêsse setor da medicina
moderna, foi bem salientada no parece do ilustre
Deputado Ferreira Lima, que logrou aprovação na
Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, e
que aqui transcrevemos, em parte, como
homenagem à memória dêsse erudito e devotado
parlamentar que deixou relevantes serviços nos
anais da Câmara Federal:
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"para o debate de idéias em proveito da
humanidade e do progresso, no afã de melhor
adaptar o homem à máquina, em busca de mais
apurado rendimento de trabalho e de melhor saúde
para o trabalhado, em quaisquer campos de suas
atividades, nas minas de carvão ou nos armazéns
frigoríficos, nas fundições de ferro ou nos leprosários
oficiais, na cabina de um avião ou no fundo do mar,
na tarefa de pesquisa ou nas fábricas manufatoras
dedicando os maiores esforços no desejo de que o
carro do progresso esteja sempre com o molejo
lubrificado e em marcha ascensional para mais
produzir em bem de nações e povos, – nada como
reconhecer a oportunidade da proposição da
Deputada Ivete Vargas. De fato o projeto. nº 2.009 é
um incentivo à análise científica no sentido de
apurarem-se as qualidades dos especialistas
brasileiros nesse setor novo da ciência – a Medicina
do Trabalho".
No parecer da Comissão de Legislação Social,
o relator Muniz Falcão apresentou um bem
ponderado substitutivo, que nos pareceu dar uma
redação mais consentânea com os objetivos do
projeto a começar oferecendo outra denominação
ao prêmio – "Grande Prêmio de Medicina do
Trabalho".
A Comissão de Educação e Cultura ainda
elaborou outro substitutivo, que logrou ser aprovado
pela Câmara, dos Deputados, com emenda da
Comissão de Finanças corrigindo a data em que
deveria começar a distribuição do referido prêmio,
fixando-a para o ano de 1957.
Como vai caber à douta e centenária
Academia Nacional de Medicina, de acôrdo
com o que preceitua o art. 2º do projeto –

"empregar como fôr de sua conveniência e na
conformidade de seus estatutos" – o crédito especial de
Cr$ .500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), que lhe
será entregue em dinheiro pelo Govêrno, – fica
subentendido que também vai ela regulamentar a
concessão dêsse prêmio, e o fará certamente
obedecendo aos propósitos de sua ilustre proponente,
ou seja, o de premiar o melhor trabalho Inédito que, de
dois em dois anos, fôr apresentado, objetivando uma
pesquisa de valor em favor da defesa do trabalhador.
Assim justificando nossa aprovação ao projeto, e
não desejando ver protelada a instituição dêsse prêmio
tão proveitoso, recomendamos à douta Comissão de
Saúde do Senado sua integral aprovação.
Sala das Comissões, em ..... de junho de 1959
– Reginaldo Fernandes, Presidente – Miguel Couto,
Relator – Pedro Ludovico – Alô Guimarães –
Fernando Corrêa.
Nº 681, de 1959
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre o
projeto de Lei da Câmara nº 148, de 1957 (na
Câmara nº 2.009-C, de 1952).
Relator: Sr. Reginaldo Fernandes.
O Projeto, de Iniciativa da ilustre Deputada Ivete
Vargas, teve longa tramitação na Câmara, recebendo
diversas emendas até corporificar-se no presente texto,
Visa a criar o Grande Prêmio Nacional de Medicina que
deverá ser atribuído, de dois em dois anos, a partir de
1957, ao melhor trabalho inédito sôbre Medicina,
apresentado no País.
Êsse prêmio deverá ser conferido pela
Academia
Nacional
de
Medicina,
entidade
de longa existência e merecedora dessa
investidura
pelos
serviços
prestados
ao
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País no campo dos estudos médicos. Para êsse fim,
o Poder Executivo fica autorizado a pagar a essa
instituição a quantia de Cruzeiros 500.000,00, da
qual a Academia tirará, de dois em dois anos, o
montante quis vier a estipular para o prêmio.
O Projeto representa mais um estímulo ao
avanço de ciências médicas em nosso País, pelo
que somos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 22 de julho de 1959.
– Mourão Vieira, Presidente. – Reginaldo Fernandes,
Relator. – Jarbas Maranhão.
Nº 682, DE 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 148, de 1957 (nº 2.009, de 1952,
na Câmara).
Relator: Sr. Fausto Cabral.
O presente projeto institui o Grande Prêmio
Nacional de Medicina, a ser conferido, bienalmente,
pela Academia Nacional de Medicina, ao melhor
trabalho de médico, inédito e sob pseudônimo,
versando assunto de Medicina.
Pelo seu art. 2º é o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 500.000,00, que será aplicado pela
referida entidade para custear o prêmio em referência,
cujo valor corresponderá ao resultado obtido.
Examinando o assunto, não nos parece
razoável, preliminarmente instituir-se com prêmio de
tão alta relevância para a ciência nacional e, ao mesmo
tempo, fazer o seu valor depender da possível renda de
um insignificante capital, que corresponde à metade de
prêmio literário concedido anualmente, por uma
emprêsa particular, o Moinho Santista.

No que pesem os pareceres favoráveis das
doutas Comissões de Educação e Cultura e de
Saúda Pública desta Casa, julgamos ainda, não
ser justo conferir-se prêmio desta magnitude
apenas a trabalho inédito, pelo simples fato de que
o cientista não poderia deixar de divulgar,
imediatamente, o fruto de seu esfôrço em
benefício da cultura universal, principalmente
quando versa assunto de Medicina, que interessa
a tôda a humanidade. A retenção dos originais,
sob pseudônimo, pela Academia Nacional de
Medicina, afastaria infalìvelmente, de plano
melhorar obras, pois os seus autores não se
conformariam em escondê-las durante dois anos.
E o assunto torna-se mais grave se admitirmos a
possibilidade da divulgação, no estrangeiro, como
novos, de estudos e pesquisas, com resultados
idênticos
aos
dos
trabalhos
inéditos
e
submetidos, sob pseudônimo, à Academia
Nacional de Medicina para um Julgamento de dois
anos.
Vale lembrar que o projeto, apresentado à
Câmara pela ilustre Deputada Ivete Vargas, em
1952, visava a premiar, sòmente, o melhor trabalho
inédito sôbre Medicina do Trabalho. Não tinha,
portanto, a importância que tomou, depois, pelo
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura da
Câmara.
Por êsses motivos, e sem negar a alta
finalidade da proposição, sugerimos seja aprovado,
apenas, o seu art. 2º, que se refere ao auxílio de Cr$
500.000,00 à Academia Nacional de Medicina, que
ora constrói a sua sede e é, incontestàvelmente,
merecedora da ajuda do Poder Público,
Nestas condições, opinamos favoràvelmente
ao projeto, com as seguintes emendas:
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Nº 1 – (CF)
Ao art. 1º, suprima-se.
Nº 2 – (CF)

aludidas Caixas. O projeto perde sua razão de ser,
motivo pelo qual opinamos por seu arquivamento nos
têrmos do que preceitua o R.I. em seu art. 136, § 1º.
Sala das Comissões, em 21 de julho de 1959.
– Ary Vianna, Presidente. – Lino de Mattos, Relator.
– Fernandes Távora. – Souza Naves. – Guido
Mondin. – Taciano de Mello.

Ao art. 2º, suprima-se o parágrafo único.
Sala das Comissões, em 4 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fausto Cabral,
Nº 684, DE 1959
Relator. – Fernandes Távora. – Fernando Corrêa
(com restrições). – Ary Vianna. – Dix-Huit Rosado. –
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Taciano de Mello. – Barros Carvalho. – Francisco Lei do Senado número 34, de 1955.
Gallotti. – Moura Andrade. – Irineu Bornhausen.
Relator: Sr. Saulo Ramos.
PARECERES
O eminente Senador Lameira Bittencourt, líder
NS. 683 E 684, DE 1959
da maioria nesta Casa, através de requerimento nº
156 de 1959, aprovado em sessão plenária requereu
Nº 683, DE 1959
desta e da ilustre Comissão de Economia, o reexame
quanto à conveniência de ser outorgado às Caixas
Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de Econômicas o direito nêle objetivado (objetivado no
Lei do Senado número 34, de 1955, que restabelece projeto de lei do Senado nº 34, de 1955, por nós já
privilégios das Caixas Econômicas Federais e dá examinado, em segunda discussão), uma vez que já
foi assegurado ao Serviço de Assistência e Seguro
outras providências.
Social dos Ferroviários, pela Lei numero 3.149, de 21
Relator: Sr. Lino de Matos.
de maio de 1957 (art. 4º letra f, e art. 6º).
Com fundamento no art. 274, letra a, do
De fato, à luz dos dispositivos acima
Regimento Interno, o Senador Lameiro Bittencout mencionados, da lei que criou o Serviço de
requereu a volta do Projeto de Lei do Senado nº 34, de Assistência e Seguro Social dos Economiários, o
1955, a esta Comissão para que reexaminasse a Projeto de Lei do Senado nº 34, de 1955,
conveniência de ser autorgado às Caixas Econômicas fica
prejudicado,
devendo,
por
isso
ser
o direito nêle objetivado, uma vez que já foi assegurado arquivado, conforme aliás sugere a Comissão de
ao Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economia.
Economiários (S.A.S.S.E.), pela lei que o criou, de nº
E, isto porque, entre os recursos conferidos ao
3.149, de 21 de maio de 1957 (artigos 4º, letra f e 6º).
novo órgão da previdência social (S.A.S.S.E.), estão
Efetivamente, o art. 6º parágrafo único letra a) justamente os rendimentos provenientes das
da citada lei autoriza o S.A.S.S.E. a operar com “operações de seguro” de rendas imobiliárias
servidores e mutuários das Caixas Econômicas vinculadas a empréstimos hipotecários, realizados
Federais, em seguros de renda imobiliária de por servidores ou mutuários das Caixas Econômicas
empréstimos hipotecários. Assim sendo, não há Federais.
conveniência alguma em estender tal faculdade às
Isto
pôsto
a
Comissão
de
Finan-

– 133 –
ças tendo em vista o citado requerimento, opina pela
rejeição dêste projeto de lei.
Sala das Comissões, em 20 de outubro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Saulo Ramos,
Relator. – Lima Guimarães. – Mem de Sá. – Moura
Andrade. – Ary Vianna. – Caiado de Castro. – Fausto
Cabral. – Victorino Freire.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
No expediente há pouco lido, figura o
Subanexo Orçamentário para 1960, nº 4.09,
referente a Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia.
Já estando distribuídos os avulsos respectivos, a
matéria receberá emendas perante a Mesa nas três
sessões que se seguirem à presente, de acôrdo com o
disposto no art. 339, letra b, do Regimento. (Pausa).
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 410, DE 1959
Com fundamento nos arts. 214, nº 2, e 215 do
Regimento Interno e nas tradições da Casa,
requeremos às seguintes homenagens de pesar pelo
falecimento, ontem ocorrido em Pôrto Alegre, do
grande brasileiro, General José Antônio Flores da
Cunha, que por longo período representou o Rio
Grande do Sul em ambas as Casas do Congresso
Nacional, tendo inclusive, exercido a Presidência da
Câmara dos Deputados, a cuja composição
pertenceu ainda na presente legislatura:
1) inserção em Ata de um voto de profundo
pesar;
2) apresentação de condolências à família, ao
Estado do Rio Grande do Sul e ao Partido Político a
que pertencia o ilustre morto;

3) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, em 5 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho. – Lameira Bittencourt. –
Cunha Mello. – Attílio Vivacqua. – Argemiro de
Figueiredo. – Gaspar Velloso. – Taciano de Mello. –
Lourival Fontes. – Menezes Pimentel. – Eugênio de
Barros. – Lobão da Silveira. – Arlindo Rodrigues. –
Mourão Vieira. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho, para encaminhar a
votação.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Senhor
Presidente:
Nestes tempos penosos para os que lutam por
dignidade na ação, nós que cremos no império das
forças morais, haveremos de sempre admirar José
Antônio Flores da Cunha, como um homem público
bravo e generoso que muito amou e serviu ao seu
glorioso Estado e à Nação, conquistando pela sua
profunda sinceridade e pela sua inexcedível e
profícua dedicação ao bem comum, a estima, o
aprêço e o respeito dos seus patrícios.
Sua ascenção na vida pública não teve os
saldos temerários da ambição, impaciente, nem
conhecem os retrocessos da fraqueza em face do
perigo.
Foi a fulgurante trajetória de uma vida que
cumpriu com honra a sua missão, iluminando pela fé
o caminho escarpado porque levava no espírito as
fontes inesgotáveis do patriotismo e das mais nobres
ambições civis.
Para pôr à prova as reservas da sua energia
moral e a riqueza do seu caráter, não lhe faltaram as
amarguras da proscrição, as ingratidões da amizade,
a negação dos seus méritos, as diatribes e as
injúrias.
Não
foi
certamente
um
homem
fácil
ou
maleável.
Tinha
arestas
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cortantes que muitos hão de ter sentido. Não fôra
feito para passar pela vida pública, sem embates.
Sempre definido e claro em suas posições e com
acentuado sentido de independência pessoal quando
adotava uma atitude que lhe ditava o seu conceito de
dever, não cedia a pressão alguma, seja a dos seus
amigos e correligionários, seja a da própria opinião
geral.
Às vezes, sua perseverança parecia chegar
à obstinação, mas tinha sobrada capacidade para
distinguir entre o possível e o impossível na difícil
tarefa de governar e isto o afastava da
intransigente pretenção de aplicar contra todos
suas soluções, quando chegava a convercer-se
de que elas não eram viáveis, em razão das
circustâncias, entre as quais há que computar,
e êle computava, o êrro ou a ilusão
generalizados.
Sua característica como lutador político não foi
por certo a condescendência e muito menos a
complacência.
Foi pugnaz, impetuoso, intransigente, com o
que lhe pareceu errado. Usou no combate tôdas as
armas da sua rica panóplia, mas nela não figuravam
armas proibidas.
Foi altivo e até mesmo arrogante mas jamais
mesquinho ou intolerante.
Era formidável adversário, temível inimigo,
mas, ainda no ardor da luta, jamais deixou de ser um
cavalheiro.
São os altos e severos exemplos da História,
no entanto, comprobatórios de que, na vida dos
homens como na vida dos povos, o esquecimento
dos agravos é mais fecundo do que a paixão
rancorosa e que muitas vêzes há mais beleza moral
e mais fôrça construtiva nas imolações e nos
sacrifícios do que nas imposições e nos triunfos da
fôrça.

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Concede-me
V. Exa. um aparte?
O SR. GILBERTO MARINHO: – Com
satisfação.
O SR. JARBAS MARANHÃO: – Ninguém
melhor do que o nobre colega para traduzir, nesta
hora, os sentimentos do Partido Social Democrático,
de reverência à memória de Flores da Cunha.
Desejo, no entanto, – e permita V. Exa. que o faça –
associar-me a essas homenagens, expressando o
pezar de tôda a seção pernambucana do P.S.D., e
bem assim o do povo de meu Estado.
É uma contribuição não só de amizade
pessoal formada ao convívio de nossa vida
parlamentar, como também, a de um juízo sôbre o
espírito do saudoso e combativo brasileiro.
A síntese de um julgamento de qualidades tão
vistas nas janelas tão abertas daquela alma
paradoxalmente cheia de silêncios e cheias de
tumultos, que a muitos e não só a poucos, muito
menos só a mim, seria dado ver fàcilmente.
Era êle um homem menos para ser observado
do que para ser logo visto e julgado.
Nêle não havia surprêsa, nem mesmo por
interessantes contradições de um impulsivo controlado
a instantâneas reflexões de cavalheirismo inato.
De um generoso cavalheirismo que não sentia
complexos de humildade se era levado a concordar,
a ceder por sentimento, a confraternizar até a
lágrima.
Era êle sòmente isto para nossa convivência?
Não.
Para a vida de colaboração parlamentar
caracterizava-se nêle o tipo do bacharel
arregimentado ao cuidadoso contacto com os
códigos e leis, seguro nas suas opiniões,
com desenvoltura até para advogar eventualmente
causas
que
o
apaixonassem,
como
se-
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guro no senso de julgar, se a isso levado.
Não sendo um jurista no sentido dos que se
aprofundam nas especializações, tinha os méritos
nas de um competente bacharel.
E assim arregimentado nêsse preparo para
saber discernir, comparar, interpretar e opinar,
emoldurava-lhe a inteligência ágil de polemista uma
bonita formação literária, através da qual, bom
conhecedor do castelhano e do francês, dera
mostras freqüentes de ser um dos raros filigranistas
do espírito, na Câmara dos Deputados.
Foi um lutador. Com as virtudes do patriotismo
e bravura, estêve presente a sua personalidade de
traços inconfundíveis e marcantes, nesses últimos
tempos, aos acontecimentos mais importantes e
decisivos do País.
Com aspectos que variam entre os indivíduos,
notadamente nos homens de ação na vida pública
mais expostos que outros, não há dúvida que Flôres
da Cunha foi um vulto da coragem, da inteligência
brilhante, do cavalheirismo e da generosidade.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sou muito
grato ao nobre colega pelas brilhantes palavras que
proferiu e que tão bem retrataram a personalidade
invulgar de Flôres da Cunha.
Mais de cinqüenta anos de vida pública, no
meio do tumulto e da luta, haviam pôsto em sua alma
aquela nobre serenidade que é o símbolo eterno dos
grandes homens.
Por isso, no entardecer da vida teve a ventura
de ver subir até êle o afeto e o carinho de todos os
brasileiros.
Por tôdas essas razões, a sua figura cresce,
nesta hora, na veneração de quantos no Brasil
acreditam no valor eterno dos ideais que inspiraram
a sua legendária vida.

Que o vulto sugestivo de Flôres da Cunha
infunda em nossas almas a fôrça sem desmaios da
sua fé e do seu inexcedível amor à Pátria brasileira.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Argemiro de Figueiredo, para encaminhar a
votação.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (para
encaminhar a votação – lê o seguinte discurso): –
Sr. Presidente, já é do conhecimento de V. Exa. e da
nação inteira, o falecimento do Deputado José
Antônio Flôres da Cunha, ocorrido ontem, em Pôrto
Alegre.
O meu Partido, ou seja o Partido Trabalhista
Brasileiro curva-se diante do túmulo que se abre
para receber o grande morto.
Desaparece dentre os vivos uma figura
singular de homem. A sua vida, longa e tormentosa,
está pontilhada de episódios emocionais. Não lhe
poderei traçar a biografia. Os dados que se divulgam
hoje e a surprêsa da morte não oferecem margem
para um estudo mais completo da personalidade
inesquecível de Flôres da Cunha. Direi, porém, que
êle foi um temperamental. E nesse ângulo, era
interessante vê-lo, transportar-se, com a rapidez de
um raio, de um a outro ponto antagônico: deixava-se
arrebatar pelas paixões mais intensas e até
alucinantes, e passava, de súbito, a se empolgar por
emoções de fraternidade, de bondade, de afeição, de
generosidade e do perdão. Era, ao mesmo tempo, a
violência e a ternura. A impetuosidade e a lágrima.
Foi um guerreiro nos pampas do Rio Grande do
Sul. Mas, um guerreiro que não sabia recuar. Tinha
alguma coisa de bravio e até de selvagem, nesse
aspecto. Só conhecia a luta com a marcha para a frente.
O recuo, para êle, não existia na tática do combate
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– era desonra. Nas guerras que enfrentou, e no ardor
da peleja, esquecia o sentido da vida. De certa vez,
já ferido gravemente e sangrando, não fugiu ao
imperativo de comandar as suas tropas. Lutava
dentro dêsse dilema intangível de – vitória ou morte.
Vencido o inimigo, a sua alma bravia transforma-se
em piedade e ternura pelos derrotados. Esquecia as
feridas abertas no próprio corpo e chorava,
apiedado, a desgraça dos vencidos. Foi um guerreiro
bravo e generoso. Mais do que bravo, porque foi um
herói. Político agitado e patriota. Fazia gôsto ouvi-lo
falar na tribuna do Parlamento. Empolgava. Era
eloqüente e arrebatador. Inteligência fecunda.
Às vêzes rompia os vínculos partidários para
manter o império de sua consciência. Amava a
liberdade e a democracia. Em defesa dos seus ideais
políticos, era um lutador intrépido e incansável.
Mantinha fidelidade às agremiações a que pertencia.
Mas, não compreendia o Partido matando-lhe a
independência da personalidade. Nos conflitos de
orientação, ficava sempre consigo mesmo, fiel ao
seu pensamento e à sua consciência.
A nação perde, nesta hora, uma das mais
singulares e preciosas figuras de sua vida pública.
Flôres, o guerreiro indômito e o político tenaz e
patriota, já não vive entre nós. Morreu como queria:
beijando as coxilhas do Rio Grande.
Aí fica, Sr. Presidente, a homenagem
do meu Partido ao grande companheiro e ilustre
morto.
Homenagem simples, mas de coração.
Homenagem de saudade profunda e
admiração sincera. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Fernandes Távora, para encaminhar a
votação.

O SR. FERNANDES TÁVORA (para
encaminhar a votação – lê o seguinte discurso): –
Sr. Presidente, faleceu, ontem, em Pôrto Alegre, o
Deputado Flôres da Cunha, incontestàvelmente, um
dos políticos de maior destaque do Rio Grande do Sul.
Nascido em 1880, na cidade de Sant’Ana do
Livramento, bacharelou-se em Direito pela Faculdade
do Rio de Janeiro em 1903, sendo eleito Deputado
Estadual, em 1906, pelo Partido Republicano
Riograndense, chefiado pelo Dr. Borges de Medeiros.
O General Pinheiro Machado, seu amigo, fê-lo
incluir na chapa oficial de Deputado do Ceará, sendo
êle eleito pelo meu Estado, em 1910. Sua atuação
porém, foi desenvolvida no Distrito Federal, onde foi
Delegado de Polícia, no Govêrno do Marechal
Hermes, e representante do Rio Grande, em
sucessivas legislaturas.
Teve ação, sobretudo, marcante, nas diversas
campanhas que se desenrolaram no seu Estado natal,
sempre em defesa da legalidade, sobressaindo entre
elas as de 1924 e 1925, contra os revolucionários que
combatiam o Govêrno Arthur Bernardes, derrotando e
prendendo o chefe revoltoso, Honório Lemos, no
combate de Guaçu-Boi.
Havendo o “Correio da Manhã” declarado que
Flôres da Cunha derrotara em Guaçu-Boi as fôrças
comandadas por Juarez Távora, impõe-se uma
retificação. Juarez Távora se encontrava, realmente,
na coluna comandada por Honório Lemos que, por
não lhe ouvir os conselhos, foi completamente
surpreendido e derrotado pelas forças de Flôres da
Cunha, que o prendeu, depois, na Serra de Caverá.
Era Senador em 1930 e, em Pôrto
Alegre, atacou o Quartel-General do Exército,
que
ocupou
com
as
suas
fôrças,
continuando a marcha em direção ao Rio, onde
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entrou triunfante, com o grosso das fôrças
revolucionárias.
Foi Interventor no Rio Grande e, após a
promulgação da Constituição de 34, eleito
Governador, pôsto em que permaneceu até 1937.
Divergindo de Getúlio Vargas, teve que abandonar o
Govêrno do Estado, refugiando-se no Uruguai.
Condenado pelo célebre Tribunal de
Segurança Nacional, por importação clandestina de
armas, foi depois, indultado. Era Presidente da
Câmara em 11 de Novembro de 1955, quando se
deu o impedimento pelo Congresso, do presidente
Café
Filho.
Sua
atitude,
nessa
ocasião,
incompatibilizou-o com a U.D.N., cuja ação, contrária
ao seu procedimento determinou o seu afastamento
dêsse partido, em que militara. Posteriormente, foi
eleito 1º Vice-Presidente da Câmara e, filiando-se ao
P.T.B., concorreu ao último pleito sob a legenda
dêsse partido, sendo eleito suplente de Deputado.
O Congresso concedeu-lhe as honras de
General de Brigada, que Getúlio Vargas lhe retirou e,
depois, lhe restituiu.
Sua atuação no movimento revolucionário de
30 foi de grande valor: e os serviços prestados ao
seu Estado, no Govêrno, não podem ser esquecidos.
Entre êles estão a criação das Secretarias da
Educação e da Agricultura, a aquisição da frota de
navios-frigoríficos, a construção do Instituto de
Educação, o início do Leprosário de Itapoã, a
construção de prédios escolares no interior do
Estado, o Entrepôsto do Leite, a Ferrovia AlegreteQuaraí, o Instituto de Previdência do Estado e a
criação da Universidade do Rio Grande do Sul.
Todos êsses benefícios devem pesar e não pouco,
na gratidão dos seus coestaduanos.
Flôres da Cunha era um homem inteligente e
de grande receptividade, em cuja companhia todos
se sentiam bem.

Algo quixotesco, suas atitudes em quaisquer
circunstâncias eram sempre cavalheirescas.
A vida já não lhe devia ser agradável: era um
desambientado, porque a época da cavalaria já
passara; e êle deveria recordar nas suas vigílias,
com imensas saudades, os dias distantes em que
atravessava, em louca disparada no seu pingo
fogoso, coxilhas e banhados, para os entreveros
heróicos.
Com êle, desapareceu um dos mais
admiráveis tipos de velho gaúcho; talvez o mais
perfeito representante dos bravos e inimitáveis
centauros dos Pampas. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua, para encaminhar a
votação.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Com o
desaparecimento de Flôres da Cunha, perde o Brasil
um de seus homens públicos mais singulares e
notáveis, cuja vida se entrelaça com os principais
capítulos de nossa história republicana, nestes
últimos cinqüenta anos. Iniciou sua brilhante e
tormentosa carreira política nos albores da
mocidade, sob os auspiciosos prenúncios de seu
talento, de sua eloqüência, de sua combatividade, de
seu idealismo. Sua formação, que teria de trazer a
marca das virtudes e do temperamento da brava
gente dos pampas, receber os influxos de um
ambiente cultural impregnado da filosofia política de
Augusto Comte. Manteve, assim, Flôres da Cunha o
seu panache de caudilho, como original florão de
cultura, de generosidade, de cavalheirismo. O
destemido peleador de tantas batalhas um
dos mais arrojados condutores de movimentos
notadamente os de 1923 em seu Estado e o da
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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revolução de 1930 saía das mais árduas refregas
sem ódios, admirado e respeitado por seus
adversários.
A
sua
confiança
no
regime
presidencialista aliava-se ao mais vivo sentimento
patriótico e democrático. Tribuno e parlamentar dos
mais eloqüentes e ilustres, que a sua geração
aplaudiu, sua palavra sempre esteve a serviço de
nobres causas.
Sua capacidade administrativa e suas
qualidades de estadista foram postas à prova no
Govêrno do seu Estado.
Nesta breve oração, não logramos esboçar os
traços de sua excepcional personalidade, que a
Nação enlutada reverencia com a mais alta
homenagem do seu afeto e do seu aprêço.
Sua biografia se transforma em página
histórica, e seu nome recebe a consagração do culto
da saudade e da veneração do povo brasileiro.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Otávio Mangabeira, para encaminhar a
votação.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, quando
entrei a fazer parte da representação nacional, em
1912, encontrei Flôres da Cunha que nela havia
ingressado pouco antes. Sendo eu, hoje, o último
sobrevivente daquela geração com assento no
Parlamento, entendi devia dizer, a propósito de
sua morte uma singela palavra de recordação e de
saudade. Faço-o, dando a êle mesmo a palavra
para que fale neste recinto porque houve então um
episódio – eu estava nos meus primeiros dias de
vida parlamentar – que me impressionou e
do qual nunca mais me esqueci, episódio
que dá a medida do que era Flôres da

Cunha sob um dos seus aspectos marcantes, o do
dessassombro, o da independência de espírito, o da
generosidade.
As paixões oriundas da campanha civilista
estavam, então, no seu auge. Os ruistas não
poupavam os hermistas e êstes os não
poupavam. Flôres da Cunha fazia parte, por
assim dizer, da tropa de choque do Marechal,
soldado que era, aguerrido, apaixonado,
intrépido, de Pinheiro Machado. Primeiro, Irineu
Machado, depois Dias de Barros, Deputados
requereram se designasse uma comissão para
cumprimentar Rui Barbosa que voltava de Poços
de Caldas, onde se havia restabelecido de séria
enfermidade, recebendo, ao chegar ao Rio, uma
estupenda manifestação popular. A questão foi
posta no terreno político, tão acesos estavam os
ânimos naquela oportunidade. A moção caiu.
Flôres da Cunha votou contra, mas em seguida,
ou no dia imediato proferiu pequeno discurso que
vou repetir em seu louvor; e acredito seria
o mais grato que êle poderia ouvir, se aqui
estivesse nos acompanhando no curso desta
sessão.
Está nos anais do mês de julho de 1912 a que
recorri, ainda há pouco:
“Lamento, Sr. Presidente que de uma simples
questão de homenagem ao homem sem dúvida mais
notável dêste Pais, houvesse motivo para se
estabelecer uma celeuma da ordem da que ainda
prossegue no seio da Câmara”.
Note-se bem: Rui Barbosa era o polo oposto a
Pinheiro Machado; em tôrno dos dois se
desencadeavam as paixões; e êle Flôres, guarda
avançada de Pinheiro, falava nesses têrmos,
moço ainda, belo moço, árdego, irriquieto,
desenvolto.
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“Sr.
Presidente,
fiel
dedicado,
indefectìvelmente às idéias do meu partido político,
devo declarar a V. Exa. e à Câmara que votei contra
a homenagem que se queria prestar em nome da
Câmara ao Sr. Conselheiro Rui Barbosa, porque
entendo que se deu caráter político a essa
homenagem. (Apartes). Devo declarar, entretanto,
que, se tivesse de render homenagem ao notável
jurisconsulto e ao grande tribuno brasileiro que é o
Sr. Rui Barbosa, eu de coração, de espírito e de
corpo me associaria à essa demonstração,
porque sou dos que julgam que o Sr. Conselheiro
Rui Barbosa é o homem mais notável dêste
País.
Sr. Presidente, para render homenagem, em
tais condições, ao Sr. Rui Barbosa, estou sempre
pronto, e é assim que, sem ter a honra de o
conhecer pessoalmente, amanhã dirigir-lhe-ei um
telegrama de felicitações pelo seu restabelecimento,
sem que a minha conduta possa ser eivada de
parcialidade ou de partidarismo, porque a
individualidade intelectual e nacional...
O SR. IRINEU MACHADO: – Mundial...
O SR. FLÔRES DA CUNHA: – ...do Sr.
Conselheiro Rui Barbosa não pode sofrer os
embates destas chicanas miseráveis, que se
levantam presentemente no seio do Parlamento.
(Não apoiados. Tumulto. Soam os tímpanos).
Conservo, ainda a impressão destas palavras,
pronunciadas num meio exaltado por um Flôres da
Cunha de trinta anos, que êste Senado pode
imaginar o que era. Lê-las, neste dia, e nesta hora,

como que equivale à melhor flor que posso depor
sôbre o túmulo (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
A Mesa tomará as providências constantes do
requerimento;
associa-se,
outrossim,
às
homenagens prestadas à sua memória.
Parlamentar por muitos anos deixou Flôres da
Cunha no cenário político brasileiro, a expressão
excepcional de sua figura, quer no Estado do Rio
Grande do Sul, quer no âmbito nacional. Impetuoso
em suas manifestações de ódio ou de amizade,
vitorioso ou vencido foi sempre o cavalheiro nobre a
que nos acostumamos a admirar.
A Mesa, solidária com as manifestações de
pesar do Senado, lamenta tenha o Rio Grande do Sul
perdido um dos seus mais notáveis homens públicos.
Em obediência ao voto do Plenário vou
levantar a sessão.
Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 288, de 1956 (nº 456, de 1955, na Câmara),
que concede isenção de tributos para material de
propaganda do 36º Congresso Eucarístico Nacional
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c,
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº
397, de 1959, do Sr. Senador Lameira Bittencourt como
Líder do P.S.D., aprovado na sessão extraordinária de
29 de outubro findo), tendo Pareceres Favoráveis (ns.
584,
585
e
586,
de
1957),
das
Comissões: de Constituição e Justiça: de
Economia; de Finanças; e dependendo de pro-
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nunciamento das mesmas Comissões sôbre a
emenda de Plenário.
2 – Votação, em discussão única, da Redação
Final do Projeto de Resolução nº 659, que dispõe
sôbre a reversão de Benedito Afonso de Araujo, no
cargo de Auxiliar de Portaria, classe “J”, do Quadro
da Secretaria, do Senado Federal (redação oferecida
pela Comissão Diretora, em seu Parecer nº 632, de
1959).
3 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 115, de 1958 (nº 2.454, de
1957, na Câmara), que regula a venda de ações de
sociedades anônimas, inclusive de economia mista,
pertencentes à União aos Estados e aos Municípios,
tendo Pareceres ns. 452 e 568, de 1959, das
Comissões: de Redação, oferecendo a redação do
vencido em discussão preliminar; e de Finanças,
favorável ao projeto com a emenda que oferece (3CF). Nota: Projeto aprovado, com 2 emendas, em
discussão preliminar em 19-8-1959, de acôrdo com o
Parecer nº 125, de 1959, da Comissão de
Constituição e Justiça.
4 – Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 59, de 1959 (nº 4.802-59, na Câmara
dos Deputados), que amplia a aplicação do crédito de
Cr$ 582.424.000,00, aberto pela Lei nº 3.430, de 15 de
julho de 1958, e destinado ao pagamento de repouso,
qüinqüênios e salário-família de marítimos que servem
no Lóide Brasileiro, tendo parecer favorável, sob nº 609,
de 1959, da Comissão de Finanças.
5 – Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 88, de 1959 (nº 2.893, de 1957, na
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
5.500.000,00 destinado a pagamento de dívida contraída
pela Liga Baiana de Combate ao Câncer, tendo Pare-

cer, sob nº 638, de 1959, da Comissão de Finanças
favorável, com a emenda de redação que oferece (1CF).
6 – Votação, em segunda discussão, do
Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1959 (de autoria
do Senador Vivaldo Lima), que institui o uso
obrigatório de emblema distintivo das organizações
nacionais de saúde e dá outras providências
(aprovado em 1ª discussão na sessão de 22-10-59).
7 – Votação, em primeira discussão, do
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959 que
altera dispositivos constitucionais referentes à
localização da Capital Federal a fim de possibilitar a
sua transferência para Brasília, tendo pareceres da
Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº 230, de
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do
art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado do Sr.
Attílio Vivacqua); II – Sôbre o substitutivo de Plenário
nº 507, de 1959, favorável, em parte (com voto em
separado do Sr. Senador Attílio Vivacqua).
8 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1959 (nº 165,
de 1959, na Câmara dos Deputados), que aprova os
acordos sôbre cooperação técnica e programas de
serviços técnicos especiais entre o Brasil e os
Estados Unidos (redação oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer nº 654, de 1959).
9 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 235, de 1957 (nº 2.184, de 1956, na
Câmara dos Deputados), que concede a pensão
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Ema Dias da
Cruz viúva de Alfredo Dias da Cruz ex-funcionário da
extinta Intendência da Guerra, tendo pareceres
favoráveis, sob ns. 607 e 608, de 1959, das
Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
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10 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 196, de 1958 (nº 2.808, de 1957, na
Câmara dos Deputados), que conto de o auxílio de
Cr$ 500.000,00 à Associação Campineira de
lmprensa, sediada em Campinas, Estado de São
Paulo, tendo pareceres, sob ns. 601 e 602, de 1959,
das Comissões: de Constituição e Justiça, pelo
arquivamento, e de Finanças pela aprovação.
11 – Primeira discussão do projeto de Lei do
Senado nº 9, de 1957 (de autoria do Senador
Mendonça Clark), que autoriza o Poder Executivo a
doar à Diocese de Parnaíba, no Estado do Piauí, o
prédio e terreno situados na Pedra do Sol, no mesmo
Município, que, inicialmente, foi ocupado pelo
Ministério da Marinha, tendo Pareceres sob ns. 605 e
606, de 1959, das Comissões de: Constituição e
Justiça, favorável nos têrmos do substitutivo que
oferece: e de Finanças, favorável, ao substitutivo
oferecido pela Comissão de Justiça.

12 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 90, de 1959, (nº 132, de 1956, na
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Saúde o crédito especial de
Cruzeiros 500.000,00 para custear despesas com a
realização do V Congresso Nacional de Cirurgia,
tendo Parecer Favorável sob nº 671, de 1959, da
Comissão de Finanças.
13 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 106, de 1959 (nº 589, de 1959, na
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cruzeiros 150.666,30 destinado
ao pagamento de diferença de vencimentos a
funcionários da Secretaria do Senado Federal, tendo
Parecer Favorável sob nº 672, de 1959, da
Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às quinze horas e quinze
minutos.

158ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MULLER E CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vlvacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

acham-se

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Guido Mondin – (57).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr, Mathias Olympio, 1º Suplente, servindo
de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Da Câmara dos Deputados sob números
1.989, 1.836, 1,933, 1.915, 1.935 e 1.974,
encaminhando autógrafos dos seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 117, DE 1959
(Nº 4.786-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Transforma em extranumerário-mensalista
o
pessoal
do
Estabelecimento
Comercial
de Material de Intendência, do Ministério da
Guerra.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º transformado em extranumeráriomensalista da União o pessoal admitido na
forma do Decreto-lei nº 2.930, de 31 de dezembro
de 1940, e do Decreto-lei nº .490, de 12 de
agôsto de 1941, do Estabelecimento Comercial
de Material de Intendência; do Ministério da
Guerra.
Parágrafo único. Incluem-se na transformação
operada por êste artigo os tarefeiros admitidos no
Estabelecimento
Comercial
de
Material
de
Intendência antes da vigência do Decreto-lei nº3.490,
de 12 de agôsto de 1941.
Art. 2º O pessoal a que se refere esta lei
passará a integrar a Tabela única de Mensalista do
Ministérlo da Guerra, em parte suplementar,
respeitados os salários e as denominações das
funções atualmente ocupadas.
Parágrafo único. A execução do disposto
neste artigo se fará mediante decreto do Poder
Executivo.
Art. 3º s servidores que, à data desta lei, se
encontrem afastados por motivo de doença serão
submetidos a inspeção de saúde, na forma da Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952.
Parágrafo único. Se o laudo medico opinar
pela aposentadoria, esta será concedida de
acôrdo com a Lei número 1.711, de 28 de outubro de
1952.
Art. 4º O pessoal a que se refere esta lei passa à
condição de segurado obrigatório do Instituto

de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
Parágrafo único. O Ministério da Guerra
providenciará, através dos órgãos competentes, a
transferência para o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado das
contribuições descontadas para outras instituições
de previdência social.
Art. 5º São extensivas as disposições da
presente lei ao pessoal admitido na forma do
Decreto-lei nº 2.930, de 31 de dezembro de 1940, e
do Decreto-lei nº 3.490, de 12 de agôsto de 1941,
nos demais estabelecimentos do Ministério da
Guerra, inclusive os tarefeiros.
Art. 6º A despesa com a transformação
prevista nesta lei correrá à conta da dotação de
extranumerário-mensalista consignada no orçamento
da União para o Ministério da Guerra.
Art, 7º O reajustamento dos salários e o
pagamento das demais vantagens serão devidos a
partir de 28 de fevereiro de 1958.
Art, 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, em 3 de novembro de
1959.
Às Comissões de Serviço Público Civil, de
Segurança Nacional e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 118, DE 1959
(Nº 4.347-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
50.000.000,00,
para
auxílio
à
Sociedade
pernambucana de Combate ao Câncer.
O Congresso Nacional decreta:
Art,
1º
É
o
Poder
autorizado
a
abrir,
pelo

Executivo
Ministério
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da Saúde, o crédito especial de Cr$ 50.000.000,00
(cinqüenta milhões de cruzeiros), destinado à
conclusão da construção de um Hospital de Câncer,
em Recife. Estado de Pernambuco.
Art. 2º O crédito será, entregue, sob a forma
de auxílio, à sociedade Pernambucana de Combate
ao Câncer, à medida que forem sendo concluídas as
etapas da construção, obrigando-se a instituição a
comprovar as despesas realizadas ao Ministério da
Saúde;
Art. 3º Êsse crédito será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas, para fins do disposto
no artigo 6º da Lei nº 1.920, de 25 de julho de 1953.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 2º Para atender ao disposto no artigo
anterior, é o Podar Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cruzeiros 6.000.000,00 (seis milhões de
cruzeiros).
Art. 3º As entidades beneficiárias deverão
requerer o respectivo pagamento, apresentando
plantas e orçamento, dos edifícios a serem
construídos, e prestar contas dentro de dois anos
após o recebimento dos auxílios.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura e de Finanças.

A Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 120, DE 1959

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 119, DE 1959
(Nº 4.335-B-1958, na Câmara dos Deputados)

(Nº 280-B, de 1959, na Câmara dos Deputados

Redação Final do projeto número 280-A,
de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Poder Judiciário – Superior Tribunal Militar
especial em favor da Associação das Franciscanas – o crédito especial de Cruzeiros 405.983 20,
Missionárias de Maria, e à Sociedade de Educação e para atender ao pagamento em exercícios findos,
Cultura.
de vencimentos, salário-família, ajuda de custo
e gratificação adicional, de pessoal da Justiça
O Congresso Nacional decreta:
Militar.
Art. 1º São concedidos os seguintes auxílios:
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) à
O Congresso Nacional decreta:
Associação das Franciscanas Missionárias de Maria,
Art. 1º É aberto, ao Poder Judiciário – Justiça
com sede no Distrito Federal, para a construção do Militar – Superior Tribunal Militar – o crédito especial
Externato Angelorum; Cruzeiros 3.000.000,00 (três de Cr$ 405.983,20 (quatrocentos e cinco mil,
milhões de cruzeiros) à Sociedade de Educação e novecentos e oitenta e três cruzeiros e vinte
Cultura, dirigida pelas Irmãs Dominicanas, da União centavos), para pagamentos, referentes a exercícios
São Domingos, com sede na Capital de São Paulo, findos, de pessoal da Justiça Militar, assim
para a construção do Colégio Rainha da Paz.
discriminados:
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a) Salário-Família
Helmo de Azevedo Sussekind oficial judiciário,
da classe N – Cr$ 4.000,00.
Geysa de Souza Leite Madureira, escreventedatilógrafa, referência 28 – Cr$ 9.000,00.
Egidio Dantas Macambira, escreventeJuramentado, padrão J – Cr$ 250,00.
Carlos Michael Genofre Du Mont, escreventeJuramentado, padrão J – Cr$ 250,00;
Nilo José de Vasconcelos, servente, referência
19 – Cruzeiros 1.500,00.
Aroldo José da Silva, servente, referência 19 –
Cr$ 1.500,00;
b) Vencimentos
Ilka Duque Estrada Bastos, chefe de seção,
símbolo PJ-2 – Cruzeiros 48.000,00.
Manieta de Albuquerque, oficial judiciário,
símbolo PJ-6 – Cruzeiros 35.929,90.
Zélia Monteiro Stramandinoli oficial judiciário,
símbolo PJ-6 – Cr$ 34.322 00.
Cybelle Cruzeiro Wagner, oficial judiciário,
classe N – Cr$ 2.548,30.
Theóphilo Barbeiro de Vasconcelos, 2º
substituto de advogado de oficio – Cr$ 4.258,00.
c) Salário
Haroldo José da Silva, servente referência 19
– Cr$ 10.400,00.
d) Ajuda de Custo
Edgardo de Berredo Leal, auditor de 1ª
entrância da Justiça Militar – Cr$ 25.415 60.
Francisco Cavalcasti de Souza, auditor de 2ª
entrância da Justiça Militar – Cr$ 27.769,60.
Clóvis Kruel de Morais, auditor de 2ª entrância
da Justiça Militar – Cr$ 41.654.40.
Pedro de Mello Carvalho, auditor de 2ª
entrância da Justiça Militar – Cr$ 15.453,30.
e) Adicionais
Georgenor Acylíno de Lima Tôrres, auditor de
2ª entrância da Justiça Militar – Cr$ 28.427,40.

Paulo da Costa Reis, 1º substituto de
advogado de oficio – Cruzeiros 82.000,00.
Ilka Duque Estrada Bastos, chefe de seção,
símbolo PJ-2 – Cruzeiros 12.000,00.
Marieta de Albuquerque, oficial judiciário,
símbolo PJ-6 – Cruzeiros 7.876,00.
Zélia Monteiro Stramandinoli oficial judiciário,
símbolo PJ-6 – Cr$ 10.251,50.
Cybelle Cruzeiro Wagner, oficial judiciário,
classe N – Cr$ 764,50.
Wilson Sanches Garcia, extranumeráriomensalista, referência 27 – Cr$ 2.392,70.
Total – Cr$ 405.983,20.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
A Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 121, DE 1959
(Nº 3.385-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Concede auxilio especial de Cr$ 100.000,00 à
Casa do Universitário Católico, de Santa Maria, Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1º É concedido o auxilio especial, anual,
de Cr$ 100,000,00 (cem mil cruzeiros) à Casa do
Universitário Católico, de Santa Maria, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor, na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às
Comissões
de
Constituição
e
Justiça,
de
Educação
e
Cultura
e
de
Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 122, DE 1959
(Nº 251-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Nº 1
Ao art. 1º:
Intercale-se entre as palavras "extintos" e "os
cargos" a expressão "quando vagarem".

Autoriza o Poder Executivo a abrir,
Nº 2
pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial
de Cr$ 500.000,00, como auxílio ao Diretório
Suprima-se o § 1º do art. 1º alterando-se a
Central dos Estudantes de Veterinária do
numeração dos demais.
Brasil.
Às Comissões de Serviço Público Civil e de
O Congresso .Nacional decreta:
Finanças.
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de
Aviso
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), como
auxílio ao Diretório Central dos Estudantes de
Do Sr. Ministro da Fazenda sob nº 615,
Veterinária do Brasil, para as despesas com a encaminhando
informações
solicitadas
pelos
realização do IV Congresso Brasileiro dos Requerimento nº 175, de 1959, do Sr. Senador Lino
Estudantes de Veterinária do Brasil.
de Mattos, como segue
Parágrafo único. O Diretório Central dos
Estudantes de Veterinária do Brasil deverá publicar
Aviso nº 615 – 4.11-59
em volume, tipogràficamente impresso, os Anais do
Congresso a realizar-se.
Senhor Primeiro Secretário:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
Em referência ao Oficio nº 304, de 19 de junho
sua publicação, revogadas as disposições em último, com o qual Vossa Excelência transmitiu o teor
contrário.
do Requerimento nº 176, de 1959, em que o Sr.
Senador Lino de Mattos solicita informações sôbre a
arrecadação, pelo Instituto Brasileiro do Café, da taxa
À Comissão de Finanças.
criada pela Lei nº 3.302, de 4 de novembro de 1957,
Ainda da Câmara dos Deputados sob nº para propaganda do café no exterior, tenho a honra de
1.983, encaminhando autógrafo da
encaminhar a V. Exa. cópia dos esclarecimentos
prestados a respeito pela mencionada autarquia.
EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
Com relação ao expediente a que alude o item
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 1957
2 do ofício daquele Instituto, cabe esclarecer, na
oportunidade, que o processo respectivo já foi
(Nº 3.697-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) encaminhado à apreciação da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
Extingue os cargos de Depositário Judicial
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
da Justiça do Distrito Federal e dá outras Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
providências.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
Rio de Janeiro,
Senhor Ministro,
1. Em atenção ao despacho de 23 de junho de
1959 fls. 3 do Processo nº 149.508-59, que contém o
Requerimento 175 do ilustre Senador Lino de Mattos,
transcrevemos, a seguir, as cinco perguntas pelo mesmo
solicitadas à Mesa do Senado Federal oferecendo, a
cada uma delas, as Informações que nos cabem:
1º Qual o total, até a presente data da
arrecadação feita pelo Instituto Brasileiro do Café da taxa
criada pela Lei federal número 3.302, de 4 de novembro
de 1957, para propaganda do café no exterior?
– Com base no extrato da conta do último dia
útil do mês de maio do corrente ano, podemos
informar que a arrecadação da taxa supracitada, até
30-5-59 foi de Cr$ 225.121.286,80.
2º Como está organizada a propaganda do
café no exterior?
– Pelo Convênio Constitutivo da Organização
Internacional do Café assinado em 27 de janeiro de
1958, por 15 países, entre os quais o Brasil,
reconhecia a necessidade do estabelecimento de
uma colaboração entre as nações interessadas nas
atividades concernentes ao café, ficou estabelecido
uni jôro fnternacional, não só para discussão de
todos os problemas daquele produto como,
especialmente, para estudar e realizar um Plano de
Expansão do Comércio, em benefício de todos os
países produtores e consumidores.
Em virtude de não estar ainda funcionando
a Organização Internacional do Café, à
qual compete a propaganda do café no
exterior, não há entidade que esteja reali-

zando qualquer plano nesse sentido, embora
possamos esclarecer que o Bureau Panamericano
do Café, cujos recursos são especificados, continua
efetuando essa propaganda na área de sua
atividade, limitada aos Estados Unidos da América
do Norte e ao Canadá.
Para que se compreenda como há sérias
dificuldades, a serem ainda removidas antes da
execução de qualquer plano, faz-se necessário
explicar que o Decreto nº 42.822, que regulamentou
a Lei nº 3.302, de 4-11-57, reiterou o critério para a
arrecadação da taxa de 25 centavos de dólar,
subordinando a transferência, para o exterior, do
produto da mesma, às normas vigentes para
operações dessa natureza. Tais porém, foram os
obstáculos que, em conseqüência, tivemos de
enfrentar, que, em 19 de dezembro do ano passado,
pelo Oficio. 58-4-527, do qual juntamos cópia,
pedimos a V. Exa. um minucioso exame do
problema, já que estamos impedidos de desenvolver,
como desejávamos, o nosso plano de propaganda
do café brasileiro no exterior.
3º Quem chefia essa organização?
4º Relação nominal dos funcionários,
com as respectivas datas de admissão e
vencimentos?
– Face os esclarecimentos que acima
prestamos, com o presente, remetemos-lhe um
exemplar do Convênio Constitutivo da Organização
Internacional do Café, pelo qual se poderá conhecer
as características de sua formação, inclusive da
constituição de seu quadro de auxiliares.
Organização da mesma natureza é o Bureau
Panamericano do Café, com campo de ação limitada
ao continente norte-americano.
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do

5º

Saldo
produto

na
dessa

presente
taxa

data, tada no Banco do Brasil, conforme exigência
deposi- da lei.

Arrecadação
Remessa para o Pan Americano Coffer Bareau.........................................
Arrecadação de maio, correspondida em junho-1959...............................
Despesas com a transferência da arrecadação.........................................
Em poder do Banco do Brasil S. A.............................................................
Em poder da Agência de Santos................................................................
Sakdi en 30-5-59........................................................................................
2. Certos de havermos cumprido as
determinações do despacho de fôlhas como
presente, restituímos a êsse Gabinete o processo
referente ao assunto que respondemos.
3. Valemo-nos do ensejo para apresentar
nossos protestos de estima e consideração. –
Renato da Costa Lima, Presidente.
Senhor Ministro,
Conforme é do conhecimento de Vossa
Excelência, a Lei número 3.302, de 4 de novembro
de 1957 criou uma taxa especial equivalente a 25,
centavos do dólar norte-americano, por saca de 60
quilos de café exportada, devendo o montante que
assim fôr produzido, ser aplicado exclusivamente, no
custeio das despesas de propaganda do café no
exterior.
2. Dispõe, ainda, a mencionada Lei, que a
conversão da taxa de 25 centavos, para fins de
arrecadação, deverá ser feita na mesma base do
câmbio que fôr pago ao exportador do café.
3. O Decreto número 42.822 regulamentando a
execução da Lei em referência, reiterou o critério nela
previsto para a arrecadação subordinando, entretanto,
a transferência do produto da taxa para o exterior, às
normas vigentes para as operações dessa natureza.
4.
Vale
dizer
que
a
saca
especial
de
25
centavos
está
sendo

99.589.422,40
1.110.216,20
217.366,80

225.121.288,80
96.917.005,10
82.955.156,60
45.249.124,80
128.204.281,40

arrecadada na base de Cr$ 37,06 por dólar norteamericano, e que as transferências necessárias ao
custeio das depesas de propaganda, de acôrdo com
as normas atualmente vigentes, devem processar-se
na base de Cr$ 80,00.
5. As inversões do Brasil para a propaganda
do café no exterior. reunem-se, atualmente, na
contribuição ao Bureau Pan-Americano do café
que vem sendo paga através dêste Instituto na
base de 10 centavos de dólar americano por saca
de café introduzida nos Estados Unidos da
América do Norte e no Canadá para custear
a propaganda ali desenvolvida pelo referido
Bureau.
6. Essa contribuição, de conformidade com o
Acôrdo nº II, assinado entre os países participantes
da Conferência do México, entre os quais o Brasil,
vem de ser elevada para 25 centavos de dólar por
saca de café.
7. Isto considerando e tendo em vista as bases
de câmbio que vigoram para o recolhimento da taxa
especial e para a transferência do seu produto para o
exterior, consoante o item 4 do presente, verifica-se,
com relação aos Estados Unidos da América do
Norte e ao Canadá, que para cada saca de café,
estaremos na obrigação de empregar Cr$ 20,00
para a, remessa dos 25 centavos de dólar, quan-
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do teremos arrecadado apenas Cr$ 9,265.
8. Mesmo admitindo-se que o nosso País não
empreenda qualquer espécie de propaganda nos
demais países, onde de há muito vem se fazendo
sentir a sua falta, a totalidade da arrecadação da
taxa seria insuficiente para atender, até mesmo, à
contribuição para o Bureau, já que esta é devida
sôbre aproximadamente 65% da nossa exportação
total, exigindo um dispêndio da ordem dos 140% do
montante que poderíamos arrecadar.
9. É fora de dúvida que nem remotamente seria
de se aventar a hipótese do Instituto Brasileiro do Café
vir a suportar o encargo da diferença a que os dois
critérios de conversão conduzem, certo; como é, que o
orçamento da autarquia, sempre deficitário, não
poderia arcar com ônus de tal vulto, que melhor e mais
acertadamente deveria ser absorvido por verba
apropriada, da Comissão Executiva de Assistência à
Cafeicultura (CEAC), fixando nos têrmos do art. 3º,
alínea "e", do Decreto 41.925, de 29 de julho de 1957,
ou diretamente levado à conta dos saldos das
sobrecartas de câmbio, cobradas de acôrdo com a Lei
nº 2.145, de 29 de dezembro de 1953.
Solicitando a Vossa Excelência o ebséquio de
determinar o exame do assunto e a adoção da
providência que melhor convier, valemo-nos do
ensejo para apresentar as nossas atenciosas
saudações. – Renato da Costa Lima, Presidente.
(Acompanha 1 livro intitulado: – "Conferência
Internacional do Café", com 123 páginas).

350-B, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
lixa a Despesa da Unido para o exercício financeiro
de 1960 (Subanexo 4.15 – Ministério da Fazenda).

Relator: Sr. Moura Andrade.
A proposta orçamentária da União, para o
exercício financeira de 1960, dá bem a idéia das
crescentes dificuldades em que se debate o país.
Acentua-se a desvalorização da moeda e a
elevação do custo da vida.
Há um generalizado alarme entre produtores e
consumidores.
Os
primeiros
começam
a
desestimular-se dos trabalhos do campo, pois não
podem fazer face ao encarecimento das máquinas,
utensílios e dos financiamentos indispensáveis à sua
faina própria.
De outra parte, os consumidores, vêem rarear
os artigos de primeira necessidade, pois a
inexistência de um plano objetivo de estímulo à
produção agrícola torna impossível produzir em
abundância.
Os financiamentos tradicionais do Banco do
Brasil resultam Incapazes de assegurar um ritmo de
produtividade normal, já que ficam frustrados pela
desvalorização monetária e pelas bruscas alterações
de preços dos Instrua mentos de trabalho.
Não resta dúvida que êste País está vivendo
um instante de transição e se beneficia de um
excepcional desenvolvimento no campo industrial, na
exploração de seus potenciais hidráulicos, na
extração e refino do petróleo, na multiplicação de
PARECER
suas rodovias, e em muitas outras obras essenciais
Nº 685, DE 1959
à sua infra-estrutura econômica,
Os esforços governamentais, nesse sentido,
Da Comissão de Finanças, sôbre o têm sido enormes e mobilizam recursos nacionais
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº impressionantes para a nossa época.
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Entretanto, as atividades da terra foram
pràticamente relegadas à rotina. Ora, tamanhas
inversões financeiras em múltiplas iniciativas novas
redundam em maior oferecimento de trabalho
especializado e melhor remunerado do que o do
campo; causam o êxodo rural; representam maior
concorrência aos institutos de crédito e absorvem
disponibilidades
financeiras
ao
ponto
de
encarecerem os juros e, para atenderem a tôdas
essas condições, têm de produzir caro e de vender a
alto preço.
A opinião pública, porém, não é susceptível a
reagir contra os excessivos preços dos artigos
industriais, que, inclusive, são oferecidos através de
crediários que permitem sua obsorção maciça,
porém, mais suave ao consumidor embora lhe
onerem permanentemente o orçamento doméstico.
Já os artigos da agricultura, via de regra
ligados diretamente à alimentação popular não têm
os mesmos recursos de colaboração, e.as alterações
de preços nêles havidas, não podem ser diluídas
pelos processos dos crediários. Considere-se que os
produtos agro, pecuários são de fácil deterioração e
não existem, pelo menos em quantidade necessária,
câmaras frigorificas, entrepostos, silos e armazéns
para recebê-los, conservá-los e distribuí-los,
principalmente nas entre-safras.
Ocorre, ainda, que as indústrias podem
acelerar suas produções a qualquer momento, se o
mercado reclamar maior oferta, como podem reduzílas, se não houver consumo para elas, enfim,
podem regular, elas mesmas, os preços e as
quantidades.
Já no mundo agro-pecuário a produção
depende, após o preparo da terra, de condições
da Natureza, que, se forem favoráveis, propiciarão
abundância e barateamento dos preços: se
forem contrárias, haverá escassez ou falta

absoluta da produção, com prejuízos ruinosos para os
lavradores e com agravamento de preços, agitação
social, desespêro das populações consumidoras.
Eis, pois, que o Govêrno deve com urgência,
produzir o mesmo esfôrço que tem pôsto em suas
outras metas, aplicando-o agora em favor das
atividades do campo de modo a restabelecer a.
confiança daqueles produtores.
Não são .os números da Carteira de Crédito
Agrícola do Banco do Brasil que devem impressionálo e sim, a ausência de estoques, a inexistência de
produção.
Para êsse objetivo, não se atemorize o
Govêrno da inflação. O temor da inflação tem dado
origem a uma curiosa gincana: retração de crédito
com vistas à estabilização financeira; juros
extorsivos, por fôrça da retração; produção cara por
fôrça dos juros altos e da incerteza do crédito;
orçamentos da União majorados por fôrça dos
preços caros, inflação, por fôrça dos orçamentos
majorados; confisco cambial para aliviar a inflação;
exportação reduzida por fôrça do confisco cambial;
falta de moedas estrangeiras, por fôrça da
exportação reduzida; encarecimento dessa moeda
por fôrça de sua escassez; emissão de cruzeiros, por
fôrça do encarecimento da moeda estrangeira; e
outra vez a repetição dos fatos e a eternização do
círculo vicioso.
E uma terrível herança que de Govêrno a
Govêrno vem sendo transferida. E um labirinto, sem
fio de Ariadne.
Pode o Presidente Juscelino Kubitschek romper
essa tradição. Com sentimento de justiça devo afirmar
que a obra presidencial é dinâmica e corajosa.
Aí estão dois milhões.de kw a mais
no campo da energia elétrica para confirmá-lo;
aí estão 100.000 barris diários de petróleo
em confronto com 6.800 encontrados em
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1955: aí estão 5.000 km de estradas asfaltadas e
12.000 km de novas estradas.
Quem realizou isto não teme uma cruzada de
produção campesina. Mas precisa iniciá-la. E para
tanto,
refazendo
raciocínios,
adotar
outras
formulações, subir a colina e do alto dela olhar as
plantações ressequidas e os homens batidos de sol
e de abandono nas tristes e empobrecidas lavouras
brasileiras.
Estas considerações ficariam mais próprias se
feitas ao Anexo do Ministério da Agricultura. Não
estão, no entanto, descabidas ao Anexo do
Ministério da Fazenda.
A crítica bem intencionada é a melhor forma
de cooperação nas horas difíceis.
Agora, passo a relatar o Anexo de que estou
incumbido.
O Projeto de Lei da Câmara número 67, de
1959, ora em estudo nesta Comissão, relativo ao
subanexo do Ministério da Fazenda para o exercício
financeiro de 1960, fixa a despesa da referida
Secretaria de Estado em Cruzeiros 27.265.142.668,00.
Apesar de exceder em cêrca de 4,7 bilhões de
cruzeiros, (+ 21,0%) a despesa autorizada para o
exercício corrente, sua participação relativa na
despesa da União contínua a mesma (16%), sendo
até inferior àquela em têrmos reais, pôsto que o
aumento percentual é apenas a metade da elevação
verificada no índice geral de preços durante o ano
em curso.
Os recursos consignados ao Ministério da
Fazenda podem ser grupados, segundo a sua
destinação, em encargos gerais e despesas
administrativas, e segundo a sua natureza, em
despesas ordinárias e despesas de capital.
Em face da atual sistemática que preside a
elaboração orçamentária, faremos a análise de tais
recursos, de acôrdo com o segundo tipo de
classificação.

DESPESAS ORDINÁRIAS
Custeio – O Ministério da Fazenda continua a
desempenhar dentro da administração pública
federal, o papel de administrador da receita e de
distribuidor dos recursos atribuídos aos diferentes
órgãos públicos. Certos encargos que lhe foram
confiados recentemente não lhe retiram essa função
predominante de tesoureiro do Estado, na qual
dispende grande parte dos recursos que o
orçamento lhe consigna (vide quadro resumo,
anexo).
Nas despesas de custeio, como é natural,
preponderam as despesas de pessoal (88% destas)
o que, de resto, nada tem de estranho em face das
atribuições privativas dêsse Ministério.
Relativamente ao exercício em curso, o
verdadeiro aumento das despesas de custeio no
Projeto da Câmara (vide quadro resumo) é de Cr$
931 milhões e não de Cruzeiros 1.763 milhões, pois
da lei orçamentária de 1959 não constou a verba de
Cr$ 832 milhões para fazer face ao abono provisório
aprovado pela Lei nº 3.531, de 19-1-59, e que
evidentemente pesou sôbre o orçamento em
execução.
Transferências – Esta verba desdobra-se nas
seguintes consignações: (vide quadro resumo).
a) Auxílios e Subvenções – Nada constava
sob esta rubrica nos Orçamentos de 1950 e 1959,
nem tão pouco na proposta orçamentária do Poder
Executivo, mas a Câmara dos Deputados entendeu
de incluir uma dotação de Cr$ 50.000,00 que, por
sua exigüidade, nenhum reparo merece.
b) Dispositivos Constitucionais – O caráter
aleatório das dotações orçamentárias, que
não raro compromete a desejável continuidade
de obras e serviços essenciais, levou o
constituinte de 1934 a introduzir no bôjo dessa
Constituição Federal a vinculação de receitas
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com caráter impositivo. Na Constituição de 1946,
ampliaram-se consideràvelmente tais vinculações as
mais importantes das quais, são: 3% da Receita
Tributária para defesa contra os efeitos das sêcas
(Art. 198); 3% para a valorização do Vale do
Amazonas (Artigo 199); e 1% para a valorização do
Vale do São Francisco (Art. 39 do Ato das
Disposições Transitórias); e 10% da arrecadação do
Impôsto de Renda (Art. 15 § 4º), a serem rateados
entre os Municípios.
Dessas vinculações, sòmente se acham
abrangidas pelo orçamento do Ministério da Fazenda
a última citada, e parte da primeira.
O orçamento do ano em curso consigna a
importância de Cruzeiros 2.701.817.000,00 para
satisfazer a exigência constitucional (do artigo 15 §
4º), em relação aos municípios. Para o próximo
exercício financeiro o projeto de Lei de Meios
inscreve a parcela de Cr$ 3.185.629.600,00,
admitindo, portanto, um aumento de Cruzeiros
483.812.600,00 (+ 17,9%), que em têrmos
percentuais, corresponde ao incremento previsto na
arrecadação do Impôsto de Renda.
No que se refere à defesa contra os efeitos
das sêcas, 2% da Receita Tributária são incluídos no
orçamento do Ministério da Viação e Obras Públicas,
à conta do Departamento Nacional das Obras Contra
as Sêcas, e o 1% restante no orçamento do
Ministério da Fazenda.
A subconsignação em tela desdobra-se em
duas parcelas: uma, de 0,80% – destina-se ao Banco
do Nordeste do Brasil S.A., por fôrça do art. 6º da Lei
nº 1.649, de 19 de julho de 1932 e o art. 1º do
Decreto nº 33.643, de 24-8-53; e outra, de 0,20% –
ao Fundo de Obras e Socorros de Emergência
(mesmos dispositivos citados).
A
dotação
dêsse
capítulo
da
Despesa para 1959 foi fixada em Cru-

zeiros 729.343.000,00 e para 1960, de acôrdo com o
projeto, em Cruzeiros 1.455.697.170,00, isto é,
pràticamente o dôbro. Não sendo a receita tributária
estimada para 1960 duplo da de 1959, o fato causa
estranheza, mas encontra sua explicação no êrro de
cálculo já apontado pelo, ex-Senador Júlio Leite, em
seu Parecer número 492, de 1958, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 143, de 1958, que estimou a
Receita e fixou a Despesa da União para o corrente
exercício.
c) Inativos e pensionistas – As dotações
fixadas para atender às despesas com os inativos e
com os pensionistas foram majorados de Cr$ 510
milhões (+ 20,8%) e de Cr$ 398 milhões (+ 30,0%)
respectivamente, em relação às previstas para o
exercício em curso, importâncias essas que
correspondem ao abono provisório, aprovado pela
Lei número 3.531, de 19-1-959, e que, como já
dissemos, não constou do orçamento autorizado
para 1959.
d) Juros da dívida pública – Para o serviço da
dívida externa e da dívida interna, o orçamento
relativo ao próximo exercício financeiro prevê Cr$
1.865.832.546,00, ou seja mais Cr$ 263,5 milhões
(+ 16,4%) do que no orçamento de 1959. Trata-se de
encargo decorrente da Lei nº 2.977, de 28 de
novembro de 1952, que objetiva restaurar o crédito
público interno e valorizar os títulos do Govêrno.
e) Transferências diversas – Sob essa
denominação se incluem a cota da Previdência
Social, no montante de Cr$ 100 milhões (idêntico nos
dois orçamentos) e mais as subconsignações que, a
seguir, se enumeram:
a) cota dos Estados, Municípios e Distrito
Federal no impôsto único sôbre energia elétrica (Lei
nº 2.308, de 31-8-54, art. 5º);
b)
produto
da
cobrança
da
dívida
ativa
dos
adicionais
criados
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pela Lei nº 1.474, de 26-11-51, propagada pela Lei
nº 2.973, de 26-11-56;
c) integralização do capital do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico (Lei nº 2.973, de 26
de novembro de 1956);
d) retenção dos dividendos do Banco do
Nordeste do Brasil (Lei número 1.649, de 19-7-52);
e) integralização do capital da Petrobrás (Lei
nº 2.975, de 27-11-56, art. 21, parágrafo único);
f) cota destinada a integrar o capital da
Carteira de Colonização do Banco do Brasil S.A. (Lei
número 2.237, de 19-6-54 e Decreto número 41.093,
de 6-3-957);
g) para pagamento de juros pela Companhia
Hidrelétrica do S. Francisco (Decreto-lei nº 8.031, de
3 de outubro de 1945);
Essas
transferências
diversas,
que
absorveram Cr$ 2.995.930.000,00 no orçamento
para 1959, exigirão Cr$ 3.022.268.400,00 em 1960.
No seu conjunto, a verba 2.0.00 de Transferências
está fixada, no Projeto de Lei de Meios para 1960,
em
Cr$
14.229.477.716,00,
contra
Cr$
11.821.422.546,00 em 1959, o que significa um
aumento em números reduzidos de Cr$ 2,4 bilhões
(+ 20,4%).
DESPESAS DE CAPITAL
Desenvolvimento Econômico e Social – A
verba em epígrafe abrange duas importantes
rubricas – Fundo de Reaparelhamento Econômico
(Lei nº 2.973, de 26-11-56) e Fundo Federal de
Eletrificação (Lei nº 2.308, de 31-8-54, artigos 5º e
7º, e Lei número 3.244, de 14-8-57) e mais o Fundo
de Reaparelhamento das Repartições Aduaneiras.
O primeiro Fundo que chegou a figurar no
orçamento para 1958 com a elevada dotação de Cr$
6,2 bilhões, está hoje reduzido a Cruzeiros
3.956.962.000,00. O Fundo Federal de Eletrificação
contará em 1960 com Cr$ 2.478.413.700,00,

que excede em Cr$ 485.298.700,00 (+ 24,3%) a
dotação de 1959.
Em conjunto, a verba 3.0.00 acusa o
acréscimo de 8% relativamente à constante do atual
orçamento.
Investimentos – Esta é a verba que, de modo
direto, enriquece o patrimônio da União. Ela
desdobra-se em duas subconsignações: "Obras",
para a qual se fixa no Projeto, uma despesa de
Cruzeiros 167.782.000,00, superior em 65,3% à
dotação para o ano corrente, e "Equipamento e
Instalações" cujo montante – Cr$ 105.015.000,00 –
pouco excede o consignado no orçamento
autorizado para 1959.
No conjunto, a verba em foco prevista para
1960 é de Cruzeiros 272.797.000,00 contra
Cruzeiros 202.694.000,00 em 1959.
Participações financeiras – A verba, no caso,
cinge-se à consignação intitulada "Sociedade de
Economia Mista" destinando-se a integralizar a parte
da União no capital da PETROBRÁS, vinculada ao
impôsto de importação sôbre veículos automóveis
em geral (Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, Art.
14) e ao respectivo impôsto de consumo (mesmo
dispositivo citado). Para ambas as parcelas o Projeto
de Lei de Meios inclui dotações idênticas às que
figuram no orçamento dêste ano e que somam Cr$
240.502.000,00.
Amortização da Dívida Pública – A dívida
pública externa, que em outros tempos, tanto pesava
em nosso balanço de pagamentos, consumindo
parcela substancial do orçamento cambial, acha-se
hoje consideràvelmente reduzida e além disso,
normalizada, mercê do esquema instituído pelo
Decreto-lei nº 6.019, de 23 de novembro de 1943,
que pagou os títulos em dois planos distintos com
pagamentos definidos e regulares de juros e
amortização.
O Projeto de Lei Orçamentária que vamos
analisando mantém, para o serviço da dívida externa,
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a mesma dotação Cruzeiros 182.533.300,00 – que
figura no orçamento em curso e que já figurava no de
1958.
Totalizando as verbas em que se desdobram
as Despesas de capital, vamos encontrar a
importância de Cr$ 7.236.208.000,00 que excede em
Cr$ 352.707.700,00 (+ 5,1%) a dotação global
correspondente no orçamento do atual exercício
financeiro.
Se, ao invés, do agrupamento de despesas por
nós adotado, separássemos de um lado, os gastos
específicos do Ministério da Fazenda, isto é, as
despesas administrativas (custeio e investimentos), e,
de outro os encargos gerais, que provêm às obrigações
assumidas pelos vários Ministérios e órgãos
integrantes do esquema administrativo federal por cuja
exação responde, em última análise, o Tesouro
Nacional, resultado seria êste, em cifras redondas:
Despesas administrativas.....
Encargos gerais....................
Total..................................

Cr$

6,1
21,2
27,3

Bilhões
22,3
77,7
100,0

Daí se infere que, com serviços próprios, o
Ministério da Fazenda despende 22,3% da sua
dotação total, correndo tudo o mais à conta daquela
função apontada inicialmente de distribuidor de
recursos atribuídos a outros órgãos da administração
pública.
Finalizando, cabe observar (vide quadro
II, anexo) que, embora a participação relativa
da despesa do Ministério da Fazenda na des-

pesa da União se haja elevado de 14,4% em 1959,
para 16,3% em 1960 ela ainda é bem menor do que
nos últimos cinco anos quando se situou sempre
acima de 20%, havendo chegado mesmo a 43,4% no
ano de 1956.
Dêsse exame retrospectivo também ressalta o
fato animador de que vamos aos poucos no
libertando daquela prática tão condenável de
responsabilidade conjunta ao Executivo e do
Legislativo, de aprovar, no decorrer do exercício
financeiro,
vultosos
créditos
especiais
e
extraordinários sem as devidas cautelas e
sem indagar se a arrecadação comportava tais
demasias.
Vejamos: em 1955 os créditos adicionais
votados, no valor de Cr$ 7,9 bilhões, representavam
quase 80% da despesa autorizada do Ministério
da Fazenda; em 1956, cêrca de 260%; em 1957
um pouco menos de 30%; mas em 1958 caíram a
11%.
Face ao exposto e com as emendas que
passamos a submeter à apreciação desta Comissão,
julgamos que o Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959, Subanexo nº 4.15, Ministério da Fazenda,
merece aprovação.
Quanto às emendas, somos de parecer
favorável às Emendas de ns. 1 a 26, e apresentamos
as de ns. 27 (CF) a 50 (CF).
Sala das Comissões, em 4 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura
Andrade, Relator – Ary Vianna. – Fernandes Távora.
– Fausto Cabral. – Victorino Freire. – Caiado de
Castro. – Saulo Ramos. – Taciano de Mello.

I – QUADRO RESUMO
Proposta Orçamentária do Ministério da Fazenda
DESPESAS ORDINÁRIAS
Verba 1.0.00 – Custeio
Consignações:

Cr$

Cr$

Cr$

Cr$

1.1.00 – Pessoal Civil...............................................
1.3.00 – Material de consumo e de tranformação....
1.4.00 – Material permanente..................................
1.5.00 – Serviços de terceiros..................................
1.6.00 – Encargos Diversos.....................................
Total da Verba 1.0.00.................................................

3.480.399.999
212.272.124
60.932.800
193.867.100
89.051.880
4.036.523.903

5.120.627.892
263.313.550
96.625.500
234.094.430
131.059.380
5.845.720.752

5.100.463.892
252.513.750
96.225.500
234.094.430
116.159.380
5.799.456.952

+
+
+
+
+
+

Consignações:
2.1.00 – Auxilios e subvenções................................
2.2.00 – Dispositivos constitucionais........................
2.3.00 – Inativos.......................................................
2.4.00 – Pensionistas...............................................
2.5.00 – Juros da dívida pública...............................
2.6.00 – Transferências diversas.............................
Total da Verba 2.0.00.................................................
Total das Despesas Ordinárias..................................

–
3.431.160.000
2.460.000.000
1.332.000.000
1.620.332.546
2.995.930.000
11.821.422.546
15.758.425.549

–
4.205.609.420
2.970.000.000
1.730.000.000
1.865.832.546
3.122.268.400
13.893.710.366
19.739.431.118

50.000
4.641.326.770
2.970.000.000
1.730.000.000
1.865.832.546
3.022.268.400
14.229.477.716
20.028.934.668

+
+
+
+
+
+
+
+

1.640.227.893
51.041.426
35.692.700
40.227.330
42.007.500
1.809.196.849

774.449.420
510.000.000
398.000.000
263.500.000
126.338.400
2.072.287.820
3.981.005.569

Cr$
–
–
–
–
–

+
+

–
+

20.164.000
10.799.800
400.000
–
14.900.000
46.263.800

50.000
435.717.350
–
–
–
100.000.000
335.767.350
289.503.550

I – QUADRO RESUMO (continuação)
DESPESAS DE CAPITAL
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Consignações:
3.1.00 – Serviços em regime especial de financiamento.......
Total da Verba 3.0.00.............................................................

Cr$
6.055.077.000
6.055.077.000

Cr$
6.540.375.700
6.540.375.700

Cr$
6.540.375.700
6.540.375.700

Consignações:
4.1.00 – Obras..................................................................
4.2.00 – Equipamentos e Instalações....................................
Total da Verba 4.1.00........................

101.546.000
101.148.000
202.694.000

163.782.000
108.605.600
272.387.600

167.782.000
105.015.000
272.797.000

Verba 5.0.00 – Participações Financeiras
Consignações:
5.1.00 – Sociedade de economia mista.................................
Total da verba 5.0.00.............................................................

240.502.000
240.502.000

240.502.000
240.502.000

240.502.000
240.502.000

Verba 6.0.00 – Amortizações da dívida pública
Consignações:
6.1.00 – Dívida externa..........................................................
Total da Verba 6.0.00.............................................................
Total das Despesas de Capital..............................................
Total Geral..............................................................................

182.533.300
182.533.300
6.883.500.300
22.641.925.849

182.533.300
182.533.300
7.235.798.600
26.975.229.718

182.533.300
182.533.300
7.236.208.000
27.265.142.668

+
+

Cr$
485.298.700
485.298.700

Cr$

Verba 4.0.00 – Investimentos
+
+

62.236.000
7.457.600
69.693.600

+
+

–
–

+
+

–
352.298.300
4.333.303.869

4.000.000
3.590.600
409.400

–
–

+
+

–
409.400
269.912.950
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II – DESPESA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, EM RELAÇÃO À DA UNIÃO, NO PERÍODO 1954-1960
(em bilhões de cruzeiros)
Exercício

União

Min. da Fazenda

% do Ministério/União

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

49,3
63,3
107,0
118,7
148,5
156,2
165,2

10,2
14,4
46,5
24,2
29,1
22,5
27,3

20,7
22,0
43,4
20,4
19,6
14,4
16,5

Nota – Até 1958, trata-se de despesa realizada; em 1959 de despesa orçada; e em 1960, de
despesa fixada no Projeto da Câmara.
EMENDAS

Nº 2

Nº 1

03 – 2º Conselho de Contribuintes
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.22 – Gratificação pela participação em
órgão de deliberação coletiva

02 – 1º Conselho de Contribuintes
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.22 – Gratificação pela participação em
órgão de deliberação coletiva
Acrescente-se .................................

Cr$
432.000

Justificação
O acréscimo acima indicado, objetiva
restabelecer a dotação proposta pelo Poder
Executivo, a qual tem apoio na seguinte legislação:
Decreto nº 24.763 de 14-7-34 (arts. 31 e 32) e
Decreto-lei nº 607, de 10-8-38 (art. 28) que fixaram a
gratificação mensal de Cr$ 1.500,00 para cada
Membro do Conselho e Representantes da Fazenda;
Lei nº 488, de 15-12-48, que majorou de 100% a
aludida gratificação; e Lei nº 3.470, de 28-11-58 (art.
49) que estabeleceu a gratificação de presença de
Cr$ 1.000,00, por sessão, até o máximo de 10
sessões por mês para cada Membro e
Representante da Fazenda. – Gilberto Marinho.

Acrescente-se .................................

Cr$
432.000

Justificação
O acréscimo de Cr$ 432.000,00 tem por fim
restabelecer a dotação proposta pelo Poder
Executivo, a qual deriva da seguinte legislação:
Decreto nº 24.763, de 14-7-34 (arts. 31 e 32)
e Decreto-lei nº 607, de 10-8-38, que fixaram
a gratificação mensal de Cr$ 1.500,00 para
cada Membro do Conselho e Representantes da
Fazenda; Lei nº 488, de 15-12-48, que aumentou
de 100% a aludida gratificação; e Lei nº 3.470,
de 28-11-58 (arts. 47 e 49) que cria mais
uma Câmara e fixa a gratificação de presença
de Cruzeiros 1.000,00, por sessão, até o máximo
de 10 sessões por mês para cada Membro
e Representantes da Fazenda. – Gilberto
Marinho.
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Nº 3

Justificação

04 – Conselho Superior de Tarifa
Trata-se de restabelecer a dotação proposta
1.0.00 – Custeio
pelo Poder Executivo. Assim, o acréscimo acima
1.1.00 – Pessoal Civil
mencionado, que representa o estritamente
1.1.22 – Gratificação pela participação em necessário, objetiva constar do futuro orçamento
órgão de deliberação coletiva
dotação que corresponda exatamente, à despesa
real, evitando-se, por conseguinte, o recurso ao
Cr$
crédito adicional, na forma estabelecida pelo Código
Acrescente-se .................................
432.000 de Contabilidade e o conseqüente crédito
suplementar, cuja concessão pelo Poder Legislativo
se vem verificando.
Justificação
A Diretoria Geral da Fazenda Nacional, na
O acréscimo, mencionado acima, visa conformidade do Decreto nº 24.036, de 26-3-1934,
restabelecer a dotação proposta pelo Poder centraliza a administração fazendária, sendo, pois,
Executivo, a qual provém da seguinte legislação: vasto o seu campo de ação, ampliado ùltimamente,
Decreto nº 24.036, de 26-3-34 (art. 184), Decreto com novas atribuições decorrentes da legislação em
nº 24.763, de 14-7-34 (arts. 31 e 32) e Decreto-lei vigor e delegações de competência.
Portanto, para bem desempenhar-se das altas
nº 607, de 10-8-38, que fixaram a gratificação
mensal de Cr$ 1.500,00 para cada Membro funções que lhe compete na organização
e Representante da Fazenda; Lei nº 488, de administrativa federal, a Diretoria Geral não pode
15-12-48, que majorou de 100% a referida prescindir da cooperação de um corpo instrutivo de
gratificação; Decreto nº 43.194, de 19-2-58 (arts. 1º e elite, à altura dos encargos, cujo volume continua em
§ 2º do art. 2º) que, para três Câmaras, elevou para ascendência, exigindo dos seus funcionários
12 o número de Membros do Conselho, tocando 4 atividade diária muito além do normal, merecendo,
para cada uma e conseqüentemente, o número de pois, remuneração justa. – Gilberto Marinho.
Representantes da Fazenda (art. 2º, § 2º); e Lei nº
Nº 5
3.470, 28-11-58 (art. 49), que estabeleceu a
gratificação de presença de Cr$ 1.000,00, por
16 – Casa da Moeda.
sessão, até o máximo de 10 sessões por mês para
1.0.00 – Custeio
cada Membro e Representante da Fazenda. –
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Gilberto Marinho.
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas
Nº 4
postais
13 – Direção Geral da Fazenda Nacional
Cr$
13.01-Gb – Diretor-Geral
Acrescente-se ......................................
60.000
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.18 – Gratificação pela representação de
Justificação
gabinete
O acréscimo proposto é oriundo do notório
Cr$
aumento das tarifas. Com o aludido acréscimo,
Acrescente-se ......................................
600.000 a Casa da Moeda ficará habilitada a aten-
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der às despesas decorrentes dos serviços
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
telefônicos e de telegramas e radiogramas que são ensino e educação.
transmitidos pela mesma. Sendo a Casa da Moeda
repartição distribuidora de valores impressos e
Cr$
cunhados, tem sempre necessidade de comunicar-se Acrescente-se ......................................
200.000
com os Estados da União, por telegramas,
radiogramas ou telefonemas a fim de responder às
Justificação
solicitações dos reforços de valores. – Gilberto
Marinho.
O material destinado à mecanização
estatística
tem sofrido ùltimamente elevados
Nº 6
aumentos em seu preço de custo.
AquêIe órgão, como lhe cumpre, tem
18.01 – Divisão de Obras
procurado mecanizar tôdas as suas operações, o
4.0.00 – Investimentos
que, como é óbvio, traz não só maior presteza
4.1.00 – Obras
na divulgação dos seus dados, como, também,
4.1.02 – Início de Obras
Acrescente-se:
grande economia de pessoal e material. – Gilberto
Marinho.
Cr$
4.1.02 – Construção das Coletorias
Nº 9
Federais de Santa Maria e Iraí.............. 2.000.000
22.01 – Serviço do Pessoal (Despesas
Sala das Comissões, em 4 de novembro de Próprias)
1959. – Daniel Krieger.
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Nº 7
Transformação
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos,
18.02 – Divisão de Obras
farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e
4.0.00 – Investimentos
outros de uso nos laboratórios
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
Cr$
Cr$
Acrescente-se ......................................
600.000
Para construção das sedes das
Coletorias de Santo Antônio da Patrulha
Justificação
e São Luiz Gonzaga (Rio G. do Sul),
sendo Cruzeiros 2.000.000 para cada.... 4.000.000
O
notório
aumento
de
preço
dos
medicamentos justifica plenamente o presente
Sala das Comissões, em 4 de novembro de
acréscimo. Além disso o atendimento do Serviço
1959. – Daniel Krieger.
Médico daquele Ministério vem crescendo de
dia para dia. Aquêle Serviço presta valiosa
Nº 8
assistência médica não só ao pessoal do
21 – Serviço de Estatística Econômica e próprio Ministério como aos do Tribunal de Contas,
da Presidência da República e de diversas
Financeira
Comissões.
1.0.00 – Custeio
Sala das Comissões, em 4 de novembro de
1.3.00 – Material de Consumo e de
1959. – Jefferson de Aguiar.
Transformação
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Nº 10

dicos e institutos particulares, mediante pagamento
das respectivas despesas, o que òbviamente,
22.01 – Serviço do Pessoal (Despesas Próprias) não é justo. E exatamente para que não
4.0.00 – Investimentos
continue essa dualidade de tratamento é que
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
propomos a dotação acima mencionada. – Gilberto
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, Marinho.
ambulâncias e jipes
Nº 12
Cr$
Inclua-se ..............................................
800.000
24.02 – Diretoria da Despesa Pública
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
Justificação
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
Para que o serviço médico da Fazenda possa
Acrescente-se:
dar pronto atendimento às urgentes providências
médicas, que diàriamente são solicitadas ao Setor de
Cr$
Assistência Social, é de ser o mesmo,
7) Para execução no Estado de S.
convenientemente aparelhado.
Paulo, da Lei nº 1.168, de 2 de
Assim, no respectivo aparelhamento se
agôsto de 1950, que dispõe
enquadra, também, uma ambulância, cuja aquisição
sôbre
a
construção
de
é de necessidade imprescindível. – Gilberto Marinho.
estabelecimentos industriais de
carne, mediante contrato com o
Nº 11
Banco do Brasil (artigos 2º e 15
da referida Lei)........................... 100.000.000
22.02 – Serviço do Pessoal (Encargos Gerais)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Justificação
1.5.08 – Serviços clínicos e de hospitalização
A Lei nº 1.168, de 1950, dispõe sôbre
Cr$
diversas e louváveis medidas de estímulo à
Inclua-se ..............................................
500.000 construção e aparelhamento de frigoríficos no
território nacional. Entre elas estabeleceu a
concessão de prêmio percentual, calculado
Justificação
sôbre a soma investida nos estabelecimentos
De conformidade com a Lei nº 1.711-52 (EF) industriais de carne e derivados que viessem
prestar assistência ao servidor público e à sua família é a ser construídos ou se encontrassem em
incumbência da União em cujos planos devem estar construção na data da lei. Esta autorizou, ainda,
compreendidos, entre outros serviços, o de assistência pelo art. 15, a celebração de contrato entre o
Ministério da Fazenda e o Banco do Brasil, o
médica, dentária e hospitalar, sanatório e creches.
A referida assistência, como sabemos, é que foi feito. Entretanto por falta de verba, a lei
prestada gratuitamente nas localidades onde não pôde ainda ter execução no Estado de S.
haja serviço oficial. A inexistência, porém, de Paulo.
A presente emenda visa a permitir o
qualquer órgão oficial, em outras localidades,
obriga o funcionário, carecedor de licença cumprimento da Lei nº 1.168, por parte do
para tratamento de saúde, a recorrer a mé- Poder Executivo, motivo pelo qual é de se es-
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perar a sua aprovação por esta Casa do Congresso.
– Lino de Mattos.
Nº 13
25 – Diretoria das Rendas Internas
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.22 – Gratificação pela participação em
órgão de deliberação coletiva
Cr$
Acrescente-se ....................................
168.000
Justificação
Tem por fim, a presente emenda, restabelecer
a dotação proposta pelo Poder Executivo,
a qual decorre da seguinte legislação: Decreto-lei nº
7.404, de 22-3-46 (art. 204) que cria na Diretoria
das Rendas Internas a Junta Consultiva do
Impôsto de Consumo e estabelece o número de
Membros; Decreto-lei nº 7.758, de 19-7-45 (art. 2º)
que fixa a gratificação de representação para o
Presidente e Membros da Junta; e Lei nº
3.470, de 28-11-58 (art. 49) que atribui a
gratificação de presença de Cruzeiros 1.000,00,
por sessão, até o máximo de 10 sessões por
mês, a cada Membro e Representante da
Fazenda. – Gilberto Marinho.
Nº 14

Justificação
Atendendo ao desenvolvimento crescente dos
respectivos serviços, aquela Diretoria carece de
aparelhos de comunicação a fim de abreviar
informações de caráter urgente entre as Diretorias
Fazendárias. – Gilberto Marinho.
Nº 15
31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.15 – Gratificação de função
Acrescente-se:
13
22
24
25

– Minas Gerais ..............................
– Rio G. do Sul ..............................
– Santa Catarina ...........................
– São Paulo ...................................

Cr$
48.00
60.00
42.00
60.00

Justificação
Os acréscimos indicados visam completar as
dotações atribuídas às Delegacias Fiscais, acima
referidas, e decorrem da seguinte legislação: Decreto
nº 35.428.54, Lei nº 2.188-54, Decreto nº 35.447 54,
Lei nº 2.745.56 e Decretos ns. 40.298.56, 43.845.58
e 43.917-58.
A deficiência de dotação na rubrica 1.1.15
referente às Delegacias Fiscais, citadas, são, neste
exercício, objeto da proposta de créditos
suplementares. – Gilberto Marinho.
Nº 18

31 – Delegacias Fiscais
1.0.00
– Custeio
29 – Diretoria das Rendas Aduaneiras
1.3.00
– Material de Consumo e de
(Despesas Próprias)
Transformação
1.0.00 – Custeio
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
1.4.00 – Material Permanente
ensino e educação
1.4.06 – Materiais e acessórios para
05) Bahia.
Cr$
instalações, conservação e segurança dos
Acrescente-se
...................................
200.00
serviços de transporte, de comunicação, de
canalização e de sinalização; material para extinção
Justificação
de incêndio
Cr$
Tendo em vista o crescente desenvolvimento
Inclua-se .............................................
120.000 dos serviços a cargo daquela Delegacia e o notório en-
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carecimento dos artigos de expediente é deficiente a
respectiva dotação para 1960.
Para que os serviços da aludida Delegacia não
sofressem
no
de
curso
dêste
exercício
emperramentos e conseqüente desorganização,
recorreu-se ao crédito suplementar no montante
correspondente ao acréscimo ara proposto. –
Gilberto Marinho.
Nº 17
31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho etc.
08) Ceará.
Onde se diz:
Cr$ 400.000.
Diga-se:
Cr$ 650.000.
Justificação
O aumento proposto se destina a fazer face às
despesas com a aquisição do material indispensável
aos serviços Hollerith, cujas máquinas já estão
instaladas na Delegacia Fiscal do Ceará.
Sala das Comissões, em 20 de outubro de
1959. – Fausto Cabral.
Nº 18
31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.07 – Material de acampamento,
campanha e de pára-quedismo; armamento
08) Ceará.
Inclua-se ...............................
Justificação

Não se compreende que êsses servidores
continuem sem meios de defesa quando conduzindo
valores que se elevam a milhões de cruzeiros, num
trecho relativamente longo e de grande movimento. –
Gilberto Marinho.
Nº 19
31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.14 – Outros Serviços Contratuais
1) Serviços mecanizados de contabilidade e
estatística.
Acrescente-se à soma no Quadro Resumo, na
Tabela
de
dotações
centralizadas
e
discriminadamente nas seguintes Delegacias Fiscais:
Cr$
05 – Bahia .........................................
726.200
06 – Ceará .........................................
899.000
13 – Minas Gerais ............................. 1.320,200
14 – Pará ...........................................
821.200
16 – Paraná .......................................
849.300
17 – Pernambuco ..............................
899.000
20 – Rio de Janeiro ...........................
771.500
22 – R. G. do Sul ...............................
821.200
25 – São Paulo .................................. 1.598.400
Total .......................................... 8.706.000
Justificação
Reportamo-nos a da emenda. – Gilberto
Marinho.
Nº 20

de

Cr$
90.000

31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
08) Espírito Santo.
Cr$
Acrescente-se ...........................
15.000,000

Justificação
A Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no
Estado do Ceará, carece de armamento, em
Segundo esclarece a Divisão de Obras
quantidade estritamente necessária à segurança do Ministério da Fazenda, é insuficiente a
pessoal do respectivo Tesoureiro e da de seus dotação constante do projeto orçamentário
auxiliares.
para o prosseguimento da construção do edi-
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fício sede da Delegacia Fiscal e de mais repartições carece dos acréscimos acima indicados, para que
não haja entravamento em seus serviços de
localizadas na capital do Espírito Santo.
Presentemente
está
sendo
realizada arrecadação e fiscalização. – Gilberto Marinho.
concorrência
pública
para
construção
da
Nº 22
primeira etapa, cuja despesa está orçada em
Cruzeiros 45.000.000 e o prazo está previsto
33 – Estações Aduaneiras
em 18 meses.
33.01 – Alfândegas
1.0.00 – Custeio
Nº 21
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
33 – Estações Aduaneiras
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
33.01 – Alfândegas
ensino e educação
06) Ceará.
01) Fortaleza.
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho etc.
Cr$
Acrescente-se ........................................
50.000
1.3.03 – Material de limpeza e conservação
etc.
Cr$
Acrescente-se ........................................
15.000
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes
Cr$
Acrescente-se ........................................
100.000
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas
etc
Cr$
Acrescente-se ........................................
20.000
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Cr$
Acrescente-se .................................
5.000
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação
etc.
Cr$
Acrescente-se ........................................
5.000
Justificação

25) São Paulo.
01) Santos.
Aumente-se ..........................................

Cr$
200.000

Justificação
Face ao crescimento das rendas, que exige
maior consumo de material de expediente, e a
notória elevação dos preços do mesmo, torna-se
necessário o aumento mínimo, acima mencionado,
para que a respectiva arrecadação não sofra
embaraços. – Gilberto Marinho.
N.º 23
33 – Estações Aduaneiras
33.03 – Mesas de Rendas
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas
postais.
24) Santa Catarina.
01) Laguna:
Cr$
Acrescente-se ......................................
8.000
Justificação

A majoração supra mencionada representa o
mínimo indispensável e é exigida pela elevação das
Tendo em vista a ascendência das rendas e a tarifas telefônicas conforme comunicação àquela
notória elevação dos preços do material e Mesa de Rendas pela Companhia Telefônica
da mão-de-obra, a Alfândega de Fortaleza Catarinense. – Gilberto Marinho.
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Nº 24
33.01 – Alfândegas
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.14 – Outros Serviços Contratuais
1) Serviços mecanizados de contabilidade e
estatística.
Acrescente-se à soma no Quadro Resumo, na
tabela de dotações centralizadas e discriminadamente
nas seguintes Alfândegas:
Cr$
05 – Bahia
01) Salvador ..................................
737.000
07 – Distrito Federal
01) R. de Janeiro ........................... 1.325.500
14 – Pará
01) Belém ......................................
837.000
17 – Pernambuco
01) Recife ......................................
904.000
22 – Rio G. do Sul
01) Pôrto alegre ............................
904.000
25 – São Paulo
01) Santos ..................................... 1.801.500
Total ............................................. 6.509.000
Justificação
Reportamo-nos
Marinho.

a

da

emenda.

–

Gilberto

Nº 25
33.01 – Alfândegas
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras.
14) Belém (Pará). Acrescente se :
Para início da construção de prédio
destinado à Alfândega de Belém, Pará

dos frades capuchinhos, tendo sofrido adaptação
para nêle funcionarem as repartições acima
enumeradas.
Se
de
início
pareceria
um
bom
aproveitamento dêsse imóvel, hoje já não satisfaz
às necessidades das repartições ali instaladas.
Assim é que, muito embora a União se veja
forçada a dispêndio de somas avultadas para sua
manutenção, anualmente, cada vez está aquéle
edifício a exigir adaptação e reformas, as quais de
modo algum chegarão a resolver o problema de
acomodação conveniente, para os servidores que
ali exercem suas atividades.
A Delegacia Regional do Impôsto de Renda,
em face do seu atual desenvolvimento, está já na
iminência de alugar um prédio para sua instalação
pagando mensalmente importância não inferior a
Cr$ 200.000,00.
Impõe-se assim a construção de um edifício
apropriado para instalação de tôdas as repartições
fazendárias sediadas em Belém, resolvendo em
definitivo êsse problema, como economia não só
das despesas como nos constantes reparos no
atual prédio, como ainda de aluguel com o prédio
que se cogita de arranjar para o Impôsto de Renda
cujo montante anual se eleva a mais de dois
milhões de cruzeiros.
Sala das Sessões. outubro de 1959. –
Lameira Bittencourt. – Lobão da Silveira.
Nº 28

Cr$
10.000.000

Justificação
O prédio onde se acha instalada a Alfândega de
Belém conjuntamente com a Delegacia Fiscal,
Delegacia Regional do Impôsto de Renda e Delegacia
do
Serviço
do
Patrimônio
da
União,
é de construção centenária, antigo convento

33 – Estações Aduaneiras.
33.03 – Mesas de Rendas
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.07 – Material de acampamento, de
campanha etc.
22) Rio-Grande do Sul.
07) São Borja.
Cr$
Inclua-se ............................................
30.000
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Justificação

Nº 29 (CF)

09.02 – Caixa de Amortização (Encargos
A Mesa de Rendas de São Borja (Rio
Gerais)
Grande do Sul), cabe entre outras atribuições
2.0.00 – Transferências
a da repressão ao contrabando numa jurisdição de
2.5.00 – Juros da Dívida Pública
fronteira com a República Argentina de 41
2.5.02 – Dívida Interna
léguas terrestres. A fim de ser intensificada a
1) Lei nº 1.474. de 28-11-1951, e art. 5º, § 3º,
fiscalização para essa repressão é de se prover,
da Lei nº 1.628, de 20-8-1952 – Reaparelhamento
portanto, aquela Mesa de Rendas de dotação
Econômico.
suficiente à aquisição de barracas para a Instalação
1) Juros.
de Postos Móveis de Fiscalização. – Gilberto
Cr$
Marinho.
Suprima-se ........................................
90.000.000
Nº 27 (CF)

2) Pagamento em dinheiro.

Cr$
01 – Gabinete do Ministro
Suprima-se ......................................
200.000.000
1.0.00 – Custeio
Justificação
1.4.00 – Material Permanente
1.4.11 – Modelos, utensílios de escritório,
Tendo o Banco Nacional de Desenvolvimento
biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou
Econômico
assumido a responsabilidade do pagamento
científico.
dos
juros
das
Obrigações e da fração a ser restituída em
Cr$
dinheiro
relativamente
ao Reaparelhamento Econômico,
Acrescente-se ......................................
30.000
torna-se desnecessário figurarem no futuro orçamento
as duas dotações acima aludidas.
Justificação
Nº 30 (CF)
Dada a expansão dos respectivos serviços e a
notória elevação dos preços das utilidades, aquêle
09.02 – Caixa de Amortização (Encargos
Gabinete carece do acréscimo mínimo, acima Gerais)
aludido.
2.0.00 – Transferências
2.5.00 – Juros da Divida Pública
Nº 28 (CF)
2.5.02 – Dívida Interna
1) Lei nº 2.977, de 28-11-1956.
4) Grau IV.
01 – Gabinete do Ministro
Cr$
1.0.00 – Custeio
Acrescente-se
......................................
354.840
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e
Justificação
conservação de bens móveis
Cr$
Trata se de corrigir a dotação que figurou na
Acrescente-se ......................................
70.000
proposta do Poder Executivo, tendo cm vista revisão
de cálculos procedida pela Caixa de Amortização.
Justificação
Nº 31 (CF)
A fim de evitar o perecimento das respectivas
máquinas e aparelhos diversos, bem como o
1.0.00 – Custeio
emperramento conseqüente dos trabalhos, aquêle
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Gabinete necessita do acréscimo mínimo, supra
1.5.14 – Outros Serviços Contratuais
1) Serviços mecanizados de contabilidade e
indicado, para fazer face ao atual custo da mão-deestatística.
obra.
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Acrescente-se na tabela de
centralizadas e nos seguinte órgãos:
09)
10)
16)
21)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

dotações
Cr$
1.470.000
1.716.800
608.500

Caixa de Amortização ..................
Contadoria Geral da República ....
Casa da Moeda ............................
Serviço de Estatística Econômica
e Financeira ................................. 3.012.000
Serviço do Patrimônio da União ..
2.250.000
Diretoria da Despesa (Desps.
Próprias) .....................................
2.620.000
Diretoria das Rendas Internas .....
138.400
Recebedoria do Distrito Federal ..
10.800
Recebedoria Federal em S. Paulo 1.032.600
Divisão do Impôsto de Renda ...... 10.800.000
Diretoria das Rendas Aduaneiras
1.373.000
Justificação

O serviço mecanizado de conta Unidade e
estatística instalado nessas repartições vem
prestando, como é notório, relevante cooperação à
administração fazendária, razão por que a sua
continuidade
se
impõe,
bem
como
o
aperfeiçoamento do respectivo conjunto de máquinas
especializadas.
Os serviços que vêm sendo executados há
mais de 30 anos são os seguintes:
1 – Preparo de cheques e fôlhas para
pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas;
2 – Lançamento do Impôsto de Renda e
contrôle da arrecadação;
3 – Balanços Gerais da União e respectivas
análises;
4 – Estatísticas econômico-financeiras;
5 – Contrôle da arrecadação do impôsto de
importação, consumo e selo;
6 – Estatísticas fiscais; e
7 – Preparo de elementos para tomada de
contas.

A expansão dêsses serviços e a conseqüente
necessidade imperiosa de ser melhorado o
respectivo equipamento, em quantidade e qualidade,
determina os acréscimos supra-indicados para que
as dotações correspondam às despesas reais.
Nº 32 (CP)
13 – Direção Geral da Fazenda Nacional
13.01 – Gabinete do Diretor-Geral
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.08 – Reparos, adaptações, recuperação e
conservação de bens móveis
Cr$
Acrescente-se ......................................
50.000
Justificação
Tendo em vista o encarecimento das utilidades
e da mão-de-obra, propõese o acréscimo mínimo,
supracitado, para atender não só aos encargos
próprios, como também aos das Comissões que,
embora vinculadas àquele Gabinete, não dispõem de
dotações para os seus serviços.
Nº 33 (CF)
16 – Casa da Moeda
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.10 – Matérias-primas e produtos
manufaturados ou semimanufaturados destinados a
qualquer transformação
Cr$
Acrescente-se .................................... 10.000.000
Justificação
O acréscimo tem por fim restabelecer a dotação
constante da proposta do Poder Executivo que
representa o mínimo indispensável, tendo em vista e
soma de encargos atribuídos àquele órgão industrial.
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1.1.15 – Gratificação de função
De
fato,
êsses
encargos
cresceram
Cr$
em
conseqüência
da
última
reforma
do
33.000
impôsto de consumo e da notória ascendência Acrescente-se ....................................
das rendas públicas que implicam necessàriamente
Justificação
no aumento do material adequado à sua
arrecadação.
O acréscimo é resultante da diferença, para
A aludida dotação terá que comportar,
menos,
constatada em revisão de cálculos.
também, a pronunciada elevação dos preços das
diversas matérias-primas, nas quais se inclui,
Nº 36 (CF)
também, a destinada à moeda metálica, às taxas do
impôsto de sêlo ao papel selado etc.
28 – Divisão do Impôsto de Renda
Devemos, pois, aparelhar convenientemente a
4.0.00 – Investimentos
Casa da Moeda, elevando a sua capacidade de
4.1.00 – Obras
produção com o material exigido pelo crescimento
4.1.02 – Início de Obras
das rendas do País, evitando-se, portanto, que a
Cr$
inação daquele estabelecimento industrial acarrete Para a construção do prédio da
graves reflexos sôbre a arrecadação das rendas Delegacia do Impôsto de Renda do
públicas.
Ceará, em Fortaleza .......................... 20.000.000
Nº 34 (CF)

Justificação

17.02 – Divisão do Material (Encargos
A dotação proposta atenderá ao início da
Gerais)
construção do prédio da Delegacia do Impôsto de
4.0.00 – Investimentos
Renda do Ceará, cujos estudos e projetos já se
encontram terminados.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.11 Reparos, adaptações, conservação e
Nº 37 (CF)
despesas de emergência com equipamentos
Cr$
31 – Delegacias Fiscais
Inclua-se .............................................. 1.000.000
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Justificação
Transformação
1.3.09 – Material para serviços de
A inclusão, acima mencionada, tem por fim
acampamento e de campanha; munições
possibilitar despesas mínimas com a conservação e
08) Ceará.
o reparo de aparelhos técnicos de refrigeração e
Cr$
condicionamento de ar, evitando-se, assim, o Inclua-se .............................................
2.000
perecimento de material de valor, o que é
imprescindível.
Justificação
Nº 35 (CF)
25 – Diretoria das Rendas Internas
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil

A inclusão da dotação de Cruzeiros 2.000, tem
por fim habilitar a Delegacia Fiscal no Estado do
Ceará a adquirir a indispensável munição para
utilização dos meios necessários à defesa do
Tesouro e da de seus auxiliares.
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Nº 38 (CF)

são de obras", dada a impossibilidade pelo
inadimplemento de formalidades o início de obras no
corrente exercício.

31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.08 – Salários de Tarefeiros
10) Goiás.

Nº 41 (CF)

Acrescente-se .........................................

Cr$
1.680

Justificação
O quantitativo proposto pelo Poder Executivo
carece de ser modificado para que corresponda à
dotação real que resultou de posterior revisão de
cálculos.

02
10
13
15

31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Suprima-se:
Cr$
– Alagoas ............................
1.500.000
– Goiás ................................
4.000.000
– Minas Gerais ....................
20.000.000
– Paraíba .............................
10.000.000

Nº 39 (CF)

Justificação
31 – Delegacias Fiscais
A supressão das dotações acima referidas
1.0.00 – Custeio
deriva da transferência de dotações iguais para a
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de rubrica 4.1.02.
19-1-1959)
10) Goiás.
Nº 42 (CF)
Cr$
Acrescente-se .........................................
504
31 –Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
Justificação
4.1.00 – Obras
4.1.04
–
Reparos,
adaptações,
O acréscimo se faz necessário em decorrência conservação e despesas de emergência com
da revisão de cálculos relativamente à dotação bens imóveis
consignada à Delegacia Fiscal em Goiás, na rubrica
Cr$
1.1.06, objeto de outra emenda.
Acrescente-se ...................................
1.000.000
Nº 40 (CF)
31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
Inclua-se:
02 –
10 –
13 –
15 –

Alagoas ..........................
Goiás ..............................
Minas Gerais ..................
Paraíba ...........................

Justificação

Cr$
1.500.00
4.000.00
20.000.000
10.000.000

O prédio em que se acha instalada
atualmente a Delegacia Fiscal no Estado do
Rio de Janeiro necessita de reparos por
forma a assegurar condições de permanência
da mesma até solução do assunto atinente à
reunião do Estado do Rio de Janeiro com o
Distrito Federal.
Nº 43 (CF)

31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
As inclusões acima indicadas provêm da
4.1.03 – Prosseguimento
transferência de idênticas dotações atribuídas à
rubrica "4.1.03 – Prosseguimento e conclu- de obras
Justificação

e

conclusão
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20) Rio de Janeiro
Despesas de Capital.
Suprima-se ........................................

Cr$
15.000.000

Justificação
No momento, não se cogita de construção de
novo edifício-sede para aquela Delegacia Fiscal ou
de ampliação do atual, assunto subordinado à
questão da reunião do Estado do Rio de Janeiro com
o Distrito Federal.
Por outro lado, não havendo ainda construção
nova, não há como prevalecer dotação para
prosseguimento das respectivas obras.
Nº 44 (CF)
31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.1.02 – Início de Obras
25) São Paulo.
Despesas de Capital.
Para
construção
do
prédio
destinado à Delegacia Fiscal e à
Delegacia do Impôsto de Renda de
São Paulo (Capital) ..........................

Cr$

100.000.000

Justificação
1) Desde 1943 tem o Govêrno reconhecido a
imperiosa necessidade de resolver a precariedade das
instalações das repartições fazendárias em São Paulo.
2) Em virtude do Decreto-lei nº 5.271, de 23 de
fevereiro de 1943, foram desapropriados vários
imóveis a fim de formar o terreno destinado à
construção do referido prédio.
3) O terreno em aprêço tem a área de
4.175m2 e dá frente para a Avenida Anhangabaú,
constituindo um quarteirão isolado e limitado pela
mencionada avenida, Rua Brigadeiro Tobias e Av.
Washington Luís.

4) O Decreto-lei nº 585, de 20 de
setembro de 1943, criou a comissão de Construção
do Edifício, que ente foi constituída em fevereiro de
1944.
5)
Essa
comissão
iniciou
os
seus
trabalhos com a ultimação da desapropriação dos
terrenos, demolição dos imóveis nêles existentes,
execução
dos
serviços
de
terraplenagem
e a elaboração do anteprojeto para a
construção do Edifício, quando teve as suas
atividades paralisadas com a mudança do Govêrno
em 1945.
6) Sòmente em 1952, na gestão do Ministro
Horácío Láfer, foi que se voltou novamente
a tratar do assunto, tendo sido votada pelo
Congresso a Lei nº 164, de 3-10-52, autorizando a
abertura do crédito especial de Cr$ 86,000.000,00
(oitenta e seis milhões de cruzeiros) para a
construção do edifício.
7) Tal crédito, com vigência por 4 anos,
tornou-se inoperante, uma vez que, de acôrdo com o
expresso no art. 2 da referida lei, a realização das
despesas estava condicionada à arrecadação
proveniente do produto da venda dos bens de
herança jacente, cuja alienação foi também
autorizada pela mesma Lei nº 1.694, e que atingiu
apenas o montante de pouco mais de Cr$
9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros) durante os
4 anos de validade do crédito.
8) Sendo assim, não foi possível dar início às
obras, uma vez que os recursos disponíveis e
obtidos pela venda dos imóveis referidos,
representavam importância inferior ao mínimo
necessário para o processamento da primeira
concorrência referente à execução das fundações do
edifício.
9) Do crédito aberto sòmente foi aplicada a
quantia de Cruzeiros 500.000.00 (quinhentos mil
cruzeiros), com a conclusão do projeto e execução
dos serviços preliminares aprovados pele Exmo.
Senhor Presidente da República.
10) A dotação orçamentária de Cr$ 30.000.000,00
(trinta milhões de cruzeiros) consignada no orçamen-
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to em curso para o "prosseguimento" das
obras ficou também sem aplicação, por não
ter sido a construção iniciada em exercício que o
antecedeu, como é exigido pelo Tribunal de
Contas, a fim de que possam ter utilização
as verbas concedidas no orçamento para
prosseguimento de obras.
11) Do exposto, conclui-se o seguinte:
a)
O
Govêrno,
através
de
várias
manifestações e providências, tom cogitado da
construção do edifício para a Delegacia Fiscal e
demais repartições fazendárias sediadas em São
Paulo.
b) O terreno adquirido e destinado para êsse
fim, está localizado na principal artéria daquela
cidade, Av. Anhangabaú, constituindo um quarteirão
isolado, hoje de imenso valor.
c) O projeto e especificações estão concluidõs,
sendo necessário, apenas, dado o tempo decorrido,
rever o orçamento e encaminhá-lo à aprovação do
Exmo. Sr. Presidente da República.
d)
A
estimativa
orçamentária
em
elaboração deverá alcançar o valor total de Cr$
360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de
cruzeiros).
e) As obras poderão ter início imediatamente,
uma vez concedidos os recursos necessários, os
quais de acôrdo com a programação estabelecida,
serão da ordem aproximada de Cr$ 100.000.000,00
(cem milhões de cruzeiros), para a primeira etapa
dos trabalhos.
Nº 45 (CF)
31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
28) Sergipe.
(Despesas de Capital).
Inclua-se ...............................................

Justificação
A inclusão do crédito supramencionado
permitirá a execução de obras de reforma e
ampliação do edifício-sede da Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional no Estado de Sergipe, conforme
projeto aprovado pelo Sr. Presidente da República.
A Divisão de Obras, daquele Ministério,
esclarece estar sendo providenciada segunda
concorrência pública para adjudicação dessa obra.
Nº 46 (CF)
33.01 – Alfândegas
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e
despesas de emergência com bens imóveis
Cr$
Acrescente-se ....................................... 1.485.000
Justificação
A Divisão de Obras daquele Ministério esclarece
que o edifício-sede da Alfândega de Florianópolis, com
82 anos de idade, carece de urgentes obras de reparos
e conservação, Daí, o acréscimo proposto para
possibilitar a execução dessas obras.
Nº 47 (CF)
33 – Estações Aduaneiras
33.03 – Mesas de Rendas
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.15 – Gratificação de função
05) Bahia.
03) Ilhéus.
Inclua-se ...............................................

Cr$
48.000

Justificação
Cr$
8.000.000

Trata-se de corrigir omissão havida na
proposta orçamentária. A dotação de Cr$ 48.000,00
é idêntica a dos exercícios anteriores e cor-
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responde à gratificação a que tem direito, como os tações da rubrica 4.1.03 para a presente.
demais, o Administrador da Mesa de Rendas de
Ilhéus.
Nº 50 (CF)
Nº 48 (CF)
33.03 – Mesas de Rendas
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e
de suas bagagens
20) Rio de Janeiro.
01) Angra dos Reis.
Acrescente-se ............................................

Cr$
4.000

Justificação
O acréscimo visa completar a dotação
proposta pelo Poder Executivo no montante de Cr$
4.000,00, a fim de corresponder estritamente à
necessidade real com despesas inerentes ao
transporte de pessoal, em objeto de serviço, à
Alfândega do Rio de Janeiro e à de Niterói, a qual
está diretamente subordinada.
Nº 49 (CF)
33 – Estações Aduaneiras
33.03 – Mesas de Rendas
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
Inclua-se:
01 – Acre
01) Rio Branco ...........................
06 – Ceará
01) Camocim .............................
22 – Rio G. do Sul
05) Quaraí .................................
23 – Rondônia
01) Pôrto Velho ..........................

33 – Estações Aduaneiras
33.03 – Mesas de Rendas
4.0.00 – investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Suprima-se:
01 – Acre
01) Rio Branco ..........................
06 – Ceará
01) Camocim ............................
22 – Rio G. do Sul
05) Quaraí .................................
23 – Rondônia
01) Pôrto Velho .........................

Cr$
1.500.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000

Justificação
A
supressão
das
dotações
acima
mencionadas corresponde à Inclusão das mesmas
na rubrica 4.1.02.
PARECER
Nº 686, DE 1959

Cr$
1.500.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000

Justificação
Dada a impossibilidade, como esclarece o
órgão técnico daquele Ministério, de serem iniciadas
ainda neste exercício obras de construção atinentes
às Mesas de Rendas acima mencionadas,
é aconselhável se transfira as respectivas do-

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 67, de 1959 (nº 350-B, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
4.07 – Conselho Nacional do Petróleo.
Relator: Sr. Fernando Corrêa.
A Comissão de Finanças apresenta (fôlha
anexa), a Redação Final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder
Executivo – Subanexo 4.07 – Conselho Nacional do
Petróleo.
Sala das Comissões, em 4 de novembro
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. –
Fernando Corrêa, Relator. – Victorino Freire, venci-
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do. – Paulo Fernandes. – Saulo Ramos. – Ary
Vianna. – Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Irineu
Bornhausen. – Caiado de Castro.
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.07
– Conselho Nacional do Petróleo.
EMENDA Nº 1
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos
5) Para os estudos e planejamentos da
indústria petroquímica na Bahia.
Onde se lê:
Cr$ 1.000.000.
Leia-se:
Cr$ 2.000.000.
Senado Federal, em 4 de novembro de 1959.
PARECER
Nº 687, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre as Emendas
ns. 5 e 6 (de Plenário) ao Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Subanexo 4.01.01 – Presidência da
República.
Relator: Sr. Fernando Corrêa.
Em Plenário, o projeto de orçamento da
Presidência da República, para 1960, recebeu duas
Emendas (ns. 5 e 6), que passamos a relatar.
A de nº 5, subscrita pelo Líder da Maioria,
o eminente Senador Lameira Bittencourt,
propõe que a dotação de Cr$ 25.000.000,00,
atribuída à Secretaria Geral do Conselho de

Desenvolvimento, seja aumentada para Cr$
35.000.000,00.
De acôrdo com a justificação que a
acompanha, o aumento visa a dotar o Conselho com
recursos suficientes para as atividades dos "grupos
de trabalho", especialmente os novos, dentre os
quais se destacam, por um lado, o Grupo Executivo
da Indústria Mecânica Pesada, (Geimape) e, por
outro, o previsto para promover o "povoamento dos
eixos rodoviário".
A Emenda nº 6, por nós apresentada, propõe
que as dotações, previstas no projeto, para o Núcleo
de Planejamento Censitário, abono provisório de
seus servidores e despesas com o VII
Recenseamento Geral, em 1960, sejam substituídas
por
uma
dotação
global
de
Cruzeiros
754.000.000,00. De acôrdo com a emenda em
aprêço haverá um aumento de Cr$ 426.655.000,00
sôbre o consignado no projeto (Cruzeiros
327.345.000,00).
Aparentemente, o aumento parece vultoso.
Mas, na verdade, o projeto é que considera dotação
em todo sentido insuficiente para os trabalhos de
apuração censitária. A justificação da emenda dá
bem a medida da magnitude do problema e, pois, do
vulto dos recursos necessários.
À primeira Emenda (nº 5), sugerimos parecer
favorável.
Quanto à segunda (nº 6), deixamos a
Comissão à vontade para deliberar.
Nestas condições, a Comissão de Finanças é
de parecer favorável às Emendas ns. 5 e 6 (de
Plenário) ao projeto de orçamento da Presidência da
República, para 1960.
Sala das Comissões, em 4 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando
Corrêa, Relator. – Ary Vianna. – Fernandes Távora.
– Irineu Bornhausen. – Caiado de Castro. – Saulo
Ramos. – Taciano de Mello. – Fausto Cabral. –
Paulo Fernandes. – Victorino Freire.

– 173 –
PARECER
Nº 688, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo
– Subanexo 4.08 – Conselho de Segurança
Nacional.

Nº 2
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
2) Governos Municipais.
1) Para aplicação a cargo da Comissão
Especial da Faixa de Fronteiras, de acôrdo com o
disposto na Lei nº 2.597, de 12-9-55.
Onde se lê:
2) Nos têrmos do art. 4º da Lei nº
2.597-1955 .......................................
Leia-se:

Cr$

Relator: Sr. Fernando Corrêa.
175.000.000
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
anexas, a Redação Final das Emendas do Senado
Cr$
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que 2) Nos têrmos do art. 4º da Lei nº
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 2.597-1955 ....................................... 200.000.000
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder
Executivo – Subanexo 4.08 – Conselho de
Nº 3
Segurança Nacional.
Sala das Comissões, em 4 de novembro de
1.4.00 – Material Permanente
1.0.43 – Material bibliográfico em geral; filmes
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando
Onde se lê:
Corrêa, Relator. – Victorino Freire. – Paulo
Cr$ 90.000.
Fernandes. – Saulo Ramos. – Fernandes Távora. –
Leia-se:
Taciano de Mello. – Irineu Bornhausen. – Caiado de
Cr$ 190.000.
Castro.
Redação Final das Emendas do Senado ao
PARECER
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
Nº
689, DE 1959
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 – Poder
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Executivo Subanexo 4.08 – Conselho de Segurança
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Nacional.
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-B, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
Nº 1
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960. – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
1.0.00 – Custeio
4.18 – Ministério das Relações Exteriores.
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou
Relator: Sr. Mem de Sá.
reservado
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
Inclua-se:
anexas, a Redação Final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União
Cr$
2) Para aplicação a cargo do S.F.C.I ..
5.000.000 para o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº
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4 – Poder Executivo – Subanexo
4.18 – Ministério das Relações Exteriores.
Sala das Comissões, em 4 de novembro
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de
Sá, Relator.– Fausto Cabral. – Ary Vianna. –
Fernandes Távora. – Taciano de Mello. – Irineu
Bornhausen. – Saulo Ramos. – Caiado de Castro. –
Fernando Corrêa. – Paulo Fernandes. – Victorino
Freire.
Redação Final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960 – Anexo 4 – Poder Executivo
– Subanexo 4.18 – Ministério das Relações
Exteriores.
Nº 1
01 – Secretaria de Estado
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) Auxílios, conforme discriminação constante
da Proposta Orçamentária (Adendo A).
Onde se diz:
Cr$
9) Centro
Latino-Americano
de
Pesquisas em Ciências Sociais ....
6.000.000
Diga-se:
9) Centro
Latino-Americano
de
Pesquisas em Ciências Sociais .... 12.000.000
Nº 2 (CF)
01 – Secretaria de Estado
(Despesas Próprias)
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.04 – Salários de mensalistas
Cr$
Eleve-se a dotação para..................... 32.000.000

Nº 3 (CF)
01 – Secretaria de Estado
(Despesas Próprias)
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.26 – Gratificação de representação
Texto:
Onde se lê:
Cr$ 870.000.000.
Leia-se:
Cr$ 950.000.000.
Nº 4 (CF)
01 – Secretaria de Estado
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais
Dê-se a esta subconsignação o seguinte
desdobramento:
1) Para intercâmbio e difusão cultural.
Cr$
1) Para
atender
as
despesas
resultantes de convênios culturais,
bôlsas escolares, abonos a
professôres brasileiros no exterior,
manutenção de centros de estudos
no exterior e outras correlatas........ 31.000.000
2) Ajuda a estudantes brasileiros no
exterior ........................................... 11.000.000
3) Serviços de difusão cultural no
exterior ........................................... 18.000.000
2) Para a Comissão de Estudos de
Textos de História do Brasil ...........
300.000
3) Despesas de qualquer natureza
com a instalação e a manutenção
do Museu Histórico e Diplomático
do Itamarati...................................
2.500.000
Nº 5 (CF)
01 – Secretaria de Estado
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou
reservado
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Onde se lê:
Cr$ 60.000.000.
Leia-se:
Cr$ 68.500.000.

Nº 9 (CF)
01.02 – Secretaria de Estado
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
Transfira-se, do Adendo B para o Adendo A, a
dotação destinada à Organização de Policia
Criminal.

Nº 6 (CF)
01 – Secretaria de Estado
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Inclua-se :
Alínea 2).
Para atender a eventual aumento do
valor de cotas dos auxílios previstos
na alínea 1) .......................................
Nº 7 (CF)

Nº 10 (CF)

Cr$
17.000.000

01.02 – Secretaria de Estado.
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
1) Subvenções a entidade de cooperação
internacional, conforme discriminação do Adendo B.
14) Instituto Ítalo-Brasileiro de Roma.
Reduza-se o quantitativo para ..................

Cr$
55.000

01 – Secretaria de Estado
Nº 11 (CF)
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
01.01 – Secretaria de Estado
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
(Despesas Próprias)
2.1.01 – Auxílios
1.0.00 – Custeio
1) Auxílios conforme discriminação constante
1.6.00 – Encargos Diversos
da proposta orçamentária (Adendo A).
1.6.24 – Diversos
Onde se lê:
5) Despesas de qualquer natureza com o
Agência de Auxílios e Trabalho para os reaparelhamento e a modernização do arquivo.
Refugiados na Palestina (UNENRA).
Onde se lê:
Leia-se:
Cr$ 500.000.
Agência de Socorro e Trabalho para os
Leia-se:
Refugiados na Palestina (UNENRA).
Cr$ 1.000.000.
Nº 8 (CF)

Nº 12 (CF)

01 – Secretaria de Estado
01.02 – Secretaria de Estado
(Encargos Gerais)
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
1) Subvenções a entidades de cooperação
1) Subvenções a entidades de cooperação
internacional conforme discriminação do (Adendo B). internacional, conforme discriminação constante do
Inclua-se:
Adendo B.
Acrescente-se:
Cr$
Instituto Brasileiro de Relações
Para o Centro Cultural Ítalo - Brasileiro,
Internacionais ...................................... 1.000.000 de Milão .................................................... 450.000
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Nº 13
Secretaria de Estado.
(Encargos Gerais).
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
Inclua-se:
Confederação Brasileira de Desportos:
Cr$
1) Para auxiliar a participação do
Brasil em competições desportivas
internacionais,
de
caráter
continental, realizadas fora do Brasil 5.000.000
2) Para auxiliar a realização de
atividades decorrentes dos Jogos
Desportivos Luso-Brasileiros ........... 8.000.000
Justificação
Seria omissão inadmissível deixar a Lei
Orçamentária de consignar verbas para auxiliar a
participação do Brasil em competições desportivas
internacionais realizadas fora do Brasil, mormente
quando se trate de atividades decorrentes dos Jogos
Desportivos Luso-Brasileiro. – Caiado de Castro.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello,
primeiro orador inscrito.
O SR. CUNHA MELLO (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, todos os dias a Imprensa
noticia vai ter andamento no Senado o Projeto de
Reclassificação do Funcionalismo Público.
Apesar de acompanhar, com o maior
interêsse, tôdas as proposições em andamento
nesta Casa, não sei a que título se
encontra no DASP o projeto de Reclassifi__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

cação do Funcionalismo Público do País.
Desconheço se foram pedidas ao DASP informações
em caráter oficial ou extra-oficial. No primeiro caso, o
DASP já teria esgotado o prazo de trinta dias, que
lhe é dado para prestá-las. Se não pedidas em
caráter oficial, aquêle Departamento terá prazo
indeterminado, sine die, para prestar informações.
Está, porém, a recair a responsabilidade pela
interrupção da tramitação de projeto de tão real
interêsse de tão numerosa classe do País sôbre o
Senado.
Apelo, desta tribuna, para o Senhor João
Guilherme de Aragão, a fim de que, quanto antes,
preste a esta Casa as informações, oficiais ou
extra-oficiais que lhe foram solicitadas. Bem andou
a Comissão de Economia pedindo-as ao DASP,
para poder avaliar o reflexo do aumento do
funcionalismo na despesa pública. Não concordo,
porém, com que o DASP se tenha servido dêsse
pedido como pretexto para prender indefinidamente
a proposição, o que resulta das notícias não
confirmadas de que hoje, amanhã, depois ela virá
para o Senado. Faço êsse apêlo, muito embora
certo de que o DASP pouco atende aos apelos que
lhe são feitos em prol do funcionalismo público do
Brasil. Não obstante minha solicitação talvez não
encontre melhor acolhida no espírito do Diretor do
Departamento Administrativo do Serviço Público,
resolvo fazê-lo desta tribuna, em ressalva da
responsabilidade do Senado na procrastinação de
assunto de interêsse de numerosa classe de
servidores públicos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Vivacqua, segundo orador inscrito.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, causou a mais
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profunda consternação, o desaparecimento do
Professor Odilon Gallotti, que ao seu conspícuo
mérito de expoente da Medicina, reunia as mais
primorosas qualidades de caráter, de coração e um
alto espírito de solidariedade humana.
Debaixo de sua extraordinária modéstia
ocultava-se o sábio mestre, considerado um dos
nossos mais autorizados neuropsiquiatrias, com
brilhante renome no exterior, e admirado, também,
por sua rica e vasta cultura geral.
Evocamos, com a maior emoção, o seu
convívio entre nós, assinalado nesta Casa, pela
simpatia, simplicidade e interêsse com que, daquela
tribuna, acompanhava freqüentemente os nossos
trabalhos. Sempre pronto a servir, sua imensa
bondade aliava se à sua permanente prestimosidade.
Na sua especialidade destacou-se, não só
como cientista e sacerdote da sua profissão, mas
também por sua capacidade e dedicação no
desempenho de importantes funções, no antigo
Hospício Nacional, na Clínica Neurológica, no
Hospital Pedro II e na direção de Sociedade
Brasileira de Psiquiatria.
Deixou êle à posteridade, o ensinamento do
mestre humilde e de uma vida dignificante de homem
e de cidadão.
Associando-nos às homenagens de saudade e
de aprêço em que reverenciamos tão ilustre
memória, apresentamos ao nosso caro e eminente
colega, Senador Francisco Gallotti e a todos os
demais membros da enlutada família do ilustre e
querido Professor Odilon Gallotti, as mais comovidas
manifestações de pesar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 411, DE 1959
Solicita
Executivo,

informações
através

ao
do

nistério da Educação e Cultura, sôbre o atraso na
remessa, pelo Conselho Nacional do Serviço Social,
dos processos de pagamento das subvenções
extraordinárias do corrente ano.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos têrmos do Regimento Interno,
sejam solicitadas ao Ministério da Educação e
Cultura as seguintes informações:
1) Por que não foram remetidos até agora,
pelo Conselho Nacional do Serviço Social à Divisão
de Orçamento do Ministério da Educação e Cultura,
os processos de pagamento das subvenções
extraordinárias do corrente ano, a fim de serem
examinados e pagos pela referida Divisão, como
determina o art. 3º da Lei 3.614, de 12 de agôsto de
1959?
2) Por que, não mais tendo o Conselho
Nacional do Serviço Social competência para
processar e pagar as subvenções ordinárias e
extraordinárias, não mandou, até agora, decorridos
mais de 60 (sessenta) dias da publicação da Lei
3.614, acima citada, os arquivos e respectivas fichas
das instituições registradas para a Divisão de
Orçamento já que a esta incumbe realizar ditos
pagamentos e só às instituições devidamente
registradas?
3) Quais as instituições do Distrito Federal que
tendo requerido registro no Conselho Nacional do
Serviço Social há mais de noventa (90) dias, não
lograram decisão definitiva, constando da resposta o
nome completo, número de processo e data de
entrada no protocolo do Conselho?
Sala das Sessões, em 6 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
Poder
inscrito.
(Pausa).
Mi-
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Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 288, de 1956 (nº 456, de 1955, na
Câmara), que concede isenção de tributos para
material de propaganda do 36º Congresso
Eucarístico Nacional (em regime de urgência, nos
têrmos do artigo 330, letra "c", do Regimento
Interno, em virtude do Requerimento nº 397, de
1959, do Sr. Senador Lameira Bittencourt, como
Líder do P.S.D., aprovado na sessão extraordinária
de 29 de outubro findo), tendo Pareceres
Favoráveis (ns. 584, 585 e 586, de 1957), das
Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia;
de Finanças; e dependendo de pronunciamento
das mesmas Comissões sôbre a emenda de
Plenário.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto teve a
discussão encerrada na legislatura anterior. De
acôrdo com o art. 323, § 2º do Regimento Interno,
está reaberta a discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
O Sr. Primeiro Secretário vai proceder à leitura
dos pareceres.
São lidos os seguintes pareceres:
PARECERES
Nº 690 E 691, DE 1959
Nº 690, de 1959.
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 288,
de 1956, (na Câmara, nº 456-C, de 1955),
que concede isenção de tributos para mate-

rial de propaganda do 36º Congresso Eucarístico
Internacional.
Relator : Sr. Daniel Krieger.
Ao presente projeto, que concede isenção de
tributos para 17 volumes contendo cartazes de
propaganda do XXXVI Congresso Eucarístico
Internacional e sôbre cuja constitucionalidade já esta
Comissão se pronunciara favoràvelmente, foi
apresentada emenda pelo nobre Senador Lino de
Mattos, estendendo idêntico favor ao material
consignado em despacho à Campanha de Nossa
Senhora de Fátima, promovida pelos Reverendos
Padres da Congregação do Verbo Divino.
Distribuído novamente ao nobre Senador Lima
Guimarães, para relatar a emenda em tela, concluiu
S. Exa. pela sua aprovação, sob o fundamento de
que "a mesma consubstancia matéria constante do
projeto em andamento na Câmara dos Deputados, e
cuja tramitação se apressa por essa forma, em
virtude da iminência de ser leiloado pela Alfândega o
material importado".
Esta Comissão, todavia por maioria de votos,
resolveu não aceitar a conclusão do Relator, quanto
à constitucionalidade da emenda, cabendo-nos, por
designação do Senhor Presidente, relatar o vencido.
A
Comissão
manifestou-se
pela
inconstitucionalidade da emenda, por extravasar da
competência do Senado sua iniciativa.
De fato, é defeso a esta Casa do Congresso
Nacional, por imposição do art. 67, § 1º da
Constituição Federal, a iniciativa de leis sôbre
matéria financeira.
E não há dizer-se que não se trata de projeto
de lei e que o poder de emenda é amplo, pois, no
caso, o que se objetiva é estender uma isenção fiscal
a uma entidade nova, sem qualquer conexão com o
projeto original.
A característica de tal emenda, por isso mesmo,
é a de verdadeiro projeto novo, que encerra matéria
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financeira e, portanto, impossível de ser iniciado por
nós, sob pena de ferir-se o estatuído em nossa Carta
Magna.
A emenda, portanto, por inconstitucional
merece parecer contrário.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Ruy Carneiro. – Argemiro de
Figueiredo. – Menezes Pimentel. – Attílio Vivacqua.
– Vencido. As restrições à competência
constitucional do Senado, para iniciativa do projeto
de lei, contra as quais sempre me coloquei, se
agravam, data venia, com a doutrina sustentada pelo
eminente Relator, a qual importaria, na prática, na
supressão de prerrogativa de revisão, pelo Senado,
das proposições da Câmara dos Deputados.
(Art. 68 da Const. Federal). – Lima Guimarães,
vencido.
EMENDA Nº 1
(Ao Projeto de Lei da Câmara nº 288, de 1956)
Acrescente-se ao final do art. 1º o seguinte:
... e 10 (dez) maletas com folhetos impressos,
terços, medalhas, cruzes, coroas e outros objetos
religiosos com o pêso total de 350 quilos, destinados
à Campanha de Nossa Senhora de Fátima
promovida pela Congregação dos Padres do Verbo
Divino, com personalidade jurídica, sob a
denominação de Sociedade Propagadora Esdeva,
com sede em Juiz de Fora, no Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único. O material destinado à
Campanha de Nossa Senhora de Fátima chegou ao
Pôrto do Rio de Janeiro em 25 de julho de 1956 pelo
vapor "Conte Grande" na bagagem de Cláudio
Maglia
Bresciani,
conforme
processo
de
desembaraço alfandegário sob o nº 55.468-57.

Justificação
O texto desta emenda constitui o Projeto de Lei
nº 2.432-57, de autoria do ilustre Deputado Chalbaud
Biscaia, em tramitação na Câmara. Acontece, porém,
que se impõe o desembaraço urgente dêsse material
religioso para evitar leilão já com vias de ser
marcada a data para a sua realização.
Ante o apêlo dos Padres do Verbo Divino,
ocorreu-me a apresentação de emenda como
solução de urgência e medida de justiça, isto porque
a emenda é oferecida a proposição que concede
igual favor alfandegário.
Sala das Sessões, em 18 de julho de 1959. –
Lino de Mattos.
VOTO EM SEPARADO DO
SENADOR LIMA GUIMARÃES
Ao presente projeto, que já mereceu parecer
favorável desta Comissão quanto ao seu aspecto
constitucional, foi apresentada emenda pelo ilustre
Senador Lino de Mattos, estendendo os favores
constantes da proposição ao material consignado em
despacho à Campanha de Nossa Senhora de
Fátima, promovida pelos Revmos. Padres da
Congregação do Verbo Divino.
Ninguém desconhece a notável contribuição
prestada pelos aludidos sacerdotes à obra de
assistência
social,
cujo
exercício
cabe
primacialmente ao Estado. Com sede em Juiz de
Fora, no Estado de Minas Gerais, sua Sociedade
Propagadora desempenha atividades merecedoras
do maior aprêço e do amparo do Poder Público.
É exatamente êste o objetivo a que visa a
emenda em aprêço, a qual consubstancia matéria
constante do projeto em andamento na Câmara dos
Deputados, e cuja tramitação se apressa por esta
forma em virtude da iminência de ser leiloado pela
Alfândega o material importado.
A emenda, pelo exposto, merece acolhida,
até porque se harmoniza com numerosos
procedentes que constituem, no Senado, como
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que uma pacífica jurisprudência legislativa. Somos rães. – Rui Palmeira. – Fernando Corrêa. – Taciano
por sua aprovação.
de Mello.
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1957.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
– Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães, Relator. Senador Taciano de Mello, para emitir parecer em
nome da Comissão de Economia.
Nº 691, de 1959
O SR. TACIANO DE MELLO (lê o seguinte
parecer): – Volta a esta Comissão o Projeto de Lei
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda da Câmara nº 288, de 1956, para que opine sôbre a
apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 288, de emenda de autoria do nobre Senador Lino de
Mattos, que estende a isenção de tributos
1956 (na Câmara, nº 456-C, de 1955).
concedida pelo projeto a 17 (dezessete) volumes
Relator: Sr. Fausto Cabral.
contendo cartazes de propaganda do XXXVI
Em virtude de haver recebido emenda em Congresso Eucarístico Internacional a 10 (dez)
Plenário, retorna a esta Comissão o Projeto de Lei maletas com folhetos impressos, medalhas, cruzes,
da Câmara nº 288, de 1956, que concede isenção de coroas e outros objetos religiosos destinados à
tributos para dezessete volumes contendo cartazes Campanha de Nossa Senhora de Fátima,
de propaganda do 36º Congresso Eucarístico promovida pela Congregação dos Padres do Verbo
Internacional, enviados dos Estados Unidos da Divino.
América do Norte a Zilah Maciel pela Family
Ouvida
inicialmente
a
Comissão
de
Communion Crusade.
Constituição e Justiça, concluiu a mesma pela
A emenda, de autoria do Senador Lino de inconstitucionalidade da emenda em foco, por
Mattos, estende idêntico favor ao material ferir o art. 67, § 1º, da Constituição Federal, que
consignado em despacho à Campanha de Nossa veda ao Senado a iniciativa de leis sôbre matéria
Senhora de Fátima, promovida pela Congregação financeira.
dos Padres do Verbo Divino.
Em que pese o louvável propósito do Autor
A Comissão de Constituição e Justiça, da emenda de conceder também isenção de
examinando
a
emenda,
considerou-a impostos ao material religioso importado pela
inconstitucional, sob o fundamento de que constitui Campanha de Nossa Senhora de Fátima, é forçoso
verdadeiro projeto novo e, encerrando matéria convir que não militar em favor desta os mesmos
financeira, não poderia ser de iniciativa do Senado.
argumentos que justificaram a concessão dêsse
A Comissão de Economia, por sua vez, favor aos cartazes de propaganda do 36º Congresso
apreciando a emenda, quanto ao mérito, manifestou- Eucarístico.
se por sua rejeição, alegando que não militam em
A importância dêste último, como certame e
favor da medida nela consubstanciada as mesmas propaganda turística, ultrapassa de muito a da
razões que justificam o favor concedido no projeto.
Campanha, e o material àquele destinado é
Ante o exposto, opinamos contràriamente à destituído de qualquer valor comercial, o que,
aprovação da emenda.
exceção feita dos folhetos impressos, não ocorre
Sala das Comissões, em 5 de novembro de com os objetos religiosos encomendados pela
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fausto Cabral, referida Campanha.
Relator. – Fernandes Távora. – Moura Andrade.
Por assim julgar, opinamos pela rejeição da
– Ary Vianna. – Barros Carvalho. – Lima Guima- emenda.
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
projeto com a emenda. (Pausa).
sua publicação, revogadas as disposições em
Nenhum Sr. Senador desejando usar da contrário.
palavra, declaro encerrada a discussão.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido.
Votação, em discussãdo única, da Redação
É lido e aprovado o seguinte:
Final do Projeto de Resolução nº 6-59, que dispõe
sôbre a reversão de Benedito Afonso de Araújo, no
REQUERIMENTO
cargo de Auxiliar de Portaria, classe “J”, do Quadro
Nº 412, DE 1959
da Secretaria do Senado Federal (redação oferecida
pela Comissão Diretora, em seu Parecer nº 632, de
Requeiro, nos têrmos do art. 212, letra s, do 1959).
Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 1, de
minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.
Câmara nº 288, de 1956.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Sala das Sessões, em 6 de novembro de queiram permanecer sentados. (Pausa).
1959. – Lino de Mattos.
Está aprovado.
Em face da aprovação do requerimento, a
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
emenda da Comissão de Finanças é retirada.
promulgação:
Em votação o projeto.
Redação Final do Projeto de Resolução nº 6,
Os Senhores Senadores que o aprovam, de 1959, que dispõe sôbre a reversão de Benedito
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Afonso de Araújo.
Está aprovado.
Tendo o Senado aprovado, sem emenda, o
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Projeto de Resolução nº 6, de 1959, apresentamos a
sanção:
seguir a sua Redação Final:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 288, DE 1956

RESOLUÇÃO
Nº ..... de 1959

(Nº 456-C, de 1955, na Câmara dos Deputados)

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É concedida a Benedito Afonso de
Araújo reversão ao serviço ativo, no cargo de Auxiliar
de Portaria, classe “J”, do Quadro da Secretaria do
Senado, ficando assegurado o seu acesso à
classe “K”, na primeira vaga a ser provida por
merecimento.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala da Comissão Diretora, em 27 de outubro
de 1959. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Freitas

Concede isenção de tributos para material de
propaganda do 36º Congresso Eucarístico Internacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de tributos, exceto
a taxa de Previdência Social, para 17 volumes
contendo cartazes de propoganda do 36º Congresso
Eucarístico Internacional, enviados dos Estados
Unidos da América do Norte a Zilah Maciel pela
Family Communion Crusade.

– 182 –
Cavalcanti. – Gilberto Marinho. – Novaes Filho. –
Mathias Olympio. – Heribaldo Vieira.
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 115-58, (nº 2.454, de 1957, na
Câmara), que regula a venda de ações de
sociedades anônimas, inclusive de economia
mista, pertencentes à União, aos Estados e aos
Municípios, tendo Pareceres ns. 452 e 568, de
1959, das Comissões: de Redação, oferecendo a
redação do vencido em discussão preliminar; e de
Finanças, favorável ao projeto com a Emenda
que oferece (3 CF). Nota: Projeto aprovado, com
2 emendas, em discussão preliminar, em 19-8959, de acôrdo com o Parecer nº 125,
de 1959, da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Servirá de base à
deliberação do Plenário e redação do vencido
em
discussão
preliminar,
constante
do
Parecer nº 452, de 1959, da Comissão de
Redação.
Em votação o projeto sem prejuízo da
emenda.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido em discussão preliminar
do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1958, que
regula a venda de ações de sociedades anônimas,
inclusive as de economia mista, pertencentes à
União, aos Estados ou aos Municípios – texto para a
discussão do mérito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As ações das sociedades anônimas,
inclusive as de economia mista, pertencentes,
direta ou indiretamente, à União, só poderão

ser alienadas depois de prévia autorização do
Congresso Nacional.
Art. 2º O Congresso Nacional ao tomar
conhecimento dos pedidos de autorização previstos
nesta lei realizará, como base para a fixação do valor
mínimo de venda, ou para a recusa da licença de
alienação, diligências e pesquisas para averiguar se
as ações destinadas à alienação envolvem ou
poderão vir a envolver a transferência do efetivo
contrôle das emprêsas.
Art. 3º Serão mantidos em pleno vigor os textos
legais que obrigam a União a conservar em seu poder
51% (cinqüenta e um por cento), pelo menos, das
ações de voto das sociedades de que participe.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
emenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 3 (CF)
Suprima-se o artigo 3º.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação.
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara, nº 59, de 1959 (nº 4.802-59, na
Câmara dos Deputados), que amplia a aplicação do
crédito de Cr$ 582.424.000,00, aberto pela Lei nº
3.430, de 15 de julho de 1958, e destinado ao
pagamento de repouso, qüinqüênios e salário-família
de marítimos que servem no Lóide Brasileiro, tendo
Parecer Favorável, sob nº 609, de 1959, da
Comissão de Finanças.
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 59, DE 1959
(Nº 4.802, de 1959, da Câmara dos Deputados)

Comissão de Finanças, favorável, com a Emenda de
Redação que oferece (1-CF).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto,
sem prejuízo da emenda. Os Senhores Senadores
que o aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 88, DE 1959

Amplia a aplicação do crédito de Cr$ (Nº 2.893-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
582.424.000,00, aberto pela Lei nº 3.430, de 15 de
julho de 1958, e destinado ao Ministério de Viação e
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Obras Públicas, para pagamento de repouso, Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
qüinqüênios e salário-família de marítimos que 5.500.000,00, destinado a pagamento de dívida
servem no Lóide Brasileiro.
contraída pela Liga Baiana de Combate ao Câncer.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
aplicar, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 582.424.000,00 (quinhentos
e oitenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e
quatro mil cruzeiros), aberto pela Lei nº 3.430, de 15
de julho de 1958, também em pagamento de
repouso semanal remunerado, qüinqüênios e salário
família devidos aos servidores dos Serviços de
Navegação da Amazônia e de Administração do
Pôrto do Pará e Serviço de Navegação da Bacia do
Prata.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
da Câmara nº 88-59, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
5.500.000,00 destinado a pagamento de dívida
contraída pela Liga Baiana de Combate ao
Câncer, tendo Parecer, sob nº 638, de 1959, da

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil
cruzeiros), destinado ao pagamento da dívida
contraída pela Liga Baiana de Combate ao Câncer,
sediada em Salvador, Estado da Bahia, com a
construção, aquisição de equipamento e manutenção
do Hospital “Aristides Maltez”.
Art. 2º O pagamento de que trata o art. 1º será
feito pelo Tesouro Nacional, através do Ministério da
Saúde, perante o qual se deverão habilitar os
credores devidamente credenciados pela referida
Liga.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
emenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
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Está aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1 (CF)
Ao art. 1º.
Onde se lê:
“Liga Baiana de Combate ao Câncer”.
Leia-se:
“Liga Baiana Contra o Câncer”.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação.
Votação, em segunda discussão, do Projeto
de Lei do senado nº 25-59, (de autoria do Senador
Vivaldo Lima), que institui o uso obrigatório de
emblema distintivo das organizações nacionais de
saúde, e dá outras providências (aprovado em
primeira discussão na sessão de 22-10-59).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão de Redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 25, DE 1959
Institui o uso obrigatório do emblema distintivo
das organizações nacionais de saúde, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica adotado, para uso obrigatório e
exclusivo de tôdas as entidades nacionais de saúde,
públicas ou privadas, o emblema sugerido e aprovada
pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
Parágrafo único. O emblema de que trata êste
artigo é representado por um bastão serpentário, na

côr vermelha, em fundo branco, na forma do
desenho anexo.
Art. 2º Excetuam-se da obrigatoriedade desta
lei as Fôrças Armadas do País, na conformidade dos
tratados e convenções internacionais firmados pelo
Brasil, quanto ao uso do emblema da Cruz
Vermelha.
Art. 3º O emblema de que trata esta lei não
poderá ser usado senão para proteger ou designar
os membros das profissões médicas e para-médicas
de todo o País, para garantia do livre exercício de
suas atividades.
Art. 4º Constituem crime e incluem se na
disposição do art. 335 do Código Penal, sem prejuízo
das penas militares e das penas por estelionato e por
abuso de confiança:
a) o emprêgo ilegal do emblema a que se
refere esta lei;
b) o mesmo emprêgo no comércio e na
indústria, quer o emblema seja idêntico, quer
seja por imitação, nos têrmos do art. 3º desta
lei.
Art. 5º O Ministério da Saúde baixará,
dentro em noventa (90) dias da publicação
desta lei, as instruções para o seu fiel
cumprimento.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Votação, em primeira discussão, do Projeto
de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que
altera dispositivos constitucionais referentes, à
localização da Capital Federal a fim de possibilitar
a sua transferência para Brasília, tendo pareceres
da Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº 230,
de 1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, §
5º, do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em
separado do Sr. Attílio Vivacqua); II –
Sôbre o substitutivo de Plenário – nº 507, de
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1959, favorável, em parte (com voto em separado do
Sr. Senador Attílio Vivacqua).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
chamada.
O substitutivo foi rejeitado em sessão anterior.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
deverão responder “sim”; os que o rejeitam, “não”.
A votação só será válida se presentes 32
Senhores Senadores.
(Procede-se à chamada)
Respondem “Sim”, os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lobão da Silveira.
Leônidas Mello.
Fausto Cabral.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ovídio Teixeira.
Lima Guimarães.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos. – (13).
Respondem “Não”, os Senhores Senadores:
Fernandes Távora.
Sérgio Marinho.
João Arruda.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Milton Campos.
Padre Calazans.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa. – (9).
O SR. PRESIDENTE: – Votaram a favor da
emenda, 13 Senhores Senadores e, contra, 9.
Não há número.
O Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de
1959, figurará na Ordem do Dia da próxima sessão
ordinária.

sôbre cooperação técnica e programas de serviços
técnicos especiais entre o Brasil e os Estados Unidos
(redação oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 654, de 1959).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
A matéria deixa de ser votada por falta de
número.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 235, de 1957 (nº 2.184, de 1956, na Câmara dos
Deputados), que concede a pensão especial de
Cruzeiros 3.000,00 mensais a Ema Dias da Cruz,
viúva de Alfredo Dias da Cruz, ex-funcionário da
extinta Intendência da Guerra, tendo Pareceres
Favoráveis, sob ns. 607 e 608, de 1959,
das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
A matéria deixa de ser submetida a votos por
falta de número.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 196, de 1958, (nº 2.806, de 1957, na Câmara dos
Deputados) que concede o auxílio de Cr$ 500.000,00
à Associação Campineira de Imprensa, sediada em
Campinas, Estado de São Paulo, tendo Pareceres,
sob ns. 601 e 602, de 1959, das Comissões: de
Constituição e Justiça pelo arquivamento, e de
Discussão única da Redação Final do Projeto de Finanças, pela aprovação.
Decreto Legislativo nº 6, de 1959 (nº 165, de 1959, na
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Câmara dos Deputados), que aprova os acordos
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Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
A matéria deixa de ser votada por falta de
número.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 106, de 1959, (nº 589, de 1959, na Câmara), que
autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial
de Cr$ 150.663,30, destinado ao pagamento de
diferença de vencimentos a funcionários da
Secretaria do Senado Federal, tendo Parecer
Primeira discussão do Projeto de Lei do Favorável sob o nº 672, de 1959, da Comissão de
Senado nº 9, de 1957 (de autoria do Senador Finanças.
Mendonça Clark) que autoriza o Poder Executivo a
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
doar à Diocese de Paraíba, no Estado do Piauí, o
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
prédio e terreno situados na Pedra do Sol, no mesmo
Município que, inicialmente foi ocupado pelo usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Ministério da Marinha, tendo Pareceres sob ns. 605 e
A matéria deixa de ser votada por falta de
606, de 1959, das Comissões de Constituição e
Justiça, favorável nos têrmos do substitutivo que número.
Está esgotada a Ordem do Dia.
oferece; e de Finanças, favorável ao substitutivo
Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos,
oferecido pela Comissão de Justiça.
inscrito para esta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente,
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar estamos informados – nós que temos a preocupação
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
de nos interessar e acompanhar, com cuidado, o
Está encerrada.
noticiário
sôbre
ocorrências
políticas
e
A matéria deixa de ser votada por falta de administrativas do País – de que o simpático, o
número.
dinâmico e eficiente Sr. Presidente da República, nas
últimas horas, acaba de transpor, com galhardia
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara incontestável, mais duas rutilantes Metas de seu
nº 80, de 1959 (nº 132, de 1956, na Câmara), que govêrno. Integraram-se, segundo notícias correntes,
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da três bilhões de cruzeiros à emissão correspondente
Saúde, o crédito especial de Cr$ 500.000,00 para ao mês de novembro, ao mesmo tempo em que se
custear despesas com a realização do V Congresso transpôs gloriosamente a faixa dos duzentos
Nacional de Cirurgia, tendo Parecer Favorável, sob cruzeiros o valor do dólar na nossa moeda.
Sr. Presidente, é com incomensurável
nº 671, de 1959, da Comissão de Finanças.
admiração e profunda reverência que vejo S. Exa.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
exceder os limites de suas promessas e realizar, não
Se nenhum dos Senhores Senadores cinqüenta anos em cinco, mas quatrocentos anos em
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. quatro em muitas das iniciativas de que se tornou o
glorioso titular.
(Pausa).
Está encerrada.
De fato, é necessário uma competência
A matéria deixa de ser votada por falta de pessoal específica, não é de maneira nenhuma
número.
trabalho de amador, êsse que está levando a
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efeito o honrado Primeiro Magistrado da Nação. Não!
É preciso atributo personalíssimo de capacidade,
para levar êste País, como o está S. Exa. levando
gloriosamente, ao declive da anarquia em todos os
ramos de seu Govêrno. Não é obra de amador –
repito – mas de profissional, e de profissional da
maior competência e de grande aplicação.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com todo o
prazer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não defendo o
Presidente da República na conjuntura que nos
aflige, dentro da qual o mais importante é a
tranqüilidade relativa ou aparente com que a
enfrentamos. Não posso, entretanto, fugir à tentação
de pedir a V. Exa. que interesse nessa colaboração,
nessa marcha desenfreada para a catástrofe, o
Parlamento, cuja responsabilidade é indisfarçável, é
inalienável. É graças à sua generosidade, ao se
despojar da sua principal prerrogativa, que o Chefe
da Nação, com êsse desembaraço, com essa
desenvoltura inacreditável está contribuindo para
arrastar o País ao caos.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
não tenho dúvida em assentir, até certo ponto, às
considerações e à objeção que acabam de ser
formuladas pelo nobre representante do Rio Grande
do Norte. Acontece que no nosso sistema de
govêrno, dentro da teoria e da prática do regime
presidencial, não se pode atribuir isoladamente ao
Parlamento a responsabilidade da conduta da
administração, ainda naquelas matérias que são da
sua competência constitucional, visto que êste
Parlamento se constitui de Maioria e de
Minoria e que presumìvelmente a Maioria
disciplinada como é, patriótica como é, colaboradora
dos altos interêsses do Govêrno como é, aja na
consonância das instruções e diretrizes que re-

cebe do Poder Executivo, porque nunca vimos, aqui
nem na outra Casa do Congresso, o Chefe do bloco
majoritário vir combater, vir opor-se, vir discutir
sequer os atos que nos têm conduzido à situação em
que nos encontramos; conseqüentemente, temos
que atribuir à Maioria desta e da outra Casa do
Congresso o propósito deliberado e consciente de
seguir a orientação presidencial em todos os tópicos
da
sua
política
econômica,
financeira
e
administrativa.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permita V. Exa.
mais um aparte. – (Assentimento do orador) –
Desejo esclarecer o pensamento contido no meu
primeiro aparte, quando disse que o Parlamento é o
principal responsável pelo desastre para o qual
estamos nos encaminhando. Queria referir-me ao ato
pelo qual o Parlamento despojou-se da sua principal
prerrogativa – a que diz respeito àquilo que os anglosaxões chamam o direito de conservar a bôlsa. Aludi
a essa prerrogativa do Parlamento, da qual se despiu
dando ao Presidente da República o direito ilimitado
no tempo e na quantidade, de fazer emissões. Desde
o momento em que assim procedeu, abriu mão da
sua maior prerrogativa.
O SR. AFONSO ARINOS: – Não me
parecem fundadas as razões do novo aparte do
eminente representante potiguar. A meu juízo e
que o saiba, jamais até êsse momento – que seja
do nosso conhecimento – o Parlamento, por
qualquer
lei
especial,
que
aliás
seria
inconstitucional, dispensou-se da prerrogativa
constitucional de controlar o limite das emissões,
de papel moeda. Falo humildemente, em face de
competentes e doutos, eu que não o sou. (Não
apoiados). O que tem acontecido é que,
através de artifícios administrativos, através da
Carteira de Redescontos do Banco do
Brasil, através das providências tomadas
pelo Ministro da Fazenda, junto ao Tesouro
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Nacional, sem qualquer solicitação direta ou sem
qualquer permissão nossa, em casos específicos, o
Govêrno tem interpretado como poder executivo a
sua competência administrativa, no terreno
financeiro, de proceder a emissões, as quais nos têm
tido sistemàticamente ausentes e distanciados.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não
partilho do pessimismo de V. Exa. Estaria pronto a
acompanhar o nobre colega nessa reação contra a
política financeira do Govêrno se verificasse que, ao
lado das emissões, realmente avultadas, não
estivesse havendo expansão vigorosa da economia
nacional. Sou daqueles, nobre Senador, que dão
muito mais importância à ordem econômica do País
que à financeira. Felizmente, mesmo que sob o
aspecto financeiro haja essa desordem por V. Exa.
alegada, no Brasil inteiro nota-se uma vigorosa
expansão econômica. Mais cedo ou mais tarde, essa
vitalidade econômica terá reflexos, que compensarão
o desajuste do momento.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço
também a honrosa e brilhante colaboração que dá ao
meu discurso o nobre Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro; permito-me apenas respigar algumas
observações no conteúdo do seu aparte.
Em primeiro lugar, diria que não considero
pessimista minha posição. Ao contrário; era galharda
e até risonha, visto que reconhecia no eminente Sr.
Presidente da República qualidades que falam muito
acima da expectativa, em matéria de competência
para instituir anarquia. Pessimismo, parece-me, isto
sim, é o do eminente colega de Bancada, que
procura trazer para a responsabilidade institucional
do Legislativo atos que, a meu ver, se

circunscrevem especificamente à ação do Executivo.
Se admitíssemos que não há responsabilidade do
Executivo por essa situação, ipso facto estaríamos
admitindo que são as instituições que não
correspondem a seu desiderato político; que são as
instituições que não estão em condições de
funcionar dentro de um critério constitucional; e,
então, seria melhor arrastarmos, na voragem, essas
instituições, de que o Poder Legislativo é expressão
precípua, a fim de que possamos readquirir a
esperança de dias melhores em nossa Pátria.
Êsse o traço do pessimismo; êsse o traço do
negativismo, em que daqui por diante desejo colocar
e coordenar minhas considerações.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR AFONSO ARINOS: – Com muito
prazer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Em referência ao
aparte do nobre. Senador Argemiro de Figueiredo
permito-me dizer que não conheço, històricamente,
desenvolvimento econômico à custa de emissões.
Desde que se fêz a primeira emissão no mundo, ela foi
considerada uma praga, uma lepra, providência
danosa, pior que a guerra ou qualquer epidemia. A
emissão faz com que cada um de nós cada dia tenha
menos; a emissão diminui o salário do operário; a
emissão faz com que o vencimento do funcionário, seja
menor, embora nominalmente a importância continue a
mesma. Sinto também do meu dever refutar a
afirmação do nobre orador, que visa a isentar o
Parlamento da responsabilidade que tem na
calamidade com que nos afligimos. Sabe V. Exa.,
melhor que eu e que qualquer outra pessoa, que a
Constituição veda a delegação de poderes. Pergunto
ao nobre colega, adestrado jurista que é do Direito
Público, se a autorização para fazer emissões de curso
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forçado sem limitação de tempo ou de quantidade,
significa ou não delegação de poderes.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, o
eminente companheiro e mestre em Sociologia e
Economia, Senador Sérgio Marinho, formula
pergunta que se circunscreve estritamente à técnica
constitucional.
Direi a S. Exa., que não existe capítulo da
interpretação constitucional mais controvertido, mais
sujeito a debates, mais passível de iniciativas
reformadoras das suas próprias bases que êsse da
chamada delegação de poderes.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vedada pela
Constituição da República, explìcitamente.
O SR. AFONSO ARINOS: – Exatamente; mas
a questão é saber qual o limite da autonomia dos
poderes, qual o limite da independência dos poderes.
Sabe V. Exa. – não quero prosseguir nesse debate,
porque tomaria caráter acadêmico – que a idéia da
separação dos poderes é criação artificial do Direito
e da Ciência Política do Século XIX, em relação ao
livro de Montesquieu, que nunca pregou a separação
dos poderes os têrmos em que foi trazida para o
Continente. Ela foi trazida para o Continente dentro
dêsse critério interpretativo exatamente para separar
a Coroa do Parlamento, criando-se então a
possibilidade de um govêrno que fôsse ao mesmo
tempo parlamentar e libertado da Coroa. Essa a
tradição histórica.
No entanto, Sr. Presidente, hoje, tôdas as
doutrinas modernas em Direito Constitucional estão
tendentes a estreitar muito essa primitiva concepção de
independência dos poderes. O que temos de fazer
hoje, em qualquer país, em matéria não de delegação
de poderes, porque essa expressão se tornou,
digamos, religiosamente repelida e quase que
supersticiosamente reprovada, mas em matéria do

que se chama a habilitação de autoridade, como se
faz nos Estados Unidos, em matéria do que se
chama lei quadro ou decreto-lei, como se faz na
França, enfim, êsses processos de entrosamento de
política unitária e orgânica, sem o qual, sobretudo no
regime presidencial é impossível administrar; então o
que temos de fazer não é procurar nas sutilezas da
terminologia constitucional onde está o desrespeito
ao texto. O que temos é de saber, na prática, na
vivência do govêrno, onde está a fraqueza, a
debilidade, o êrro, a ventura, a insanidade, a
imprudência e a corrupção.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – O que temos é
de coibir os abusos.
O SR. AFONSO ARINOS: – É o que temos de
fazer.
Estamos assistindo ao Poder Legislativo ser
arrastado no caudal de uma aventura insensata, uma
aventura que preconiza falsa prosperidade econômica
através da ruína financeira e do esmagamento social
das massas trabalhadoras brasileiras.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem!
O SR. AFONSO ARINOS: – É o que está
ocorrendo em nosso País; é o que todos sabemos, é
o que há meses estamos aqui clamando; é o que a
Maioria desta Casa sabe, tanto quanto nós, porém
prêsa a louváveis mas incompreensíveis deveres de
solidariedade social – que só se manifesta no
govêrno presidencial – procura negar, discutir, elidir
e evitar, fazendo com que recaia sôbre todo o
Congresso, como no momento recai, através da
palavra de meu companheiro e amigo de Bancada,
responsabilidade que não pode ser imputada senão
aos desígnios insensatos e megalomaníacos de
quem se encontra na Chefia da Nação.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Concede
me V. Exa. a honra de um aparte?
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O SR. AFONSO ARINOS: – Com todo o
prazer.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –
Infelizmente só neste instante consegui chegar ao
Senado por fôrça do cumprimento de deveres que
me impõe a liderança da Maioria no Senado. Tive de
comparecer, aliás com outros colegas, inclusive da
Oposição, a um almôço na Embaixada Americana.
Estou tomando conhecimento do sentido do discurso
de V. Exa. através de informações prestadas por
ilustre colega; e ouvi as últimas palavras de V. Exa.
Quero desde já ressalvar que se não segunda feira,
mais tardar têrça-feira, darei a resposta que me cabe
ao discurso de Vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado ao
nobre Líder.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Perdão;
V. Exa. faça o favor de deixar que eu conclua o
aparte.
O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito
prazer.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pareceme que V. Exa. não está sendo justo, não está
interpretando bem a realidade dos fatos da
conjuntura brasileira, atribuindo ao Sr. Presidente da
República a responsabilidade pelos problemas e
pelos males que afligem o Brasil, inclusive pelo que
fui informado, sôbre a situação inflacionária que
estamos atravessando; mas discurso dessa
natureza, dêsse caráter, evidentemente, precisa ser
lido, para ser bem respondido. Permita-me, porém,
eminente colega, apelar para o seu espírito público,
para o seu sentimento de justiça a fim de que, pelo
menos, reconheça que não parece adequado atribuir
ao Senhor Presidente da República – que deve ter,
como tem, falhas, erros, equívocos no seu
Govêrno, mas que também grandes realizações
positivas – desígnios insensatos, desarrazoados e
megalomaníacos. Por mais de uma vez tive opor-

tunidade de recordar ao Senado as grandes obras que
o Chefe do Govêrno vem realizando no que diz respeito
ao desenvolvimento econômico do País. Torna-se até
cansativo relembrar as obras de Furnas, Três Marias, a
indústria automobilística, a de construção naval, a
expansão rodoviária, o incremento da energia elétrica e
tantas outras. Cabe-nos, em julgamento justo e
desapaixonado, também cotejar o lado bom, o lado
positivo do Govêrno. Parece-me que o que o nobre
colega chama de megalomania é apenas o desejo
justo, honesto, sincero e patriótico que tem o Govêrno
de
contribuir
para
o
desenvolvimento
e
engrandecimento da Nação. Perdoe-me V. Exa. a
extensão do aparte, mas não seria possível, ainda
mesmo não fôsse eu Líder da Maioria e apenas
Senador da República, ouvir essas acusações que
considero excessivamente injustas em relação ao
Govêrno atual.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, o
nobre Líder da Maioria é, sem dúvida, elemento
providencial nos nossos debates. Assim o considero
desde o tempo em que por motivos semelhantes,
terçávamos armas na Câmara Baixa. A invariável
cortesia das suas palavras, a sábia e medida
extensão das suas intervenções ocasionais – digo
sábia e medida porque estou certo que é muito de
propósito que Exa. o faz – através dos seus apartes
contribui para o restabelecimento daquele clima de
serenidade que, por vêzes se desfaz ou se esvai no
calor do choque das idéias. Sou o primeiro a
agradecer a restituição aos meus próprios gonzos ou
eixos, que me foi propiciada pelo aparte do nobre
“Embaixador do Pará”. (Riso).
Sr. Presidente, êsse aparte em nada modificou
os têrmos em que venho colocando a questão. S.
Exa. não estava presente, mas os nobres
colegas que me têm honrado com a paciência da sua
atenção
lembram-se
bem
do
que
disse.
Desde o início dessa derrocada, desde o
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princípio dêsse plano inclinado, em que o carro
destravado do Estado – para me servir de uma
imagem famosa de Bernardo Vasconcellos –
deslizou pelo declive da anarquia, vimos insistindo
nas mesmas palavras e ouvindo as mesmas
respostas do honrado Líder da Maioria,
conseqüentemente, não há alteração quanto a
êsse aspecto do problema; a alteração, esta sim,
insinua-se e explode na realidade da situação
nacional.
Quando o eminente técnico em finanças, o
grande especialista em questões monetárias Sr.
José Maria Alkmin dizia, há um ano, que jamais o
dólar transporia a faixa dos cem cruzeiros,
esperávamos cautelosos e preocupados, que Sua
Excelência tivesse, como sempre, razão naquilo que
assegurava.
Quando essa faixa foi transposta, mal
poderíamos imaginar que, um ano depois, já novo
marco rutilante se assentasse na estrada gloriosa da
velocidade presidencial, em matéria de cruzeiro. O
cruzeiro é avião a jato lançado nos céus do nada; é
foguete, que sobe em busca da lua de mel
presidencial.
Sr. Presidente, quanto ao meu eminente
colega e saudoso correligionário Senador Argemiro
de Figueiredo...
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Obrigado a Vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS: – ...direi que suas
asserções em matéria de política econômica, se
chocam com aquelas informações rudimentares que
a minha rusticidade tacanha consegue abocanhar
(Não apoiados). Como poderemos dizer que nosso
País econômicamente vai bem, se precisamente o
contrário se nos afigura? ! Financeiramente vai bem,
porque estamos navegando desarvorados de velas
pandas num mar de dinheiro...
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Dinheiro sem
valor.

O
SR.
AFONSO
ARINOS:
–
...e
econômicamente, vai mal, porque estamos vendo
não a famosa miragem da fome, que ronda os lares
– esta é uma alegoria cediça, transposta – mas a
própria fome entrar nas casas e assentar-se como
figura sinistra e ameaçadora à mesa da família
brasileira.
Como poderemos dizer que êste País vai bem,
se não temos carne, não temos feijão, não temos
arroz, nem manteiga, nem transporte; se não temos,
enfim, nenhuma daquelas condições essenciais – já
não direi ao desenvolvimento da população, mas à
simples manutenção de um padrão de vida que se
aproxima dos mais baixos de todo o mundo? !
Como poderemos dizer que, através dessa
maré montante de papel pintado, o Brasil vai bem,
quando surdos ressoam os rumores das
reivindicações violentas, quando alto se levantam as
bandeiras flamejantes da greve, do motim e da
desordem; quando, Sr. Presidente, percebemos, não
dentro de cada classe, não dentro de cada
corporação, não dentro de cada lar, mas dentro de
nós mesmos, na intimidade dos nossos sentimentos
subjetivos e de nossa psicologia pessoal, desenharse, no horizonte de nossa própria inteligência, um
terrível ponto de interrogação? Para onde vamos e
em que tempo poderemos chegar a êsse pôrto
incendiado que se apresenta ao alcance dos nossos
olhos?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Permita-me V
Exa. uma última adição, antes de conceder-lhe o
aparte.
Sr. Presidente. o honrado General Ururahy
Magalhães é homem com quem jamais tive qualquer
encontro de opiniões. Ouvi êsse nome pela primeira
vez no dia em que, chamado pelo meu colega
Deputado Ernani Sátiro, saí de casa e enfrentei, à
porta da União Nacional dos Estudantes, a truculên-
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cia policial que se tinha desfechado sôbre os nobres
Deputados Adauto Lúcio Cardoso e Mário Martins.
Era o General Ururahy Magalhães comandante da
tropa que afugentava os acadêmicos, mantendo-os
encerrados dentro da sua casa coletiva, e espancava
dois companheiros meus de Bancada. Através de
uma escada de pedreiro, pude entrar no prédio e
solidarizar-me com os estudantes, até a chegada do
Ministro da Justiça e do Chefe de Polícia. Essas as
minhas relações com o General Ururahy Magalhães.
Hoje, entretanto, como membro da Bancada
da União Democrática Nacional, e com a permissão
de meu Líder, o nobre Senador João Villasbôas,
quero entregar ao General Ururahy Magalhães o
nosso prêmio – não direi de autenticidade
oposicionista, porque S. Exa. não é oposicionista,
não faz oposição, como nós também não a estamos
fazendo, pessoalmente, ao Sr. Juscelino Kubitschek
– mas o prêmio da genuinidade democrática e, até, o
prêmio bem conquistado nas escolas do bom senso,
por êsse integrante da fôrça federal cuja
solidariedade jamais faltou ao Senhor Presidente da
República, nos momentos mais arriscados e mais
antipáticos do seu acidentado govêrno. Êsse Senhor
que, pelas informações que tenho, foi magna pars
naquilo que chamamos o "Golpe de novembro", e
que V. Exas. costumam denominar o retôrno às
instituições vigentes, êsse General, que comandou a
Polícia Militar, acaba de, numa Nota hoje distribuída,
tão singela nas suas palavras, tão franca nos seus
conceitos, tão acertada nos seus desígnios, traduzir,
exatamente aquilo que nós, aqui, vimos
dolorosamente gaguejando, sob o impacto das
negativas sucessivas da honrada Liderança da
Maioria, nesta e na outra Casa do Congresso.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – O grande mérito
do General Ururahy consiste em reconhecer uma
evidência.

O SR. AFONSO ARINOS: – Valho-me, Sr.
Presidente, daquela famosa sentença do meu mestre
Miguel de Montaigne, que dizia, nos seus Ensaios:
Je prends mon lieu où je le trouve.
Eu também considero meu aquilo que
encontro. E acrescento aquela maliciosa observação
que o mesmo castelão da Gironda costumava juntar
a esta sua confissão implícita de plágio.
Montaigne dizia que era do seu prazer incluir
nos seus escritos idéias tiradas de outrem, porque
gostava de ver os críticos atacarem nêle as idéias
que já tinham louvado em escritores mais famosos.
Eu seria uma espécie de Montaigne "au
rebours", ao contrário.
Gostaria, agora, Sr. Presidente, que a
Liderança da Maioria, nesta e na outra Casa,
viesse não atacar em mim as idéias que já louvou
em outrem, mas louvar em outrem as idéias que já
atacou em mim; porque me parece extremamente
contraditório que um homem que até ontem
exerceu funções militares e civis – como sói
acontecer
nesta
gloriosa
República
de
coincidências sensacionais em matéria quer militar
quer civil – que exerceu até aquêle momento
postos da maior responsabilidade militar e civil,
venha dizer coisas que merecem o repúdio, a
condenação, o anátema e a execração da Maioria.
Não se entende, Sr. Presidente.
Então espero exatamente que venha a Maioria
louvar, nas palavras do nobre General, aquelas
idéias e aquelas afirmativas que repeliu quando
éramos nós que as anunciávamos.
Aqui tem o Senado (exibe um recorte de
jornal) êste bouquet odorante de verdade majoritária
– visto que são verdades que decorreram de
autoridade ìntimamente ligada pela sua fidelidade e
pela sua responsabilidade à Maioria desta Casa:
(lendo).
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1) na emissão descontrolada, de que deriva
o excesso de meios de pagamento, enquanto os
bens de consumo têm sua produção estacionária,
senão diminuída em muitos casos; 2) no aumento
desanimado das despesas públicas, com reflexo
no orçamento da Nação, originando de ano para
ano deficit crescente; 3) na política cambial
inteiramente afastada da realidade; 4) na falta de
maior equilíbrio na aplicação dos dinheiros
públicos, freqüentemente desviados para obras
supérfluas ou adiáveis; 5) na falta de vigilância
sôbre os grupos estrangeiros e nacionais que
sorrateira ou ostensivamente intervêm nas
emprêsas e negócios do Estado, com o
preconcebido propósito da obtenção de lucros
desproporcionais; 6) na falta de técnicos
especializados nas zonas de produção para
permitir uma melhor produtividade em qualidade e
quantidade; 7) no privilégio de financiamento para
nossa indústria em detrimento do apoio técnico e
financeiro que deve ser assegurado ao produtor
rural; 8) na falta absoluta de uma coordenação na
produção industrial e agrícola brasileira que
venha equilibrar, por importação e exportação os
saldos e deficit de cada região produtora; 9) na
inexistência de um plano que oriente e discipline
tanto nossa exportação, como a importação; e 10)
finalmente, na falta de um plano de ação do
govêrno no setor econômico-financeiro.
Sr. Presidente, aqui está um decálogo. O
bom Deus não teria feito os seus Dez
Mandamentos mais adequados à situação
nacional.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite
V. Exa. um aparte?

O SR. AFONSO ARINOS: – Antes de conceder
o aparte a Vossa Excelência desejava pedir desculpas
ao Senador Argemiro de Figueiredo, a quem não
atendi no momento em que m'o solicitou e agora me
ocorreu. Faltei a êsse dever elementar de cortesia.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço a atenção de V. Exa.; já quase perdera a
oportunidade de apartear; entretanto, o decálogo, como
o chama o nobre colega, que acaba de ser lido neste
instante abre margem ao assunto de que desejava
tratar. V. Exa. afirmava há poucos instantes, que o
modesto aparte que dei, humilde como todos mais, não
teria apoio nos tratados mais elementares da Ciência
das Finanças. Defendi o princípio ou a tese de que a
expansão econômica de uma Nação influi
cientificamente para a valorização do meio circulante;
defendi um princípio atualmente adotado pela Ciência
Financeira moderna em tôdas as nações que têm
planificação econômica de que a valorização do meio
econômico tem, como decorrência fatal, lógica e
natural, a valorização do meio circulante. Quer dizer:
um govêrno que se atira a atividades para desenvolver
e aproveitar as fôrças econômicas do País está, com
êsse processo, combatendo a inflação. Se V. Exa., no
seu discurso, estivesse demonstrando má aplicação
dos dinheiros, das emissões feitas pelo Govêrno,
estaria de pleno acôrdo com V. Exa.; mas não posso
combinar com o ponto de vista de V. Exa., uma vez que
estou sentindo que o pensamento e a ação do Govêrno
seguem, exclusivamente, no sentido, que me parece
científico, de valorizar a economia do País para, daí,
valorizar o meio circulante.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, antes
de conceder o aparte ao nobre Líder da Maioria, gostaria
de responder ao que acaba de ser dado pelo eminente
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comandante da Bancada Trabalhista.
Não tenho dúvida em aceitar como verídicas e
indiscutíveis as proposições enunciadas por S. Exa.;
apenas me reservo o direito de enquadrá-las dentro
das condições por S. Exa. mesmo enunciadas,
porque S. Exa. se referiu ao funcionamento do
mecanismo que liga a economia à moeda, dentro de
um quadro de planificação. É elementar, é
inafastável que êsse quadro tem que existir e ser
obedecido e ser cumprido para que aquela causa se
transforme nesse efeito; mas o que acontece,
precisamente, o que temos aqui contestado desde o
início é que não existe nenhuma planificação
verdadeira, digna dêsse nome, naquilo que o Sr.
Presidente da República chama de seu programa.
É também elementar – e disso não tenho
idéia de economista, que não o sou – tenho idéia
porque é matéria do programa de Direito
Constitucional, na parte que diz respeito à ordem
econômica, sôbre a qual tenho modesta bibliografia;
é também elementar que programa é uma coisa e
plano, outra. Hoje, ninguém mais fala em têrmos de
aproximação ou confusão entre "Programa de
Govêrno" e "Plano de Govêrno". Ora. Sr.
Presidente, o planejamento é a conseqüência de
uma série de preparativos técnicos anteriores – que
não foram realizados; é a conseqüência de uma
rigidez heróica na execução dêsses preparativos –
que também não está sendo seguida. Não temos
plano algum. Não corresponde a nenhuma das
noções verdadeiras de planejamento econômico a
dispersão insensata que se vê no Govêrno do Sr.
Juscelino Kubitschek; e é por não existir plano que
não existe, não pode existir, não existirá influência
dêsse aparente desenvolvimento na sanidade
econômica do País.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Lembro
ao nobre orador que solicitei licença para um aparte.

O SR. AFONSO ARINOS: – Estou certo de
que um novo aparte de V. Exa. contribuirá para a
baixa da minha pressão.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mantê-loei no mesmo nível elevado reconhecido por V. Exa.
há pouco. A minha intervenção terá, creio, o mérito
de dar um pouco mais de serenidade ao debate.
O SR. AFONSO ARINOS: – E elevar-lhe o
nível, confirmo.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Isso V.
Exa. sempre o consegue; com a inteligência, a
cultura e o espírito público que lhe são peculiares,
embora inteligência, cultura e espírito público e
humano, sejam muitas vêzes prejudicados pela
paixão política que nos empolga a todos. Solicitei o
aparte para pedir ao nobre colega nos informasse
sôbre a rigorosa autenticidade daquilo a que chama
"decálogo do honrado General Ururahy Magalhães".
Pelo que li nos jornais, seria parte de um documento
que, em caráter reservado, teria sido enviado ao Sr.
Ministro do Trabalho. A própria "fôlha" que noticiou o
fato transcreveu o documento – que V. Exa. com a
elegância da técnica literária chama de "decálogo do
General Ururahy Magalhães" – teve o cuidado de
ressaltar tratar-se de documento reservado. Logo,
parece-me, não se pode dar como rigorosamente
provada a autenticidade daquilo que se tem como
opinião do ex-Presidente da COFAP. Permito-me
focalizar outro ponto do debate, para não importunar
novamente V. Exa. Concordo plenamente com o
nobre Senador Argemiro de Figueiredo na defesa
que faz da emissão para determinados fins, porque
aprendi na Câmara através de lições magistrais de
representantes mesmo da Oposição, que uma
emissão não é condenável, inflacionária, se tem
sentido
econômico,
finalidade
reprodutiva.
Evidentemente as obras que estão sendo realizadas
pelo atual Govêrno, não de maneira desordenada,
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como afirma o nobre orador, certamente na boa
fé, mas afastado da verdade, foram tôdas
precedidas de rigorosos exames por técnicos da
mais alta competência. Pergunto a V. Exa., se
uma emissão destinada a obras como as de
Furnas e Três Marias têm caráter inflacionário,
condenável, ou, antes, um sentido nìtidamente
econômico e reprodutivo? Emissão destinada, por
exemplo, à recuperação econômica do Nordeste,
conclusão do açude de Orós, tem ou não caráter
reprodutivo? É, pois, inflacionário? A renovação
de nossa frota mercante, com a aquisição de
dezesseis navios e construção de quatro outros
por estaleiros nacionais; a completa renovação
do
equipamento
ferroviário,
a
expansão
rodoviária, o aproveitamento da energia elétrica,
tudo isso – indago a V. Exa. – tem ou não sentido
econômico;
representa
ou
não
valiosa
contribuição para o desenvolvimento do País?
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
tinha fundado minha segurança na autenticidade do
documento nos têrmos em que o publica, na sua
primeira página, o "Diário de Notícias". Diz êsse
brilhante matutino:
"No ofício que dirigiu ao Ministro do Trabalho
para demitir-se da presidência da COFAP, o
General Ururahy Magalhães afirmou que "o
problema tem sua origem na própria política
financeira do Govêrno e sua solução deve ser
buscada numa total revisão das linhas mestras de
referida política".
Ao referir-se à intervenção que determinou no
comércio da carne, no Rio e em São Paulo, para
dobrar a resistência dos frigoríficos que "dia a dia
vinham reduzindo a entrega da carne", disse o
General Ururahy que a medida "não chegou a ser
concretizada, em face da falta de cobertura de outros
setores governamentais".

Posteriormente, em forma de aspas,
prossegue o mesmo jornal divulgando na integra, o
ofício do General Ururahy ao Sr. Ministro do
Trabalho. É publicado na íntegra e não há referência
a qualquer caráter particular.
Ainda agora o nobre representante da
Paraíba, meu colega e querido amigo Senador João
Arruda, acaba de me passar as mãos a última edição
do também brilhante vespertino "O Globo", que ainda
não tive oportunidade de ler, mas cujos títulos são
profundamente
elucidativos
da
controvérsia
ocasional que nos separa. O primeiro diz: "O
Presidente da República é quem decidirá sôbre a
carta do General Ururahy"; o segundo: "O General
Ururahy responsabiliza o Govêrno pela crise do
abastecimento".
Agora, o início da publicação:
"O General Ururahy de Magalhães, ao deixar o
cargo de Presidente da COFAP, dirigiu ao Ministro
do Trabalho um ofício em que dá as razões da sua
decisão e formula sérias críticas à política
econômico-financeira do Govêrno apontando as
causas fundamentais da crise que não pôde
resolver".
É exatamente o conteúdo dêsse ofício na sua
parte essencial, que constitui o que chamamos o
decálogo, a lei com que o honrado General desce do
Monte Sinal e penetra na sarça ardente da Oposição
Sr. Presidente, queria eu antes de concluir
estas considerações fazer um apêlo pessoal ao
General Ururahy Magalhães, para que receba, sem
qualquer laivo de manobra, porque a manobra é
providência política de fundo tìpicamente militar,
estas expressões de solidariedade da Bancada da
Oposição nesta Casa, e o prêmio que daqui lhe
enviamos de autêntico representante do nosso
pensamento no que tange no momento à conjuntura
econômica, financeira e social do País.
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Desejava ainda dizer ao bravo e honrado
integrante das nossas Fôrças Armadas, que às
considerações que formula e que estão na nossa
linha de pensamento, juntaríamos outra: que não
existe regime de exceção; não pode haver golpe;
não há solução de fôrça que venha a alterar o
quadro dêste declive. Ao contrário, qualquer solução
de fôrça, servirá para frustrar a maioria do povo
brasileiro que, no momento, sabe muito bem qual o
remédio que pode fazer cessar as condições atuais
da sua vida. Conseqüentemente, estamos certos de
que Sua Excelência, representante das gloriosas
tradições legalistas do nosso Exército, também
combina conosco nesta parte do nosso pensamento,
de que devemos sustentar as instituições,
indiscutìvelmente combalidas; devemos fazer frente
aos vendavais e aos riscos dos próximos meses e
resolver na urna, resolver no pleito, de acôrdo com a
maioria do povo, essa parada, essa situação, porque
sabemos muito bem, se formos vitoriosos, o que
faremos para restituir a paz e a tranqüilidade ao
Brasil. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.
O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Não há orador
inscrito.
Durante o discurso do Senhor Afonso Arinos, o
Sr. Filinto Müller deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Cunha Mello, reassumindo-a
posteriormente.
O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente, o
discurso que acabamos de ouvir do nobre
representante
do
Distrito
Federal,
dá-me
oportunidade para falar sôbre a solução que ontem
encaminhei aos eminentes Lideres da União
Democrática Nacional e do Partido Social
Democrático, relativa a um modo de encarar a dura
situação que o País atravessa.
O
ilustre
Senador
Afonso
Arinos
acaba
de
referir-se,
justamente,
à

cadeia quase infinda de dificuldades que
assoberbam a Nação.
Lembrou, muito oportunamente, que o Brasil
não poderá, em hipótese alguma, utilizar-se da fôrça
para solução de seus problemas, sob pena de ser
arrastado a uma guerra civil, cujas conseqüências só
Deus aquilatará.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O
interessante é que certos homens, como o General
Ururahy Magalhães, quando do lado do Govêrno,
são maldosamente atacados pela Oposição; ao
deixarem, porém, a situação dominante, passam a
receber elogios dos antigos adversários. Mais:
para mostrar que certos falsos Messias salvadores
do Brasil não resolveram determinados problemas,
lembro a Vossa Excelência que a revista Manchete
publicou recentemente longa reportagem sôbre a
Companhia de Transportes Coletivos de São
Paulo, da qual se conclui que onze Prefeitos da
capital paulista não conseguiram solucionar a
crise que atingia aquela emprêsa. O deficit que
era de cinqüenta milhões no ano passado, já
passou para setenta milhões de cruzeiros. Não
serão pois os falsos Messias, que salvarão o
Brasil.
O SR. COIMBRA BUENO: – Não creio que
alguém, no Brasil, ande à cata de Messias. Vivemos
numa democracia.
Desejava
referir-me
aos
apelos
que
presenciamos dos homens públicos dêste País durante
a campanha que antecedeu a escolha do atual
Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek. A
maioria dos chefes políticos pertencentes às correntes
dos grandes Partidos, tentaram inùtilmente fórmulas
que conduzissem a um govêrno de coalisão antes
do pronunciamento das urnas, o que de qual-
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quer forma não é processo menos desejável do que
a coalisão que proponho após a fala do povo.
Sr. Presidente, aproveito, como moldura ao
que a seguir direi, as palavras candentes que
acabamos de ouvir do nobre Senador Afonso Arinos
e de meu ilustre aparteante, sôbre a situação que
atravessa o País.
Sugiro, da tribuna, como fiz ontem, fórmula já
amparada por numerosos políticos brasileiros da
mais alta responsabilidade que, nas últimas
campanhas eleitorais, propugnaram por governos de
coalisão. O próprio candidato à Presidência da
República, escolhido fora dos quadros partidários do
Partido Social Democrático, o Marechal Teixeira Lott,
fêz, há poucos dias, tentativa no sentido de se obter
um govêrno de coalisão nacional. Da parte dos
Partidos oposicionistas, temos assistido a inúmeros
esforços, com idêntico objetivo.
Assim, Sr. Presidente, creio oportuna, se bem
que um tanto revolucionária, a fórmula que ontem
apresentei e que hoje desejo consignar, para que
fique como apêlo a todos os homens de bom senso
do País, a fim de atingirmos objetivo, de muitos
responsáveis por nossos Partidos em várias
oportunidades, que deve ser sincero, de um govêrno
de coalisão nacional. Eis a fórmula que ontem
apresentei:
(Lendo)
"1) Para as eleições de 3 de outubro de 1960:
Grupo – Para Presidente da República – Para
Vice-Presidente da República.
U.D.N. – candidato a ser indicado pela
convenção da U.D.N. – Marechal Teixeira Lott.
P.S.D. – Marechal Teixeira Lott – candidato a
Presidente a ser indicado pela Convenção da U.D.N.
2) Luta eleitoral normal e democràticamente
conduzida.

3) Govêrno de coalisão nacional, em bases
proporcionais aos votos alcançados nas urnas.
4) Caso um só grupo eleja o mesmo nome
para Presidente e Vice-Presidente da República, o
Vice-Presidente da República sairá do Senado e do
grupo que fôr derrotado.
5) Composição do Govêrno, com o Nordeste
em posições de destaque, bem como com os demais
partidos, e à base da confiança pessoal que os
candidatos dos dois grupos inspiram."
A composição do Govêrno poderá atender às
justas reivindicações no Nordeste, em posição de
relêvo, bem como aos mais Partidos, – naturalmente
à base de confiança que, indiscutìvelmente, os dois
candidatos inspiram; à base das declarações feitas
recìprocamente, tanto pela Oposição como pelos
Líderes responsáveis pelos Partidos do Govêrno,
que têm proclamado, alto e bom som, as qualidades
excepcionais dos candidatos que provàvelmente se
enfrentarão na próxima eleição.
Sr. Presidente, essa fórmula poderá ser
audaciosa e revolucionária; hoje o "Diário de
Notícias" a classificou de engenhosa, e absurda, por
ter algo de engenhosa, mas nada terá de absurda.
Absurda será a posição de um sem número de
Presidentes de Partidos, Governadores e exGovernadores de Estados, Senadores, Deputados,
Dirigentes e Líderes Políticos que levaram meses a
fio conduzindo acordos visando governos de união
nacional por motivos que largamente justificaram e
agora fogem de uma possibilidade ímpar de
atingirem seus objetivos patrióticos.
Devemos enfrentar a realidade nacional. Uma
vez que a fórmula dá margem a que ouçamos a
opinião pública, e, conseqüentemente, todo o
eleitorado brasileiro, creio, está democràticamente
enquadrada. A base de homens de boa von-
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tade, é, talvez, a única até agora apresentada –
salvo outra que desconhecemos, no momento –
que, permitindo ouvir a opinião pública, atinge o
objetivo de boa-fé, tantas vêzes enunciado pela
maioria dos dirigentes dos Partidos nacionais, de
um Govêrno capaz de somar os homens capazes
de enfrentar as duras e tão propaladas dificuldades
do presente.
Um pleito como o que se vislumbra será
custosíssimo, sacrificará ainda mais as finanças
nacionais e criará ônus pesadíssimos para o Erário –
antes, durante e depois das eleições, agravando a
situação.
Precisamos, no próximo ano, a partir da
interiorização da Capital – que reconhecemos como
situação de fato – completar a mudança, efetivar a
interiorização do Govêrno, não só como simples
transferência de sede, mas como reforma profunda
da Administração Pública.
Impõe-se-nos estabelecer programas, em
planos qüinqüenais de govêrno para enfrentar novas
situações e vencer os graves óbices com que hoje se
defronta a Nação brasileira.
Sr. Presidente, apelo, da tribuna do
Senado, para todos os homens de boa-fé; para
aquêles que tanto atacam as obras que se vêm
realizando no País. Devem elas ter continuidade,
e ser terminadas, a todo custo. Pela primeira vez,
quer queiram, quer não, nós, do interior,
sobretudo os que estão espalhados por êste
imenso território percebemos, através de usinas
hidrelétricas, obras rodoviárias e, acima de tudo,
através de Brasília, o impacto, a presença de um
Poder Central olhando, igualmente, para todos os
brasileiros.
Precisamos, nos próximos anos, conduzir o
País a uma situação que o coloque entre os
primeiros do mundo; e, para tanto, é indispensável
aproveitarmos pequena equipe de cidadãos de boa
vontade, de que dispomos a fim de construirmos com
ela um govêrno capaz de enfrentar as dificuldades

que se apresentarão ao futuro Presidente da
República.
Necessitamos
estabelecer,
no próximo
qüinqüênio, govêrno que possibilite orientar,
amanhã, os homens capazes do País, pois só assim
completaremos a transferência da Capital com uma
reforma profunda da Administração Pública
brasileira. Para tanto precisamos de todos os
homens válidos e capazes do País.
O Senado pode não ser responsável por muita
coisa que tem acontecido, mas é profunda injustiça
acusar Presidentes – seja o Senhor Juscelino
Kubitschek; seja o Marechal Eurico Dutra; seja o Sr.
Getúlio Vargas; seja qualquer outro que legalmente
tenha ocupado o Poder. Referi-me ao Sr. Getúlio
Vargas no período constitucional, não no de
exceção, a quem nunca reconheci o direito de
governar o País na Ditadura. Os próprios Senadores,
que tanto clamam contra a situação cambial que ora
atravessamos, lembrarão que esta Casa deu
cobertura à compra do famoso porta-aviões, que
custará, pelo menos, tanto quanto uma ou duas
Brasílias.
Também
votamos,
no
ano
passado,
proposição que derrubou o único planejamento
apresentado, nos últimos anos, ao Congresso e ao
povo brasileiro – o "Plano de Estabilização
Monetária", da lavra do eminente ex-Ministro da
Fazenda, Sr. Lucas Lopes. Igualmente aprovamos,
na calada da noite, o projeto que provocou violento
impacto de 25 bilhões de cruzeiros, sem
pràticamente trazer benefícios, porque, se de um
lado recebeu o falso nome de abono e auxiliou
apenas meia dúzia de funcionários altamente
remunerados, prejudicando aos demais com a
inflação, com o tremendo choque sôbre os preços
das utilidades. Na verdade, o abono não beneficiou
as famílias mais necessitadas. Enquanto os
mais
favorecidos
foram
contemplados
até
com quinze mil cruzeiros mensais, os menos
aquinhoados não puderam contar senão com
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pouco mais de 1.500 ou 2.000 cruzeiros, o que,
reconheçamos, desapareceram de pronto e em nada
lhes alterou a situação, diante, repito, do terrível impacto
que o abono ocasionou no custo das utilidades.
Sr. Presidente, meu apêlo é oportuno.
Justamente hoje, pela primeira vez, o dólar atingiu a
casa dos duzentos cruzeiros! Assim, o momento é
mais do que oportuno para que cada político e cada
chefe político, pensem, detida e insistentemente, na
fórmula, revolucionária ou não, que ora apresento, e
procurem soluções que permitam a formação de um
govêrno de equipe. Aproveitemos os poucos homens
de valor que nos restam para enfrentarmos as
tremendas dificuldades que cada dia são apontadas
neste Senado, quer pela crítica construtiva, quer pela
crítica demolidora.
Sr. Presidente, a ocasião não é para críticas
demolidoras; o de que precisamos é de remédios
para, uma vez por tôdas, encaminharmos a solução
dos duros problemas que temos pela frente. E
haveremos de resolvê-los, custe o que custar.
Coloquei hoje à prova, a sinceridade e os bons
propósitos de todos aquêles que há muito se vêm
batendo por um govêrno de Coalisão Nacional.
Cedo-lhes a palavra, e mais que isto a ação. (Muito
bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito. (Pausa).
Antes de encerrar a sessão, convoco os
Senhores Senadores para uma sessão extraordinária
hoje, às 21 horas, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única da Redação Final da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara) que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960, na parte referente ao Tribunal de
Contas (Anexo nº 3 – Subanexo 3.01) – redação

oferecida pela Comissão de Finanças em seu
Parecer nº 675, de 1959.
2 – Discussão única da Redação Final do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959
(nº 350-59, na Câmara), que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960, na parte referente ao Conselho Nacional de
Economia – Anexo nº 3, Subanexo nº 3.02 –
(redação oferecida pela Comissão de Finanças em
seu Parecer nº 674, de 1959).
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara
dos Deputados), que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo 5 – Poder Judiciário – Subanexos 5.01
– Supremo Tribunal Federal – 5.02 – Tribunal
Federal de Recursos – 5.03 – Justiça Militar – 5.04 –
Justiça Eleitoral 5.05 – Justiça do Trabalho – 5.06 –
Justiça do Distrito Federal, tendo Parecer nº 660, de
1959, da Comissão de Finanças, favorável ao projeto
e às Emendas de ns. 1 a 5 e oferecendo as de ns. 6
(CF) a 75 (CF).
4 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959, (nº 350-59, na Câmara) que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte referente
ao Conselho Nacional do Petróleo (Anexo nº 4 –
Subanexo nº 4.08) – redação oferecida pela
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 686, de
1959.
5 – Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1960, na parte
referente ao Conselho de Segurança Nacional
(Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.09) – redação
oferecida pela Comissão de Finanças em seu
Parecer nº 688, de 1959.
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6 – Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara), que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Ministério das Relações Exteriores (Anexo nº 4 –
Subanexo nº 4.18) – Redação oferecida pela
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 689, de
1959.
7 – Votação, em discussão única, da Redação
Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1959,
(nº 165, de 1959, na Câmara dos Deputados), que
aprova os acordos sôbre cooperação técnica e
programa de serviços técnicos especiais entre o
Brasil e os Estados Unidos (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 654, de
1959).
8 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 235, de 1957, (nº 2.184, de
1956, na Câmara dos Deputados) que concede a
pensão especial de Cruzeiros 3.000,00 mensais a
Ema Dias da Cruz, viúva de Alfredo Dias da Cruz,
ex-funcionário da extinta Intendência da Guerra,
tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 607 e 608, de
1959, das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
9 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 196, de 1958, (nº 2.806, de
1957, na Câmara dos Deputados), que concede o
auxílio de Cr$ 500.000,00 à Associação Campineira
de Imprensa, sediada em Campinas, Estado de São
Paulo, tendo Pareceres, sob ns.: 601 e 602, de 1959,
das Comissões: de Constituição e Justiça, pelo
arquivamento, e de Finanças, pela aprovação.
10 – Votação, em primeira discussão,
do Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1957,
(de autoria do Senador Mendonça Clark), que
autoriza o Poder Executivo a doar à Diocese
de Parnaíba, no Estado do Piauí, o prédio e
terreno situados na Pedra do Sol, no mesmo Mu-

nicípio, que, inicialmente, foi ocupado pelo Ministério
da Marinha, tendo Pareceres, sob ns. 605 e 606, de
1959, das Comissões de: Constituição e Justiça,
favorável nos têrmos do substitutivo que oferece; e
de Finanças, favorável ao substitutivo oferecido pela
Comissão de Justiça.
11 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 90, de 1959, (nº 132, de 1956,
na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de
Cruzeiros 500.000,00 para custear despesas com a
realização do V Congresso Nacional de Cirurgia,
tendo Parecer Favorável sob nº 671, de 1959, da
Comissão de Finanças.
12 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 106, de 1959, (nº 589, de 1959,
na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cr$ 150.666,30, destinado ao
pagamento de diferença de vencimentos a
funcionários da Secretaria do Senado Federal, tendo
Parecer Favorável, sob nº 672, de 1959, da
Comissão de Finanças.
13 – Votação, em discussão única, do Parecer
nº 655, de 1959, da Comissão de Constituição e
Justiça no sentido da audiência do Departamento
Administrativo do Serviço Público sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 27, de 1959 (de autoria do Sr.
Senador Lido de Mattos), que reintegra no serviço
público da União todos os servidores federais que,
no período de 24 de janeiro de 1946 a 9 de abril de
1956, foram demitidos ou desligados de seus cargos
e funções pelo fato de terem sido aposentados por
instituições de previdência social, e dá outras
providências.
14 – Votação, em discussão única, do Parecer
nº 673, da Comissão de Constituição e Justiça no
sentido da audiência do Ministério da Fazenda sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1959, que
dispõe sôbre o comêço de vigência dos Regimentos,
Instruções, Portarias. Avisos e demais atos norma-
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tivos, e dá outras providências (apresentado pelo Luís-Teresina, e dá outras providências, tendo
Senador Attilio Vivacqua).
Pareceres Favoráveis, sob ns. 667 a 669, de 1959,
das Comissões de: Constituição e Justiça;
15 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e de
nº 238, de 1956 (nº 1.744, de 1952, na Câmara), que Finanças.
autoriza o Poder Executivo a construir o trecho da
Está encerrada a sessão.
estrada-de-ferro que vai de Bragança, no Estado do
Encerra-se a sessão às 16 horas e 10
Pará, atingindo o melhor ponto da Estrada-de-Ferro São minutos.

159ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.

Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Valloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Guido Mondin. – (55)
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Arlindo Rodrigues, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Freitas Cavalcanti, 2º Secretário,
servindo de 1º, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Carta
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1959.
Senador Leopoldo Tavares Cunha Mello –
Senado Federal – Nesta.
Prezado amigo,
Recebi
com
prazer
sua
carta
de
28
de
outubro
próximo
passado
com
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a qual enviou-me cópia do discurso que pronunciou
no Senado, a propósito da passagem do XIV
aniversário das Nações Unidas.
Permita-me agradecer-lhe a sua valiosa
colaboração nas homenagens brasileiras à ONU,
bem como congratular-me com o ilustre amigo pela
sua brilhante elocução.
Aceite um abraço cordial. – a.) Horácio Láfer.
PARECER
Nº 692, DE 1959
Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 1959.
Relator: Sr. Afonso Arinos.
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei
nº 7, de 1959, originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 6 de novembro
de 1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Afonso
Arinos, Relator. – Padre Calazans. – Menezes
Pimentel.
ANEXO AO PARECER
Nº 692, DE 1959
Redação Final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 1959,
que cria cargos no Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura, incorpora
ao
Patrimônio
da
Unido
os
bens
que
constituem a Faculdade de Farmácia e Odontologia
de Natal, Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.
EMENDAS
Nº 1

nio da União os bens que constituem a Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Natal, Rio Grande do
Norte, cria a Faculdade de Farmácia e Odontologia
da Universidade do Rio de Janeiro, federaliza a
Escola de Química da Universidade do Paraná e dá
outras providências".
Nº 2

único.

Ao art. 4º (Emenda nº 1, da C. de E. e C.).
Suprimam-se êste artigo e seu parágrafo
Nº 3

Ao art. 5º (art. 5º do projeto e Emenda nº 4, da
C. de E. e C.).
Substitua-se êste artigo pelo seguinte:
"Art. 5º. Para atender às despesas decorrentes
da execução desta lei, é o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$ 30.562.400,00
(trinta milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e
quatrocentos cruzeiros) obedecendo à seguinte
discriminação:
Pessoal
Permanente
–
Cruzeiros
16.849.200,00 (dezesseis milhões, oitocentos e
quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros).
Pessoal
Extranumerário
–
Cruzeiros
11.449.200,00 (onze milhões, quatrocentos e
quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros).
Funções Gratificadas – Cruzeiros 264.000,00
(duzentos e sessenta e quatro mil cruzeiros).
Serviços de Terceiros e Encargos Diversos –
Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros).
Material – Cr$ 1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil cruzeiros).

Nº 4
Ao projeto (emenda da Comissão de
Redação).
Ao projeto (Emenda nº 2, da C. de E. e C.).
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Cria cargos no Quadro Permanente do Ministério
"Art. ...A Faculdade de Farmácia e
da Educação e Cultura, incorpora ao Patrimô- Odontologia
do
Estado
do
Rio
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de Janeiro e o Curso de Odontologia da Faculdade
Fluminense de Medicina serão fundidos tão logo seja
criada a Universidade do Estado cio Rio de Janeiro,
passando ambos a constituir a Faculdade de
Farmácia e Odontologia dessa Universidade.
§ 1º. Serão assegurados aos professôres
catedráticos efetivos, do aludido curso, todos os seus
direitos e vantagens, devendo seu enquadramento
ser fixado no regimento de que trata o art. 3º desta
lei.
§ 2º. Sòmente após a fusão prevista no
presente artigo, deverá ser aberto concurso para
provimento dos cargos do pessoal docente tanto da
Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do
Rio de Janeiro, quanto do Curso de Odontologia da
Faculdade Fluminense de Medicina."
Nº 5

artigo:

Ao projeto (Emenda nº 3, da C. de E. e C.).
Acrescente-se, onde convier, o seguinte

"Art. É autorizado o Poder Executivo, uma vez
constituída a Faculdade de Farmácia e Odontologia
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a
pagar ao Professor Samuel da Silva Pereira,
catedrático jubilado da atual Faculdade de Farmácia
e Odontologia, a pensão mensal de Cr$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros)."
Nº 6
Ao projeto (Emenda nº 4, da C. de E. e C.).
Acrescente-se, onde convier, os seguintes
dispositivos:
"Art. A Escola de Química da Universidade do
Paraná, incluída na categoria de estabelecimento
subvencionado pela União, em virtude do art. 17, da
Lei nº 1254, de 4 de dezembro de 1050, é
federalizada de acôrdo com as seguintes normas:

1) Todos os seus bens móveis e direitos serão
incorporados
ao
Patrimônio
Nacional,
independentemente de indenização, mediante
inventário e escritura pública.
2) Ao pessoal do estabelecimento ora
federalizado é assegurado o aproveitamento, no
serviço público federal, a partir da publicação desta
lei, nas seguintes condições:
I – No Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Cultura, o dos professôres catedráticos,
contando-se-lhes o tempo de serviço para efeito de
disponibilidade, aposentadoria e gratificação de
magistério.
II – Na forma da Lei nº 2.403, de 13 de janeiro
de 1955, o dos auxiliares de ensino e mais
servidores, contando-se-lhes o tempo de serviço
para todos os efeitos constantes do artigo 192, da
Constituição Federal.
3) A Escola, para os fins do item 2, dêste
artigo, apresentará, ao Ministério da Educação e
Cultura, a relação dos professôres e servidores,
especificando a forma de investidura, a natureza dos
serviços que desempenham e a data da nomeação
ou admissão de cada um.
4) Os professôres do ensino superior, não
admitidos em caráter efetivo, poderão ser
aproveitados, interinamente, pele prazo de 3 (três)
anos.
5) É assegurado, pelo prazo de 3 (três) anos,
o lecionamento, por professôres interinos, das atuais
disciplinas excedentes das cátedras criadas por esta
lei.
6) Qualquer desdobramento do atual currículo
deverá prever a agregação da nova disciplina a uma
cátedra.
7) Para o cumprimento do disposto no item 2,
dêste artigo, são criados, no Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura, os seguintes
cargos:
a) 25 – Professor Catedrático – padrão "O";

– 205 –
b) 1 – Diretor – função gratificada – FG-1;
Quando, na Legislatura passada, tive a
c) 1 – Secretário – função gratificada – FG-3;
honra de ser um dos Secretários da Mesa do
d) 1 – Chefe de Portaria – função gratificada – Senado, fui também escolhido para Presidente da
FG-7;
Comissão de Promoções. Na oportunidade, a
e) 25 – Assistente – padrão "K";
Comissão reuniu-se e traçava critérios para, afinal,
f) 2 – Oficial Administrativo – classe "H";
elaborar as listas dos que deviam ser promovidos por
g-A) 1 – Bibliotecário Auxiliar – classe "E";
merecimento.
h) 5 – Datilógrafo – classe "D"
Realizado o estudo comparativo entre os
i) 2 – Inspetor de Alunos – classe "E";
funcionários das diversas classes, os outros
j) 16 – Instrutor – padrão "I";
membros da Comissão apresentavam-me o
k) 2 – Laboratorista – classe "A"
resultado dêsse trabalho; e eu, como Presidente,
8) As funções gratificadas de Secretário e escrevia ao pé das listas: "seja afixada, em lugar
Chefe de Portaria poderão ser exercidas por visível, durante oito dias, para que os funcionários,
extranumerários.
sem o menor constrangimento, passam apresentar
9) Feito o enquadramento do pessoal de que suas reclamações, sôbre qualquer aspecto, ao
trata o item 2, nos cargos previstos no item 7, serão Presidente da Comissão infra-assinado": E apunhaexpedidos, pelas autoridades competentes, os lhe meu nome.
respectivos títulos de nomeação."
Recebia reclamações de funcionários; reunia,
O SR. PRESIDENTE: – Comunico que estêve então, a Comissão de Promoções para apreciá-las;
hoje, no Senado, o Sr. José Garrido Tôrres, a fim de e, não raro, as listas eram modificadas, por se
agradecer a aprovação que a Casa deu à sua verificar o direito dos reclamantes a injustiça das
escolha para membro do Conselho Nacional de listas.
Economia.
Agora, Sr. Presidente. consta que a digna
Continua a hora do Expediente.
Comissão Diretora reunir-se-á, na próxima têrçaNão há orador inscrito.
feira, para cuidar do preenchimento de vagas nos
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. quadros do Senado. Sòmente hoje, sexta-feira,
Presidente, peço a palavra.
véspera de dois dias em que o Senado não
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre funcionará – sábado e domingo – são as listas
Senador Francisco Gallotti.
tríplices distribuídas entre os Servidores da
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr. Casa.
Presidente, meus nobres colegas, com certo
No dia 12 de outubro último, a Comissão de
constrangimento ocuparei a atenção do Senado, por Promoções, da qual também fazia parte os Senhores
instantes.
Diretores de Serviço, traçou normas a serem
Desde a tarde de hoje tenho sido procurado observadas pela Comissão Diretora.
por funcionários da Casa, os quais me relataram
O item VIII dessas normas diz:
fatos que, verdadeiros, merecem a crítica que farei.
"A Comissão de Promoções encaminhará à
Comissão Diretora lista tríplice para a vaga a ser
__________________
preenchida por merecimento. Ocorrendo outra vaga, os
(*) — Não foi revisto pelo orador.
nomes que integravam a lista anterior, figurarão automà-
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ticamente nas subseqüentes, salvo se houver o
funcionário incorrido em alguma falta."
A inclusão automática dos que constavam na
lista anterior e que nenhuma falta tenha cometido
para justificar a retirada do seu nome é de justiça;
mas segundo estou informado, a atual Comissão de
Promoções quer que êsse critério prevaleça a partir
de 12 de outubro último, apenas, dando, assim, a
garantia aos que agora foram incluídos em lista, de
que nela permanecerão automàticamente.
Sr. Presidente, Senhores Senadores. Pode ser
que
tenham
dado
ao
conhecimento
dos
interessados, noto, com estranheza, a ausência de
alguns nomes que já figuraram, por merecimento,
uma, duas, ou talvez, três vêzes, nas antecedentes.
Pode ser que tenham dado margem à perda de
pontos para serem excluídos; pode ser. Há, porém,
uma coincidência, que com todo respeito à Comissão
de Promoções, trago ao conhecimento do Senado:
os nomes agora indicados para promoção, que
ficarão perpetuados nas futuras listas em razão de
norma de 12 de outubro último, são quase todos de
serventuários das próprias Diretorias, coincidência
que é de estranhar. Estou certo de que a Mesa do
Senado há de examinar, com todo o carinho e
critério, êsse novo preceito a prevalecer daqui por
diante, bem como o porque da exclusão daqueles
que, por mais de uma vez, entraram em lista. Não
falo apenas dos funcionários graduados, mas
também dos serventes e contínuos. Se deram
motivos para serem excluídos, que sejam êles
expostos aos Membros da Comissão Diretora,
documentadamente. Se não deram, por que agora
novo critério, escrito, mas já da praxe, para garantir,
futuramente, os apaniguados que constam das listas
atuais?
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Pois não.
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Tem razão V.
Exa.; êsse é o critério certo, que a Comissão
Diretora, espero, adotará.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito
grato. Estou certo de que não só o nobre
colega, como todos os componentes da Comissão
Diretora, terão o maior carinho no exame da
questão, para que se faça justiça, verdadeira
justiça aos funcionários da Casa. (Muito bem!
Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Como Primeiro
Secretário da Mesa, eventualmente na Presidência,
declaro, em atenção ao nobre Senador Francisco
Gallottí, que, por mais procedentes que sejam as
considerações de S. Exa. – e devem ser procedentes
dada a autoridade moral do ilustre parlamentar – são
elas, evidentemente, prematuras. A Comissão
Diretora do Senado ainda não tomou conhecimento
das listas de promoções, hoje organizadas pela
Comissão de Promoções. Oportunamente, quando à
Comissão
Diretora
chegarem,
depois
do
conhecimento dos interessados, dentro dos prazos
legais, poderão ser apresentadas reclamações. A
Comissão Diretora – pode V. Exa. estar certo –
procederá com justiça, atendendo ou não as
reclamações conforme os fundamentos.
Era a explicação que desejava dar a V. Exa.
Espero que o nobre colega aguarde com serenidade
a decisão da Comissão Diretora.
Quanto ao fato de terem sido substituídos
nas novas listas organizadas funcionários que
constavam de listas anteriores, realmente, à
primeira vista parece estranho; entretanto pode ter
acontecido que êsses funcionários tenham sido
superados. Como quer que seja, a Comissão,
Diretora tomará conhecimento da reclamação de
Vossa Excelência.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Obrigado a
V. Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito. (Pausa).
Em discussão a Redação Final do Projeto de
Lei da Câmara nº 7, de 1959, constante do Parecer
nº 692, lido na hora do Expediente.
É matéria em regime de urgência e deve ser
submetida à apreciação do Plenário.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
Vai à Câmara dos Deputados.
Para acompanhar na outra Casa do
Congresso as emendas do Senado, designo o nobre
Senador Reginaldo Fernandes.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA

É a seguinte a emenda aprovada, que vai à
Câmara dos Deputados:
Emenda do Senado ao projeto de lei da
Câmara que estima a Receita e fixa a Despesa da
Unido para o exercício financeiro de 1960 – Anexo 3
– Órgãos Auxiliares – Subanexo 3.01 – Tribunal de
Contas.
1) Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de
serviços extraordinários
Onde se lê:
Cr$ 350.000.
Leia-se:
Cr$ 450.000.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
Onde se lê:
Cr$26.200.000.
Leia-se:
1)
2)

Ministros, Procuradores etc
Servidores..............................
Total.......................................

Cr$
3.108.600
24.182.752
27.2.91.352

Discussão única da Redação Final da
1.0.00 – Custeio
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
1.3.00
–
Material
de
Consumo
e
nº 67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara) que Transformação.
1.3.02 – Artigos de Expediente etc.
estima a Receita e fixa a Despesa da União
Onde se lê:
para o exercício financeiro de 1960, na parte
Cr$ 2.000.000.
referente ao Tribunal de Contas (Anexo nº 3 –
Leia-se:
Subanexo nº 3.01) – redação oferecida pela
Cr$ 3.622.120.
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 675, de
1.0.00 – Custeio
1959.
1.3.00
–
Material
de
Consumo
e
Transformação
1.3.08 – Gêneros de alimentação etc.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Onde se lê:
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Cr$ 40.000.
a discussão. (Pausa).
Leia se:
Está encerrada.
Cr$ 50.000.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
1.0.00 – Custeio
queiram permanecer sentados. (Pausa).
1.4.00 – Material Permanente
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes
Está aprovada.
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etc.

Onde se lê:
Cr$ 150.000.
Leia-se:
Cr$ 337.090.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.04 – Ferramentas etc.
Onde se lê:
Cr$ 60.000.
Leia-se:
Cr$ 265.000.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.05 – Materiais e Acessórios etc.
Onde se lê:
Cr$ 58.000.
Leia-se:
Cr$ 80.000.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritórios
Onde se lê:
Cr$ 300.000.
Leia-se:
Cr$ 782.151.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral
Onde se lê:
Cr$ 800.000.
Leia-se:
Cr$ 1.282.200.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.02 – Passagens etc.
Onde se lê:
Cr$ 500.000.
Leia-se:
Cr$ 600.000.
2) Despesas de Capital.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores etc.
Onde se lê:
Cr$ 1.500.000.
Leia se:
Cr$ 312.640.
Senado Federal, em 4 de novembro de 1959.

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na
Câmara dos Deputados, o estudo da emenda do
Senado, designo o nobre Senador Fernandes
Távora.
Discussão única da Redação Final da
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara), que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Conselho Nacional de Economia – Anexo nº 3 –
Subanexo nº 3.02 – (redação oferecida pela
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 674, de
1959).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada, que vai à
Câmara dos Deputados:
Redação Final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercido
financeiro de 1960 – Anexo 3 – órgãos Auxiliares –
Subanexo 3.02 – Conselho Nacional de
Economia.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.05 – Salários de Contratados
Onde se diz:
Cr$ 534.000.
Diga-se:
Cr$ 1.034.000.
Senado Federal, em 4 de novembro de 1959.
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O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre
Os Senhores Senadores que as aprovam,
Senador Sr. Fernandes Távora para acompanhar na queiram permanecer sentados. (Pausa).
outra Casa do Congresso, o estudo da emenda do
Estão aprovadas.
Senado.
São as seguintes as emendas aprovadas:
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara dos
Deputados), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960 Anexo 5 –
Poder Judiciário – Subanexos 5.01 – Supremo Tribunal
Federal – 5.02 – Tribunal Federal de Recursos – 5.03 –
Justiça Militar – 5.04 – Justiça Eleitoral – 3.05 – Justiça
do Trabalho – 5.06 – Justiça do Distrito Federal, tendo
parecer nº 660, de 1959, da Comissão de Finanças,
favorável ao projeto e às Emendas de ns. 1 a 5
oferecendo as de ns. 6 (C.F.) a 75 (C.F.).

Nº 1
04.02.11 – Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Despesas Ordinárias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Onde se lê:
1.1.01 – Vencimentos..........................
1.1.15 – Gratificação de Função.........
1.1.23 – Gratificação adicional por
tempo de serviço..................
Leia-se:
1.1.01 – Vencimentos..........................
1.1.15 – Gratificação de Função..........
1.1.23 – Gratificação adicional por
tempo de serviço..................
Acrescente-se:
1.1.27 – Para pagamento de Abono
Provisório..............................

Cr$
1.850.400
28.800

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
922.500
subanexo, com as emendas. (Pausa).
Não havendo quem queira discutir a matéria,
2.944.800
encerrarei a discussão.
75.600
Está encerrada.
Em votação o subanexo, sem prejuízo das
1.181.850
emendas.
Está aprovado.
É o seguinte o subanexo aprovado:
833.400
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350-59, na Câmara), que estima a Receita e fixa a
Nº 2
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo 5 – Poder Judiciário – Subanexos 5.01
04.02.11 – Tribunal Regional Eleitoral do Pará
– Supremo Tribunal Federal – 5.02 – Tribunal
1.0.00 – Custeio
Federal de Recursos. – 5.03 – Justiça Militar – 5.04 –
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Justiça Eleitoral – 3.05 – Justiça do Trabalho – 5.06
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis,
– Justiça do Distrito Federal.
foros e despesas de condomínios
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
Onde se lê:
emendas.
Cr$ 180.000.
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Leia-se:
Cr$ 780.000.
Nº 3

Onde se diz:
Cr$ 720.000.
Diga-se:
Cr$ 800.000.

04.02.18 – Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Nº 7 (CF)
G. do Sul
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e
imóveis
recortes de publicações periódicas
Onde se diz:
Supremo Tribunal Federal.
Cr$ 360.000.
Onde se diz:
Diga-se:
Cr$ 12.000.
Cr$ 1.000.000.
Diga-se:
Cr$ 36.000.
Nº 4
Nº 8 (CF)
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
5.01) Supremo Tribunal Federal.
05) Justiça do Trabalho.
1.0.00 – Custeio
02) Tribunais Regionais do Trabalho e JCJ.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
08) 8ª Região.
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
01) Para o Tribunal Regional do Trabalho.
Onde se lê:
Cr$ 140.000.
Cr$
Leia-se:
Inclua-se:
Cr$ 150.000.
4.1.01 – Estudos e Projetos............ 2.000.000
4.1.02 – Inicio de Obras.................. 8.000.000
Nº 9 (CF)
Total da Consignação
5.01) Supremo Tribunal Federal.
4.1.00................................ 10.000.000
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Nº 5
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene
Onde se lê:
05) Justiça do Trabalho.
Cr$ 350.000.
02) Tribunais Regionais do Trabalho
Leia-se:
e Juntas de Conciliação e Julgamento da 7ª
Cr$ 1.200.000.
Região
1.0.00 – Custeio
Nº 10 (CF)
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis
5.01) Supremo Tribunal Federal.
Aumente-se para – Cruzeiros 726.000.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Nº 6 (CF)
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Onde se lê:
5.01) Supremo Tribunal Federal.
Cr$ 500.000.
1.0.00 – Custeio
Leia-se:
1.1.00 – Pessoal Civil
Cr$ 1.290.000.
1.1.14 – Salário-Família
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Nº 11 (CF)
Tribunal Federal de Recursos.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.05 – Salários de Contratados
Inclua se:
Cr$ 720.000.
Nº 12 (CF)
Tribunal Federal de Recursos.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.08 – Salários de Tarefeiros

Inclua-se:
Cr$ 1.410.000.
Nº 13 (CF)
Tribunal Federal de Recursos.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço
extra-ordinário
Onde se lê:
Cr$ 50.000.
Aumente-se para:
Cr$ 80.000.
Nº 14 (CF)

Tribunal Federal de Recursos.
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e Transformação
1.3.02 – Artigos de Expediente, Desenho, Ensino e Educação
Onde se lê: Cr$ 650.000.
Aumente-se para: Cr$ 800.000.
Com o aumento crescente e notório do custo de vida, torna-se impossível, ao Tribunal, arcar com as
despesas referentes a esta subconsignação, se a mesma não fôr majorada, como ora se pede.
O esquema abaixo, confrontando os preços, no espaço de um exercício, comprova o acêrto desta
alegação:

Papel impresso para cópia de oficio – milheiro ..........................................
Capa de atuação par Mandado de Segurança – milheiro ..........................
Clips – caixa ................................................................................................
Tinta azul preta permanent – vidro .............................................................

Preço antigo
1958
Cr$
161,00
3.700,00
3,20
15.00

Nº 15 (CF)
Tribunal Federal de Recursos.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de recortes de publicações periódicas
Onde se diz: Cr$ 12.000.
Diga-se: Cr$ 36.000.
Nº 16 (CF)
Tribunal Federal de Recursos.
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.06 – Sentenças Judiciárias
Onde se lê: Cr$ 50.000.
Aumente-se para: Cr$ 70.000.

Preço atual
1959
Cr$
500,00
9.500,00
9,00
25.00
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Nº 17 (CF)
Tribunal Federal de Recursos.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.02 – Automóveis de passageiros
Inclua-se: Cr$ 800.000.
Nº 18 (CF)
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Onde se lê:
Aumente-se para:
Cr$
Cr$
09 – 1ª Auditoria da 3ª R. M. ..............................................................
1.152,000
1.261.200
15 – Auditoria da 7ª R. M. ..................................................................
1.152.000
1.261.200
Justificação
O aumento referente à presente emenda é feito em face da Lei nº 3.414, de 20-6-58, que concedeu
aumento de vencimentos aos Magistrados da Justiça Militar.
Nº 19 (CF)
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Onde se lê:
Aumente-se para:
Cr$
Cr$
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
1.651,200
2.371.200
16 – Auditoria da 8ª R. M. ..................................................................
1.152.000
1.536.000
Nº 20 (CF)
03.01 – Superior Tribunal Militar
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
Onde se lê: Cr$ 300.000.
Aumente-se para: Cr$ 500.000.
Nº 21 (CF)
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
Onde se lê:
Aumente-se para:
Cr$
Cr$
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica ........................................................
300.000
414.600
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica ........................................................
250.000
414.600
05 – 2ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
250.000
414.600

– 213 –

06 –
10 –
11 –
12 –
14 –

3ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
2ª Auditoria da 3ª R.M. ...............................................................
3ª Auditoria da 3ª R. M. ..............................................................
Auditoria da 4ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 6ª R. M. ..................................................................

Onde se lê:
Aumente-se para:
Cr$
Cr$
300.000
414.600
30.0000
492.000
300.000
492.000
250.000
350.000
250.000
350.000

Nº 22 (CF)
03.01 – Superior Tribunal Militar
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.13 – Pessoal em disponibilidade
Onde se lê: Cr$ 208.358.
Aumente-se para: Cr$ 518.400.
Nº 23 (CF)
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.14 – Salário-Família
Onde se lê:
Aumente-se para:
Cr$
Cr$
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
108.000
125.000
12 – Auditoria da 4ª R. M. ..................................................................
99.000
106.000
13 – Auditoria da 5ª R. M. ..................................................................
78.000
85.000
Nº 24 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço

02 –
03 –
05 –
06 –
07 –
08 –
09 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
17 –
18 –
19 –

1ª Auditoria da Aeronáutica ........................................................
2ª Auditoria da Aeronáutica ........................................................
2ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
3ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
1ª Auditoria da 2ª R. M. ..............................................................
2ª Auditoria da 2ª R. M. ..............................................................
1ª Auditoria da 3ª R. M. ..............................................................
2ª Auditoria da 3ª R. M. ..............................................................
3ª Auditoria da 3ª R. M. ..............................................................
Auditoria da 4ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 5ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 6ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 7ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 9ª R. M. ..................................................................
1ª Auditoria da Marinha ..............................................................
2ª Auditoria da Marinha ..............................................................

Onde se lê:
Aumente-se para:
Cr$
Cr$
221.100
787.536
245.500
789.552
175.200
634.752
347.100
777.168
274.400
518.760
208.200
392.832
161.160
327.888
185.880
283.824
128.122
256.464
186.560
450.720
147.040
239.472
176.040
284.832
161.100
474.984
64.800
224.208
380.480
774.000
231.900
689.544
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Nº 25 (CF)
03.01 – Superior Tribunal Militar
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço
Onde se lê: Cr$ 9.500.000.
Aumente-se para: Cr$ 11.281.680.
Nº 26 (CF)
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço
Onde se lê:
Aumente-se para:
Cr$
Cr$
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
230.100
914.760
16 – Auditoria da 8ª R. M. ..................................................................
120.000
273.360
Nº 27 (CF)
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19.1.59)

01 –
02 –
03 –
04 –
05 –
06 –
07 –
08 –
09 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –

Auditoria da Correição ................................................................
1ª Auditoria da Aeronáutica ........................................................
2ª Auditoria da Aeronáutica ........................................................
1ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
2ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
3ª Auditoria da 1ª R. M. ..............................................................
1ª Auditoria da 2ª R. M. ..............................................................
2ª Auditoria da 2ª R. M. ..............................................................
1ª Auditoria da 3ª R. M. ..............................................................
2ª Auditoria da 3ª R. M. ..............................................................
3ª Auditoria da 3ª R. M. ..............................................................
Auditoria da 4ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 5ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 6ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 7ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 8ª R. M. ..................................................................
Auditoria da 9ª R. M. ..................................................................
1ª Auditoria da Marinha ..............................................................
2ª Auditoria da Marinha ..............................................................
Nº 28 (CF)
03.01 – Superior Tribunal Militar
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações

Onde se lê:
Aumente-se para:
Cr$
Cr$
151.200
421.200
316.000
569.160
296.200
623.160
216.000
537.480
216.000
541.040
216.000
541.050
180.000
367.200
180.000
367.200
180.000
392.400
180.000
367.200
180.000
367.200
180.000
370.800
180.000
367.200
180.000
383.040
180.000
367.200
180.000
367.200
180.000
367.200
216.000
473.760
216.000
470.160

4.2.02 – Automóveis de passageiros
Inclua-se:
Cr$ 1.200.000.
Nº 29 (CF)
5.04 – Justiça Eleitoral
01) Tribunal Superior Eleitoral
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1) Onde se lê:
Cr$
Despesas gerais com eleições ............ 40.000.000
Leia-se:
Despesas gerais com eleições .......... 150.000.000
Nº 30 (CF)

1-59)

01 –

Inclua-se nas Despesas Ordinárias:
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Inclua-se:
2.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 195.04 – Justiça Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral ........
Nº 31 (CF)

Cr$
5.424.480

04.02.06 –
04.02.07 –
04.02.08 –
04.02.09 –
04.02.10 –
04.02.11 –
04.02.12 –
04.02.13 –
04.02.14 –
04.02.15 –
04.02.16 –
04.02.17 –
04.02.18 –
04.02.19 –
04.02.20 –
04.02.21 –

Espirito Santo ..............
Goiás ...........................
Maranhão ....................
Mato Grosso ................
Minas Gerais ...............
Pará .............................
Paraíba ........................
Paraná .........................
Pernambuco ................
Piauí ............................
Rio de Janeiro .............
Rio Grande do Norte ...
Rio Grande do Sul .......
Santa Catarina ............
S. Paulo .......................
Sergipe ........................

Cr$
950.760
1.130.040
926.640
542.520
7.061.400
577.440
1.126.080
21.157.840
2.271.240
1.166.760
2.495.520
1.127.160
3.843.000
1.681.920
12.555.000
940.680

Nº 33 (CF)

Inclua-se nas Despesas Ordinárias
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.1.00 – Pessoal Civil
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
1.1.28 – Gratificação especial p/ complemento
recortes de publicações periódicas
Tribunal Superior Eleitoral.
de salário-minimo (Lei nº 3.531, de 19-1-59)
Onde se diz:
04 – Justiça Eleitoral
Cr$ 33.552.
04.02 – Tribunais Region ai s Eleitorais
Diga-se:
Cr$ 80.000.
Cr$
04.02.02 – Amazonas ........................... 12,720
Nº 32 (CF)
04.02.03 – Bahia ................................... 76.320
Inclua-se nas Despesas Ordinárias:
04.02.04 – Ceará .................................. 12.720
1.0.00 – Custeio
04.02.08 – Maranhão ............................ 25.440
1.1.00 – Pessoal Civil
12.720
1.1.27 – Abono Provisório (Lei (nº 3.531, de 04.02.11 – Pará ....................................
04.02.17
–
Rio
G.
do
Norte
...................
63.600
19-1-59)
04.02.18
–
Rio
G.
do
Sul
.......................
38.160
04 – Justiça Eleitoral
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais
Nº 34 (CF)
Cr$
04.02.01 – Alagoas ..........................
434.520
1.0.00 – Custeio
04.02.02 – Amazonas ......................
649.080
1.5.00 – Serviços de Terceiros
04.02.03 – Bahia .............................. 4.088.880
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
04.02.04 – Ceará ............................. 2.138.760
04.02.05 – Distrito Federal ............... 8.294.760 recortes de publicações periódicas
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Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
Nº 36 (CF)
Onde se diz:
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais
Cr$ 10.000.
14) Pernambuco.
Diga-se:
1.0.00 – Custeio
Cr$ 24.000.
1.1.00 – Pessoal Civil
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
1.1.01 – Vencimentos
Onde se diz:
Onde se diz:
Cr$ 7.594.800.
Cr$ 5.000.
Diga-se:
Diga-se:
Cr$ 9.152.100.
Cr$ 24.000.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Nº 37 (CF)
Onde se diz:
Onde se lê:
Cr$ 1.744.
Despesas Ordinárias.
Diga-se:
1.0.00 – Custeio
Cr$ 24.000.
1.1.00 – Pessoal Civil
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 19Onde se diz:
1-59)
Cr$ 4.500.
05 – Justiça do Trabalho
05.01 - Tribunal Superior do Trabalho
Diga-se:
Cr$ 3.091.200.
Cr$ 24.000.
Aumente-se para:
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho
Sul.
Cr$ 13.448.720.
Onde se diz:
Nº 38 (CF)
Cr$ 2.214.
Diga-se:
Onde se lê:
Cr$ 24.000.
Despesas Ordinárias.
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
1.0.00 – Custeio
Onde se diz:
1.1.00 – Pessoal Civil
Cr$ 480,00.
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
Diga-se:
05 – Justiça do Trabalho
Cr$ 24.000.
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Juntas de Conciliação e Julgamento
Onde se diz:
Cr$ 2.500.
Cr$
Diga-se:
05.02.01 – 1ª Região ........................... 5.061.600
05.02.02 – 2ª Região ........................... 6.840.000
Cr$ 24.000.
05.02.03 – 3ª Região ........................... 3.996.000
05.02.04 – 4ª Região ........................... 4.082.400
Nº 35 (CF)
05.02.05 – 5ª Região ........................... 2.932.200
05.02.06 – 6ª Região ........................... 2.304.000
02 – Tribunais Regionais Eleitorais
05.02.07 – 7ª Região ........................... 1.195.200
4.0.00 – Investimentos
05.02.08 – 8ª Região ........................... 1.076.400
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Aumenta-se para:
4.2.04 – Auto Caminhões, Auto-bombas,
Camionetas de Cargas e Auto-Socorro
05.02.01 – 1ª Região ......................... 21.250.425
13) Paraná.
05.02.02 – 2ª Região ......................... 16.575.840
Acrescente se na subconsignação indicada – 05.02.03 – 3ª Região ......................... 7.395.360
05.02.04 – 4ª Região ......................... 7.131.600
Cr$ 750.000.
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05.02.05 –
05.02.06 –
05.02.07 –
05.02.07 –

5ª Região ...........................
6ª Região ...........................
7ª Região ...........................
7ª Região ...........................

Cr$
6.169.680
5.232.960
2.780.640
2.780.640

Nº 39 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ......................... 46.610.400
Aumente-se para:
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ......................... 53.114.400
Nº 40 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.14 – Salário-família
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ........................... 1.230.000
Aumente se para:
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ........................... 1.300.000
Nº 41 (CF)

etc.

Aumente-se para: – Cruzeiros 100.000.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.03 – Material Bibliográfico em geral; filmes
Onde se lê:
Cr$ 180.000.
Aumente-se para: – Cruzeiros 300.000.
Nº 42 (CF)

Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.22 – Gratificação pela participação em
órgãos de deliberação coletiva
05.02
–
Tribunais
Regionais
do
Trabalho
e
Juntas
de
Conciliação
e
Julgamento
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ......................... 12.000.280
Aumente-se para:
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ......................... 17.600.352
Nº 43 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ......................... 11.172.060

Aumente-se para:
05 – Justiça do Trabalho
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e 05.02.01 – 1ª Região ......................... 11.731.896
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
Nº 44 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Despesas Ordinárias.
1.1.17 – Gratificação por prestação de serviço
1.0.00 – Custeio
extra-ordinário
1.3.00 – Material de Consumo e de
Onde se lê:
Transformação
Cr$ 30.000.
05 – Justiça do Trabalho
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05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
Subconsignações:
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação
Onde se lê:
Cr$ 1.240.000.
Leia-se:
Cr$ 1.740.000.
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e
desinfecção
Onde se lê:
Cr$ 178.000.
Leia-se:
Cr$ 293.000.
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
e acessórios, roupa de cama, mesa e
banho
Onde se lê: Cr$ 206.000,00.
Leia-se: Cr$ 288.000,00.
1.4.00 Material Permanente.
1.4.03 – Material bibliográfico em geral, filmes
etc.
Onde se lê: Cr$ 180.000,00.
Leia-se: Cr$ 230.000,00.
1.4.05 – Materiais e acessórios para
instalações elétricas.
Onde se lê:
Cr$ 100.000.
Leia-se:
Cr$ 150.000.
1.4.12 – Mobiliário em geral
Onde se lê:
Cr$ 1.200.000.
Leia-se:
Cr$ 1.850.000.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoal e
de suas bagagens
Onde se lê:
Cr$ 31.000.
Leia-se:
Cr$ 58.000.
1,5.02 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Onde se lê:
Cr$ 16,048.

Leia-se:
Cr$ 18.928.
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Onde se lê:
Cr$ 170.000.
Leia-se
Cr$ 220.000.
1.5.05 – Serviços de asseio e higiene; taxas
de água, esgôto e lixo
Onda se lê:
Cr$ 450.000.
Leia-se
Cr$ 500.000.
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e
conservação de bens móveis
Onde se lê:
Cr$ 203.000.
Leia-se:
Cr$ 253.000.
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e
de encadernação
Onde se lê:
Cr$ 120.000.
Leia-se
Cr$ 340.000.
1.5.11 – Telefone, telefonemas, radiogramas,
porte postal e assinaturas de caixas postais
Onde se lê:
Cr$ 248.000.
Leia-se:
Cr$ 338.000.
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
pagamento
Onde se lê:
Cr$ 21.000.
Leia se:
Cr$ 31.000.
1.6.04
–
Festividades,
recepções,
hospedagens e homenagens
Onde se lê:
Cr$ 10.000.
Leia-se:
Cr$ 20.000.
Despesas de Capital.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
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Onde se lê:
Cr$ 1.550.000.
Leia-se:
Cr$ 2.050.000.

Nº 48 (CF)

Nº 45 (CF)
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Inclua-se:
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes
Cr$ 120.000.
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas,
de viaturas e de aparelhos
Cr$ 120.000.

5.05 – Justiça do Trabalho Tribunal Regional
do Trabalho da 3ª Região.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Inclua-se:
Subconsignações:
1.5.01 –
1.5.02 –
1.5.03 –
1.5.04 –
1.5.05 –
1.5.06 –
1.5.07 –
1.5.11 –
1.5.12 –

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

Cr$
50.000
100.000
20.000
150.000
430.000
160.000
250.000
133.500
5.000.000

Nº 49 (CF)

Nº 48(CF)

5.05 – Justiça do Trabalho Tribunal Regional
do Trabalho da 3ª Região.
1.0.00 – Custeio
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
1.6.00 – Encargos Diversos
Juntas de Conciliação e Julgamento
Inclua-se:
05.02.01 – 1ª Região
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
4.0.00 – Investimentos
pagamento
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Cr$ 75.000.
Inclua-se:
4.2.02 – Automóvel de passageiros
Nº 50 (CF)
Cr$ 1.000.000.
4.2.03 – Camioneta de passa geiros, ônibus,
5.05 – Justiça do Trabalho Tribunal Regional
Ambulâncias e Jipes
do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais).
1.0.00 – Custeio
Cr$ 800.000.
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Nº 47 (CF)
Inclua-se:
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.100 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
05 – Justiça do Trabalho
Cr$
05.02.02 – 2ª Região ......................... 54.229,200
Leia-se:
Cr$
05.02.02 – 2ª Região ......................... 55.138.800

1.3.02 –
1.3.03 –
1.3.13 –

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

Cr$
1.000.000
100.000
120.000

Nº 51 (CF)
5.05 – Justiça do Trabalho Tribunal Regional
do Trabalho da 3ª Região.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
Inclua-se:
1.4.03 – Cr$ 160.000.
1.4.12 – Cr$ 800.000.
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Nº 52 (CF)

1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
foros e despesas de condomínio
5.05 – Justiça do Trabalho Tribunal Regional
05.02
–
Tribunais
Regionais
do
do Trabalho da 3ª Região.
Trabalho
e
Juntas
de
Conciliação
e
4.0.00 – Investimentos
Julgamento.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Inclua-se:
Cr$
4.2 01 – Estudos e Projetos
05.02.01 – 8ª Região .............................. 780.000
Cr$ 500.000.
Aumente-se para:
Nº 53 (CF)
Cr$
05.02.06 – Trabalho da Regional Região
05.02.01 – 8ª Região .............................. 852.000
1.0.00 – Custeio
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
1.1.00 – Pessoal Civil
Região ...................................................... 12.000
1.1.10 – Diárias
Junta de Conciliação e Julgamento de
Onde se diz:
Manaus ..................................................... 80.000
Cr$ 40.000.
Diga-se:
Nº 57 (CF)
Cr$ 100.000.
5.06 – Justiça do Distrito Federal
Nº 54 (CF)
01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
05.02.08 – Tribunal Regional do trabalho da 6ª
1.1.00 – Pessoal Civil
Região
1.1.04 – Salários de mensalistas
1.0.00 – Custeio
5.00 – Poder Judiciário.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Inclua-se:
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
Cr$ 2.835.600.
foros e despesas de condomínio
Onde se diz:
Nº 58 (CF)
Cr$ 510.000.
Diga-se:
1.0.00 – Custeio
Cr$ 1.400.000.
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
Nº 55 (CF)
01 – Tribunal de Justiça
Aumente-se a dotação para – Cr$ 4.000.000.
05.02.06 – Tribunal Regional do Trabalho da
6ª Região
Nº 59 (CF)
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
1.0.00 – Custeio
Inclua-se:
1.1.00 – Pessoal Civil
4.2.02 – Automóveis de passageiros
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 5.531, de 19Cr$ 1.000.000.
1-1959)
01 – Tribunal de Justiça
Nº 56 (CF)
Aumente-se a dotação para – Cr$ 61.976.760.
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros

Nº 60 (CF)
01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
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1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.05 – Material e acessório de máquinas, de
viaturas e aparelhos
Aumente-se a dotação para – Cr$ 200.000.

4.2.02 – Automóveis de passageiros
01 – Tribunal de Justiça
Inclua-se a dotação de Cruzeiros 1.200.000.

Nº 61 (CF)

01 – Tribunal de Justiça
1, 0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Aumente-se a dotação para – Cr$ 900.000.

01 – Tribunal Eleitoral
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.13 – Vestuários, uniformes,equipamentos
e acessórios; roupa de cama, mesa e banho
Aumente-se a dotação para – Cr$ 1.000.000.
Nº 62 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.03 – Material Bibliográfico em geral; filmes
01 – Tribunal de Justiça
Aumente-se a dotação para – Cr$ 150.000.
Nº 63 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.04 – Ferramentas e utensílios de oficina
01 – Tribunal de Justiça
Aumente-se a dotação para – Cr$ 60.000.

Nº 66 (CF)

Nº 67 (CF)
01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
pagamento
Aumente se a dotação para – Cr$ 180.000.
Nº 68 (CF)
01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral
Aumente-se a dotação para – Cr$ 1.000.000.
Nº 69 (CF)

06.05 – 1º Tribunal do Júri
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
Nº 64 (CF)
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
pagamento
01 – Tribunal de Justiça
Suprima-se a dotação de Cruzeiros 400.000.
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
1.3.00 – Material de Consumo e de
1,5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
Transformação
radiogramas, porte postal, assinatura de caixas
1.3.08 – Gêneros de alimentação, artigos para
postais
fumantes
Aumente-se a dotação para – Cr$ 700,000.
Inclua-se a dotação de Cruzeiros 400.000.
Nº 65 (CF)
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações

Nº 70 (CF)
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
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N.º 72 (CF)

4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e
despesas de emergência c/ bens imóveis

4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
01 – Tribunal de Justiça
Aumente-se a dotação para – Cr$ 800.000.

01 – Tribunal de Justiça
Aumente-se a dotação para – Cr$ 5.000.000.
N.º 71 (CF)

N.º 73 (CF)

01 – Tribunal de Justiça
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.04 – Camionetas de carga
Aumente-se a dotação para – Cr$ 800.000.

Juízo de Menores.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Eleva de – Cr$ 10.000;
Para – Cr$ 24.000.

Subanexo 5 – Poder Judiciário
N.º 74 (CF)
06 – Justiça do Distrito Federal
06.98 – 2.º Tribunal do Júri.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário
Onde se diz: Cr$ 50.000.
Diga-se: Cr$ 200.000.
N.º 75 (CF)
06.09 – Juizo de Direito Privativo das Execuções Criminais (20ª Vara Criminal)
Rubricas da Despesa
Despesas Ordinárias
Verba 1.0.00 – Custeio
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil

Subconsignações:
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.................................................
Total da Consignação 1.1.00..............................................................................
Consignação 1.3.00 Material de Consumo e de Transformação
Subconsignações:
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, ensino e educação..................................................
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e desinfecção........................................................

Dotação
Variável
Cr$
150.000
150.000
25.000
36.000
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1.3.0. – Combustíveis e lubrificantes .........................................................................................
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos.................................
Total da Consignação 1.3.00 ...........................................................................
Consignação 1.4.00 – Material Permanente
Subconsignações:
1.4.12 – Mobiliário em geral ........................................................................................................
Total da Consignação 1.4.00 ...........................................................................
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis............................
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação..............................................
Total da Consignação 1.5.00 ...........................................................................
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
Subconsignações:
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento ......................................................................
1.6.10 – Serviços de caráter social e reservado .........................................................................
1.6.17 – Serviço de Assistência Social........................................................................................
1.6.23 – Despesas de qualquer natureza e proveniente de serviços .de diligência e
investigações realizadas por determinação expressa do Juiz da Vara das Execuções
Criminais do Distrito Federal .........................................................................................
Total da Consignação 1.6.00 ...........................................................................
Total da Verba 1.0.00 ................................................................... 1.563.000
Total das Despesas Ordinárias .................................................... 1.563.000
Despesas de Capital
Verba 4.0.00 – Investimentos
Consignação 4.1.00 – Obras
Subconsignações:
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com bens imóveis.....
Total da Consignação 4.1.00 ........................................................................................
Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Subconsignações:
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos ....................................................................................
Total da Verba 4.0.00 ...................................................................
280.000
Total das Despesas de Capital ........................................................................
Total Geral .................................................................................... 1.843.000

Dotação
Variável
Cr$
150.000
50.000
261.000
250.000
250.000
30.000
12.000
42.000
150.000
60.000
60.000
600.000
860.000

160.000
160.000
120.000
280.000
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O SR. PRESIDENTE: – A matéria volta à
Está aprovada, Volta à Câmara dos
Comissão de Finanças, para Redação Final.
Deputados.
Designo, para acompanhar na Câmara dos
Discussão única da Redação Final das Deputados o estudo das emendas do Senado, o
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº nobre Senador Fernando Corrêa, Relator da matéria
67, de 1959, (nº 350-59, na Câmara) que estima a na Comissão de Finanças.
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960, na parte referente ao Conselho
Discussão única da Redação Final das
Nacional do Petróleo (Anexo nº 4 – Subanexo nº Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
4.08) – redação oferecida pela Comissão de 67, de. 1959, (nº 350-59, na Câmara) que estima a
Finanças, em seu Parecer nº 686, de 1959.
Receita e fixa a Despesa da Unido para o exercício
financeiro de 1960, na parte referente ao Ministério
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. (Pausa). das Relações Exteriores – (Anexo nº 4 – Subanexo
Não havendo quem queira discutir, encerro a nº4.18) – redação oferecida pela Comissão de
discussão.
Finanças em seu Parecer nº 689, de 1959.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a Redação
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Final, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
Está aprovada.
a discussão. (Pausa).
Volta à Câmara dos Deputados.
Está encerrada.
Para acompanhar, na Câmara dos Deputados,
Os Senhores Senadores que aprovam a
o estudo das emendas do Senado, designo o nobre Redação Final, queiram permanecer sentados.
Senador Fernando Corrêa, Relator da matéria na (Pausa).
Comissão de Finanças.
Está aprovada.
Aprovada a Redação Final, volta a matéria à
Discussão única da Redação Final da Câmara dos Deputados.
Para acompanhar, naquela Casa do
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959, (nº 350.59, na Câmara) que estima a Congresso, o estudo das Emendas do Senado,
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício designo o nobre Senador Mem de Sá, Relator da
financeiro de 1960, na parte referente ao Conselho matéria na Comissão de Finanças.
Passa-se às proposições em tramitação
de Segurança Nacional – (Anexo nº 4 – Subanexo nº
4.09) – redação oferecida pela Comissão de normal.
Finanças em seu Parecer nº 688, de 1959.
Votação, em discussão única, da Redação
Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1959,
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(nº 165, de 1959, na Câmara dos Deputados), que
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei aprova os acordos sôbre cooperação técnica e
a discussão. (Pausa).
programa do serviços técnicos especiais entre o
Está encerrada.
Brasil e os Estados Unidos (redação oferecida pela
Os Senhores Senadores que aprovam a Redação Comissão de Redação, em seu Parecer nº 654, de
Final, queiram permanecer sentados. (Pausa).
1959).
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Os Senhores Senadores que aprovam o
Redação Final, queiram permanecer sentados. projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
(Pausa).
Está aprovada.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai á
É a seguinte a Redação Final aprovada, que sanção:
vai à promulgação:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Redação Final do Projeto de Decreto
Nº 235, DE 1957
Legislativo nº 6, de 1959.
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou nos têrmos do artigo 66, inciso I, da
(Nº 2.184 C-1056, na Câmara dos Deputados)
Constituição Federal, e eu promulgo, o seguinte:
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00
DECRETO LEGISLATIVO
mensais a Ema Dias da Cruz, viúva de Alfredo Dias
Nº .....de 1959
da Cruz, ex-funcionário da extinta Intendência da
Guerra.
O Congresso Nacional decreta:
Aprova os acordos sôbre Cooperação Técnica e
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$
Programas de Serviços Técnicos Especiais, concluídos
3.000.00 (três mil cruzeiros) mensais a Ema Dias da
entre o Brasil e os Estados Unidos da América.
Cruz, viúva de Alfredo Dias da Cruz, ex-funcionário
Art. 1º São aprovados o Acôrdo Básico de da extinta Intendência da Guerra e Capitão honorário
Cooperação Técnica e o Acôrdo sôbre Programas de da Guarda Nacional.
Serviços Técnicos Especiais, concluídos entre o
Parágrafo único. A pensão especial é
Brasil e os Estados Unidos da América, e assinados intransferível e a beneficiária não poderá perceber
no Rio de Janeiro, a 19 de dezembro de 1950 e 30 outros proventos oriundos do serviço público.
de maio de 1953, respectivamente.
Art. 2º O pagamento da pensão, de que trata o
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor art. 1º, correrá à conta da verba orçamentária do
na data de sua publicação, revogadas as disposições Ministério da Fazenda destinada aos pensionistas da
em contrário.
União.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Votação, em discussão única, do Projeto de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lei da Câmara nº 235, de 1957, (nº 1.184, de 1956,
na Câmara dos Deputados), que concede a pensão
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Ema Dias da da Câmara nº 196, de 1958, (nº 2.806, de 1957, na
Cruz, viúva de Alfredo Dias da Cruz, ex-funcionário Câmara dos Deputados), que concede o auxílio de Cr$
da extinta Intendência da Guerra, tendo Pareceres 500.000 00 à Associação Campineira de Imprensa,
Favoráveis, sob ns. 607 e 608, de 1959, das sediada em Campinas, Estado de São Paulo, tendo
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças. Pareceres, sob ns. 601 e 602, de 1959, das Co-

– 226 –
missões: de Constituição e Justiça,
arquivamento, e de Finanças, pela aprovação.

pelo Pedra do Sol, no mesmo Município, que,
inicialmente, foi ocupado pelo Ministério da Marinha,
tendo Pareceres, sob ns. 605 e 606, de 1959, das
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Comissões de: Constituição e Justiça, favorável nos
Os Senhores Senadores que aprovam o têrmos do substitutivo que oferece; e de Finanças,
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
favorável
ao
substitutivo
oferecido
pela
Está aprovado.
Comissão de Justiça.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
O SR. PRESIDENTE: – Vai se proceder à
votação do substitutivo oferecido pela Comissão de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Constituição e Justiça, o qual, se aprovado,
Nº 196, DE 1958
prejudicará o projeto.
Em votação o substitutivo.
(Nº 2.806-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado. Fica prejudicado o projeto.
Concede o auxilio de Cruzeiros 500.000 00 à
É o seguinte o substitutivo aprovado:
Associação Campineira de Imprensa, sediada em
Campinas, Estado de São Paulo.
Substitutivo
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedido o auxílio de Cr$ 500.000,00
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a doar
(quinhentos mil cruzeiros) à Associação Campineira de à Diocese de Parnaíba, no Estado do Piauí, o prédio
Imprensa, sediada em Campinas, Estado de São e respectivo terreno, situados no Distrito de Pedra do
Paulo, destinado às comemorações, em 1958, do Sol, naquele Município, e ocupados, anteriormente,
centenário da imprensa interiorana do mesmo Estado. pelo Ministério da Marinha.
Art. 2º Para atender ao disposto no art. 1º, é o
Art. 2º O imóvel de que trata o artigo anterior
Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da será destinado, exclusivamente, às atividades
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ assistenciais da donatária, revertendo ao domínio da
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros).
União em caso contrário.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
publicação, revogadas as disposições em contrário. sua publicação, revogadas as disposições em
Câmara dos Deputados, em 10 de dezembro contrário.
de 1958.
É o seguinte o projeto prejudicado:
Votação, em primeira discussão, do Projeto
PROJETO DE LEI DO SENADO
de Lei do Senado nº 9, de 1957, (de autoria do
Nº 9, DE 1957
Senador Mendonça Clark) que autoriza o Poder
Executivo a doar à Diocese de Parnaíba, no
Autoriza o Poder Executivo a doar à Diocese
Estado do Piauí, o prédio e terreno situados na de Parnaíba, no Estado do Piauí, o prédio e
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É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
terreno situados na Pedra do Sol, no mesmo
Município, e que, inicialmente, foi ocupado pelo Comissão de Redação:
Ministério da Marinha.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O Congresso Nacional decreta:
Nº 90, DE 1959
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a doar
à Diocese de Parnaíba, no Estado do Piauí, o prédio
(Nº 132-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
e terreno situados na Pedra do Sol, no mesmo
Município, que, inicialmente, foi ocupado pelo
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Marinha.
Ministério da Saúde, o crédito especial de Cruzeiros
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 500.000,00 para custear despesas com a realização
publicação, revogadas as disposições em contrário. do V Congresso Nacional de Cirurgia.
Justificação
O projeto que temos a honra de submeter à
consideração do Senado, é de inteira justiça, pois, o
prédio em causa acha-se desocupado e sujeito ao
desgaste natural por falta de conservação.
O Imóvel que se pretende doar à Diocese de
Parnaíba, Estado do Piauí, servirá para fins
assistenciais a critério da referida Diocese.
Sala das Sessões, em 28 de março de 1957 –
Mendonça Clark.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação.
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
da Câmara nº 90 de 1959, (nº 132. de 1956, na Câmara)
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Saúde o crédito especial de Cr$ 500.000,00 para custear
despesas com a realização do V Congresso Nacional de
Cirurgia tendo Parecer Favorável, sob nº 671, de 1959,
da Comissão de Finanças.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para custear
despesas com a realização do V Congresso Nacional
de Cirurgia, a ser realizado em Santos, Estado de
São Paulo, de 20 a 25 de outubro de 1959.
Parágrafo único. Êsse auxílio será entregue à
Diretoria da Seção Brasileira do Colégio
Internacional de Cirurgia.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 106, de 1959. (nº 589 de 1959 na
Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cruzeiros 150.666.30 destinado
ao pagamento de diferença de vencimentos a
funcionários da Secretaria do Senado Federal, tendo
Parecer Favorável, sob nº 672, de 1959, da
Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados. (Pausa).
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Está aprovado.
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É o seguinte o projeto aprovado, que vai à ministrativo do Serviço Público sôbre a matéria do
sanção:
projeto.
Não formalizou, porém, o requerimento.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nessas condições, o parecer deverá ser
Nº 106, DE 1959
votado nas suas conclusões, de acôrdo com o
disposto no artigo 136, alínea d-4, do Regimento
(Nº 589-A, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Interno.
Em votação o parecer que conclui pela
Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito necessidade de ser ouvido o Departamento
especial de Cruzeiros 150.666,30, destinado ao Administrativo do Serviço Público.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
pagamento de diferença de vencimentos a
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
funcionários da Secretaria do Senado Federal.
Está aprovado.
O Congresso Nacional decreta:
A diligência será feita.
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Poder Legislativo – Senado Federal – o crédito especial
Votação, em discussão única, do Parecer nº
de Cr$ 150.666,30 (cento e cinqüenta mil, seiscentos e 673, da Comissão de Constituição e Justiça no
sessenta e seis cruzeiros e trinta centavos) destinado sentido da audiência do Ministério da Fazenda sôbre
ao pagamento, a funcionários de sua Secretaria e o Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1959, que
relativo aos exercícios de 1956 e 1957, de diferença de dispõe sôbre o comêço de vigência dos Regimentos,
vencimentos decorrente de promoção.
Instruções, Portarias, (apresentado pelo Senador
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua Attílio Vivacqua).
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – A douta Comissão de
Votação, em discussão única, do Parecer nº Constituição e Justiça conclui o seu parecer
655, de 1959, da Comissão de Constituição e solicitando a audiência do Ministério da Fazenda
Justiça, no sentido da audiência do Departamento sôbre a matéria do projeto.
Não formalizou, porém, o requerimento.
Administrativo do Serviço Público sôbre o Projeto de
Nessas condições, deverá ser votado o
Lei do Senado nº 27, de 1959 (de autoria do Sr.
Senador Lino de Mattos), que reintegra no serviço parecer, nas suas conclusões, de acôrdo com o
público da União todos os servidores federais que, estabelecido no art. 136, alínea d-4, do Regimento
no período de 24 de janeiro de 1946 a 9 de abril de Interno.
Em votação o parecer, em suas conclusões.
1956, foram, demitidas ou desligados de seus
Os Senhores Senadores que o aprovam.
cargos, e funções pelo fato de terem sido
aposentados por instituições de previdência social, e queiram permanecer sentados. (Pausa).
dá outras providências.
Está aprovado. A diligência será cumprida.
O SR. PRESIDENTE: – A douta Comissão
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº
de Constituição e Justiça, por proposta do seu 238, de 1956, (nº 1.744, de 1952, na Câmara). que
Relator, pede a audiência do Departamento Ad- autoriza o Poder Executivo a construir o trecho da
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Art. 3 º Esta lei entrará em vigor na data de sua
estrada-de-ferro que vai de Bragança, no Estado do
Pará, atingindo o melhor ponto da Estrada-de-Ferro publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
São Luís-Teresina e dá outras providências, tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 667 a 669, de 1959 matéria constante da Ordem do Dia.
Não há orador inscrito. (Pausa).
das Comissões de Constituição e Justiça;
Nada mais havendo, que tratar, vou encerrar a
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e de
Finanças.
sessão.
Designo para a da próxima segunda-feira, a
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
seguinte:
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa).
ORDEM DO DIA
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o
1 – Votação, em discussão única, do Projeto
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
de Lei da Câmara nº 56, de 1958, (nº 3.253, de 1957,
Está aprovado.
na Câmara dos Deputados) que autoriza o Poder
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
sanção:
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar a
Prefeitura Municipal de Bragança, no Estado do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Pará, na comemoração do I Centenário de elevação
Nº 238, DE 1956
à categoria de cidade e realização de sua 1ª
Exposição Agro-Industrial, tendo Pareceres das
(Nº 1.744-C-52, na Câmara dos Deputados)
Comissões: de Finanças – 1º Parecer (nº 147, de
1958), favorável ao projeto; 2º Parecer (nº 425, de
Autoriza o Poder Executivo a construir o trecho 1959), favorável ao substitutivo de Plenário (Emenda
da estrada-de-ferro que vai de Bragança, no Estado nº 1); 3º Parecer (nº 645, de 1959), favorável à
do Pará, atingindo o melhor, ponto da Estrada-de- Emenda de Plenário (nº 2), nos têrmos da
Ferro São Luis-Teresina, e dá outras providências.
subemenda que oferece; e de Constituição e Justiça
(nº 646, de 1959), favorável à Emenda nº 2.
O Congresso Nacional decreta:
2 – Votação, em primeira discussão, do
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que
construir o trecho da estrada de-ferro que vai de altera dispositivos constitucionais referentes à
Bragança, no Estado do Pará, atingindo o melhor localização da Capital Federal a fim de possibilitar a
ponto da Estrada de Ferro São Luís-Teresina.
sua transferência para Brasília, tendo Pareceres da
Art. 2º Para ocorrer às despesas com Comissão Especial: I – Sôbre o projeto (nº
êsse empreendimento, o Govêrno incluirá no 230, de 1959), favorável salvo quanto aos arts. 11, §
Orçamento da União, em exercícios seguidos, 5º do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado
Importância
nunca
inferior
a
Cruzeiros do Senhor Attílio Vivacqua), II – Sôbre o substitutivo
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) até o de Plenário – nº 507, de 1959, favorável,
limite de Cruzeiros 100.000.000,00 (cem milhões em parte (com voto em separado do Sr.
de cruzeiros).
Senador Attílio Vivacqua).
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3 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 26, de 1959, da Comissão Diretora, que concede
aposentadoria a Luiza Berg Cabral, Taquigrafa
Revisora do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 216, de 1955, (nº 4.891, de 1954, na
Câmara dos Deputados) que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 25.000.000,00, destinado à
regularização de despesas da Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 12, de 1958, e
569, de 1959, da Comissão de Finanças.
5 – Continuação da primeira discussão do Projeto
de Lei do Senado, nº 7, de 1959, que dispõe sôbre a
franquia postal-telegráfica para os Partidos Políticos
Nacionais (apresentado pelo Senador Caiado de
Castro), tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça – 1º Parecer – nº 133, de 1959, pela
inconstitucionalidade do projeto; 2º Parecer – nº 575, de
1959, pela constitucionalidade do substitutivo oferecido
em Plenário, exceto quanto ao parágrafo único do
seu art. 1º, e, quanto ao mérito, pela sua inconveniência

(com voto em separado do Senador Lima
Guimarães) – Parecer aprovado na sessão de 2910-59, no tocante ao aspecto constitucional da
matéria,
da
Comissão
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, nº 576, de 1959,
favorável ao substitutivo com a Emenda que
oferece de nº 2; da Comissão de Finanças, nº 577,
de 1959, contrário aos arts. 5º e 9º do substitutivo e
ao item a da Emenda nº 2; favorável ao item b da
Emenda nº 2; deixa de se pronunciar sôbre os arts.
1º a 4º do substitutivo, declarando escapar o
assunto à sua competência e apresenta nova
Emenda sob nº 3.
6 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 25, de 1956 (de autoria do Senador
Mendonça Clark), que dispõe sôbre pagamento de
auxílios e subvenções, tendo Pareceres Favoráveis,
sob ns. 650 a 653, de 1959, das Comissões: de
Constituição
e
Justiça;
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas; de Segurança
Nacional e de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 21 horas e 35
minutos.

160ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Calado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.

acham-se

Coimbra Bueno.
Tutano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Venoso.
Francisco Gallotti.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Guido Mondin. – (52).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, procede à
leitura da Ata da Sessão anterior, que, posta em.
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Da Câmara dos Deputados, sob números
1.927, 1.928, 1.932 e 1.934, encaminhando
autógrafos dos seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 123, DE 1959
(Nº 2.588-B-1957, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir
o crédito especial de Cr$ 500.000,00 para
auxiliar
a
Federação
das
Cooperativas
de Produtores de Mate a realizar
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o II Congresso
Ervateiro.

Brasileiro

de

Cooperativismo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 500,000,00 (quinhentos mil
cruzeiros) como auxílio à Federação das
Cooperativas de Produtores de Mate "Paraná", para,
aliada às federações "Santa Catarina", "Rio
grandense" e "Amambaí", de Mato Grosso, realizar o
II Congresso Brasileiro de Cooperativismo Ervateiro,
em Curitiba.
Art. 2º A União entregará a referida
importância à, Federação das Cooperativas de
Produtores de Mate "Paraná", que prestará contas
de sua aplicação ao Serviço de Economia Rural do
Ministério da Agricultura.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Ás Comissões de Economia e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 124, DE 1959
(Nº 4.051-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)

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.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 1959
(Nº 2.287, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Revoga o art. 2º da Lei nº 705, de 1949, os
artigos 3º e 4º da Lei nº 1.639, de 1952, e a Lei nº
2.212, de 1954.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São revogados o art. 2º da Lei nº 705,
de 10 de maio de 1949, os arts. 30 e 40 da Lei no
1.639, de 14 de julho de 1952, e a Lei nº 2.212, de
31 de maio de 1954.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Serviço Público Civil e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 126, de 1959

(Nº 226-B de 1959, na Câmara dos Deputados)
Concede pensão mensal de Cr$ 3.000,00 a
Elisa Honorato da Silva, viúva do ex-servidor federal
Denomina "Dom Pedro II", a nova ponte que
João Presciliano da Silva.
liga os Estados da Bahia e Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$
3.000.00 (três mil cruzeiros) mensais a Elisa
Honorato da Silva, viúva do ex-servidor federal João
Presciliano da Silva.
Parágrafo único. A pensão correrá à conta da
dotação orçamentária do Ministério da Fazenda,
destinada aos pensionistas da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É denominada "Dom Pedro II" a nova
ponte construída sôbre o Rio São Francisco, ligando
os Estados da Bahia e Alagoas.
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
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
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Avisos
Do Sr. Ministro da Fazenda, sob nº 640,
encaminhando
informações
referentes
ao
Requerimento nº 359, de 1959, do Sr. João
Villasbôas, nos seguintes têrmos:
Aviso nº 640 – 5-41-59.
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Ofício nº 622, de 7 de
outubro findo, com o qual V. Exa. transmitiu o
Requerimento nº 359, de 1959, em que o Sr.
Senador João Villasbôas solicita informações sôbre a
exportação de carne, de gado vacum, frigorificada ou
em conserva, tenho a honra de encaminhar a V.
Exa., cópia dos esclarecimentos prestados a respeito
pela Carteira do Comércio Exterior, cabendo
acrescentar que, relativamente ao item 3 do
mencionado requerimento, êste Ministério está
colhendo os dados necessários, para oportuno
encaminhamento a essa Casa do Congresso.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
SUEXP 59-699-Pt. 30090.
Em 26 de outubro de 1959.
Ilmo. Sr. Chefe do Gabinete do Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda.
Referimo nos ao processo número 275.872.
dêsse Ministério, motivado pelo Ofício nº 622, de 710-59, do Senado Federal, capeando o requerimento
do Senador João Villasbôas solicitando informações
a respeito da exportação de carne de gado vacum,
frigorificada ou em conserva, durante o ano em
curso.
2. Sôbre o assunto cabe-nos fazer as
seguintes considerações: as exportações de carne
de qualquer tipo foram proibidas pelo Decreto-lei nº
9.116, de 1º de abril de 1948, parcialmente revogado
pelo de nº 9.187, de 15-4-46, uma vez que por
êsse instrumento, as vendas aos mercados
externos
do
produto
oriundo
de
gado
abatido
nos
estabelecimentos
riograndenses
do sul e exportados por portos do mes-

mo Estado eram excluídas da proibição anterior,
possibilitando, assim, a comercialização externa dos
excedentes da produção gaúcha.
3. A criação e a manutenção de
organismos, em decorrência da promulgação das
Leis ns. 842, de 4-10-49, e 2.145, de 29
de dezembro de 1953, com funções específicas
de disciplinar e regular nosso intercâmbio
comercial com o exterior, veio alterar profundamente
as diretrizes que, até então, norteavaram nossa
comércio externo. A elaboração de critérios
impeditivos ou deliberatórios, principalmente no
setor exportador, era uma das principais senão
a principal atribuição da Comissão Consultiva
do Intercâmbio Comercial com o Exterior, órgão
que, de acôrdo com o art. 5º da mencionada
Lei 2.145, congregava representantes de várias
entidades
governamentais
e
das
classes
produtoras. O objetivo de sua criação foi,
naturalmente, o de dotar o País de um
organismo que pudesse, preservado o consumo
interno,
deliberar
rápidamente
sôbre
a
conveniência de ser autorizada a exportação
de determinados artigos que, não sendo
normalmente
exportáveis,
apresentassem,
em
decorrência
de
melhores
safras,
excedentes ocasionais e cuja comercialização
externa tinha de ser realizada em prazos
curtos a fim de não perderem sua oportunidade,
em
virtude
da
concorrência
de
outras
áreas.
4. Extinta a Comissão acima mencionada,
suas atribuições passaram a ser exercidas
conjuntamente
pela
Superintendência
da
Moeda e do Crédito e por esta Carteira.
Em face, entretanto, da criação da Comissão
Federal de Abastecimento e Preços e do
Conselho Coordenador do Abastecimento, e
considerando ser atribuição dêsses órgãos
assegurar o fornecimento interno de mercadorias
e serviços essenciais ao consumo do povo,
nenhuma exportação de gêneros e produtos
alimentícios de primeira necessidade vem sen-
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do concedida sem a prévia audiência dos citados
órgãos.
5.
A
reduzida
participação
(3,19%
da produção) com que as exportações de
carne
figuram
nas
estatisticas
de
nosso
comércio externo, nos autoriza a afirmar que essas
vendas não exerceram nenhuma influência na
escassez que ora se verifica no mercado interno,
ainda mais se considerarmos que os tipos
exportados, oriundos do Brasil Central, foram
sòmente os quartos dianteiros, que não são
consumidos pelas populações dessa região em face
do corte que os estabelecimentos abatedores
adotam. Os desequilíbrios que vêm afetando o
consumo ocorrem sempre no período da entre-safra
(julho-dezembro) e estão íntimamente ligados, não
só ao emagrecimento do gado, que acarreta

uma redução de 10 a 15 % no rendimento da carne,
mas também, à questão do preço do "boi em pé"
que, pela mesma razão, sofre encarecimento nessas
épocas.
6. O rebanho bovino do País apresentou forte
desenvolvimento no período de 1939 até a presente
data, superando o crescimento demográfico e
colocando-se entre os primeiros do mundo, sómente
superado pelos da Índia, EEUU e Rússia. Apesar
dêsse satisfatório incremento, a taxa de desfrute
vem-se mantendo reduzida, atingindo nos últimos
anos a apenas 10% dos abates, não permitindo,
assim,
uma
expansão
da
produção.
O
desenvolvimento das vendas externas de todos os
tipos de carnes, não ultrapassou a 3,19% da
produção, conforme demonstramos no quadro a
seguir:

Produção e exportação efetivas de carne congelada, resfriada, salmorada, em conserva, inclusive
extratos, presuntos e salsichas.
Anos
1953 .................
1954 .................
1955 .................
1956..................
1957 .................
1958 .................

Export.
Tons.
2.464
133
4.547
11.246
29.212
43.469

Produção
Tons.

Abates-nº
de cabeças

984.813
1.003.638
992.432
1.076.825
1.318.593
1.361.360

6.245.014
6.170.638
6.031.360
6.573.894
7.033.000
7.280.000

7. As exportações da espécie vêm-se
efetuando no ano em curso, e alguns embarques
realizados nos últimos meses o foram em
conseqüência do prazo de validade das licenças, que
foram concedidas até 13.8.59, data em que foi o
licenciamento suspenso, por determinação superior.
Dispusesse, entretanto, o mercado nacional, de
capacidade produtiva para atender à de manda
externa, sem prejuízo naturalmente do consumo
de nossas populações, poderia êsse produto

%
11
10
9
10
10
10

% Exp.
s/ prod.
0,25
–
0,45
1,04
2,21
3,19

constituir-se num dos principais itens de nossa
pauta
exportável,
já
que
conquistáramos
mercados tidos como fechados para nosso
artigo, em virtude da tradicionalidade dos
fornecimentos argentinos. A suspensão de
tais exportações, embora se reconheça a justeza
da medida, velo privar o país de apreciável
parcela de divisas, justamente na ocasião em que
mais imperiosa se torna a necessidade de
sua ampliação, a fim de atender à crescente pro-
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pensão interna a importar, resultante da aceleração
do processo de industrialização.
8. Quanto à relação das firmas que
realizaram,
no
ano
corrente,
exportações
efetivas
do
produto,
não
dispomos
de
tais elementos uma vez que sòmente o
Serviço de Estatística Econômica e Financei-

ra do Ministério da Fazenda, fonte apuradora
de nossas estatísticas de comércio exterior,
deve possuí-los. Contudo, relacionamos, a seguir,
as
firmas
que
obtiveram
licenças
no
decurso de janeiro a avisto, com indicação das
quantidades em toneladas e valor FOB em moeda
estrangeira.

Licenciamentos de carne bovina janeiro/agôsto de 1959.
Em conserva.
Quantidade
Toneladas

FIRMAS
Frigorifico Sul-riograndense S.A. .....................................................
Frigorífico Armour do R.G. do Sul S.A. ............................................
Frigorífico Armour do Brasil S.A. ......................................................
Frigorífico Wilson do Brasil S.A. .......................................................
S.A. Frigorífico Anglo .......................................................................
Cia Swift do Brasil S. A. ...................................................................
TOTAL..............................................................................

105
3.978
9.681
351
7.961
7.576
29.652

Valor FOB em
dólares
63.150,00
2.793.351,00
6.988.284,00
240.121,00
5.661.121,00
5.800.857,00
21.547.297,00

Congelada
FIRMAS
Frigorífico Armour do R.G. do Sul S.A. ............................................
Coop. Castilhense de Carnes e Derivados Ltda. .............................
Ind. de Carnes Sto. Antônio S.A. .....................................................
J. A. Mazillo & Cia. Ltda. ..................................................................
Frig. Três Rios S.A. ..........................................................................
Frig. Morandi S.A. ……………………………………………………….
Frig. Cruzeiro S.A. ............................................................................
Cia. Swift do Brasil S.A. ...................................................................
S.A. Inds. Matarazzo do Paraná. .....................................................
Frig. Fluminense Ltda. .....................................................................
Frig. Armour do Brasil S.A. ..............................................................
Frig. Caiapó S.A. ..............................................................................
Frig. S. Carlos do Pinhal S.A. ..........................................................
Coop. Rural Serrana Ltda. ...............................................................

Quantidade
Toneladas
157
100
470
17
80
330
1.460
1.400
113
430
59
130
246
3.322

Valores FOB em
dólares
149.216,00
47.000,00
173.400,00
6.826,00
31.200,00
128.700,00
624.799,00
724.316,00
46.695,00
150.805,00
39.126,00
50.700,00
95.450,00
1280.408,00
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Congelada

FIRMAS
Frig. T. Maia S.A ..............................................................................
Frig. Sul-riograndense S.A. ..............................................................
Frig. Anselmi S.A. – Ind. Carnes Derivador e Conservas ................
Transmarga – Transp. Marítimos de Gado Ltda ..............................
Isoldino Alves Ferreira S.A. ..............................................................
Frig. Wilson do Brasil S.A. ...............................................................
Frig. Mouran S.A. – Ind. e Com .......................................................
S.A. Firg. Anglo ................................................................................
TOTAL...................................................................................
9. Finalmente, quanto às estatísticas
solicitadas,
pertinentes
às
quantidades
de
carnes exportadas durante os primeiros nove
meses
do
ano
em
curso,
esclarecemos
que
os
elementos
mais
recentes,
levantados
pelo
Serviço
de
Estatística
Econômica
e
Financeira,
dêsse
Ministério,
referem-se ao período janeiro/julho, cujos mapas
anexamos ao presente.
10. Restituindo, em apenso, o processo
de inicio citado, valemo-nos do ensejo para
reiterar a V. Sa. os protestos de nossa
estima e aprêço. – Banco do Brasil S.A. –
Carteira de Comércio Exterior, – Alberto Teixeira
Leite. – Oeraldino Leandro Filho. – Ns.
1.986
e
1.988,
ainda
da
câmara
dos
Deputados,
comunicando
haverem
sido
aprovadas
as
emendas
do
Senado
aos
Projetos de Lei da Câmara ns. 129, de 1957,
que cria cargos isolados, de provimento
efetivo, no Magistério do Exército, e 131, de
1956, que assegura ao aluno de grau médio
gratuidade de matrícula por motivo de falecimento
de pai ou responsável.

Quantidade
Toneladas

Valor FOB em
dólares

2.631
180
449
260
112
432
2.665
77.133
22.176

988.187,00
94.305,00
185.445,00
95.603,00
35.590,00
210.685,00
1.002.195,00
3.514.276,00
9.674.927,00

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Silvestre
Péricles, por troca com o nobre Senador Attílio
Vivacqua, primeiro orador inscrito.
O SR. SILVESTRE PERICLES (*): – Sr.
Presidente, nobres Senadores, há poucos dias,
ocupei a tribuna para falar sôbre fato que me
pareceu estranho, singular: em congresso a realizarse no Rio de Janeiro, não se incluiu a Língua
Portuguêsa como oficial.
Nossos antepassados sempre sustentaram
nossa terra e nosso idioma; esta a razão principal
por que Brasil é Brasil e, com a ajuda de Deus,
continuará Brasil.
Os próprios idealistas Constituintes de 1948
estabeleceram, no art. 35 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias:
"O
Govêrno
nomeará
comissão
de
professôres, escritores e jornalistas, que opine sôbre
a denominação do idioma nacional."
_________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Banco do Brasil S.A.
Carteira de Comércio Exterior
Divisão de Estatística

Comércio Exterior do Brasil
Fonte: Ministério da Fazenda
Serviço de Estatística Econômica e Financeira
Exportação
Período: jan./jul./1959

Código

Pêso líquido
em grs.

DISCRIMINAÇÃO
País
4. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS
Carnes Frescas, frigoríficadas ou congeladas
De Boi, congelada ..............................................................................................
Alemanha Ocidental ....................................................................................
Bélgica-Lux ..............................................................................................
Espanha .....................................................................................................
Estados Unidos ............................................................................................
França ..........................................................................................................
Grécia ..........................................................................................................
Itália .............................................................................................................
Países Baixo.................................................................................................
Portugal .......................................................................................................
Países Unido ...............................................................................................
Suécia ..........................................................................................................
Suíça.............................................................................................................
Tchecoslováquia ..........................................................................................

40001

De Boi, resfriada ................................................................................................
Suíça ............................................................................................................

41005

De Vitela .............................................................................................................
Itália .............................................................................................................

41008

Valor
em Cruzeiros

Merc.

044
148
336
351
373
400
538
702
747
765
860
868
904
868
538

Dólar ou
equivalência
FOB

1.535.202
104.240
287.481
264.814
50.000
951
9.631.282
1.225.854
479.186
197.363
10.000
860.474
2.956.175
17.603.022
40.720
40.720

59.962,1000
4.830.100
10.797.600
12.451.000
2.263.500
43.800
349.637.780
51.490.080
21.822.124
11.396.800
510.000
46.070.900
139.111.900
710.747.684
2.885.700
2.885.700

599.621
48.301
107.976
124.510
26.235
438
3.521.599
517.540
237.197
113.968
5.100
460.709
1.391.119
7.154.313
28.857
28.857

1.001.319
57.909.500
1.001.319
57.909.500
(continua)

584.971
584.971

(continuação)

DISCRIMINAÇÃO

Código
Merc.

Dólar ou
equivalência

Pêso líquido
em grs.

em Cruzeiros
Valor

351
702

14.608
600
15.208

1.064.800
42.500
1.107.400

10.646
426
11.074

351
747

7.086.257
1.200
7.087.457

565.610.951
62.400
565.673.351

4.184.252
624
4.184.876

026
044
064
095
148
192
196
232
248
284

6.258
4.980
234.028
113.274
3.264
40.800
3.266
8.150
12.240
8.575

572.698
480.39
28.363.103
13.735.995
399.897
4.265.625
360.750
908.441
1.434.131
876.673

4.170
3.661
197.841
100.678
3.006
31.250
2.590
6.607
11.222
5.914

País

FOB

Carnes sêcas, saldadas e defumadas, não condicionadas em recipientes herméticamente
fechadas
De Boi ou vitela ......................................................................................................................
Sêca ou Charque.....................................................................................................................
Estados Unidos ................................................................................................................
Países Baixos ...................................................................................................................

41121

Salgado e em Salmoura ..........................................................................................................
Estados Unidos ................................................................................................................
Portugal ............................................................................................................................
Carnes preparadas, acondicionadas ou não em recipientes herméticamente fechados
Carnes e carnes preparadas, acondicionadas
em recipientes fechados

41127

De Boi .....................................................................................................................................
Àfrica Equatorial Francesa ......................................................................................
Alemanha Ocidental .........................................................................................................
Ants. Britânicas .................................................................................................................
Ants. Holandesas..............................................................................................................
Bélgica Lux .......................................................................................................................
Canadá Nova ....................................................................................................................
Catar .................................................................................................................................
Chipre ...............................................................................................................................
Congo Belga .....................................................................................................................
Coveite .............................................................................................................................

41224

(continua)

(continuação)
DISCRIMINAÇÃO
Dinamarca ...............................................................................................................
Egíto ........................................................................................................................
Estados Unidos ........................................................................................................
Etiópia .....................................................................................................................
Filipinas ...................................................................................................................
França .....................................................................................................................
Gana ........................................................................................................................
Gilbraltar ..................................................................................................................
Guatemala ...............................................................................................................
Guiânia Británica .....................................................................................................
Hong Kong ...............................................................................................................
Índia .........................................................................................................................
Indonésia .................................................................................................................
LIbano ......................................................................................................................
Libéria ......................................................................................................................
Sing. ........................................................................................................................
Malas .......................................................................................................................
Marrocos ..................................................................................................................
Nigéria ......................................................................................................................
Noruega ...................................................................................................................
Nova Guiné ..............................................................................................................
Oceania Amer. .........................................................................................................
Países Baixos ..........................................................................................................
Panamá ....................................................................................................................
Reino Unido .............................................................................................................
Suécia ......................................................................................................................
Suíça ........................................................................................................................
Surinam G. Hol. .......................................................................................................
Tailândia ..................................................................................................................
Trinidad ....................................................................................................................
União Sul Africana ...................................................................................................
Venezuela ................................................................................................................

Código
Merc.

País
312
320
351
354
362
373
380
384
412
418
484
496
504
558
564
590
602
648
656
664
690
702
704
765
860
868
872
876
928
968
986

Pêso líquido
em grs.
4.899
1.633
4.901.528
816
156.689
10.617
39.578
24.087
408
4.732
101.244
32.640
817
16.320
21.216
40.072
408
12.248
1.143
8.984
24.888
921.468
4.083
10.478.092
95.113
51.657
4.080
1.632
11.431
14.904
26.926
17.449.186

em Cruzeiros
Valor
447.336
168.813
501.162.374
98.353
17.340.468
1.122.564
4.242.713
2.448.145
40.307
538.927
10.308.670
4.043.976
80.619
2.014.168
2.053.196
4.939.689
52.221
1.290.388
107.357
934.535
2.704.804
88.752.676
464.633
1.001.889.712
8.878.792
5.986.994
481.209
202.536
1.159.389
1.596.982
2.997.889
1.720.398.095

Dólar ou
equivalência
FOB
3.566
1.295
3.675.486
715
126.937
8.253
28.196
17.828
311
4.008
74.976
28.523
605
14.783
18.287
34.880
383
9.564
778
6.837
19.677
639.703
3.455
7.387.170
70.504
44.465
3.587
1.520
8.324
11.830
21.945
12.635.360

Dê-se conhecimento ao Requerente
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De tal maneira estamos convencidos da
necessidade de mantermos integra nossa Língua,
que até essa disposição, talvez um tanto excessiva,
preconiza o estabelecimento definitivo do idioma
nacional.
Sr. Presidente, a 19 de outubro findo. "O
Globo" noticiou que, num congresso mundial de
Câmara Júnior – não se incluiu a Língua Portuguêsa.
Eram idiomas oficiais a francês, o inglês e o
espanhol.
Confesso que me melindrei com semelhante
atitude e perante o Senado da República fiz uma
advertência.
Há poucos dias, li no "O Jornal do Brasil", o
que se segue:
"Informam os membros da Comissão
Organizadora do congresso que tal solicitada uma
verba de auxílio estipulada em dois milhões de
cruzeiros, à Câmara dos Vereadores. Com êsse
dinheiro, a Municipalidade fará um investimento a
curtíssimo prazo, porquanto segundo cálculos da
ASTA, os 1.200 congressistas despenderão, em uma
semana, nesta Capital, com despesas pessoais,
quantia nunca inferior a 600.000 dólares. Somente
os 4% do impôsto de vendas e consignações, a
serem arrecadados sôbre os gastos individuais dos
congressistas, darão ao erário municipal 4 milhões
de cruzeiros, ou seja, o dôbro da verba pedida à
Câmara".
E mais abaixo;
"Diante das 17 urgências anteriores, a
Comissão Organizadora do, 14º Congresso
Mundial de Câmaras Júniors só encontra uma
solução a fim de que se evitem dissabores aos
congressistas e aos próprios cariocas, que levando
em consideração representar o certa-me uma
promoção turística ímpar, os Vereadores interes-

sados
nas
17
urgências
concordem
em
ceder lugar a uma espécie de super-urgência,
por
tal
forma
permitindo
a
votação
imediata
do
projeto
que
concede
a
verba-auxílio
de
dois
milhões
de
cruzeiros."
E por fim:
"Formulamos – declararam os quatro
mencionados membros da comissão organizadora –
um apêlo para que os Vereadores adotem
a solução de uma espécie de super-urgência,
pois tememos a ocorrência de um insucesso
muito constrangedor caso não recebamos a
tempo o auxilio de dois milhões da Municipalidade,
tão
interessada
quanto
nós
em
acolher
condignamente 1.200 visitantes estrangeiros da
melhor categoria."
Em vista desta notícia, Sr. Presidente,
enviei telegrama ao Presidente e Lideres da
Maioria e da Minoria da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, tendo recebido carta
do ilustre Vereador Raul Brunini, nas seguintes
têrmos:
"Ilustre Senador Silvestre Péricles.
Agradeço a gentileza de V. Exa. endereçandome o discurso pronunciado no Senado sôbre o caso
do Congresso Internacional das Câmaras Júniors,
que será realizado nos próximos; dias, em nossa
Capital.
A advertência de V. Exa. e a nossa humilde
participação, surtiram os efeitos, necessários,
conforme carta, que recebi, e que envio a V. Exa,
para satisfação do ponto de vista defendido.
Cordialmente. – Raul Brunini".
Desejo, ler também a carta do Presidente do.
XIV Congresso Mundial de Câmaras Júniors, Sr,
Peter Frankel nome um tanto suspeito,
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pois se êsse cidadão é brasileiro, devia chamar-se
Pedro e não Peter:
"limo. Sr. Vereador Raul Brunini, Câmara
Municipal do Rio de Janeiro – D.F. Presado Sr.
Vereador Raul Brunini.
Recebi informação de que V. Exa.
sugeriu
nessa
Câmara
que,
na
minha
qualidade de Presidente do XIV Congresso
Mundial
de
Câmaras
Júniors,
me
fôsse
enviado um ofício perguntando-me se a língua
portuguêsa será usada neste Congresso, que se
realizará nos dias 14 e 22 de novembro, nesta
cidade."
Até o momento, no entanto, com exceção do
Itamarati e da Combratur, as autoridades ainda não
manifestaram sua colaboração a êste Congresso,
que trará ao País mais de 1.000 delegados
estrangeiros que, além de despenderem vultosas
quantias em moeda estrangeira nesta cidade
serão, amanhã, propagandistas voluntários do
Brasil".
Sr. Presidente, faço um parêntesis. Não se
pergunta se a língua portuguêsa será usada,
conforme posteriormente explicarei. O que se quer é
que a língua portuguêsa seja declarada,
expressamente, oficial; não é usada, nem desusada,
é oficial.
Continua a missiva:
"Cumpre-me confirmar a informação que
tive o prazer de lhe prestar telefônicamente,
isto é, de que em nenhum momento se cogitou de
abolir o uso do nosso idioma nesse Congresso
e, aIém das traduções simultâneas para o
português dos discursos pronunciados, todo e
qualquer delegado que puder e quiser fazer uso da

língua estará livre de nela se expressar".
Não falo em abolir.
Declarei, em discurso nesta Casa, que no
Congresso de Bruxelas, realizado no Palácio do
Senado, e no Congresso de Paris, na Sourbonne,
nosso idioma não era oficial mas que eu me
pronunciara em português. Nosso idioma, portanto,
foi usado e traduzido. O que se deseja é transformar
o Brasil em outra Bélgica ou em outra França. O
Brasil, porém é o Brasil!
Prossegue o Sr. Peter Frankel:
"A divulgação de que os três idiomas oficiais
do Congresso são o Francês, o Inglês e o Espanhol
significa que, além do idioma país, serão
encontrados tradutores oficiais e documentação
sòmente nessas três línguas. Informação muito útil,
uma vez que deveremos receber delegados de cêrca
de 55 países falando, como é natural, os mais
diversos idiomas.
Verifica-se dêste último tópico, que os
integrantes
das
Câmaras
Júniors
estão
impressionados com a possível vinda ao Brasil, de
futuros propagandistas de nossa terra e com os lucros
e mais meia dúzia de dólares. Agem, portanto, como
se vivêssemos, na expressão de certos demagogos,
de mãos estendidas, como esmoleres. O Brasil não é
esmoler de ninguém; é rico e econômicamente um
dos maiores países. Falta-lhe apenas direção; bem
administrado, não deveria nada, a ninguém!
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite
Vossa Excelência um aparte?
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Pois não.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Segundo os
têrmos da carta que V. Exa. acaba de ler, tenho a
impressão de que, ocorrerá fato dos mais interessantes.
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Qualquer brasileiro que se manifeste no
idioma pátrio, terá seu discurso divulgado em inglês,
francês ou espanhol. É verdadeiro contrasenso.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Exato. Muito
obrigado pelo aparte de V. Exa. Para mim é
sempre um orgulho ouvi-lo, dado o valor de Vosa
Excelência.
(Lendo).
Dependerá de todos nós, portanto fazer com
que essa propaganda seja fayorável. Para isto
necessitamos urgentemente de ajuda financeira e
fazemos a V. Sa. um apêlo, para que sugira aos
seus pares nessa Câmara a votação, sem demora,
da importância de Cr$ 2.000.000,00, proposta como
ajuda para a realizaçao dêsse Congresso.
Certo de que as informações acima lhe
tenham esclarecido quanto aos objetivos do nosso
Congresso e permitindo-me contar com a sua
cooperação, firmo-me.
Mui atenciosamente.
Comité Organizador do XIV Congresso
Mundial. – Peter Frankel, Presidente.
Veja V. Exa. Sr. Presidente, o francesismo –
Comité em vez de Comissão. O Presidente devia
ser chamado de Pedro Franco, em vez de Peter
Frankel.
Há outro estrangeirismo digno de nota nesse
papel: a data impressa é em inglês – "15 th to 22nd.
November – 1959 – como lê-se na margem – "XIV
World Congress – 1959. O Congresso envia-nos
carta em inglês. Quer dizer, o Brasil está-se
transformando em anglo-saxônico e amanhã poderá
se transformar em russo.
Não posso admitir essa preponderância
de uma nação sôbre outra. Brasil é Brasil.
É
a
preponderância
das
três
potências
atômicas – Estados Unidos, Rússia e Ingla-

terra; e a própria França imortal foi relegada a
segundo plano.
Conheci pessoalmente o General De Gaulle,
mujas mãos apertei no Ministério da Guerra quando
estive na França, em 1945. Verdadeiramente
patriota, não admite a dominação do mundo pelas
três potências atômicas. Daí querer transformar, sua
pátria, também, uma potência atômica.
O Brasil deve estudar e muito para alcançar
igual poderio. Não podemos ser dirigidos; devemos
nos dirigir a nós próprios.
Antes de terminar, Sr. Presidente, lerei artigo
de "O Globo, de 7 de outubro que foi quem deu o
alarma.
"E o português?
Com grande estranheza, fomos informados de
que o Congresso das Câmaras Júniors ... (devia ser
Juniores) – que está sendo organizado com tanto
cuidado e que se realizará em novembro próximo, no
Rio de Janeiro, terá como línguas oficiais, apenas o
inglês, o francês e o espanhol, estando excluído o
idioma português.
Não concebemos tal omissão quando se trata
de um congresso realizado no Brasil.
E termina:
"Em julho de 1957, quando correram boatos
idênticos, com referência ao simpósio sôbre o curare,
"O Globo" manifestou sua estranheza ante a
possibilidade de ser o português pôsto de lado numa
reunião internacional realizada no Brasil, e os nossos
protestos
encontraram
eco
na
comissão
organizadora daquela reunião, pois o Professor
Carlos
Chagas,
presidente
da
mesma,
imediatamente determinou que o português fôsse
incluído como idioma oficial.
Esperamos
que
o
mesmo
aconteça
desta
vez,
e
que
os
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promotores do Congresso das Câmaras Júniors
não incorram nessa grave falha de organização,
que
redunda
em
injustificado
gesto
de
menosprêzo pelo idioma do País que hospeda os
delegados".
Em 19 de outubro de 1959, também "O Globo"
noticiou que o Sr. Renato Libânio, pertencente à
Comissão Organizadora dêsse conclave, declarara o
seguinte:
"Em
se
tratando
de
um
conclave
internacional – prosseguiu – não se poderia adotar
oficialmente as línguas de todos os delegados, e a
solução nos vem das Nações Unidas, que elegem
três línguas oficiais, ou sejam, o inglês, o francês e o
espanhol".
"A seguir, sob o título "As despesas
com o Congresso", prossegue a exposição do Sr.
Renato Libânio, em considerações sôbre as
despesas que serão feitas durante o conclave,
citando uma dotação que foi pedida ao Govêrno
Federal através de um crédito extraordinário
cuja aprovação ainda está dependendo da
Câmara
dos
Deputados,
embora
apoiada
pessoalmente pelo Presidente da República. A
cooperação solicitada à Municipalidade também está
ainda dependendo de aprovação da Câmara dos
Vereadores".
Diante desse fato, Sr. Presidente, e
em seguida à minha advertência do dia 20, na
sessão noturna do Senado, tomei a liberdade de
telegrafar ao Presidente da Câmara dos Deputados
e ao Sr. Presidente da República, declarando
que não poderia acreditar que a língua
portuguêsa num congresso internacional realizado
no Brasil, não fôsse oficial, e pedia providências a
êsse respeito.
Como
disse,
não
sou
xenófobo,
mas
também
não
sou
xenófilo;

sou fraternal com todos os brasileiros e estrangeiros:
somos fraternais com tôdas as Nações e amigos de
tôdas, mas não podemos estar em situação de
inferioridade perante essas potências donas do
mundo. Eu, por mim, não admito donos do mundo!
Somos todos da Igualdade, da Democracia e da
Liberdade!
Concluindo, Sr. Presidente, repetirei, para dar
cunho de beleza e de autoridade a minha
inexpressiva palavra, o célebre conceito do imortal
Rui Barbosa:
"Uma raça cujo espírito não defende o seu
solo e o seu idioma, entrega a alma ao estrangeiro
antes de ser por êle absorvida".
O conceito é de Rui! (Muito bem; Muito bem;
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador João
Villasbôas, segundo orador inscrito.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
a Bancada da União Democrática Nacional, nesta
Casa, através da palavra daquele a quem honra com
sua liderança, vem trazer ao conhecimento do
Senado e, conseqüentemente, da Nação, que ontem,
em memorável Convenção política, a União
Democrática Nacional escolheu candidatos à
Presidência e Vice-Presidência da República, para o
próximo qüinqüênio, respectivamente os Srs. Jânio
Quadros e Leandro Maciel.
Sr. Presidente, reunião do meu Partido
assumiu as proporções de acontecimento histórico.
Jamais se assistiu a uma convenção partidária que
atraísse a atenção unânime e a expectativa
generalizada da Nação. O recinto do velho
Pálacio Tiradentes foi insuficiente para conter os
que se interessavam, o eleitorado livre desta
grande Capital, desejoso de assistir a Assembléia

– 244 –
memorável. Durante dois dias a população carioca
procurou aquela Casa do Congresso, e os que não
puderam entrar no recinto daquele Palácio,
espalharam-se pelos seus arredores e ali
permanaceram horas a fio, durante dois dias
consecutivos, na expectativa do grandioso
pronunciamento político.
A outra parte da população desta Capital e,
notadamente, a do País, enfim, tôda a população
brasileira, ávida em conhecer os resultados daquela
Convenção, debruçava-se nos aparelhos de rádio,
com o coração palpitante de emoção, na expectativa
da decisão final. E esta veio, Sr. Presidente, com a
escolha e a indicação ao eleitorado nacional dos
nomes de Jânio Quadros para Presidente da
República e Leandro Maciel para Vice-Presidente.
Nessa Convenção exercitou-se a mais
vigorosa, perfeita e louvável prática da democracia, a
começar pela escolha de um candidato à Presidência
da República que não sai dos quadros partidários da
União Democrática Nacional. Foi ela buscá-lo na
opinião pública, no pensamento do povo, na
indicacão popular; e o fêz, Sr. Presidente, porque
êsse homem, nos vários postos políticos eletivos que
exerceu – a vereança, a Prefeitura, o mandato de
Deputado e o Govêrno de São Paulo que deixou há
pouco
tempo
–
demonstrou
enquadrar-se
precisamente nas normas, nos princípios e no
programa da União Democrática Nacional.
É o candidato do nosso Partido pelo
lastro que traz de honestidade, honradez e respeito
ao direito e pela obra realizada em São Paulo,
elevando-o da situação em que caíra, através dos
dois Governos que o antecederam, libertando-o do
descrédito e da agonia financeira, em que o
encontrava, para conduzi-lo à prosperidade em que
se encontra.
Sr.
Presidente,
foi
êsse
lastro
de
realizações
positivas
que
o
creden-

ciaram como o administrador consciente o patriota
de escol, o estadista consagrado; foram êsses atos
de governante que se derramando pela vastidão da
nossa Pátria, despertaram, no coração de cada
brasileiro, a esperança de que êle possa, realmente,
repetir no Govêrno do Brasil o que realizou naquele
grande Estado.
Sr. Presidente, nós, da União Democrática
Nacional, não adotamos essa candidatura Jânio
Quadros ùnicamente porque a orientação de S. Exa.
no Govêrno de São Paulo e mais cargos eletivos que
exerceu se afinasse, precisamente, com a diretriz
programática do nosso Partido, mas ainda porque o
nosso candidato está, hoje, na alma e no coração da
Pátria Brasileira.
De tôda parte se levanta, uníssona, a voz do
eleitorado nacional, conclamando o País a levar à
Presidência da República êsse eminente brasileiro,
que hoje representa, em meio à descrença
generalizada, uma esperança nova para o povo – o
povo que sofre, o povo que está fatigado de tanto
padecer, o povo que tudo perdeu desde o valor da
moeda até a possibilidade de viver e, quase diria, de
morrer; pois até o pano da mortalha, cujo preço, há
dez anos era de sete cruzeiros, subiu hoje vinte
vêzes mais.
Nem mesmo morrer se pode, neste País,
devido à elevação astronômica do custo das últimas
necessidades de um cadáver.
Jânio representa, para tôda gente, a
derradeira esperança de um povo que tudo perdeu
sob os maus governos, menos a fé nos sagrados
destinos da Pátria e na sua redenção por aquêle
que, sem nada prometer, encarna a convicção
nacional de um retôrno feliz da prosperidade, de
alegria e de felicidade aos lares.
Sr. Presidente, meu Partido ali ou nesta
chapa ao nome de Jânio Quadros, como seu
companheiro na disputa da vota universal, essa
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personalidade que no Norte do Brasil, no govêrno do
menor dos nossos Estados, impôs-se como figura
completa de estadista pela retidão dos seus
princípios democráticos, pela moralidade dos seus
métodos de administração pública – que é Leandro
Maciel.
Nesta
como
na
outra
Casa
do
Congresso, deixou êle a sua passagem marcada
por trabalhos meritórios que honram os nossos
Anais.
Nesta
hora
anuncio,
desta
tribuna,
que iniciamos, no País uma revolução. Não a
revolução pela baioneta, pelos tanques, pelas
metralhadoras
ou
pelos
canhões;
não
a
revolução que deixa rastros de sangue, de
lágrimas, de dor, de luto e de orfandade,
mas, sim, a revolução democrática, pelo voto
popular.
Iniciamos, hoje, a caminhada cívica, não
conduzindo o povo, mas por êle impulsionados, a fim
de levar Jânio Quadros à Presidência da República e
Leandro Maciel à Vice-Presidência.
Como homenagem a êsses dois ilustres
brasileiros, requeiro a transcrição, nos Anais do
Senado, dos notáveis discursos por S. Exas.
pronunciados na sessão de encerramento da
Convenção da União Democrática Nacional.
Espero, outrossim, que a alegria demonstrada
nest'hora, em tôda a extensão de nossa Pátria,
pelo lançamento dessas candidaturas, continue
cada vez mais acentuada, cada vez mais
entusiasta, cada vez mais vibrante, até a aurora
de 3 de outubro de 1960, quando o sufrágio
popular coroará a escolha dêsses dois eminentes
homens públicos para as mais altas curuis da
País. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 413, DE 1959
Sr. Presidente:
Requeremos, nos têrmos do artigo 212, nº IV,
alínea "y" do Regimento Interno, a transcrição nos
"Anais do Senado", dos discursos anexos,
pronunciados ontem, perante a Convenção Nacional
da União Democrática Nacional, pelos candidatos
dêsse Partido à Presidência e Vice-Presidência da
República, no próximo qüinqüênio, respectivamente,
Srs. Jânio Quadros e Leandro Maciel.
Sala das Sessões em 9 de novembro de 1959.
– João Villasbôas. – Fernando Corrêa. – Irineu
Bornhausen. – Ovídio Teixeira. – Novaes Filho. –
Afonso Arinos. – Fernandes Távora. – Daniel krieger.
– Sérgio Marinho. – Reginaldo Fernandes. – Joaquim
Parente. – Heribaldo Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que
acaba de ser lido, por ter número suficiente de
assinaturas, dispensa apoiamento.
Não ultrapassando a matéria, cuja transcrição
se requer, o limite de páginas do Diário do
Congresso previsto no parágrafo único do art. 202 do
Regimento Interno, o requerimento não irá à
Comissão Diretora: será votado ao final da Ordem do
Dia.
Continua a hora do Expediente.
Não há outro orador inscrito. (Pausa).
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 1958 (nº 3.253, de 1957, na
Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar a
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Prefeitura Municipal de Bragança, no Estado do
Paraná, na comemoração do I Centenário de
elevação à categoria de cidade e realização de sua
1ª Exposição Agro-Industrial, tendo pareceres das
Comissões: de finanças – 1º Parecer (nº 147, de
1958), favorável ao projeto: 2º Parecer (número 425,
de 1959), favorável ao substitutivo de Plenário
(Emenda nº 1); 3º Parecer (nº 645, de 1959),
favorável à Emenda de Plenário (nº 2), nos têrmos
da subemenda que oferece; e de Constituição e
Justiça (nº 646, 1959), favorável à Emenda nº 2.
O SR. PRESIDENTE: – Havendo a Comissão
de Finanças oferecido subemenda à Emenda
numera 2, é aberta, nos têrmos do Regimento, a
discussão especial da Emenda nº 2 e respectiva
subemenda.
Em discussão a Emenda nº 2 e a respectiva
subemenda. (Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o substitutivo do projeto, sem
prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. – (Pausa).
Está aprovado. Fica prejudicado o projeto.
É o seguinte o substitutivo aprovado:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), sendo Cr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para auxiliar a
Prefeitura Municipal de Bragança, no Estado do
Pará, na comemoração do I Centenário da elevação
da referida localidade à categoria de cidade e
realização de sua 1ª Exposição Agro-Industrial; Cr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para auxiliar a
Prefeitura Municipal de Guimarães, no Estado do
Maranhão, nas comemorações do Centenário do
mesmo Município, devendo a aplicação fazer-se em
obras públicas e benfeitorias.
Art. 2º O crédito a que se refere o artigo
anterior, registrado no Tribunal de Contas e
distribuído ao Tesouro Nacional, será entregue, nas
parcelas respectivas, às Prefeituras Municipais a que
se destina, para aplicação.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as diposições em contrário".
É o seguinte o projeto prejudicado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 56, DE 1958
(Nº 3.253-B de 1957, na Câmara dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
1.000.000,00, para auxiliar a Prefeitura Municipal de
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Bragança, no Estado do Pará, na comemoração do I
"Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Centenário de elevação à categoria de cidade e
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ realização de sua I Exposição Agro-Industrial.
2.000.000,00, para auxiliar as Prefeituras Municipais
O Congresso Nacional decreta:
de Bragança, no Estado do Pará e Guimarães, no
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
Estado do Maranhão, nas comemorações que
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de
específica.
SUSTITUTIVO INTEGRAL
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Cr$ 1.000.00,00 (um milhão de cruzeiros), para
auxiliar a Prefeitura Municipal de Bragança, no
Estado do Pará, na comemoração do Primeiro
Centenário de elevação à categoria de cidade e a
realização de sua Primeira Exposição AgroIndustrial.
Art. 2º O crédito especial, a que se refere o
artigo 1º, será registrado no Tribunal de Contas,
distribuído ao Tesouro Nacional e entregue à
Prefeitura Municipal de Bragança, a quem cabe a
aplicação do mesmo.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
subemenda à Emenda nº 2. Os Srs. Senadores que
a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada. Fica prejudicada a emenda.
É a seguinte a subemenda aprovada:
Subemenda
Substitua-se pelo seguinte:
Ao artigo 1º do substitutivo, onde se diz:
"Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros)
para auxiliar à Prefeitura Municipal de Bragança, no
Estado do Pará, na comemoração do I Centenário
da elevação da referida localidade à categoria de
cidade e realização da sua 1ª Exposição AgroIndustrial".
Diga-se:
"Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros)
para, em comemoração ao I Centenário da cidade de
Bragança, no Estado do Pará, ser construído, pela
respectiva Prefeitura Municipal, o pavilhão "Álvaro de
Souza", anexa ao Grupo Escolar "Monsenhor
Mâncio".

É a seguinte a emenda prejudicada:
EMENDA Nº 2
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1956.
Inclua-se o seguinte artigo:
Artigo – O crédito de um milhão de cruzeiros
destinado à Preifeitura Municipal de Bragança será
empregado na construção de um pavilhão anexo ao
Grupo Escolar Monsenhor Mâncio e que terá a
denominação de Álvaro de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação para a Redação Final.
Votação, em primeira discussão, do Projeto de
Entenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera
dispositivos constitucionais referentes à localização
da Capital Federal, a fim de possibilitar a sua
transferência para Brasília, tendo pareceres da
Comissão Especial I – Sôbre o projeto (nº 230, de
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do
art. 20, 63 e art. 8º (com o voto em separado do Sr.
Attílio Vivacqua); II – Sôbre os substitutivos de
Plenário – 507, de 1959, favorável, em parte (com
voto em separado do Sr. Senador Attílio Vivacqua).
O SR. PRESIDENTE: – A votação será
nominal, devendo responder "sim" os Srs. Senadores
que aprovam o projeto e "não" os que o rejeitam.
A votação só será considerada válida se a ela
responderem 32 Srs. Senadores.
O Sr. Primeiro Secretário vai proceder à
chamada.
Procede-se à chamada.
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.
Senadores:
Mourão Vieira.
Lameira Bittencourt.
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Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Menezes Pimentel.
Ruy Carneiro.
Barros Carvalho.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Ovídio Teixeira.
Ary Viana.
Arlindo Rodrigues.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Taciano de Mello.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti. (19)
Respondem à chamada e votam "Não" os Srs.
Senadores:
Joaquim Parente.
Fernandes Távora.
Novaes Filho.
Heribaldo Vieira.
João Villasbôas.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger. (7)
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à
chamada 26 Senhores Senadores. Votaram "sim" 19
Senhores Senadores e "não" 7.
Não há número.
O projeto constará da Ordem do Dia da
próxima sessão ordinária.
Durante a votação da matéria constante do II item
da Ordem do Dia, o Sr. Filinto Müller deixa a cadeira da
Presidência, assumindo-a o Sr. Cunha Mello.

Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 216, de 1953 (número 4.981,
de 1954, da Câmara dos Deputados), que
autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 25.000.000,00, destinado à regularização
de
despesas
da
Superintendência
das
Emprêsas
Incorporadas
ao
Patrimônio
Nacional, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns.
12, de 1958 e 569, de 1959, da Comissão de
Finanças.
Sôbre
lido.

O

a

SR.
PRESIDENTE:
mesa requerimento que vai

–
ser

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 414, DE 1959

Nos têrmos dos artigos 212, letra l, e 274,
letra b, do Regimento Interno, requeremos
adiamento da discussão do Projeto de Lei da
Câmara nº 216, de 1959, a fim de ser feita na sessão
de 17 do corrente.
Sala das Sessões, em 9 de novembro
de 1959. – Lameira Bittencourt e Francisco
Gallotti.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Por
falta
de
número
deixo
de
submeter
o
requerimento à votação, ficando o mesmo
prejudicado.
Em discussão o projeto.
Se
nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada. A matéria deixa de ser votada
Discussão única do Projeto de Resolução nº
26, de 1959, da Comissão Diretora, que concede por falta de número.
aponsentadoria a Luiza Berg Cabral, taquígrafa
revisora da Secretaria do Senado Federal.
Continuação da primeira discussão do
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
dispõe sôbre a franquia postal telegráfica para
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar os Partidos Políticos Nacionais (apresentado
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
pelo Senador Caiado de Castro), tendo pareceres:
Está encerrada. A matéria deixa de ser votada da Comissão de Constituiçdo e Justiça – 1º
por falta de número.
Parecer – nº 133, de 1959, pela inconstitucionali-
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dade do projeto; 2º Parecer – nº 575, de 1959,
pela constitucionalidade do substitutivo oferecido
em Plenário, exceto quanto ao parágrafo único do
seu artigo 1º, e quanto ao mérito, pela sua
inconveniência (com voto em separado do
Senador Lima Guimarães) – parecer aprovado na
sessão de 29-10-59, no tocante ao aspecto
constitucional da matéria; da Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, nº
576, de 1959, favorável ao substitutivo, com a
Emenda que oferece de nº 2; da Comissão de
Finanças, nº 577, de 1959, contrário aos
arts. 5º a 9º do substitutivo e ao item a da
Emenda nº 2; favorável ao item b da emenda nº
2; deixa de se pronunciar sôbre os artigos 1º a 4º
do substitutivo declarando escapar o assunto à
sua competência e apresenta nova Emenda sob
nº 3.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 415, DE 1959

Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 25, de 1956, (de autoria do Senador
Mendonça Clark), que dispõe sôbre pagamento de
auxílios e subvenções, tendo Pareceres Favoráveis,
sob ns. 850 a 853, de 1959, das Comissões: de
Constituição
e
Justiça;
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas; de Segurança
Nacional e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada. A matéria deixa de ser votada
por falta de número. (Pausa).
Em discussão o Requerimento nº 413 do
nobre Senador João Villasbôas e outros Senhores
Senadores, lido na hora do Expediente, sôbre a
transcrição nos "Anais do Senado" dos discursos
pronunciados ontem, perante a Convenção Nacional
da União Democrática Nacional, pelos candidatos
dêsse Partido à Presidência e Vice-Presidência da
República, no próximo qüinqüênio, respectivamente
Srs. Jânio Quadros e Leandro Maciel.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente,
peço a palavra nos têrmos do regimento.
O SR. PRESIDENTE: – Havendo o nobre
Senador Daniel Krieger solicitado a palavra é adiada
a votação do requerimento.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão.
Convoco os Senhores Senadores para uma
sessão extraordinária, hoje, às 21 horas, com a
seguinte:

Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274,
letra
a,
do
Regimento
Interno,
requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 7, de 1959, a fim de que sôbre
êle seja ouvido o Ministério da Viação e Obras
Públicas.
Sala das Sessões, em 9 de nevembro de
1959. – Francisco Gallotti.
ORDEM DO DIA
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Por
falta de número a votação do requerimento
1 – Votação, em discussão única, do Projeto
fica adiada para a próxima sessão, e, de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-59, na
conseqüentemente, também a discussão do Câmara dos Deputados) que estima a Receita e fixa
projeto.
a Despesa da União para o exercício financeiro
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de 1960 – Anexo nº 4 – Subanexo 4.01 – Poder
Executivo – Presidência da República, tendo
pareceres, da Comissão de Finanças, 1º Parecer (nº
626, de 1959) favorável ao projeto e às Emendas ns.
1 e 2 e oferecendo as de ns. 3-CF e 4-CF; 2º
Parecer (nº 687, de 1959) favorável às Emendas de
Plenário ns. 5 e 6).
2 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara dos Deputados),
que estima a Receita e fixa Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder
Executivo – Subanexo 4.02 – Departamento
Administrativo do Serviço Público (redação oferecida
pela Comissão de Finanças em seu Parecer nº 663,
de 1959.
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara
dos Deputados) que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo nº 4 – Subanexo 4.15 – Poder
Executivo – Ministério da Fazenda, tendo Parecer,
sob nº 685, de 1959, da Comissão de Finanças
favorável ao projeto, às Emendas de ns. 1 a 26 e
oferecendo novas Emendas de ns. 27-CF e 50-CF.
4 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Resolução nº 26, de 1959, da Comissão Diretora,
que concede aposentadoria a Luiza Berg Cabral,
Taquigrafa Revisora do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
5 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 216, de 1955, (nº 4.891, de
1954, na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o crédito especial de Cr$ 25.000.000,00, destinado à
regularização de despesas da Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 12, de 1958 e
569, de 1959, na Comissão de Finanças.

6 – Continuação da primeira discussão do
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que dispõe
sôbre a franquia postal telegráfica para os Partidos
Políticos Nacionais (apresentado pelo Senador
Caiado de Castro), tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça: 1º Parecer – nº 133, de 1959,
pela inconstitucionalidade do projeto; 2º Parecer – nº
575, de 1959, pela constitucionalidade do substitutivo
oferecido em Plenário exceto quanto ao parágrafo
único do seu artigo 1º, e quanto ao mérito, pela sua
inconveniência (com voto em separado do Senador
Lima Guimarães) – parecer aprovado na sessão de
29-10-59, no tocante ao aspecto constitucional da
matéria; – da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, nº 576, de 1959,
favorável ao substitutivo, com a Emenda que oferece
de nº 2; – da Comissão de Finanças, nº 577, de
1959, contrário aos arts. 5º a 9º do substitutivo e ao
item a da Emenda nº 2; favorável ao item b da
Emenda nº 2; deixa de se pronunciar sôbre os arts.
1º e 4º do substitutivo, declarando escapar o assunto
à sua competência e apresenta nova Emenda sob nº
3.
7 – Votação, em primeira discussão, do
Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1956 (de autoria
do Senador Mendonça Clark), que dispõe sôbre
pagamento de auxílios e subvenções, tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 650 a 653, de 1959,
das Comissões de Constituição e Justiça, de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas: de
Segurança Nacional e de Finanças.
8 – Discussão única do Requerimento nº 413,
de 1959, do Sr. João Villasbôas e outros Srs.
Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, dos discursos proferidos em 8 do mês em
curso, perante a Convenção Nacional da União
Democrática Nacional, pelos candidatos dêsse
Partido à Presidência e à Vice-Presidência da
República no próximo qüinqüênio.
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9 – Continuação da discussão única do
Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 1959, que
aprova a participação do Brasil na Convenção
de 25 de julho de 1951, relativa ao Estatuto dos
refugiados, assinada pelo Brasil a 15 de julho
de 1952, tendo pareceres das Comissões: de
Constituição e Justiça: 1º Parecer (nº 615, de
1959), favorável ao projeto; 2º Parecer

(nº 676, de 1959), considerando de substância, e
não de redação, a emenda oferecida pela Comissão
de Relações Exteriores; de Relações Exteriores (nº
616, de 1959) favorável ao projeto, com a Emenda
que oferece nº 1-CRE.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e
25 minutos.

161ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Ás 21 horas, acham-se presentes os Srs.
Taciano de Mello.
Senadores:
João Villasbôas.
Mourão Vieira.
Filinto Müller.
Cunha Mello.
Fernando Corrêa.
Lameira Bittencourt.
Gaspar Velloso.
Lobão da Silveira.
Francisco Gallotti.
Victorino Freire.
Saulo Ramos.
Sebastião Archer.
Irineu Bornhausen.
Eugênia de Barros.
Leônidas Mello.
Daniel Krieger.
Mathias Olympio.
Guido Mondin. – (48) .
Joaquim Parente.
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
Fausto Cabral.
acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores.
Fernandes Távora.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Menezes Pimentel.
Vai ser lida a Ata.
Sérgio Marinho.
O Sr. Mathias Olympio, 1º Suplente, servindo
Reginaldo Fernandes.
de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
Argemiro de Figueiredo.
anterior, que, posta em discussão, é, sem debate
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
aprovada.
Jarbas Maranhão.
O Sr. Cunha Mello, 1º Secretária, lê o
Barros Carvalho.
seguinte:
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
EXPEDIENTE
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Ofícios
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Da Câmara dos Deputados, sob números
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
1.982 e 1.936, encaminhando autógrafos dos
Ary Vianna.
seguintes:
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Miguel Couto.
Nº 127, DE 1959
Caiado de Castro.
Afonso Arinos.
(Nº 4.169-C, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Autoriza
o
Poder
Executivo
a
Milton Campos.
Coimbra Bueno.
abrir
o
crédito
especial
de
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Cr$ 3.000.000,00, para atender a despesas com o
Campeonato Mundial de Vela, da Classe Snipe, a publicação, revogadas as disposições em contrário.
realizar-se em Pôrto Alegre.
Às Comissões de Saúde e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
O Congresso Nacional decreta:
Expediente.
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito orador inscrito.
especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Senhor
cruzeiros), para auxiliar o Clube dos Jangadeiros, de Presidente, Srs. Senadores, regressei, ontem, da
Pôrto Alegre, nas despesas com o Campeonato Bahia, onde fui a convite de amigos e, sobretudo,
Mundial de Vela, da Classe Snipe, a ser realizado para ter contacto com os operários a quem fiz uma
nessa cidade, em 1959.
exposição sôbre a Lei Orgânica da Providência
Parágrafo
único.
Êsse
crédito
será Social, o Projeto que Regulamenta o Direito de
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas Greve e o que Regula a Participação dos
e distribuído à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional Trabalhadores nos Lucros das Emprêsas.
no Rio Grande do Sul.
A minha presença na tribuna não é, porém,
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua para tratar dêsses assuntos e sim de um bem mais
publicação, revogadas as disposições em contrário. grave – a sêca – que assola o meu Estado.
Tive ensejo, Sr. Presidente, de participar de
À Comissão de Finanças.
uma reunião no Palácio da Aclamação, presidida pelo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Governador interino, Dr. Orlando Moscoso, à qual
Nº 128, DE 1959
estavam presentes os Diretores do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas do Departamento
(Nº 3.399-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) de Estradas de Rodagem e de outros setores.
Secretários de Estado, Deputadas Estaduais e
Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito Federais. Ouvi o relato dramático da situação que
especial de Cr$ 3.000.000,00, em favor do Hospital atravessa a Bahia com quarenta e nove Municípios
abastecidos, diàriamente, por carros-pipa, situação de
Espírita André Luís, de Belo Horizonte.
fome que, em conseqüência grassa nesses
O Congresso Nacional decreta:
Municípios e até de mortes, pois os veículos, em
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, número reduzido, que transportam a água são
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ tomados de assalto, tornando-se impossível satisfazer
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), para a todos.
auxiliar a construção e o aparelhamento do Hospital
Espírita André Luís, de Belo Horizonte, Estado de __________________
Minas Gerais.
(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O Diretor do DNOCS revelou ao Vice-Governador
do Estado, em minha presença, que o Departamento
não mais dispõe de recursos para atender à urgente
necessidade das populações flageladas.
Cabe-me, portanto, neste instante, dirigir
veemente apêlo ao Sr. Presidente da República,
para que proporcione meios de assistência à Bahia.
Se há Estado com direito de apelar para o Govêrno
da República é a Bahia que tanto concorre com
divisas para a União e, em conseqüência, para o
desenvolvimento da economia nacional.
O cacau, figura na pauta de exportação como
segundo produto; ainda no ano passado, as vendas
realizadas para o Exterior montaram a cêrca de 170
milhões de dólares. Nada, entretanto, pràticamente,
recebeu a Bahia em troca do concurso que tem prestado
ao desenvolvimento da nossa pauta de exportação.
Principal produtor de petróleo mamona e fumo
e ocupando o segundo lugar na produção do sisal,
além de contar com mais vinte e oito produtos de
exportação, meu Estado vê-se a braços, neste
instante, com crise terrível de ordem financeira, cujas
conseqüências são agravadas pela estiagem.
O Governador Juracy Magalhães – eleito não
sòmente pela União Democrática Nacional, que não
teria, sozinha, fôrça suficiente para o levar ao poder,
mas com o concurso de quase todos os partidos da
minha terra – tem procurado, dentro do possível,
atender a urgentes solicitações, máxime dos
Municípios do Nordeste baiano; porém não dispõe de
meios para tomar as providências cabíveis, sequer no
que toca à própria assistência social e à manutenção
dos hospitais e ambulatórios. Em verdade, não lhe foi
possível ainda equilibrar o orçamento do Estado.
Por
outro
lado,
em
reunião
da
Federação
das
Associações
Rurais

do meu Estado, expus o propósito da Comissão
Especial de Estudo da Política de Produção e
Exportação do Senado, de concorrer tanto quanto
possível, para o desenvolvimento das lavouras de
subsistência.
Confrontei a situação do Distrito Federal e da
Bahia no que se refere ao abastecimento e que, lá,
certos gêneros custam muito mais caro que aqui.
Confessemos: há grande desânimo do povo, devido
à desenfreada e contínua ascensão do custo de vida.
No contato que mantive com as associações
rurais, além da descrição, que me fizeram os
agricultores, das dificuldades que atravessa o
Estado, ouvi muitas queixas, principalmente sôbre o
crédito agrícola, tão necessário àqueles que se
dedicam ao amanho da terra. Êste assunto foi objeto
de constante debate. Infelizmente – temos de
confessar – a carteira de Crédito Agrícola do Banco
do Brasil ainda financia a juros muito altos e a prazos
muito curtos. O pior é que só têm sido atendidos os
grandes agricultores e industriais. Eis a causa do
desnível que tantas vêzes temos apontado desta
tribuna, entre desenvolvimento industrial e o atraso
da economia agrícola, porque o dinheiro é difícil,
caro e os juros muitas vêzes – não é exagêro dizê-lo
– são juros de onzena.
Cotejando a atitude do Governador de São
Paulo, que recentemente elaborou plano de
assistência aos agricultores e estabeleceu não seriam
os juros de empréstimos e financiamentos a essa
atividade, superiores a 4% com as taxas cobradas
pela instituição oficial, o Banco do Brasil, verifico
atingirem estas a dez e doze por cento. Acresce que,
no final, essas taxas são ainda maiores, em virtude
dos adicionais resultantes de comissões, selos e
outras exigências.

– 255 –
Observei também, na proveitosa reunião da
Federaçãi das Associações Rurais, que as lavouras
de subsistência – feijão, milho, arroz – diminuíram,
sensìvelmente no ano passado e neste ano, em
conseqüência da estiagem em vários municípios
produtores de cereais e leguminosas.
Eis por que, na Comissão Especial de Estudos
da Política de Produção e Exportação, conversava
eu, há poucos dias, com o Relator geral, o nobre
Senador Gaspar Velloso, sôbre um plano que seria
levado a efeito, como concurso do Senado em
colaboração com o Ministério da Agricultura, o
Escritório Técnico de Agricultura, a Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, o
Serviço Social Rural bem como o Departamento de
Produção Vegetal do Ministério da Agricultura, no
sentido de, mediante acôrdo prèviamente autorizado
por aquêle Ministério, criar-se, nos Estados setor
especializado, com o objetivo de assistir diretamente
à agricultura, através das Federações e Associações
Rurais. O plano teria dois aspectos: nacional e
regional. O segundo preveria a colaboração imediata
dos agricultores que possuirem propriedades mais
próximas dos centros de consumo. Na Bahia, por
exemplo, a região mais apropriada para o
desenvolvimento e o plantio das lavouras de
subsistência seria o Recôncavo Baiano. A
colaboração dos agricultores consistiria em
dedicarem-se ao plantio da cana-de-açúcar, lavoura
das mais antigas, na qual labutam agregados que
utilizam máquinas agrícolas – dispõem de condições
especiais e de solo magnífico para a lavoura de
subsistência – o massapê baiano. Os fazendeiros
cederiam, no mínimo, de três a cinco hectares de
suas propriedades e os órgãos de colaboração
forneceriam máquinas agrícolas e os téc-

nicos. As terras seriam revolvidas, cercadas e
plantadas e entregues ao agricultor que se
comprometesse, não apenas a cuidar da lavoura,
mas a vender a colheita de arroz, feijão e milho pelo
preço de custo, primeiramente a seus agregados e,
com pequena margem de lucro, na vila ou mercado
mais próximo. Os excedentes seriam então
encaminhados, para Salvador, onde êsse mesmo
órgão se incumbiria de seu transporte.
Na zona do Recôncavo baiano, de laovura
canavieira, possuímos duzentas e sessenta
propriedades agrícolas. Se cada agricultor cedesse
para plantio cinco hectares, teríamos mais de mil
hectares na região mais próxima da capital, onde há
facilidade de transporte rodoviário, marítimo e
ferroviário. Poderíamos, então, abastecer com a
maior facilidade, porque a manutenção da lavoura
ficaria a cargo do proprietário agrícola, que não
despenderia qualquer recurso: pagaria após a
colheita o serviço moto-mecanizado realizado em
suas terras.
Calculamos, só na área do Recôncavo umas
duzentas e cinqüenta propriedades; concordando
cada agricultor em ceder cinco hectares, aí teríamos
mil e tantos hectares de Iavoura de subsistência –
milho, feijão, arroz e mandioca.
Êste plano já se encontra pronto. Foi elaborado
pela Comissão Especial de Estudos da Política de
Produção e Exportação do Senado e, dentro em breve,
será submetido ao exame do Exmo. Sr. Ministro da
Agricultura, que autorizou mesmo aos seus técnicos
que colaborassem diretamente com a comissão
Especial de Estudos da Política de Produção e
Exportação do Senado. Assim, poderíamos amenizar,
de maneira prática e real, em colaboração direta
com
os
agricultores,
a
crise
que
esta-
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mos assistindo sobretudo no setor da lavoura de
subsistência.
Creia V. Exa., Sr. Presidente: manuseando o
extraordinário relatório do Conselho Nacional de
Economia lá encontramos que, o ano passado, na
região Norte e Nordeste, houve decréscimo na
lavoura de subsistência que variou de 8 a 48%,
enquanto no Sul houve um acréscimo de apenas 5%.
Êsse desequilíbrio é que está ocasionando a crise no
setor do abastecimento.
Dir-se-á que não só os gêneros de primeira
necessidade estão contribuindo para essa situação de
crise, mas também, e especialmente, a carne bovina.
Infelizmente, filas e mais filas, se formam, tanto no
Distrito Federal como nos Estados, para aquisição
dêsse alimento indispensável à mesa do brasileiro.
Sr. Presidente, antes de ser substituído o
General Ururahy Magalhães, muitas vêzes adverti
desta tribuna, que a questão não era substituir os
dirigentes da COFAP e sim, promover, o quanto
antes, o aumento da produção. Aumentar-se a
produção é criar-se condições para a concorrência;
criar-se condições para a concorrência é promoverse o barateamento dos preços.
Não há de ser com medidas às vêzes violentas
que iremos corrigir certos erros da nossa economia.
Na verdade, Sr. Presidente, êsses erros
comumente promanam da falta de fiscalização
àqueles que abusam e que, por isso mesmo
concorrem para a criação de crises ainda maiores –
os intermediários, os que não recuam diante da
miséria e continuam a fomentar situações como esta a
que estamos assistindo, lamentáveis, sem dúvida, que
contribuem para a rápida ascensão do custo de vida.
Aqui
permitam
V.
Exas.
um
reparo
à
orientação
do
Govêrno.

Sou amigo do ilustre Presidente Juscelino
Kubitschek. Defendo seu Govêrno, mas também lhe
reconheço algumas falhar, que aponto sempre. Uma
delas é sua grande preocupação com o incentivo ou
o estímulo ao surto industrial no País, esquecendose, em grande parte, da agricultura.
S. Exa. está descapitalizando, não há negar,
ao setor agropecuário em favor da industrialização
do País.
Ainda há tempo, porém, para se corrigir essa
falha, porque os homens do campo têm muita
facilidade de recuperação, e possuímos regiões,
onde essa recuperação pode processar-se
ràpidamente, em virtude de condições climáticas
favoráveis, em virtude de boas terras, em virtude,
sobretudo da capacidade de trabalho do homem. O
que falta, entretanto, – e daqui proclamo – é o crédito
agrícola mais fácil, preferentemente ao pequeno
agricultor, que não sabe como satisfazer às
exigências do Banco do Brasil, tais como certidões
negativas e uma série de papéis, que o homem do
campo, especialmente o mais humilde, não
compreende, não aprende. Freqüentemente desiste
de solicitar, mesmo reduzido, o crédito ao Banco do
Brasil.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – V. Exa. tem
muita razão, quanto à burocracia do Banco do
Brasil, entretanto, relativamente ao Nordeste, como
V. Exa. não ignora, temos o Banco do Nordeste,
justamente para atender ao agricultor daquela zona,
em cujo meio creio estar a Bahia. Há a considerar,
ainda, com relação ao surto da industrialização, que
a V. Exa. parece uma das falhas do Govêr-
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no Juscelino Kubitschek, que os nordestinos não
podem encará-lo como falha.
A SUDENE tem a precípua preocupação de
industrializar o Nordeste atendendo a que os
nordestinos afirmam que só a indústria pode sanar a
crise do nosso País. Essa a informação que
desejava dar a Vossa Excelência.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa Excelência
deve ter observado que, quando fiz a crítica,
acentuei: só lamento se tenha dado estímulo muito
grande a êsse movimento de industrialização do
País, sem nos preocuparmos, concomitantemente,
com o desenvolvimento agrícola. Se a indústria
cresce mais que a produção da matéria-prima, sérios
embaraços terá de enfrentar.
A preocupação em industrializar o Brasil
provocou a descapitalização do campo.
O SR LIMA GUIMARÃES: – A SUDENE
recém-criada visa a industrialização do Nordeste,
sem cogitar da agricultura. Parece-nos errada essa
orientação.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não estou muito de
acôrdo com a tese da industrialização do Nordeste
que criará grandes dificuldades ao Sul. Sabe V. Exa.
que o grande mercado de São Paulo são as regiões
Norte e Nordeste.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Sem dúvida.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – As estatísticas
mostram que as exportações do grande Estado para
o exterior são relativamente pequenas, comparadas
com as para o Nordeste do País.
Assim, Sr. Presidente, se o Nordeste
chegar, realmente, a ser industrializado, teremos
criado dificuldades enormes ao comércio do
Sul.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não obstante, a
industrialização do Nordeste é a finalidade máxima
da SUDENE.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A meu ver, seria
melhor nos preocupássemos em desenvolver a
agricultura do Norte e do Nordeste, possibilitando,
com a facilidade na aquisição da matéria-prima, o
desenvolvimento rápido das indústrias do País.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que está por
se esgotar o prazo de que dispõe.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente,
termino estas considerações, com o meu apêlo ao Sr.
Presidente da República, no sentido de que ajude a
Bahia, no instante em que atravessa essa terrível crise,
em virtude da sêca que assola nosso território. É mister
– não se descuide o Govêrno do desenvolvimento
agrícola, a fim de abrir-nos o caminho tão desejado do
equilíbrio dêsses dois fatôres de progresso – a
agricultura e a indústria. (Muito bem. Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão anterior
terminou o prazo para apresentação de emendas
perante a Mesa ao Subanexo Orçamentário para
1960, nº 409, referente à Superintendência do Plano
de Valorização Econômica da Amazônia.
Nenhuma emenda foi oferecida nessa fase.
Os Srs. Senadores que desejarem emendar
êsse subanexo, poderão fazê-lo perante a Comissão
de Finanças.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-59, na
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3) Despesas de qualquer natureza com a
execução de programas regionais de abastecimento,
no que se refere à assistência técnica, elaboração de
projetos, especificações e orçamentos, inclusive
execução direta de obras de construção de mercados,
feiras permanentes e outros entrepostos de gêneros
alimentícios, em colaboração com os Estados e
Municípios, e, bem assim pagamento de pessoal
eventual, sujeito ao regime previsto na consolidação
das Leis do Trabalho, destinado a atender aos
serviços de administração, fiscalização, auxiliares ou
braçais dos mesmos mercados, mediante escala
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o salarial prèviamente submetida ao Departamento
Administrativo do Serviço Público, correndo os
subanexo sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram referidos pagamentos e demais despesas à conta de
itens próprios constantes do Plano de Aplicação de
permanecer sentados. (Pausa).
Recursos aprovados para o exercício, pelo Presidente
Está aprovado.
da República Cr$ 200.000.000,00.
É o seguinte o subanexo aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
Nº 2
1959 (nº 350-59, na Câmara) que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
4.01.02 – Presidência da República (Encargos
exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 – Gerais).
2.0.00 – Transferências
Subanexo 4.01 – Poder Executivo – Presidência
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
da República.
2.1.01 – Auxílios
(Publicado em Suplemento).
3) Entidades autárquicas
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
2) Conselho Nacional de Pesquisas
emendas.
Onde se diz:
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
Cr$ 304.500.000,00.
permanecer sentados. (Pausa).
Diga-se:
Estão aprovadas.
Cr$ 450.000.000,00.
São as seguintes as emendas aprovadas:
Nº 3
Nº 1
4.1.02 – Presidência da República (Encargos
Gerais)
1.0.00 – Custeio
2.0.00 – Transferências
1.6.00 – Encargos Diversos
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
1.6.23
–
Reaparelhamento
e
2.1.01 – Auxílios
desenvolvimento de programas, serviços e
3) Entidades autárquicas
trabalhos específicos.
Onde se diz:
Acrecente-se:
3)
Comissão
Nacional
de
Energia
12) ..................................................................... Nuclear
–
Cr$
500.000.000,00.
Câmara dos Deputados) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Subanexo 4.01
– Poder Executivo – Presidência da República,
tendo Pareceres da Comissão de Finanças:
1º Parecer (nº 626, de 1959) favorável ao projeto
e às Emendas ns. 1 e 2 e oferecendo as de ns.
3-CF e 4-CF; 2º Parecer (nº 687, de 1959)
favorável às Emendas de Plenário (números 5
e 6).
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Diga-se:
3) Comissão Nacional de Energia Nuclear –
Cr$ 1.250.000.000,00.
Nº 4
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Entidades autárquicas
Onde se lê:
1) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1) Conselho Nacional de Estatística (inclusive
Administração Geral do IBGE, Inspetorias. Regionais
de Estatística, Agências Municipais de Estatística –
Cruzeiros 500.000.000.00.
Leia-se:
1) Conselho Nacional de Estatística (inclusive
Administração Geral do IBGE, Inspetorias Regionais
de Estatística, Agências Municipais de Estatística –
Cruzeiros 560.000.000,00.
Nº 5
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos.
1) Secretaria Geral do Conselho de
Desenvolvimento (Decreto nº 38.744, de 1-2-1956).
Despesas de qualquer natureza, inclusive
elaboração de estudos, projetos e investigações
econômicas e sociais.
Onde se diz:
Cr$ 25.000.000,00.
Diga-se:
Cr$ 35.000.000,00.
Nº6
Projeto nº 350-B de 1959
Anexo 4 – Poder Executivo
4.01
–
Presidência
República

4.01.02 – Presidência da República.
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílio e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
3) Entidades autárquicas
Onde se diz:
2) Núcleo de Planejamento Censitário – Cr$
25.000.000 00.
1) Abono provisório (Lei nº 3.531 de 19-1-59) –
Cruzeiros 2.345.000,00.
2) Despesas de qualquer natureza com o VII
Recenseamento
Geral
de
1960
–
Cr$
300.000.000,00.
Diga-se:
1) Despesas de qualquer natureza com o VII
Recenseamento Geral de 1960, compreendendo
distribuição e coleta dos questionários, codificação e
apuração, e administração do Serviço Nacional de
Recenseamento – Cruzeiros 754.000.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria volta à
Comissão de Finanças, para a Redação Final.
Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no
67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara dos Deputados),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder
Executivo – Subanexo 4.02 – Departamento
Administrativo do Serviço Público (redação oferecida
pela Comissão de Finanças em seu Parecer nº 663,
de 1959).

Em discussão a Redação Final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
da queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
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É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
Redação Final das emendas do Senado
Federal, ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo 4
– Poder Executivo – Subanexo 4.02 – Departamento
Administrativo do Serviço Público.
Nº 1
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.04 – Salários de mensalistas
Onde se lê:
Cr$ 47.236.600,00.
Leia-se:
Cr$ 56.236.600,00.
Nº 2
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
Onde se lê:
Cr$ 2.000.000,00.
Leia-se:
Cr$ 2.800.000,00.
Nº 3
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação.
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
e acessórios; roupas de cama, mesa e banho
Onde se lê:
Cr$ 500.000,00.
Leia-se:
Cr$ 700.000,00.
Nº4
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento
especialização de pessoal

Onde se lê:
Cr$ 3.500.000,00.
Leia-se:
Cr$ 5.500.000,00.
Nº 5
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos.
1 – Despesas de qualquer natureza e
proveniência com os trabalhos de elaboração e
execução orçamentária inclusive elaboração de
estudos, pesquisas, levantamentos estatísticos,
análises econômico-financeiro e inspeções para
acompanhamento da execução orçamentária.
Onde se lê:
Cr$ 1.000.000,00.
Leia-se:
Cr$ 1.300.000,00.
Nº 6
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos
Onde se lê:

4) Despesas de qualquer natureza
com a participação do DASP em
programas especiais junto ao
Instituto Internacional de Ciências
Administrativas em Bruxelas e a
outras entidades de Administração
Pública, nacionais e estrangeiras.....
Leia-se:

e

4) Despesas de qualquer natureza com a
participação do DASP em programas...

Cr$

1.500.00
0
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Cr$
especiais
junto
ao
Instituto
Internacional
de
Ciências
Administrativas de Bruxelas (Seção
Brasileira) e a outras entidades de
Administração Pública, nacionais e
estrangeiras .................................... 2.000.000
Nº 7
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos.
5 – Despesas de qualquer natureza com a
mecanização da elaboração e contrôle da execução
orçamentária e com o cadastro de pessoal do serviço
público.
Onde se lê:
Cr$ 1.000.000,00.
Leia-se:
Cr$ 2.000.000,00.
Nº 8
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.29 – Diversos
Cr$
1) Despesas
de
qualquer
natureza c/ a remoção do
pessoal p/ Brasília, inclusive
amortização,
aluguel
e
arrendamento de imóveis ....... 1.050.000.000
– Despesas
de
qualquer
natureza c/ a transferência
de repartições de administração
pública federal p/ Brasília,
inclusive
aquisição
de
material,
equipamentos,
reparos,
adaptações
e
construção
de
imóveis
mediante convênio c/ o Gru-

po de Trabalho de Brasília,
criado pelo Dec. nº 43.285 de
25-2-1958 ...............................
Total da Consignação
1.6.00 ......................................
Total da Verba –
0.0.00 ......................................
Total das Despesas
Ordinárias ...............................
Total Geral......................................
1959.

Cr$
400.000.000
1.450.000.000
1.450.000.000
1.450.000.000
1.450.000.000

Senado Federal, em 30 de outubro de

O SR. PRESIDENTE: – Designo para
acompanhar, na Câmara dos Deputados, o estudo
das emendas do Senado, o Sr. Senador Fernando
Corrêa.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na
Câmara dos Deputados) que estima a Receita
e fica a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Anexo nº 4 – Subanexo 4.15 –
Poder Executivo – Ministério da Fazenda, tendo
Parecer, sob nº 685, de 1959, da Comissão de
Finanças, favorável ao projeto, às Emendas de ns. 1
a 26 e oferecendo novas Emendas de ns. 27-CF e
50-CF.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Sôbre
a
mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENT0
Nº 416, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 212, letra l e 274, letra b,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959, Poder Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério da
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Fazenda, a fim de ser feita na sessão de 11 do
corrente.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de
1959. – Lameira Bittencourt.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da aprovação
do requerimento, o projeto sai da Ordem do Dia para
ser incluído na da sessão de 11 do corrente.

gratificação adicional correspondente.

Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 216, de 1955 (nº 4.891, de 1954,
da Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Executiva a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 25.000.000,00, destinado à
regularização de despesas da Superintendência das
Votação, em discussão única, do Projeto de Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
Resolução nº 26, de 1959, da Comissão Diretora, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 12, de 1958 e
que concede aposentadoria a Luiza Berg Cabral, 569, de 1959, da Comissão de Finanças.
Taquígrafa Revisora do Quadro da Secretaria do
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
Senado Federal.
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º
O SR. PRESIDENTE: – Em votação.
Secretário.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
É lido e aprovado o seguinte:
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
REQUERIMENTO
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Nº 417, DE 1959
Comissão Diretora para a Redação Final:
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
do Regimento Interno, requeiro adiamento da
Nº 26, DE 1959
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 216, de
1955, a fim de ser feita na sessão de 17 do corrente.
Sala das Sessões, em 9 de novembro de
Concede aposentadoria a Luiza Berg Cabral,
Taquigrafia Revisora, do Quadro da Secretaria do 1959. – Lameira Bittencourt.
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da
deliberação do Plenário o Projeto sai da Ordem do
O Senado Federal resolve:
Dia para ser incluído na do dia 17 do corrente.
Artigo único. É concedida aposentadoria a
Luiza Berg Cabral Taquígrafa-Revisora PL-3, nos
Continuação
da
primeira
discussão
têrmos dos artigos 184, item II da Lei nº 1.711, de 28 do Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959,
de outubro de 1952, e 1º da Resolução nº 134, de 15 que dispõe sôbre a franquia postal-telegráfica
de outubro de 1958, da Câmara dos Deputados, para os Partidos Políticos Nacionais (apresentado
combinado com o art. 2º da Resolução nº 18, de 15 pelo
Senador
Caiado
de
Castro),
tendo
de dezembro de 1950, do Senado Federal, pareceres – da Comissão de Constituição e
incorporando-se aos proventos da aposentadoria a Justiça; 1º Parecer – nº 133, de 1959, pela inconsti-
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tucionalidade do projeto; 2º Parecer nº 575,
de 1959, pela constitucionalidade do substitutivo
oferecido em Plenário, exceto quanto ao
parágrafo único do seu artigo 1º, e quanto ao mérito,
pela sua inconveniência (com voto em separado
do Senador Lima Guimarães) – parecer aprovado
na sessão de 29-10-59, no tocante ao aspecto
constitucional da materia; – da Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas,
nº 576, de 1959, favorável ao substitutivo
com emenda que oferece de número 2; – da
Comissão de Finanças; nº 577, de 1959 contrário
aos artigos 5º a 9º do substitutivo e ao item a da
emenda nº 2; favorável ao item b da emenda nº 2;
deixa de se pronunciar sôbre os artigos 1º e 4º do
substitutivo, declarando escapar o assunto à sua
competência e apresenta nova emenda sob número
3.
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão
anterior foi lido o Requerimento 415, de 1959, em
que o Sr. Senador Francisco Gallotti pedia o
adiamento da discussão do projeto, a fim de sôbre
êle ser ouvido o Ministério da Viação e Obras
Públicas.
Não houve número para a votação dêsse
requerimento, que, entretanto, não ficou prejudicado,
conforme fôra anunciado, pois a hipótese não é de
adiamento para determinado dia e sim para
diligência.
Nessas
condições,
cabe
submetê-lo
novamente à votação.
Se aprovado, a matéria sairá da Ordem
do Dia para a diligência solicitada.
Em votação, pois, o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado. O projeto é retirado da Ordem
do Dia.
Será feita a diligência requerida.
Votação, em primeira discussão, do Projeto
de Lei do Senado nº 25, de 1956 (de autoria
do Senador Mendonça Clark), que dispõe sôbre
pagamento de auxílios e subvenções, tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 650 e 653, de
1959, das Comissões de Constituição e Justiça; de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de
Segurança Nacional e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado em 1ª discussão.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 25, DE 1956
Dispõe
subvenções.

sôbre

pagamento

de

auxílios

e

Art. 1º Nenhuma subvenção será paga a
emprêsa de navegação aérea, marítima, fluvial ou
lacustre sem prévia verificação de que as respectivas
condições financeiras, econômicas e técnicas a
justificam, nos têrmos da legislação em vigor,
consideradas as linhas percorridas e as tarifas
cobradas.
Art. 2º A concessão de subvenções a
emprêsas de navegação aérea obedecerá a um
plano anual aprovado pelo Presidente da República,
mediante proposta do Ministério da Aeronáutica, e
publicado no "Diário Oficial" com a indicação
das linhas, emprêsas, número mínimo de viagens
importâncias e outros dados considerados úteis.
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Art. 3º A concessão de subvenções a
emprêsas de navegação marítima, fluvial ou lacustre
obedecerá a um plano anual aprovado pelo
Presidente da República, mediante proposta do
Ministro da Viação e Obras Públicas, e publicado no
"Diário Oficial" cara a indicação das linhas,
emprêsas, número mínimo de viagens importâncias,
critérios adotados para fixá-las e outros dados
considerados úteis.
Art. 4º Nenhuma subvenção para manter ou
desenvolver estabelecimentos de ensino será paga
sem que o mesmo seja reputado pelos órgãos
federais de ficalização de ensino, como idôneo e em
condições de funcionamento satisfatório.
Art. 5º Não se pagará subvenção a entidade
que não esteja registrada em um dos órgãos de
contrôle, conforme o caso, indicados no artigo 13
desta lei.
Parágrafo único. Os órgãos mencionados
no art. 9º desta lei manterão um cadastro atualizado
de tôdas as instituições beneficiárias de
subvenções cujo contrôle estiver afeto ao respectivo
Ministério.
Art. 6º Em hipótese alguma, as emprêsas de
navegação aérea, marítima, fluvial ou lacustre
beneficiárias de subvenções poderão utilizá-las, total
ou parcialmente em qualquer serviço alheio à
manutenção das linhas subvencionadas.
Art. 7º Será motivo para o não pagamento
da subvenção a comprovação, pela Comissão
de Marinha Mercante, de que a emprêsa beneficiária,
na exploração da linha subvencionada, exerceu
suas atividades transportando, em cada viagem,
mais de 25% de tonelagem ou valor de mercadorias
para emprêsas compostas por pessoas ou firmas
que tenham interêsse patrimoniais na emprêsa
subvencionada.

Art. 8º Os créditos, discriminados ou globais,
destinados à concessão de subvenções constarão
do Orçamento da União, sendo atribuídos:
I – ao Ministério da Aeronáutica os relativos a
linhas de navegação aérea e aeroclubes.
II – ao Ministério da Agricultura os relativos às
Associações Rurais, estabelecimentos de ensino
agrícola e colônias de pescadores;
III – ao Ministério da Educação e Cultura, os
relativos a estabelecimentos de ensino, excluídos os
de ensino agrícola, às instituições culturais e às
instituições assistênciais de caráter beneficente,
humanitário ou filantrópico.
IV – ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, os relativos à assistências a menores.
V – ao Ministério da Saúde, os relativos a
postos de higiene e ambulatório, centro de saúde e
nosocômios;
VI – ao Ministério da Viação e Obras Públicas,
os relativos a linhas de navegação marítima, fluvial
ou lacustre.
Art. 9º Caberá à Divisão de Orçamento, ou
órgão equivalente, dos Ministérios mencionados no
artigo anterior, o contrôle da concessão, pagamento
e aplicação das subvenções sob a jurisdição de cada
Ministério, considerado, inclusive pelo exame direto,
quando
julgado
conveniente,
dos
registros
administrativos
e
contábeis
das
entidades
beneficiárias.
Art. 10. O exercício das atribuições previstas
no artigo anterior deverá ser objeto de relatórios,
apresentados anualmente pelas Divisões de
Orçamento, ou órgão equivalente, aos respectivos
Ministros de Estado, com a especificação de tôdas
as exigências legais e regulamentares e das que não
o fizeram; providências tomadas para sanar
irregularidades ou reprimir fraudes; declaração justi-
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ficada de inidoneidade de entidade e responsáveis.
Parágrafo único. Uma via dêsses relatórios
será enviada à Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e
outra à Comissão de Finanças do Senado Federal.
Art. 11. Além das exigências previstas em lei,
torna-se indispensáveis para a habilitação das
entidades
beneficiárias
de
subvenções,
a
apresentação de um atestado de existência e
funcionamento, passada por autoridades fiscais
federais com jurisdição local.
§ 1º Excluem-se dessa obrigatoriedade as
entidades a que se referem os itens I e X do art. 13.
§ 2º Na falta das autoridades a que se refere
êste artigo, dito atestado poderá ser passado
conjuntamente pelo Prefeito Municipal e pelo Juiz da
Comarca ou Têrmo.
§ 3º O atestado previsto neste artigo
mencionará, com precisão, que foram exibidos os
documentos de constituição da entidade beneficiária,
seu registro em cartório e a ata de eleição da
diretoria, e que foi visitada a instituição, comprovado
o seu funcionamento de acôrdo com as finalidades
estatutárias.
§ 4º O fornecimento dos atestados previstos
neste artigo não exclui a faculdade de fazerem os
órgãos mencionados no art. 13 a fiscalização direta.
Art. 12. Na hipótese da verificação de que um
atestado carece de fidedignidade, a entidade
beneficiária será considerada inidônea, e como tal,
incapacitada para receber qualquer ajuda financeira
do Tesouro Nacional.
Art. 13. Torna-se indispensável à aceitação
das comprovações das aplicações, regulares das
subvenções, além das demais exigências previstas
em lei ou regulamento, o parecer ou laudo dos
seguintes órgãos técnicos:

I Diretoria de Aeronáutica Civil do Ministério da
Aeronáutica, quanto a emprêsas de navegação
aérea e aero-clubes;
II Serviço de Economia Rural, do Ministério da
Agricultura, quanto às associações rurais;
III Divisão de Caça e Pesca, do Departamento
Nacional da Produção Animal, do Ministério da
Agricultura, quanto ás colônias de pescadores;
IV Superintendência do Ensino Agrícola e
Veterinário, do Ministério da Agricultura, quanto aos
estabelecimentos de ensino agrícola;
V Diretoria do Ensino Superior Diretoria do
Ensino Comercial, Diretoria do Ensino Industrial, do
Ministério da Educação e Cultura, respectivamente,
quanto a estabelecimentos do ensino superior,
comercial e industrial;
VI Departamento Nacional de Educação, do
Ministério da Educação e Cultura, quanto a
estabelecimento de ensino primário e demais
entidades mantenedoras de atividades educacionais
e culturais;
VII Serviço de Assistência de Menores,
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
quanto a estabelecimento de assistência a
menores;
VIII Divisão de Organização Hospitalar, do
Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da
Saúde, quanto a estabelecimentos hospitalares, e
para-hospitalares;
IX Serviço Nacional de Câncer pelo
Serviço Nacional da Lepra, pelo Serviço Nacional
de Tuberculose, do Departamento Nacional
da Saúde, e pelo Departamento Nacional da
Criança, do Ministério da Saúde, quanto a
estabelecimentos hospitalares e para-hospitalares
especializados, conforme se trate de subvenções
destinadas especificamente a objetivos vincu-
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lados ao programa de trabalho de cada um dêsses
órgãos;
X Comissão de Marinha Mercante, quanto a
emprêsas de navagação marítima, fluvial ou lacustre.
XI Conselho Nacional de Serviço Social, do
Ministério da Educação e Cultura, quanto a
instituições assistenciais de caráter beneficente,
humanitário e filantrópico;
XII outros órgãos indicados em regulamento,
nos demais casos.
Art. 14. O Chefe ou Diretor de cada órgão
encarregado de controlar a concessão, o pagamento
ou a aplicação de subvenções será responsabilizado
administrativamente, sob pena de demissão, pelo
não cumprimento das exigências determinadas por
esta e outras leis e pela regulamentação vigente.
Art. 15. O Poder Executivo proporá as
medidas de cárater legislativo que se fizerem
necessárias, a fim de capacitar devidamente os
órgãos mencionados nesta lei para o exercício das
atribuições nelas previstas.
Parágrafo único. Enquanto não forem
aprovadas as medidas a que se refere êste artigo, os
Ministérios interessados tomarão as medidas de
emergência que se impuserem para o cumprimento
imediato, dentro das possibilidades atuais, das
disposições desta lei.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto voltará
oportunamente para segunda discussão.
Discussão única do Requerimento nº 413, de
1959, do Sr. João Villasbôas e outros Srs. Senadores,
solicitando a transcriação, nos Anais do Senado, dos
discursos proferidos em 8 do mês em curso perante
a Convenção Nacional da União Democrática
Nacional, pelos candidatos dêsse Partido à

Presidência e à Vice-Presidência da República no
próximo qüinqüênio.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 418, DE 1959
Nos têrmos dos artigos 212, letra l, e 274, letra
b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Requerimento nº 413, de 1959, a fim
de ser feita na sessão de 10 do corrente.
Sala das Sessões, em 9 de novembro de 1959
– João Viliasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento sai da
ordem do dia para ser incluído na do próximo dia 10.
Continuação da discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 9, de 1959, que aprova a
participação do Brasil na Convenção de 25 de julho
de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados,
assinada pelo Brasil a 15 de julho de 1952, tendo
pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça
1º Parecer (nº 615, de 1959) favorável ao projeto; 2º
Parecer (número 676, de 1959) considerando de
substancia, e não de redação, a emenda oferecida
pela Comissão de Relações Exteriores; de Relações
Exteriores (número 616 de 1959) favorável ao projeto
coma Emenda que oferece número 1 CRE.
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 26 de
outubro último foi suscitada dúvida sôbre se a
emenda oferecida pela Comissão de Relações
Exteriores devia ser considerada como apenas de
redação
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conforme sustentavam os Srs. Senadores Cunha
Mello e Moura Andrade, ou se, ao contrário,
constituía emenda de substância, como entendeu a
mesma Comissão ao adotá-la, segundo fôra
comunicado ao Plenário pelo ilustre Presidente
daquele órgão.
Ante a dúvida, a Mesa, cumprindo o disposto
no parágrafo 2º do artigo 232 do Regimento,
submeteu o assunto ao pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça.
O parecer dessa Comissão conclui no sentido
de se considerar como de substância a emenda.
Com êsse caráter a Mesa a submete à
apreciação da Casa.
Em discussão, pois, o projeto com a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 1959
(Nº 7-A, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Aprova a participação do Brasil na Convenção
de 25 de julho de 1951, relativa ao Estatuto dos
Refugiados, assinada pelo Brasil a 15 de julho de
1952.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º aprovada a participação do Brasil na
Convenção de 25 de julho de 1951, relativa ao
Estatuto dos Refugiados, assinada a 15 de julho de
1952, com exclusão dos arts. 15 e 17, na con-

formidade do art. 42 daquele instrumento.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS
REFUGIADOS
Preâmbulo
As Altas Partes Contratantes.
Considerando que a Carta das Nações Unidas
e a Declaração Universal dos Direitos do homem
aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela
Assembléia Geral, afirmaram o princípio de que os
sêres humanos, sem distinção, devem gozar dos
direitos do homem e das liberdades fundamentais,
Considerando que a Organização das Nações
Unidas tem repetidamente manifestado a sua
profunda preocupação pelos refugiados e que ela se
tem esforçado por assegurar a êstes o exercício
mais amplo possível dos direitos do homem e das
liberdades fundamentais,
Considerando que é desejável rever e codificar
os acordos internacionais anteriores relativos ao
estatuto dos refugiados e estender a aplicação
dêsses instrumentos e a proteção que êles oferecem
por meio de um novo acôrdo,
Considerando que da concessão do direito de
asilo podem resultar encargos indevidamente
pesados para certos países e que a solução
satisfatória dos problemas cujo alcance e natureza
Internacionais a Organização das Nações Unidas
reconheceu, não pode, portanto ser obtida sem
cooperação internacional,
Exprimindo o desejo de que todos os Estados,
reconhecendo o caráter social e humanitário do
problema dos refugiados, façam tudo que esteja ao
seu alcance para evitar que êste problema se tor-

– 268 –
ne causa de tensão entre os Estados,
Notando que o Alto Comissário das Nações
Unidas para os refugiados tem a incombência de
velar pela aplicação das convenções internacionais
que assegurem a proteção dos refugiados e
reconhecendo que a coordenação efetiva das
medidas tomadas para resolver êste problema
dependerá da cooperação dos Estados com o Alto
Comissário,
Convieram nas seguintes disposições:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Definição do têrmo "Refugiado"
A. Para os fins da presente Convenção, o
têrmo "Refugiado" se aplicará a qualquer pessoa:
1) Que foi considerada refugiada nos têrmos
dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 30 de julho
de 1928, ou das Convenções de 28 de outubro de
1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de
14 de setembro de 1939, ou ainda da Constituição
da Organização Internacional dos Refugiados;
As decisões de inabilitação tomadas pela
Organização Internacional dos Refugiados durante o
período do seu mandato, não constituem obstáculo a
que a qualidade de refugiado seja reconhecida a
pessoas que preencham as condições previstas no
parágrafo 2 da presente seção.
2) Que, em conseqüência dos acontecimentos
ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e
temendo ser perseguida por motivos de raça,
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões
políticas, se encontra fora do País de sua
nacionalidade e que não pode ou, em virtude dêsse
temor, não quer valer-se da proteção dêsse país;
ou que, se não tem nacionalidade e se encontra

fora do país no qual tinha sua residência habitual
em conseqüência de tais acontecimentos, não
pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a
êle.
No caso de uma pessoa que tem mais de uma
nacionalidade, a expressão "do país de sua,
nacionalidade" se refere a cada um dos países dos
quais ela é nacional. Uma pesoa que, sem razão
válida, fundada sôbre um temor justificado, não se
houver valido da proteção de um dos países de que
é nacional, não será considerada privada da
proteção do país de sua nacionalidade.
B 1) Para os fins da presente Convenção, as
palavras "acontecimentos ocorridos antes de 1º de
janeiro de 1951", do artigo 1º, seção A, poderão ser
compreendidas no sentido de ou
a) "acontecimentos ocorridos antes de 1º de
janeiro de 1951 na Europa"; ou
b) "acontecimentos ocorridos antes de 1º de
janeiro de 1951 na Europa ou alhures";
e cada Estada Contratante fará, no momento
da assinatura, da ratificação ou da adesão, uma
declaração precisando o alcance que pretende dar a
essa expressão do ponto de vista das obrigações
assumidas por êle em virtude da presente
Convenção.
2) Qualquer Estado Contratante que adotou a
fórmula a) poderá em qualquer momento estender as
suas obrigações adotando a fórmula b) por meio de
uma notificação dirigida ao Secretário Geral das
Nações Unidas.
c) Esta Convenção cessará, nos casos
abaixo, de ser aplicável a qualquer pessoa
compreendida nos têrmos da seção A, acima:
1) Se ela voltou a valer-se da proteção do país
de que é nacional; ou
2) Se, havendo perdido a nacionalidade, ela a
recuperou voluntariamente; ou
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3) Se adquiriu nova nacionalidade e
goza da proteção do país cuja nacionalidade
adquiriu; ou
4)
Se
se
estabeleceu
de
novo,
voluntàriamente, no país que abandonou ou fora
do qual permaneceu por mêdo de ser perseguida;
ou
5) Se, por terem deixado de existir as
circunstâncias em conseqüências das quais foi
reconhecida como refugiada, ela não pode mais
continuar a recusar valer-se da proteção do país de
que é nacional;
Contanto, porém, que as disposições do
presente parágrafo não se apliquem a um refugiado
incluído nos têrmos do parágrafo 1 da Seção A do
presente artigo que pode invocar, para recusar valerse da proteção do país de que é nacional, razões
imperiosas resultantes de perseguições anteriores:
6) Tratando-se de pessoa que não tem
nacionalidade, se, por terem deixado de existir as
circunstâncias em conseqüências das quais foi
reconhecida como refugiada, ela está em condições
de voltar ao país no qual tinha sua residência
habitual;
Contanto, porém, que as disposições do
presente parágrafo não se apliquem a um refugiado
incluído nos têrmos do parágrafo 1 da seção A
do presente artigo que pode invocar, para recusar
voltar ao país no qual tinha sua residência habitual,
razões imperiosas resultantes de perseguições
anteriores.
D. Esta Convenção não será aplicável às
pessoas que atualmente se beneficiam de uma
proteção ou assistência da parte de um organismo
ou de uma instituição das Nações Unidas que não o
Alto Comissário das Nações Unidas para os
refugiados.
Quando esta proteção ou assistência
houver cessado, por qualquer razão, sem que a
sorte dessas pessoas tenha sido definitivamente

resolvida de acôrdo com as resoluções a ela
relativas adotadas pela Assembléia Geral das
Nações Unida, essas pessoas se beneficiarão de
pleno direito do regime desta Convenção.
E. Esta Convenção não será aplicável a uma
pessoa considerada pelas autoridades competentes
do país no qual esta pessoa instalou sua residência
como tendo os direitos e as obrigações relacionados
com a posse da nacionalidade dêsse país.
F. As disposições desta Convenção não serão
aplicáveis às pessoas a respeito das quais houver
razões sérias para pensar que:
a) elas cometeram um crime contra a paz, um
crime de guerra ou um crime contra a humanidade,
no sentido dos instrumentos internacionais
elaborados para prever tais crimes;
b) elas cometeram um crime grave de direito
comum fora do país de refúgio antes de serem nêle
admitidas como refugiados;
c) elas se tornaram culpadas de atos
contrários aos fins e princípios das Nações Unidas.
Artigo 2º
Obrigações gerais
Todo refugiado tem deveres para com
o país em que se encontra, os quais compreendem
notadamente a obrigação de se conformar às leis e
regulamentos, assim como às medidas tomadas para
a manutenção da ordem pública.
Artigo 3º
Não-discriminação
Os Estados Contratantes aplicarão as
disposições desta Convenção aos refugiados sem
discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de
origem.
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Artigo 4º
Religião
Os Estados Contratantes proporcionarão
aos refugiados em seu território um tratamento ao
menos tão favorável quanto o que é proporcionado
aos nacionais no que concerne à liberdade de
praticar a sua religião, e no que concerne à liberdade
de instrução religiosa dos seus filhos.
Artigo 5º
Direitos conferidos independentemente desta
Convenção
Nenhuma disposição desta Convenção
prejudicará os outros direitos e vantagens concedidos
aos refugiados, independentemente desta Convenção.
Artigo 6º
A expressão "nas mesmas circunstâncias"
Para os fins desta Convenção, os têrmos
"nas mesmas circustâncias" implicam que tôdas
as condições (e notadamente as que se referem
à duração e às condições de permanência
ou de residência) que o interessado teria de
preencher, para poder exercer o direito em causa, se
êle não fôsse refugiado, devem ser preenchidas por
êle, com exceção das condições que, em razão da
sua natureza, não podem ser preenchidas por um
refugiado.
Artigo 7º
Dispensa de reciprocidade

Estados contratantes, da dispensa de reciprocidade
legislativa.
3. Cada Estado Contratante continuará a
conceder aos refugiados os direitos e vantagens de
que já gozavam, na ausência de reciprocidade, na
data de entrada em vigor desta Convenção para o
referido Estado.
4. Os Estados Contratantes considerarão
com benevolência a possibilidade de conceder
aos refugiados, na ausência de reciprocidade,
direitos e vantagens além dos de que êles
gozam em virtude dos parágrafos 2 e 3, assim
como a possibilidade de fazer beneficiar-se da
dispensa de reciprocidade refugiados que não
preencham as condições previstas nos parágrafos 2
e 3.
5. As disposições dos parágrafos 2 e 3
acima aplicam-se assim às vantagens mencionadas
nos artigos 13, 18, 19, 21 e 22 desta Convenção
como aos direitos e vantagens que não são por ela
previstos.
Artigo 8º
Dispensa de medidas excepcionais
No que concerne às medidas excepcionais
que podem ser tomadas contra a pessoa, os bens
ou os interessês dos nacionais de um Estado,
os Estados Contratantes não aplicarão tais medidas
a um refugiado que seja formalmente nacional
do referido Estado ùnicamente em razão da
sua nacionalidade. Os Estados contratantes que,
pela sua legislação, não podem aplicar o princípio
geral consagrado neste artigo, concederão, nos
casos apropriados, dispensas em favor de tais
refugiados.

Artigo 9º
1. Ressalvadas as disposições mais
favoráveis previstas por esta Convenção, um
Medidas provisórias
Estado Contratante concederá aos refugiados o
regime que concede aos estrangeiros em geral.
Nenhuma
das
disposições
2. Após um prazo de residência de três anos,
Convenção
tem
por
todos os refugiados se beneficiarão, no território dos presente

da
efeito
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impedir um Estado Contratante, em tempo de seu território, a fim, notadamente, de facilitar a sua
guerra ou em outras circunstâncias graves e fixação em outro país.
excepcionais, de tomar provisòriamente, a
propósito de uma pessoa determinada, as
CAPITULO II
medidas que êste Estado julga indispensáveis à
segurança nacional, até que o referido Estado
SITUAÇÃO JURÍDICA
determine que essa pessoa é efetivamente um
refugiado e que a continuação de tais medidas é
Artigo 12
necessária a seu propósito no interêsse da
segurança nacional.
Estatuto Pessoal
Artigo 10
Continuidade de residência

1. O estatuto pessoal de um refugiado será
regido pela lei do país de seu domicilio, ou, na falta
de domicílio, pela lei do país de sua residência.
2. Os direitos adquiridos anteriormente pelo
refugiado e decorrentes do estatuto pessoal, e
notadamente os que resultam do casamento, serão
respeitados por um Estado Contratante, ressalvado,
sendo o caso, o cumprimento das formalidades previstas
pela legislação do referido Estado, entendendo-se,
todavia, que o direito em causa deve ser dos que seriam
reconhecidos pela legislação do referido Estado se o
interessado não se houvesse tornado refugiado.

1. No caso de um refugiado que foi
deportado no curso da segunda guerra mundial,
transportado para o território de um dos Estados
Contratantes e aí resida, a duração dessa
permanência forçada será considerada residência
regular nesse território.
1. No caso de um refugiado que foi
deportado do território de um Estado Contratante
no curso da segunda guerra mundial e para êle
voltou antes da entrada em vigor desta
Artigo 13
Convenção para aí estabelecer sua residência, o
período que precede e o que segue a essa
Propriedade móvel e imóvel
deportação serão considerados, para todos os
fins para os quais é necessária uma residência
Os Estados Contratantes concederão a um
ininterrupta, como constituindo apenas um refugiado um tratamento tão favorável quanto
período ininterrupto.
possível, e de qualquer maneira um tratamento que
não seja menos favorável do que o que é concedido,
Artigo 11
nas mesmas circustâncias, aos estrangeiros em
geral, no que concerne à aquisição de propriedade
móvel ou imóvel e a outros direitos a ela referentes,
Marítimos refugiados
ao aluguel e aos outros contratos relativos à
No
caso
de
refugiado
regularmente propriedade móvel ou imóvel.
empregados como membros da equipagem a bordo
de um navio que hasteie pavilhão de um Estado
Artigo 14
contratante,
êste
Estado
examinará
com
benevolência a possibilidade de autorizar os
Propriedade intelectual e industrial
referidos refugiados a se estabelecerem no seu
território e entregar-lhes documentos de viagem ou
Em
matéria
de
proteção
da
de
os
admitir
a
titulo
temporário
no propriedade
industrial,
notadamente
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de invenções, desenhos, modelos marcas de fábrica,
CAPÍTULO III
nome comercial, e em matéria de proteção da
propriedade literária, artística e cientifica, um refugiado,
EMPREGOS REMUNERADOS
se beneficiará no país em que tem sua residência
habitual, da proteção que é conferida aos nacionais do
Artigo 17. Profissões assalariadas:
referido país. No território de qualquer um dos outros
Os Estados Contratantes darão a todo
Estados Contratantes, êle se beneficiará da proteção refugiado que resida regularmente no seu
dada no referido território aos nacionais do país no qual território a tratamento mais favorável dado,
tem sua residência habitual.
nas mesmas circustâncias, aos nacionais de
um país estrangeiro no que concerne ao
Artigo 15
exercício
de
uma
atividade
profissional
assalariada.
2. Em qualquer caso, as medidas restritivas
Direitos de associaçao
impostas aos estrangeiros ou ao emprêgo de
Os Estados Contratantes concederão aos estrangeiros para a proteção do mercado nacional do
refugiados que residem regularmente em seu território, trabalho não serão aplicáveis aos refugiados que já
no que concerne às associações sem fins políticos nem estavam dispensados na data da entrada em vigor
lucrativos e aos sindicatos profissionais, o tratamento desta Convenção pelo Estado Contratante
mais favorável concedido aos nacionais de um país interessado, ou que preencham uma das seguintes
estrangeiro, nas mesmas circunstâncias.
condições:
a) contar três anos de residência no país;
Artigo 16
b) ter por cônjugue uma pessoa que possua
a nacionalidade do país de residência. Um
refugiado não poderá invocar o benefício desta
Direito de estar em Juízo
disposição no caso de haver abandonado o
1. Qualquer refugiado terá, no território dos cônjugue;
Estados Contratantes, livre e fácil acesso aos tribunais.
c) ter um ou vários filhos que possuam a
2. No Estado Contratante em que tem sua nacionalidade do país de residência.
residência habitual qualquer refugiado gozará do mesmo
3. Os Estados Contratantes considerarão
tratamento que um nacional, no que concerne ao acesso com benevolência a adoção de medidas
aos tribunais, inclusive a assistência judiciária e à tendentes a assimilar os direitos de todos os
isenção da cautio judicatum solvi.
refugiados no que concerne ao exercício das
3. Nos Estados Contratantes outros que não o em profissões assalariadas aos dos seus nacionais, e
que tem sua residência habitual, e no que concerne às em particular para os refugiados que entraram no
questões mencionadas no parágrafo 2º qualquer seu território em virtude de um programa de
refugiado gozará do mesmo tratamento que um nacional recrutamento de mão-de-obra ou de um
do país no qual tem sua residência habitual.
plano de imigração.
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Artigo 18
Profissões não assalariadas
Os Estados Contratantes darão aos refugiados
que se encontrem regularmente no seu território
tratamento tão favorável quanto possível e em todo
caso, tratamento não menos favorável do que o que
é dado, nas mesmas circunstâncias, aos
estrangeiros em geral no que concerne ao exercício
de uma profissão não assalariada na agricultura, na
indústria, no artesanato e no comércio, bem como à
instalação de firmas comerciais e industriais.
Artigo 19
Profissões liberais
1. Cada Estado Contratante dará aos refugiados
que residam regularmente no seu território e sejam
titulares de diplomas reconhecidos pelas autoridades
competentes do referido Estado e que desejam exercer
uma profissão liberal, tratamento favorável quanto
possível, e, em todo caso, tratamento não menos
favorável do que o que é dado, nas mesmas
circunstâncias, aos estrangeiros em geral.
2. Os Estados Contratantes farão tudo que
estiver a seu alcance, conforme as suas leis e
constituições, para assegurar a instalação de tais
refugiados nos territórios, outros que não o território
metropolitano, de cujas relações internacionais
sejam responsáveis.
CAPITULO IV
BEM-ESTAR
Artigo 20
Racionamento

tição geral dos produtos de que há escassez, os
refugiados serão tratados como os nacionais.
Artigo 21
Alojamento
No que concerne ao alojamento os Estados
Contratantes darão, na medida em que esta
questão seja regulada por leis ou regulamentos
ou seja submetida ao contrôle das autoridades
públicas,
aos
refugiados
que
residam
regularmente no seu território, tratamento tão
favorável quanto possível e, em todo caso,
tratamento não menos favorável do que o que é
dado,
nas
mesmas
circunstâncias,
aos
estrangeiros em geral.
Artigo 22
Educação pública
1. Os Estados Contratantes darão aos
refugiados o mesmo tratamento que aos nacionais
no que concerne ao ensino primário,
2. Os Estados Contratantes darão aos
refugiados um tratamento tão favorável quanto
possível, e em todo caso, não menos favorável de
que o que é dado aos estrangeiros, em geral, nas
mesmas circunstâncias, quanto aos graus de ensino
além do primário e notadamente no que concerne ao
acesso, aos estudos, ao reconhecimento de
certificados de estudos, de diplomas e títulos
universitários estrangeiros, à isenção de direito e
taxas e à concessão de bolsas de estudos.
Artigo 23
Assistência pública

Os Estados Contratantes darão aos refugiados
No caso de existir um sistema de que residam regularmente no seu território o mesmo
racionamento ao qual esteja submetido o conjunto tratamento em matéria de assistência e de socorros
da população e que regulamente a repar- públicos que é dado aos seus nacionais.

– 274 –
Artigo 24
Legislação do trabalho e previdência social
1. Os Estados Contratantes, darão
aos refugiados que residam regularmente no
seu território o mesmo tratamento dado
aos nacionais no que concerne aos seguintes
pontos:
a) Na medida em que estas questões são
regulamentadas pela legislação ou dependem das
autoridades
administrativas:
a
remuneração,
inclusive adicionais de família quando êstes
adicionais fazem parte de remuneração, a duração
do trabalho, às horas suplementares, as férias
pagas, as restrições ao trabalho doméstico, a idade
mínima para o emprêgo, o aprendizado e a formação
profissional, o trabalho das mulheres e dos
adolescentes
e
o
gôzo
das
vantagens
proporcionadas pelas convenções coletivas;
b) A previdência social (as disposições
legais relativas aos acidentes do trabalho, às
moléstias profissionais, à maternidade, à doença,
à invalidez, à velhice e ao falecimento, ao
desemprêgo, aos encargos de família, bem como
a qualquer outro risco que, conforme a legislação
nacional, esteja previsto em um sistema de
previdência social), observadas as seguintes
limitações:
i) Pode haver medidas agropriadas visando à
manutenção dos direitos adquidos e dos direitos em
curso de aquisição;
ii) Disposições particulares prescritas pela
legislação nacional do pais de residência e
concernentes aos benefícios ou frações de
benefícios pagáveis exclusivamente dos fundos
públicos, bem como às pensões pagas às pessoas
que não, preenchem as condições de contribuição
exigidas para concessão de uma pensão normal.
2. Os direitos a um beneficio pela
morte
de
um
refugiado
em

virtude de um acidente de trabalho ou de uma
doença profissional não serão afetadas pelo fato de
o beneficiário residir fora do território do Estado
Contratante.
3. Os Estados Contratantes estenderão aos
refugiados o beneficío dos acôrdos que concluíram
ou vieram a concluir entre si, relativamente à
manutenção dos direitos adquiridos ou em curso de
aquisição em matéria de previdência social, contanto
que os refugiados preencham as condições previstas
para os nacionais dos países signatários dos
acordos em questão.
4. Os Estados Contratantes examinarão com
benevolência a possibilidade de estender, na medida do
possível, aos refugiados, o benefício de acordos
semelhantes que estão ou estarão em vigor entre êsses
Estados Contratantes e Estados não Contratantes.
CAPITULO V
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Artigo 25
Assistências administrativas
1. Quando o exercício de um direito por um
refugiado normalmente exigir a assistência de
autoridades estrangeiras, às quais não pode
recorrer, os Estados Contratantes em cujo território
reside providenciarão para que essa assistência lhe
seja dada, quer pelas suas próprias autoridades,
quer por uma autoridade Internacional.
2. A ou as autoridades mencionadas no § 1º
entregarão ou farão entregar, sob seu contrôle, aos
refugiados, os documentos ou certificados que
normalmente seriam entregues a um estrangeiro
pelas suas autoridades nacionais ou por seu
intermédio.
3.
Os
documentos
ou
certificados
assim
entregues
substituirão
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os atos oficiais entregues a estrangeiros pelas suas
autoridades nacionais ou por seu intermédio, e farão
fé, até prova em contrário.
4. Ressalvadas as exceções que possam ser
admitidas em favor dos indigentes, os serviços
mencionados no presente artigo poderão ser
retribuídos; mas estas retribuições serão moderadas
e de acôrdo com o que se cobrar, dos nacionais, por
serviços análogos.
5. As disposições, dêste artigo em nada
afetarão os artigos 27 e 28.
Artigo 26

documento de viagem a qualquer outro refugiado
que se encontre no seu território; darão
atenção especial aos casos de refugiados
que se encontrem no seu território e que
não estejam em condições de obter um
documento de viagem do país de sua residência
regular.
2. Os documentos de viagem entregues nos
têrmos de acôrdos internacionais anteriores pelas
partes nesses acôrdos serão reconhecidos pelos
Estados Contratantes e tratados como se
houvessem sido entregues aos refugiados em virtude
do presente artigo.

Liberdade de movimento

Artigo 29

Cada Estado Contratante dará aos refugiados
Despesas fiscais
que se encontrem no seu território o direito de nêle
escolher o local de sua residência e de nêle circular
1. Os Estados Contratantes não submeterão
livremente, com as reservas instituídas pela os refugiados a direitos, taxas, impostos, de qualquer
regulamentação aplicável aos estrangeiros em geral espécie, além ou mais elevados do que os que são
nas mesmas circunstâncias.
ou serão cobrados dos seus nacionais em situações
análogas.
Artigo 27
2. As disposições do parágrafo anterior não se
opõem à aplicação aos refugiados das disposições
das leis e regulamentos concernentes às taxas
Papéis de identidade
relativas à expedição aos estrangeiros de
Os
Estados
Contratantes
entregarão documentos administrativos, inclusive papéis de
documentos de identidade a qualquer refugiado que identidade.
se encontre no seu território e que não possua
documento de viagem válido.
Artigo 30
Artigo 28

Transferência de bens

Documentos de viagem

Cada Estado Contratante permitirá aos
refugiados, conforme as leis e regulamentos do seu
pais, transferir os bens que trouxeram para o seu
território de outro país no qual foram admitidos a fim
de nêle se reinstalarem.
2. Cada Estado Contratante considerará com
benevolência os pedidos apresentados pelos
refugiados que desejarem obter a autorização de
transferir todos os outros bens necessários à sua
reinstalação em outro país onde foram admitidos a
fim de se instalarem.

1. Os Estados Contratantes entregarão aos
refugiados que residam regularmente no seu
território, documentos de viagem destinados a
permitir-lhes viajar fora dêsse território, a menos
que a isto se oponham razões imperiosas de
segurança nacional ou de ordem pública; as
disposições do Anexo a esta Convenção se
aplicarão a êsses documentos, Os Estados
Contratantes
poderão
entregar
tal
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Artigo 31
Refugiados em situação irregular no pais de refúgio
1. Os Estados Contratantes não aplicarão
sanções penais em virtude da sua entrada ou
peroranência irregulares, aos refugiados que,
chegando diretamente do território no qual sua vida
ou sua liberdade estava ameaçada no sentido
previsto pelo artigo 1º cheguem ou se encontrem no
seu território sem autorização, contanto que se
apresentem sem demora às autoridades e lhes
exponham razões aceitáveis para a sua entrada ou
presença irregulares.
2. Os Estados Contratantes não aplicarão aos
deslocamentos de tais refugiados outras restrições
que não as necessárias; essas restrições serão
aplicadas sòmente enquanto o estatuto dêsses
refugiados no país de refúgio não houver sido
regularizado ou êles não houverem obtido admissão
em outro pais. À vista desta última admissão, os
Estados Contratantes concederão a êsses
refugiados um prazo razoável, assim como tôdas as
facilidades necessárias.
Artigo 32
Expulsão
1. Os Estados Contratantes não expulsarão
um refugiado que se encontre regularmente no seu
território senão por motivos de segurança nacional
ou de ordem pública.
2. A expulsão dêsse refugiado sòmente
ocorrerá em virtude de decisão proferida conforme o
processo previsto por lei. A não ser que a isso se
oponham razões imperiosas de segurança nacional,
o refugiado deverá ter permissão de fornecer provas
que o justifiquem, de apresentar um recurso e de se

fazer representar para êsse fim perante uma
autoridade campetente ou perante uma ou várias
pessoas especialmente designadas pela autoridade
competente.
3. Os Estados Contratantes concederão a tal
refugiado um prazo razoável para procurar obter
admissão legal em outro país. Os Estados
Contratantes podem aplicar, durante êsse prazo, a
medida de ordem interna que julgarem oportuna.
Artigo 33
Proibição de expulsão ou de rechaço
1. Nenhum dos Estados, Contratantes
expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um
refugiado para as fronteiras dos territórios em que a
sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em
virtude da sua raça, da sua religião, da sua
nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das
suas opiniões políticas.
2. O beneficio da presente disposição não
poderá, todavia, ser invocado por um refugiado que
por motivos sérios seja considerado um perigo para
a segurança do país no qual êle se encontre ou que,
tendo sido condenado definitivamente por crime ou
delito particularmente grave, constitui ameaça para a
comunidade do referido país.
Artigo 34
Naturalização
Os Estados Contratantes facilitarão, na
medida do possível, a assimilação e naturalização
dos refugiados. Esforçar-se-ão notadamente para
acelerar o processo de naturalização e reduzir na
medida do possível, as taxas e despesas dêsse
processo.
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CAPITULO VI

Artigo 37

DISPOSIÇÕES EXECUTÓRIAS E TRANSITÓRIAS

Relações com as convenções anteriores

Sem prejuízo das disposições do parágrafo 2 do
artigo 28, esta Convenção substituí, entre as Partes na
Convenção, os acôrdos de 5 de julho de 1922, de 31 de
Cooperação das autoridades nacionais com as
maio de 1924, de 12 de maio de 1926, de 30 de julho de
1928 e de 30 de julho de 1935, bem como as
Nações Unidas
Convenções de 28 de outubro de 1933, de 10 de
1.
Os
Estados
Contratantes
se fevereiro de 1938, o Protocolo de 14 de setembro de
comprometem
a
cooperar
com
o
Alto 1939 e o Acôrdo de 15 de outubro de 1948.
Comissariado das Nações Unidas para os
CAPÍTULO VII
refugiados, ou qualquer outra instituição das
Nações Unidas que lhe suceda, no exercício das
CLÁUSULAS FINAIS
suas funções e em particular para facilitar a sua
Artigo 38
tarefa de supervisionar a aplicação das
disposições desta Convenção.
Solução dos dissídios
2. A fim de permitir ao Alto Comissariado
ou a qualquer outra instituição das Nações
Qualquer controvérsia entre as Partes nesta
Unidas que lhe suceda apresentar relatórios aos Convenção relativa à sua interpretação ou à sua
órgãos competentes das Nações Unidas, os aplicação que não possa ser resolvida por outros
Estados Contratantes se comprometem a meios, será submetida à Côrte Internacional de
fornecer-lhes,
pela
forma
apropriada,
as Justiça, a pedido de uma das Partes na controvérsia.
informações e dados estatísticos pedidos,
Artigo 39
relativos:
a) ao estatuto dos refugiados,
Assinatura, ratificação e adesão
b) à execução desta Convenção e
c) às leis, regulamentos e decretos que estão
1. Esta Convenção ficará aberta à assinatura em
ou entrarão em vigor no que concerne aos Genebra a 28 de julho de 1951 e, após esta data,
refugiados.
depositada em poder do Secretário Geral das Nações
Artigo 35

Unidas. Ficará aberta à assinatura no Escritório Europeu
das Nações Unidas de 28 de julho a 31 de agôsto de
1951, e depois será reaberta à assinatura na Sede da
Informações sôbre as leis e regulamentos nacionais Organização das Nações Unidas, de 17 de setembro de
1951 a 31 de dezembro de 1952.
Os Estados Contratantes comunicarão ao
2.
Esta
Convenção
ficará
aberta
Secretário Geral das Nações Unidas o texto das leis à assinatura de todos os Estados Membros
e dos regulamentos que promulguem para assegurar da Organização das Nações Unidas, bem
a aplicação desta Convenção.
como de qualquer outro Estado não membro
Artigo 36
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convidado para a Conferência de plenipotenciários
sôbre o estatuto dos refugiados e dos apátridas ou
de qualquer Estado ao qual a Assembléia Geral
haja dirigido convite para assinar. Deverá ser
ratificada e os instrumentos de ratificação ficarão
depositados em poder do Secretário Geral das
Nações Unidas.
3. Os Estados mencionados no parágrafo 2
do presente artigo poderão aderir a esta
Convenção a partir de 28 de julho, de 1951. A
adesão será feita pelo depósito de um
instrumento de adesão em poder do Secretário
Geral das Nações Unidas.
Artigo 40
Cláusula de aplicação territorial

cessário
por
motivos
constitucionais,
consentimento do govêrno de tais territórios.

o

Artigo 41
Cláusula federal
No caso de um Estado federal ou não unitário,
aplicar-se-ão as seguintes disposições:
a) No que concerne aos artigos desta
Convenção cuja execução dependa da ação
legislativa do poder legislativo federal, as obrigações
do govêrno federal serão nesta medida, as mesmas
que as das Partes que não são Estados federais;
b) No que concerne aos artigos desta Convenção
cuja aplicação depende da ação legislativa de cada um
dos Estados, províncias ou cantões constitutivos, que
não são, em virtude do sistema constitucional da
federação, obrigados a tomar medidas legislativas, o
Govêrno federal levará, o mais cedo possível, e com o
seu parecer favorável, os referidos artigos ao
conhecimento das autoridades competentes dos
estados, províncias ou cantões.
c) Um Estado Federal Parte nesta Convenção
fornecerá, a pedido de qualquer outro Estado
Contratante que lhe haja sido transmitido pelo Secretário
Geral das Nações Unidas, uma exposição sôbre a
legislação e as práticas em vigor na Federação e suas
unidades constitutivas, no que concerne a qualquer
disposição da Convenção, indicando a medida em que,
por uma, ação legislativa ou outra, se deu efeito à
referida dísposíção.

1. Qualquer Estado poderá, no momento da
assinatura, ratificação ou adesão, declarar que esta
Convenção se estenderá ao conjunto dos territórios
que representa no plano internacional, ou a um ou
vários dentre êles. Tal declaração produzirá efeitos
no momento da entrada em vigor da Convenção para
o referido Estado.
2. A qualquer momento ulterior esta extensão
será feita por notificação dirigida ao Secretário Geral
das Nações Unidas e produzirá efeitos a partir do
nonagésimo dia seguinte à data na qual o Secretário
Geral das Nações Unidas houver recebido a
notificação ou na data de entrada em vigor da
Convenção para o referido Estado, se esta última
data fôr posterior.
3. No que concerne aos territórios aos quais
Artigo 42
esta Convenção não se aplique na data da
assinatura, ratificação ou adesão, cada Estado
Reservas
interessado examinará a possibilidade de tomar
logo que possível, tôdas as medidas necessária a
1. No momento da assinatura, da ratificação
fim de estender a aplicação desta Convenção aos ou da adesão, qualquer Estado poderá formular
referidos territórios, ressalvado, sendo ne- reservas
aos
artigos
da
Convenção,
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outros que não os artigos 1º, 3º, 4º, 16 (1), 33, 36 a
Artigo 45
46 inclusive.
2. Qualquer Estado Contratante que
Revisão
haja formulado uma reserva conforme o
parágrafo 1 dêste artigo, poderá retirá-la a
1. Qualquer Estado Contratante poderá, a
qualquer momento por uma comunicação para qualquer tempo, por uma notificação dirigida ao
êsse fim dirigida ao Secretário Geral das Nações Secretário Geral das Nações Unidas, pedir a revisão
Unidas.
desta Convenção.
2. A Assembléia Geral das Nações Unidas
Artigo 43
recomendará as medidas a serem tomadas, se fôr o
caso, a propósito de tal pedido.
Entrada em vigor
1. Esta Convenção entrará em vigor no
Artigo 46
nonagésimo dia seguinte à data do depósito do sexto
instrumento de ratificação ou de adesão.
Notificações pelo Secretário Geral das Nações
2. Para cada um dos Estados que ratificarem a
Unidas
Convenção ou a ela aderirem depois do depósito do
sexto instrumento de ratificação ou de adesão, ela
O Secretário Geral das Nações Unidas notificará
entrará em vigor no, nonagésimo dia seguinte à data a todos os Estados Membros das Nações Unidas e aos
do depósito por êsse Estado do seu instrumento de Estados não membros mencionados no artigo 39:
ratificação ou de adesão.
a) As declarações e as notificações
mencionadas na seção B do artigo 1º;
Artigo 44
b) As assinaturas, ratificações e adesões
mencionadas no artigo 39;
c) As declarações e as notificações
Denúncia
mencionadas no artigo 40;
1. Qualquer Estado Contratante poderá
d) As reservas formuladas ou retiradas
denunciar a Convenção a qualquer momento por mencionadas no artigo 42;
notificação dirigida ao Secretário Geral das Nações
e) A data na qual essa Convenção entrar em
Unidas.
vigor, de acôrdo com artigo 43;
2. A denúncia entrará em vigor para o Estado
f) As denúncias e as notificações mencionadas
interessado um ano depois da data na qual houver no artigo 44;
sido recebida pelo Secretário Geral das Nações
g) Os pedidos de revisão mencionados no
Unidas.
artigo 43;
3. Qualquer Estado que houver feito uma
Em fé do que, os abaixo-assinados,
declaração ou notificação conforme o artigo devidamente autorizados, assinaram, em nome de
40 poderá notificar ulteriormente ao Secretário seus respectivos Governos, a presente Convenção.
Geral das Nações Unidas que a Convenção
Feito em Genebra, aos 28 de julho de mil
cessará de se aplicar a todo o território designado novecentos e cinqüenta e um em um só
na notificação. A Convenção cessará, então, exemplar, cujos textos inglês e francês fazem
de se aplicar ao território em questão um igualmente fé e que será depositado nos arquivos
ano depois da data na qual o Secretário Geral da Organização das Nações Unidas e cujas
houver recebido essa notificação.
cópias autênticas serão remetidas a todos
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os Estados Membros das Nações Unidas e aos dições, à autoridade que expediu o documento,
Estados não membros mencionados no artigo 39.
anterior.
2. Os representantes diplomáticos ou
ANEXO
consulares, especialmente habilitados para êsse
efeito, terão poderes para prorrogar, por um período
Parágrafo 1º
que não ultrapassará seis meses, a validade dos
documentos de viagem expedidos pelos seus
1. O documento de viagem mencionado no respectivos govêrnos.
artigo 28 desta Convenção será de acôrdo com o
3. Os Estados Contratantes examinarão
modêlo anexo.
com benevolência a possibilidade de renovar ou
2. Êsse documento, será redigido, em duas de prorrogar a validade dos documentos de
línguas pelo menos: uma das duas será a língua viagem ou de expedir novos documentos a
inglesa ou a francesa.
refugiados que já não residem regularmente no
seu território nos casos em que êsses refugiados
Parágrafo 2º
não estejam em condições de obter um
documento de viagem do país de sua residência
Ressalvados os regulamentos do país de regular.
expedição, as crianças poderão ser mencionadas no
documento de um dos pais ou em circunstâncias
Parágrafo 7º
excepcionais, de outro refugiado adulto.
Os Estados Contratantes reconhecerão a
Parágrafo 3º
validade dos documentos expedidos de acôrdo com
as disposições do artigo 28 desta Convenção.
As taxas cobradas pela expedição do
documento não excederão a tarifa mais baixa
Parágrafo 8º
aplicada aos passaportes nacionais.
As autoridades competentes do país para o
Parágrafo 4º
qual o refugiado deseje ir aporão, se estiverem
dispostas a admiti-lo, um visto no documento do qual
Salvo em casos especiais ou excepcionais, o é possuidor, se tal visto fôr necessário.
documento será válido para o maior número possível
de países.
Parágrafo 9º
Parágrafo 5º
1. Os Estados Contratantes comprometemO documento terá validade por um ou dois se a dar vistos de trânsito aos refugiados que
anos, à escolha da autoridade que o expedir.
hajam obtido o visto de um território de destino
final.
Parágrafo 6º
2. A aposição dêsse visto poderá ser recusada
pelos motivos que possam justificar a recusa de visto
1. A renovação ou prorrogação de validade do a qualquer estrangeiro.
documento compete à autoridade que o expediu,
enquanto o portador não se houver estabelecido
Parágrafo 10
regularmente em outro território e residir regularmente no
território da referida autoridade. A expedição de novo
Os
emolumentos
devidos
pela
documento
cabe,
nas
mesmas
con- aposição
de
vistes
de
saída,
de
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admissão ou de trânsito não ultrapassarão a tarifa do, a faculdade de limitar, no momento da expedição
mais baixa cobrada pelos vistos em passaporte do referido título, a período durante o qual o
estrangeiros.
refugiado poderá voltar, não podendo êsse período
ser inferior a três meses.
Parágrafo 11
Parágrafo 14
No caso de um refugiado que mude de
residência e se estabeleça regularmente no território
Ressalvadas apenas as estipulações do
de outro Estado Contratante, a responsabilidade de parágrafo 13, as disposições do presente anexo, em
expedir novo documento caberá, nos têrmos e nada afetam as leis e regulamentos que regem, nos
condições do artigo 28, à autoridade competente do territórios dos Estados Contratantes, as condições de
referido território, à qual o refugiado terá direito de admissão, de trânsito, de permanência, de
apresentar seu pedido.
estabelecimento e de saída.
Parágrafo 12

Parágrafo 15

A autoridade que expedir novo documento
Nem a expedição do documento nem os
recolherá documente anterior e o devolverá ao país registros nêle feitos determinam nem afetam o
que o expediu, se o documento anterior especificar estatuto do possuidor notadamente no que concerne
que deve ser devolvido ao país que o expediu; em. à nacionalidade.
caso contrário, a autoridade que expedir o
documento novo recolherá e anulará o anterior.
Parágrafo 16
Parágrafo 13

A expedição do documento não dá ao
possuidor nenhum direito a proteção dos
1. Cada um das Estados Contratantes se representantes diplomáticos e consulares do país de
compromete a permitir que o possuidor de um expedição, e não confere a êsses representantes um
documento de viagem que lhe haja sido expedido direito de proteção.
pelo referido Estado em virtude do artigo 28 desta
Convenção, volte ao seu território a qualquer
ANEXO
momento durante o período de validade dêsse
documento.
Modêlo do documento de viagem
2. Ressalvadas as disposições da alínea
anterior, um Estado Contratante pode exigir que o
O documento terá a forma de uma caderneta
possuidor dêsse título se submeta a todas as (15 cm x 10 cm aproximadamente).
formalidades que podem ser impostas aos que saem
Recomenda-se que seja impressa de maneira
do país ou aos que a êle voltam.
que as rasuras ou alterações por meios químicos ou
3. Os Estados Contratantes se reservam, outros possam notar-se fàcilmente, e que as
em casos excepcionais ou nos casos em palavras "Convenção de 25 de julho de 1951" sejam
que
a
permissão
de
permanência
do impressas em repetição contínua em cada uma das
refugiado válida por um período determina- páginas, na língua do país que expede o documento.
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(Capa da caderneta)

(2)

Local e data de nascimento ........................................
Profissão .....................................................................
Residência atual .........................................................
(Convenção de 25 de julho de 1951)
Nome (antes do casamento) e prenome (s) da
espôsa ........................................................................
Nº .................... Nome e prenome (s) do marido ..................................
DOCUMENTO DE VIAGEM

(1)
DOCUMENTO DE VIAGEM
(Convenção de 25 de julho de 1951)
Êste documento expira em
salvo prorrogação de validade.
Nome .....................................................................
Prenome (s) ...........................................................
Acompanhado de .................................. criança (s)
1.
Êste
documento
é
expedido
ùnicamente com o fim de fornecer ao
possuidor um documento de viagem que
possa substituir o passaporte nacional. Não
prejulga nem de forma alguma afeta a
nacionalidade do possuidor.
2. O possuidor está autorizado a voltar a .....
(indicação do país cujas autoridades expedem o
documento) até ............ salvo menção adiante de
data ulterior. (O período durante o qual o
possuidor está autorizado a voltar não deve ser
inferior a três meses).
3. Em caso de o possuidor fixar
residência em outro país que não o que
expediu o presente documento, deve, se quiser
viajar de novo, requerer novo documento às
autoridades competentes do país de sua
residência. (O documento de viagem anterior será
remetido à autoridade expedidora do novo
documento para ser devolvido à autoridade que o
expediu) (1).
(Êste documento contém páginas, exclusive
a capa).

Sinais
Altura ...........................................................................
Cabelos .......................................................................
Côr dos olhos ..............................................................
Nariz ............................................................................
Forma do rosto ............................................................
Cútis ............................................................................
Sinais particulares .......................................................
Crianças que acompanham o possuidor
Nome – Prenome (s) – Local e data do nascimento –
Sexo
.................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. ..................
Cancelar o que não se aplicar. (Êste
documento contém páginas, exclusive a capa).
(3)
Fotografia do possuidor e sêlo da autoridade
expedidora do documento.
Impressões digitais do possuidor (facultativo).
Assinatura do possuidor ...................................
(Êste documento contém páginas, exclusive a
capa).
(4)
1. Êste documento é válido para os seguintes
países:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
2. Documento ou documentos baseado na
qual ou nos quais o presente documento é expedido:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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Expedido em ...............................................................
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Data ............................................................................ emenda.
Assinatura e sêlo da autoridade expedidora do
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
documento:
permanecer sentados. (Pausa). Está aprovada.
(1) A frase entre colchetes pode ser inserta
É a seguinte a emenda aprovada.
pelos governos que desejarem.
Emolumentos:
EMENDA
(Êste documento contém páginas, exclusive a
capa).
(5)
Nº 1–CRE
Prorrogação de validade
Emolumentos:
de ...............................................
a ...............................................
Feita em .............. em ..............................................
Assinatura e sêlo da autoridade que prorroga a
validade a do documento:
Prorrogação de validade
Emolumentos:
de ...............................................
a ...............................................
Feita em .............. em .............................................
Assinatura e sêlo da autoridade que prorroga a
validade do documento:
(Êste documento contém páginas, exclusive a
capa).
(6)

"Art. 1º. É aprovada a Convenção de 25 de
julho de 1951, relativa ao Estatuto doa Refugiados e
assinada a 15 de julho de 1952, com exclusão dos
artigos 15 e 17".
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação para a Redação Final.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr.
Presidente, fui informado de que amanhã haverá
reunião da comissão Diretora. Aproveito a
oportunidade para fazer um apêlo a respeito do
Serviço de Cooperação, criado há tempos no
Senado e que inexplicàvelmente não funciona. Há
oito funcionários lotados nesse Serviço, mas não se
Extensão ou renovação da validade:
Emolumentos:
De .............................................. encontra sequer um para escrever uma carta para
A .............................................. um Senador. Ainda hoje dei trabalho a datilógrafa
Feita em .............. Em ............................................. particular.
Assinatura e sêlo da autoridade que estende
Não posso, evidentemente, recorrer com
ou renova a validade dos documentos:
freqüência a funcionários de outras seções,
Extensão ou renovação da validade:
pedindo o obséquio de escreverem um cartão, uma
Emolumentos:
De ..............................................
A .............................................. carta etc.
Nós, principalmente, representantes do
Feita em .............. Em ..............................................
Assinatura e sêlo da autoridade que estende Distrito Federal, estamos em contacto direto
com os eleitores e somos obrigados a
ou renova a validade dos documentos:
(Êste documento contém páginas, exclusive a atendê-los, fornecendo constantemente cartas
capa).
de apresentação.
(7-32)
Se não convém ao Senado que funcione o
Serviço de Cooperação no qual – repito – oito servidores
Vistos
Reproduzir em cada visto o nome do possuidor.
(Êste documento contém páginas, exclusive a __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
capa).
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estão lotados, deve êle ser extinto por dispendioso.
No tempo em que era Líder da Bancada do
P.T.B., o nobre Senador Lima Guimarães colocou
uma funcionária à nossa disposição; mas as coisas
mudam com o correr dos anos; essa auxiliar foi
transferida para o Arquivo, onde – parece – não há
máquinas de escrever.
Meu apêlo à Comissão Diretora que se reunirá
amanhã, é para que nos dêem funcionários ou
extinga o Serviço, o qual, quando foi criado, recordome bem, contava com oito elementos, um dêles para
atividades externas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com todo o
prazer.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. tem razão
nas suas ponderações. Penso, até, que não há sala
reservada para êsse Serviço.
Evidentemente não lhe é possível funcionar
sem que exista, ao menos, um lugar onde os
funcionários se instalem. O apêlo de V. Exa. tem
inteira procedência; e acredito que os Senhores
Vice-presidente e 1º Secretário providenciarão no
sentido de que os Senhores Senadores sejam
assistidos, a contento.
O SR. CAIADO DA CASTRO: – Obrigado a
Vossa Excelência.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não.
O SR. COIMBRA BUENO: – Reputo
interessante o assunto que V. Exa. focaliza. Tenho a
impressão de que o Serviço de Cooperação seria,
até certo ponto, ineficiente visto como dispõe de
apenas oito funcionários para atender a ses-

senta e três Senadores. Provàvelmente alguns
seriam bem servidos, à base de suas relações.
Talvez fôsse o caso de a Mesa estudar, desde já a
possibilidade, a exemplo do que ocorre nos países
mais desenvolvidos, como os Estados Unidos,
Inglaterra e outros, de cada Senador ter à sua
disposição, durante duas ou três horas, diàriamente,
dois ou três funcionários, entre os trezentos e tantos
que compõem o quadro do Senado.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Obrigado a V.
Exa. Sr. Presidente, pessoalmente não tenho de que
me queixar, sempre que me dirijo a um funcionário,
funcionária ou Chefe de Serviço, sou atendido
com muita gentileza. Não desejo entretanto,
passar pelo vexame de, ao pedir a determinado
funcionário ou Chefe de Serviço que me faça uma
carta receber a resposta de ser atendido quando
houver tempo.
Parece-me seria colocar o Senador em
situação delicada o de ficar na dependência da boa
ou má vontade do funcionário ou de Chefe de Seção.
Quando me dirigir a um funcionário desejo
fazê-lo como um direito que me assiste e não como
um favor que peço.
Pessoalmente, repito, não tenho queixa. Não
formulo exigência idêntica à do nobre Senador
Coimbra Bueno por saber, de antemão, que não a
obteríamos. Os Senadores são agrupados por
bancadas, por Líderes, muitos dêles têm Gabinetes e
Secretárias. Não é, justo, portanto, seja um grupo
privilegiado e outro nada tenha.
Sr. Presidente, êste o apêlo que dirijo à Mesa
e à Comissão Diretora, a fim de que, na reunião de
amanhã, resolva o problema. Se não fôr possível
solucioná-lo, que extinga o quadro, composto de oito
funcionários.
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A verdade é que sequer dispomos de um
elemento para bater nos uma carta. Tenho a
impressão de que, ou êles não trabalham, ou
passeiam em outras secções.
A situação do Srs. Senadores reafirmo, é
delicada. Passamos pelo vexame de, em casos de
urgência como aconteceu hoje comigo, precisar
recorrer a datilógrafos alheios ao Serviço do Senado.
Paguei hoje, a uma emprêsa instalada na Rua do
México, vinte e cinco cruzeiros para que
datilografasse uma carta.
O Sr. Presidente, êste, repito, o apêlo que
formulo. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O apêlo de V. Exa.
será considerado na próxima reunião da Comissão
Diretora.
Nada mais havendo que tratar vou encerrar a
sessão.
Designo para a próxima a seguinte:

referentes à localização da Capital Federal a
fim de possibilitar a sua transferência para
Brasília, tendo pareceres da Comissão Especial:
I – Sôbre o projeto (nº 230, de 1959), favorável,
salvo quanto aos arts. 11, § 5º do artigo 26,
art. 63 e art. 8º (com voto em separado do Sr.
Attílío Vivacqua); II – Sôbre o Substitutivo
de Plenário – nº 507, de 1959, favorável, em
parte (com voto em separado do Sr. Senador
Attílio Vivacqua).
2 – Discussão única do Requerimento nº 413,
de 1959, do Sr. João Villasbôas e outros Srs.
Senadores, solicitando a transcrição nos Anais do
Senado, dos discursos proferidos em 8 do mês em
curso, perante a Convenção Nacional da União
Democrática Nacional pelos candidatos dêsse
Partido à Presidência e à Vice-Presidência da
ORDEM DO DIA
República no próximo qüinqüênio.
Está encerrada a sessão.
1 – Votação, em primeira discussão,
Levanta-se a sessão às vinte e uma horas e
do Projeto de Emenda à Constituição nº 1,
de 1959, que altera dispositivos constitucionais cinqüenta e cinco minutos.

162ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 10 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio. Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.

acham-se

Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (58).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 58 Senhores
Senadores.
Havendo número legal declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Mathias Olympio, Primeiro Suplente,
servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata
da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Avisos
Do Sr. Ministro da Fazenda, como seguem:
Aviso nº 615, de 4 de novembro de 1959.
Senhor Primeiro Secretário:
Em
aditamento
ao
meu
Aviso
nº
492,
de
9
de
outubro
findo,
tenho
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a honra de transmitir a V. Exa. cópia dos
esclarecimentos prestados pela Carteira de Câmbio
do Banco do Brasil S. A. a respeito do Requerimento
nº 350, de 1959, do Sr. Senador Rui Palmeira, sôbre
o valor, em dólares, das importações feitas em 1957,
1958 e primeiro semestre de 1959 pelos Ministérios
da Guerra, Aeronáutica e Marinha.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1959.
DICAM – 1.287 59.
Senhor Chefe do Gabinete:
Reportamo-nos ao Processo nº 272479, de 610-59, remessa nº 66911, de 10-10-59, dêsse
Ministério, acompanhando o Requerimento nº 350,
de 1959, do Sr. Senador Rui Palmeira, com pedido
de informações sôbre os seguintes quesitos:
a) qual o valor em dólares das importações
feitas nos anos de 1957, 1958 e primeiro semestre
de 1959, discriminadamente, pelos Ministérios da
Guerra, Aeronáutica e Marinha;
b)
discriminação
detalhada,
com
as
respectivas quantidades e valores, em moedas
estrangeiras e nacional, das importações feitas pelos
Ministérios acima referidos nas épocas indicadas;
c) relação detalhada, com os respectivos
valores em moeda estrangeira e nacional, das
compras feitas pelos referidos Ministérios e que
ainda não entraram em território nacional;
d) relação discriminada das compras feitas sob
o regime de trocas pelos citados Ministérios, das
mesmas constando os respectivos valores em
moeda estrangeira e nacional".
Cumpre-nos
esclarecer,
a
propósito,
que a Carteira de Câmbio não se acha
habilitada a prestar as informações a que se
referem êsses quesitos por isso que grande
parte
das
aquisições
feitas
no
exterior

pelos Ministérios da Guerra, Marinha e Aeronáutica
são pagas com numerário fornecido pela Delegacia
do Tesouro Brasileiro em Nova Iorque, e não com
cobertura por nosso intermédio em cada caso.
Pelo exposto, parece-nos que somente os
aludidos Ministérios poderão responder, com os
pormenores solicitados, ao requerimento acima
mencionado.
Restituindo, assim, o processo de que se trata,
aproveitamos o ensejo para reiterar a V. Sa. os
protestos de nossa estima e consideração. – Banco
do Brasil S.A. – Carteira de Câmbio – Paulo Poock
Corrêa.
Dê-se conhecimento ao requerente.
Aviso nº 625 – 5 de novembro de 1959.
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Oficio nº 319, de 25 de junho
último, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do
Requerimento nº 185, de 1959, em que o Sr.
Senador Lino de Mattos solicita informações
pertinentes à Delegacia do Tesouro Brasileiro em
Nova Iorque, tenho a honra de encaminhar a V. Exa.
cópia dos esclarecimentos prestados a respeito pelo
mencionado órgão.
Aproveitando a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
consideração. – Paes de Almeida.
I
O Sr. Senador Lino de Mattos apresentou à
Mesa do Senado, na sessão de 29 de junho do
corrente ano, o Requerimento nº 185, de 1959,
solicitando sejam prestadas pelo Sr. Ministro da
Fazenda as seguintes informações:
"1ª – Relação completa dos servidores públicos
que prestam serviços, a qualquer título, na Delegacia
do Tesouro Brasileiro em Nova Iorque, discriminandose os vencimentos de cada um e a data em
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que iniciou as funções de cargo na referida
Delegacia.
2ª – Enumeração das atribuições principais da
Delegacia do Tesouro Brasileiro em Nova Iorque,
relacionando-se os encargos de maior relêvo,
realizados no decurso do Govêrno do Presidente
Juscelino Kubitschek.
3ª Número de automóveis ou de quaisquer
outros veículos oficiais a serviço da referida
Delegacia".
2ª No processo relativo ao assunto, foi
solicitada audiência desta Delegacia, por despacho
da Chefia do Gabinete do Ministro da Fazenda.
3. Em cumprimento ao citado despacho e
respondendo aos quesitos na ordem em que foram
formulados no aludido requerimento, cumpre a esta
Delegacia prestar as informações que se seguem.
II
Resposta ao primeiro quesito
4. Servem presentemente nesta Delegacia e
na Contadoria Seccional junto à mesma 42
servidores, sendo:
a) 25 funcionários efetivos, dos quais 20 têm
exercício nesta Delegacia e 5 na Contadoria
Seccional;
b) 1 extranumerário mensalista equiparado ao
funcionário;
c) 16 auxiliares admitidos a título precário.
5. Vinte e quatro dos funcionários efetivos,
ocupantes de cargos isolados ou de carreira,
pertencem ao Quadro Permanente ou ao Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda; e um, ao
Banco do Brasil.
6. A êsses funcionários compete o exercício
das funções de chefia e das atividades principais a
cargo da repartição.
7. Três dêles (o Tesoureiro Júlio César Neves
Coelho e os Ajudantes do Tesoureiro Bernardino Dias
Pereira e Salathiel Almeida dos Santos) ocupam
cargos isolados, afiançados, da Delegacia; os

demais servem na Delegacia mediante designação
ou autorização do Sr. Presidente da República, por
prazo certo, nunca superior a quatro anos, na forma
do art. 2º do Decreto-lei nº 8.542, de 2-1-46, e do art.
2º do Decreto-lei nº 9.687, de 30-8-46, a seguir
transcritos:
a) art. 2º do Decreto-lei número 8.542, de
1946:
"Art. 2º Salvo caso de absoluta conveniência,
a juízo do Presidente da República, os funcionários
que servirem na Delegacia do Tesouro Brasileiro no
Exterior e na Contadoria Seccional junto à mesma
regressarão ao fim de 4 anos de exercício no
exterior, não podendo se ausentar do País antes de
decorrido 4 anos de serviço efetivo no Brasil,
contados da data do regresso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica aos funcionários ocupantes dos cargos de
Tesoureiro e Ajudante de Tesoureiro";
b) art. 2º do Decreto-lei número 9.687, de 308-46:
"Art. 2º Para a Delegacia do Tesouro Brasileiro
no Exterior sòmente serão designados funcionários
das carreiras de "Oficial Administrativo" e
"Escriturário"; e para a Contadoria Seccional anexa à
mesma, das carreiras de "Contador" e "Guardalivros".
Parágrafo único. Excepcionalmente, porém
poderão ter exercício na Delegacia ou na Contadoria
Seccional, além do número previsto em lei,
funcionários de qualquer carreira ou, ainda,
ocupantes de cargos isolados, mediante autorização
do Presidente da República, na forma do art. 85 e 41
do Decreto-lei nº 1.715. de 28 de outubro de 1939".
(Atualmente vigora a Lei nº 1.711, de 28-10-52, cujos
artigos 34 e 37 dispõem sôbre a matéria de que
tratavam os artigos 35 e 41 do Decreto-lei
nº 1.713-59).
8. No Quadro I, anexo, acham-se
relacionados
nominalmente
os
funcionários
efetivos, com indicação dos respectivos cargos e dos
vencimentos
e
vantagens
a
que
fa-
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zem jus, cumprindo registrar que os Agentes Fiscais
do Impôsto de Renda cujos nomes figuram nesse
quadro, ao serem designados para servir nesta
Delegacia ou na Contadoria Seccional, pertenciam
às carreiras de Contador ou Oficial Administrativo
9. O pagamento é feito em dólar (US$),
obedecendo a conversão a essa moeda se disposto
no Decreto nº 45.400, de 6-2-59.
10. Além dos vencimentos e vantagens
normais do cargo, consignados no referido quadro, o
Delegado, o Contador Seccional e os funcionários
efetivos percebem gratificação de representação em
dólar (US$)
11. A gratificação de representação do
Delegado e a do Contador Seccional são fixadas
pelo artigo 4º do Decreto-lei nº 8.542-46, alterado
pelo de nº 9.687-46; e a dos demais funcionários,
pelo ministro da Fazenda, de acôrdo com a citada
disposição legal.
12. São as seguintes as importâncias mensais
correspondentes a essa gratificação:
a) US$ 1.500,00:
Delegado.
b) US$ 1.000,00:
Contador Seccional.
c) US$ 1.000,00:
Armando Melcher.
Arthur Guedes Filho.
Bernardino Dias Pereira.
Domingos Marques Grello.
Edwino Antunes Storry.
Ernani José dos Santos.
Guilherme dos Santos Deveza.
João de Oliveira Castro Viana Júnior.
Joaquim Bittencourt Loureiro.
José Magalhães Vieira de Mello.
José Ribamar Albuquerque de Carvalho.
José Tavares Marques da Rocha.
Júlio César Neves Coelho.
Júlio Pereira Conceição.
Luís de Mello Xavier da Silveira.
Olavo Câmara de Castro.
Paulo Gualberto Corrêa.
Péricles Vasconcelos Garcia.
Sabino Inelli de Almeida.

Salathiel Almeida dos Santos.
Raimundo Carvalho Fernandes de Oliveira.
d) US$ 942,80:
Nelson Borba de Araújo.
e) US$ 580,00:
Níblo Feltran.
f) US$ 500,00:
José Gerdon Pereira.
13. Os funcionários que servem na Delegacia
não podem, em nenhuma hipótese, perceber
retribuição
superior
à
que
é
paga
ao
Delegado (art. 5º, parágrafo único, do Decreto-lei nº
8.542-46, alterado pelo de nº 9.687-46),
mesmo que os seus vencimentos e vantagens,
convertidos
em
dólar
(US$),
produzam
importância superior.
14. O extranumerário mensalista, antigo
ocupante de função da Delegacia, para cujo serviço
foi admitido no exterior (em Londres, quando naquela
capital tinha sede a repartição), está incluído no
quadro mencionado no item 8.
15. Os 16 servidores a título precário
(item 4, alínea c) executam as tarefas auxiliares
(serviços de mecanografia, protocolo, arquivo,
telefone etc.).
16. Êsses servidores têm os seus salários
fixados em dólar (US$) e se acham relacionados
nominalmente no Quadro II, (anexo).
Resposta ao segundo quesito
17. A Delegacia, criada, ao tempo da
Monarquia, pelo Decreto nº 3.852, de 1º de maio de
1867, foi reorganizada pelo Decreto-lei nº 9.696, de 2
de setembro de 1946.
18. As suas atribuições se acham definidas no
art. 1º do Decreto-lei nº 9.697, também de 2-9-46.
19. Tais atribuições são as seguintes:
a) efetuar o pagamento dos juros, amortização
e demais despesas da dívida externa federal,
estadual e municipal;
b) pagar e escriturar as despesas no
estrangeiro, sejam de pessoal ou de material, de
todos os Ministérios, mediante a distribui-
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ção do crédito respectivo, por movimento de fundos
ou ainda em virtude de numerário remetido
diretamente à Delegacia, para fins especiais;
e) registrar e escriturar todas as operações de
crédito externas;
d) fazer aquisição de títulos da dívida pública
externa, quando lhe fôr ordenado, usando das
cautelas indispensáveis;
e) receber e restituir, quando devidamente
autorizada, os depósitos e cauções para garantia do
funcionamento de emprêsas estrangeiras no Brasil
ou para outros fins;
f) distribuir as estampilhas consulares;
g) receber, fiscalizar e escriturar a
arrecadação da renda de emolumentos consulares,
fixando as taxas de câmbio da cobrança;
h) remeter, mensalmente, ao Ministério das
Relações Exteriores, demonstração da arrecadação
da renda consular;
i) substituir na forma das instruções em vigor
os títulos extraviados ou estragados dos
empréstimos federais, estaduais e municipais;
contraídos no exterior, de acôrdo com as respectivas
cláusulas contratuais;
j) incorporar aos balanços da Delegacia
as contas dos agentes financeiros do Brasil no
exterior;
k) fazer os adiantamentos e suprimentos
previstos em lei ou ordenados pelas autoridades
competentes por conta dos créditos distribuídos e
recursos fornecidos;
l) providenciar sôbre as prestações de contas
dos adiantamentos e suprimentos feitos;
m) julgar as prestações de contas cujo
pagamento fôr de sua alçada;
n) promover o lançamento e a arrecadação
dos impostos, taxas e outras contribuições sobráveis
no exterior e devidos à Fazenda Nacional.
20. Ao Delegado – a quem incumbe, pela
própria natureza do cargo, o exercício das atividades

gerais inerentes aos postos de direção ou chefia –
são especificamente deferidas pelo art. 6º do
Decreto-lei nº 9.697-46, as seguintes atribuições:
a) assinar, na qualidade de representante do
Ministério da Fazenda e em nome dos Governos
Federal, Estadual e Municipal, os títulos da dívida
externa, bem como os contratos de empréstimos,
quando lavrados no estrangeiro;
b) manter contatos diretos com os banqueiros,
agentes financeiros e pagadores para instruí-los como
proceder em relação aos assuntos da dívida externa,
segundo a orientação do Ministro da Fazenda;
c) prestar ao Gabinete do Ministro da Fazenda
informações e esclarecimentos sôbre as finanças e
economia dos principais países;
d) designar funcionário com exercício na
Delegacia para proceder a inspeção, quando julgada
necessária, no caso de ocorrência de irregularidades
na arrecadação da renda consular.
21. Com limitado número de servidores,
desincumbe-se a Delegacia de volumoso trabalho,
podendo ser enumeradas, entre outras, as seguintes
tarefas:
a) efetivar o pagamento:
1º de vencimentos e vantagens de todos os
servidores civis e militares em serviço no estrangeiro
(em qualquer parte do mundo onde se encontrem),
seja nas Missões Diplomáticas e Repartições
Consulares, seja nos Escritórios de Propaganda e
Expansão Comercial, nos Escritórios dos Adidos
Militares, Navais e Aeronáuticos, nas Comissões
Militares (da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica),
nos Postos do Correio Aéreo Nacional etc.;
2º das despesas referentes a material
adquirido pelos órgãos competentes no exterior;
3º das contribuições do Brasil às organizações
internacionais de que faz parte ou às instituições que
subvenciona no estrangeiro;
4º do pessoal civil ou militar em missão
especial no exterior;
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5º do pessoal civil e militar em missão de
estudo no estrangeiro;
6º dos bolsistas e estudantes auxiliados, no
custeio dos seus estudos no exterior, pelo Govêrno
brasileiro;
b) fornecer adiantamento para as despesas:
1º de conservação de prédio ou aluguel,
instalação,
pessoal
subalterno,
expediente,
telegramas, malas diplomáticas, repatriamento de
brasileiros, difusão cultural etc., das Missões
Diplomáticas e Repartições Consulares;
2º de aluguel, pessoal contratado (pessoal
admitido no exterior a título precário), expediente e
propaganda dos Escritórios de Propaganda e
Expansão Comercial;
3º dos Escritórios dos Adidos Militares, Navais
e Aeronáuticos, das Comissões Militares (da Guerra,
da Marinha e da Aeronáutica) e dos Postos do
Correio Aéreo Nacional no exterior;
4º de congressos, conferências e reuniões
internacionais;
c) providenciar sôbre as prestações de contas
dos adiantamentos fornecidos (aproximadamente
450 por trimestre), julgando as que forem de sua
alçada, o que exige o exame moral e aritmético de
centenas de documentos;
d) fornecer suprimento aos navios de guerra
em missão no exterior e providenciar no sentido das
respectivas prestações de contas;
e) efetivar o pagamento das despesas da
Dívida Externa da União, dos Estados e dos
Municípios e executar as demais tarefas que, nesse
setor, lhe incumbem;
f) lançar e arrecadar o Impôsto de Renda
devido pelos servidores civis e militares em missão
ou serviço no exterior;
g) requisitar à Casa da Moeda, guardar e distribuir
às Missões Diplomáticas e Repartições Consula-

res em todos os países com os quais o Brasil
mantém relações as estampilhas consulares que
solicitarem, de acôrdo com as normas vigentes, para
os seus serviços;
h) fiscalizar a renda consular, que monta,
aproximadamente, por ano, a US$ 8.000.000,00 (oito
milhões de dólares);
i) organizar e remeter ao Egrégio Tribunal de
Contas, para julgamento, os processos de tomadas
de contas das Missões Diplomáticas e Repartições
Consulares, responsáveis pela arrecadação da renda
consular, em todos os países com os quais o Brasil
mantém relações.
22. Em síntese, no tocante à despesa,
efetiva esta Delegacia o pagamento dos gastos,
no exterior, de todos os Ministérios, num total
aproximado de US$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de dólares) por ano; e fiscaliza, ainda, a
aplicação dessa quantia, providenciando no
sentido de prestações de contas e julgando as
que são de sua alçada.
23. Todos êsses serviços contribuem sem
dúvida alguma para o bom funcionamento da
administração brasileira no plano interno e no
internacional, custando relativamente pouco ao
Brasil (cêrca de US$ 850.000,00 por ano)
(compreendidas nesse total tôdas as despesas de
pessoal,
material,
aluguel,
expediente,
telegramas etc.).
24. Custam certamente menos do que
custariam se se descentralizassem por vários
agentes de execução, mesmo que fôsse apenas um
funcionário em cada Missão Diplomática ou
Repartição Consular.
25. E realizam-se com maior presteza do que
se realizariam em condições outras, visto que esta
Delegacia – tendo sua sede no maior centro
financeiro e bancário do mundo – conta, para a exe-

Página original mutilada
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Do Sr. Ministro da Justiça e Negócios
Interiores, nos seguintes têrmos:
Ns. 634 e 639, ainda do Sr. Ministro da
Fazenda, comunicando que está envidando esforços
no sentido de serem ultimados os esclarecimentos a
que se referem os Requerimentos ns. 178 e 190, de
1959, do Sr. Senador Lino de Mattos.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
G/1.905.
Em 9 de novembro de 1959.
Senhor Primeiro Secretário:

além de apresentar ainda outras, tudo na forma
abaixo:

Em resposta ao Ofício 532, de 1º de setembro
último, com que V. Exa. solicitou a êste Ministério, o
pronunciamento dos órgãos técnicos da Polícia
Militar do Distrito Federal, sôbre o Projeto de Lei nº
20, de 1956, dessa Casa do Congresso Nacional,
que dispõe sôbre as promoções dos militares
daquela Corporação e as emendas apresentadas
pelo Relator da Comissão de Segurança Nacional,
tenho a honra de remeter-lhe, com duas cópias, as
informações
que
a
respeito
do
assunto
foram prestadas pelo Comando-Geral daquela
entidade.

Nº 3

Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. protestos de alta estima e distinta consideração.
– Armando Falcão.
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL

EMENDAS
Nº 1
Acrescentar no art. 2º, após a palavra postos,
a expressão “e graduações”;
Nº 2
Acrescentar na letra a) do art. 2º a palavra
Coronel, antes de Tenente-Coronel;

Acrescentar ao art. 2º o seguinte parágrafo:
“Parágrafo único. A existência do pôsto de
Coronel na ativa fica condicionada à sua criação”;
Nº 4
Modificar a redação do art. 3º para a seguinte:
“Art. 3º O ingresso no Quadro de Oficiais só é
permitido no pôsto inicial da respectiva escala
hierárquica, exceção feita para o Quadro de Saúde,
em que os médicos poderão ingressar no pôsto de 1º
Tenente, ou no de Capitão, no caso de especialista
sem acesso”;
Nº 5
para:

Corrigir a redação da segunda parte do art. 7º

A declaração dos Aspirantes a Oficial e a
promoção dos Subtenentes e demais praças é
atribuição do Comandante Geral;
Nº 6

Gabinete do Comando Geral
Suprimir o art. 8º;
Submetidas a estudo na Comissão de
Promoções de Oficiais e no Conselho Administrativo
da Corporação, as emendas constantes do Parecer
nº 345, de 1959, relativas ao Projeto de Lei nº 20, de
1956, aquêles dois órgãos do Comando, aceitaram
umas, e se permitiram, “data vênia”, modificar outros,

Nº 7
Transformar o parágrafo 1º do art. 8º em art. 8º;
Nº 8
Suprimir o § 2º do art. 8º;
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Nº 9
Transformar o § 3º do art. 8º em 1º;
Nº 10

Nº 18
Suprimir o parágrafo único do art. 14;
Nº 19

Acrescentar na letra a) do art. 11 a letra d,
Corrigir, no § 3º do art. 15, o conteúdo da 4ª
resultando a seguinte redação:
alínea para:
a) os enumerados nas letras a, b, c e d do art. 17;
– discrição, espírito de iniciativa e método no
cumprimento dos deveres;
Nº 11
Nº 20
Substituir na letra c) do art. 11 a expressão
“satisfatória conduta” por “bom comportamento”;
Substituir no § 4º do art. 15 a expressão
“Cursos e Escolas de Formação” por “Cursos de
Nº 12
Aperfeiçoamento ou de Especialização”;
Corrigir a redação do parágrafo único do art.
Nº 21
11 para:
Parágrafo único. As condições referidas neste
Suprimir as palavras “tanto” e “quanto” no § 8º
artigo são apreciadas e julgadas pela Comissão de do art. 15;
Promoções de Oficiais (CPO) em face de
informações
obrigatórias
prestadas
pelo
Nº 22
Comandante da Unidade em que servir o Aspirante e
pelo Comandante imediato dêste, resultantes de
Modificar a letra a do art. 16 para:
observações pessoais de ambos;
a) haver o Oficial atingido, no respectivo
Quadro, a primeiro têrço para Capitães e a primeira
Nº 13
metade para Oficiais superiores;
Retirar do art. 12 a expressão “em que se
achar”;
Nº 14
Substituir, no art. 13, a expressão “a metade”
por “a têrça parte”;
Nº 15
Suprimir o parágrafo único do art. 13;
Nº 16
Substituir no art. 14, a expressão “a metade”
por “duas têrças partes”;
Nº 17
Acrescentar no final do art. 14 o seguinte:
– de Tenente-Coronel a Coronel, a totalidade;

Nº 23
Substituir, na letra b do art. 16 a expressão
“conceito aceitável” por conceito, no mínimo,
“bom”;
Nº 24
Substituir a redação da letra e do art. 17 por:
e) tempo mínimo de um ano de efetivo serviço
arregimentado em unidade de tropa, para cada
pôsto, devendo ser computada a arregimentação do
Capitão sòmente quando no comando de
Subunidade;
Nº 25
Modificar o final do § 1º do art. 17, a partir da
palavra “itens” para itens b, c e d, a exigência do
Curso de Organização e Administração Hospitalar
para o médico, e a de haver sido sua nomeação ini-

– 295 –
cial proveniente de resultado do concurso;
Nº 26

Nº 32

Substituir a redação do § 2º do art. 26 pela
seguinte:
Dar ao art. 18 a seguinte redação:
§ 2º Os Quadros de Acesso serão organizados
Art. 18. Nos Quadros onde existirem menos de separadamente para as promoções por antiguidade
três oficiais do mesmo pôsto para concorrer à e merecimento, normalmente até o último dia do mês
promoção esta só será feita pelo princípio de de janeiro e extraordinàriamente, quando houver
antiguidade;
nos mesmos um claro superior a 30% (trinta por
cento);
Nº 27
Nº 33
Dar ao art. 20 a seguinte redação:
Art. 20. O tempo de serviço computável, ou
Substituir a expressão “com a discriminação
não, para fins de promoção e o início ou o término de dos pontos obtidos” pela expressão “com as
sua contagem são regulados pela Lei de Inatividade classificações respectivas”;
dos Militares da Polícia Militar;
Nº 34
Nº 28
Dar ao § 5º do art. 26 a seguinte redação:
O § 1º do art. 20 passa a ser parágrafo único e
Ao Oficial que discordar de sua classificação
os parágrafos 2º e 3º são suprimidos;
no
Quadro
de
Acesso,
será
lícito,
improrrogàvelmente, até 10 (dez) dias depois de
Nº 29
publicado na Organização, a que estiver
imediatamente subordinado, pedir reconsideração e
O art. 21 passa a ter a seguinte redação:
impetrar recurso ao Ministro da Justiça dentro
Art. 21. São consideradas unidades de tropa, de igual prazo de acôrdo com a legislação em
para efeito desta lei, o Regimento de Cavalaria, os vigor;
Batalhões de Infantaria e as Subunidades isoladas;
Nº 35
Nº 30
Dar ao art. 27 a seguinte redação:
Dar ao art. 22 a seguinte redação:
Art. 27. O número de Oficiais a incluir no
Art. 22. O interstício mínimo de permanência Quadro de Acesso por antiguidade, levando em
em cada pôsto é:
conta o número de vagas existentes e prováveis terá
– Aspirante a Oficial: um ano.
por limite máximo o seguinte:
– De 2º Tenente a Coronel: dois anos em cada
a) um décimo (1/10) do Quadro de Capitães;
pôsto;
b) dois sétimos (2/7) do Quadro de Majores;
Parágrafo único. Êsse interstício poderá ser
§ 1º Nas mesmas condições, o Quadro de
reduzido à metade, caso não haja outro Oficial ou Acesso por merecimento terá:
Aspirante a Oficial em condições de satisfazê-lo;
a) três décimos (3/10) do Quadro de
Capitães;
Nº 31
b) quatro sétimos (4/7) do Quadro de
Majores;
Acrescentar ao art. 24, no final, a expressão:
c) dois terços (2/3) do Quadro de Tenentes“da Polícia Militar”;
Coronéis;
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§ 2º Quando o Quadro tiver menos de 10 (dez)
Oficiais, não prevalecerão os limites dêste artigo;
Nº 36
Alterar o art. 29 para:
Art. 29. Nos Quadros de Acesso por
merecimento, são os Oficiais colocados, após a
apuração do mérito pelas fichas de promoção, na
rigorosa ordem em que devem ser promovidos;
Nº 37
Alterar a redação das letras a e b do § 1º do
art. 30 para:
a) Chefes de Serviço e Diretores de
Repartição;
b) Comandante de Corpo;
Nº 38
Dar nova redação ao § 1º do art. 35:
§ 1º Não poderá ingressar em qualquer
Quadro de Acesso o Oficial ou Aspirante a Oficial
que, pela Comissão de Promoções de Oficiais, fôr
julgado não habilitado para o acesso;
Nº 39
Substituir o final do § 3º do artigo 35, por:
“O Ministro da Justiça tomará, conforme o
caso, as providências que a legislação em vigor
determinar.”;
Nº 40
Suprimir na conceituação do art. 37 os graus
quatro, três, dois, um e zero;
Nº 41
Dar ao art. 38 a seguinte redação:
Art. 38. Na Ficha de Promoção (Anexo II)
serão computados, com os valores em pontos que
lhes forem atribuídos pelo respectivo regulamento,
os seguintes requisitos:

Primeira apuração
A – Pontos positivos:
1) Conceito do Comandante, Chefe ou Diretor,
de acôrdo com o art. 39.
2) Tempo de serviço efetivo em função
essencialmente militar.
3) Tempo de serviço arregimentado, contado
da apresentação do Oficial pronto para o efetivo
exercício das funções até a data de seu
desligamento.
4) Tempo de função em Gabinete (do Ministro
da Justiça, do Chefe de Polícia do DFSP, do
Comando Geral ou Prefeito do Distrito Federal).
5) Tempo de função no Estado Maior,
Ajudância
Geral,
Diretoria
de
Intendência,
Serviço Reembolsável, Diretoria de Saúde e Serviço
Social.
6) Tempo de Chefia ou Direção de Repartição,
Estabelecimento,
Comissões
(membro),
Comandante
de
Subunidades
ou
fração
(destacamento) independente ou isolado, ou órgãos
congêneres.
7) Tempo de Instrutor (Chefia ou Adjunto) em
Escolas, Cursos ou Centros de Instrução ou
Formação.
8) Tempo de função no Hospital, na Chefia ou
assistência de qualquer enfermaria, clínica,
ambulatório ou órgão congênere nas Organizações.
9) Tempo de serviço em Escola ou Curso
como Oficial-aluno, com aproveitamento.
10) Ferimento em campanha ou em atos
praticados na defesa dos Poderes Constitucionais,
da Lei e da Ordem Interna.
11) Medalhas e condecorações.
I – Nacionais:
a) Medalhas conquistadas por ato de
guerra;
b) Medalha de sangue;
c) Medalha Humanitária;
d) Medalha Militar;
e) Medalha Duque de Caxias.
II – Estrangeiras:
Quando concedidas em reconhecimento a
atos praticados em combate e acompanhadas da
respectiva citação.
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12) Cursos:
a) Aperfeiçoamento;
b) Especialização;
c) Cursos de Polícia.
13) Elogios individuais:
a) Obtidos em campanha (ou ação policial) por
ato individual destacado e bem definido.
b) Obtidos por ato individual meritório e bem
definido no interêsse do serviço da Corporação, ou
dos camaradas ou pelo desempenho com destacado
relêvo de função de Comando, Chefia, Direção ou
membro de Comissão importante;
c) Obtidos por outros motivos;
d) Obtidos por destaque no serviço normal ou
instrução.
14) Publicação de livros ou folhetos em série,
por iniciativa e responsabilidade do Oficial, sôbre
assunto policial-militar, científico ou de cultura geral
julgado de interêsse pelo Ministro da Justiça por
meio de órgãos competentes da Polícia Militar:
a) Por obra sôbre assunto técnico-profissional;
b) Por obra sôbre assunto de cultura geral ou
científica.
B – Pontos negativos:
1) Punições disciplinares, como Oficial;
2) Sentença passada em julgado por crime
culposo.
Segunda apuração

ço ou 31 de outubro” por “até 31 de janeiro”;
Nº 44
Substituir a redação dos ns. 5 e 6 do § 1º do
art. 39 por:
5) Para o cômputo dos elogios individuais é
necessário que dos mesmos conste a referência
“Individual”.
Quando
houver
referências
elogiosas
consignadas anteriormente à vigência da presente
lei, e das quais não conste a palavra “Individual”,
serão apreciadas, quanto a êsse aspecto, pela
Comissão de Promoções.
6) A primeira apuração refere-se a todo o
período desde a declaração a Aspirante. A segunda
apuração refere-se, sòmente, ao atual pôsto do
Oficial considerado.
Nº 45
Acrescentar ao final da letra e do § 2º do art.
39 a seguinte expressão: “a julgamento da Comissão
de Promoções de Oficiais”;
Nº 46
Suprimir no § 4º do art. 39 a palavra
“discriminado” e substituir a palavra “escrutínio” por
“apuração”;

1) Os números 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 e
13 dos pontos positivos são computados novamente,
Nº 47
entretanto, desta vez, referidos apenas ao pôsto
atual.
Acrescentar no final da letra g do art. 41 a
2) Tempo de permanência no pôsto.
seguinte expressão: “a julgamento da Comissão de
3) Julgamento da Comissão de Promoções de Promoções de Oficiais”;
Oficiais.
Nº 48
Nº 42
Suprimir os parágrafos 1º e 2º do art. 41, e
Suprimir no item I do § 1º do art. 39 a acrescentar o parágrafo único com a seguinte
expressão “e não fôr o caso do § 2º do art. 31”;
redação:
Parágrafo único. As exclusões previstas neste
Nº 43
artigo serão feitas por decisão da Comissão de
Promoções, mediante participação do Comandante
Substituir
a
expressão
no
nº
3 ou Chefe de Repartição a que pertencer o
do § 1º do art. 39 “até 31 de mar- Oficial.
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Nº 49
Dar a seguinte redação ao § 1º do art. 47:
§ 1º As praças deverão ter no mínimo bom
comportamento e conceito favorável do Comandante
do Corpo ou Chefe da repartição onde servirem;
Nº 50
Substitua-se no art. 52 a expressão: “em
instruções
específicas”
por
“na
legislação
respectiva”;
Nº 51
Suprimir o § 4º do art. 57;
Nº 52
Suprimam-se os parágrafos 4º e 5º do
art. 67.
Nº 53
Inclua-se, depois da palavra curso, no § 6º do
art. 67, a expressão “de especialista”;

Nº 58
Suprimir o parágrafo único do art. 75;
Nº 59
No art. 82, acrescente-se, depois de “altura” a
palavra “mínima”;
Nº 60
Acrescentar ao art. 82 o seguinte parágrafo:
Parágrafo único. O soldado só poderá contrair
matrimônio, no mínimo, após haver engajado;
Nº 61
Suprimir o art. 83;
Nº 62
Suprimir as letras e e g do art. 84, e
transformar a letra f em e;
Nº 63

Retificar o art. 85, para:
Art. 85. Qualquer membro da Comissão de
Promoções poderá apresentar questões a fim de serem
Dar ao § 1º do art. 67, a seguinte redação:
por ela apreciadas, desde que, em Plenário, sejam
§ 1º Em caso de igualdade de classificação na consideradas como da competência dêsse órgão;
conclusão de curso regular de formação, será mais
antigo aquêle que contar maior tempo de serviço na
Nº 64
graduação, ou maior tempo de praça na Corporação,
ou maior idade, sucessivamente, se permanecer a
Suprimir o art. 87;
igualdade;
Nº 65
Nº 55
Dar ao art. 88 a seguinte redação:
No art. 69, § 1º, substitua-se Corporação por
Art. 88. A Comissão de Promoções reunir-se-á
Organização;
sempre que houver necessidade;
Nº 54

Nº 56

Nº 66

Dar à alínea d do art. 69, a seguinte redação:
Suprimir os arts. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e
Ter no mínimo o interstício de um ano em respectivos parágrafos;
cada graduação;
Nº 67
Nº 57
Dar ao art. 96, a seguinte redação:
Suprimir no art. 70 a expressão “e seus
Art. 96. A Comissão de Promoções de Oficiais
parágrafos”;
será constituída pelo Chefe do Estado Maior, como
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membro efetivo, e mais 5 (cinco) Tenentes-Coronéis
ou Coronéis. Presidirá a Comissão o Comandante
Geral;
Nº 68
O parágrafo único do art. 96, passa a ser o §
1º, alterado o final para: “Em se tratando do último
pôsto do Serviço de Saúde, não haverá substituição”;
Nº 69

Nº 73
Substitua-se no art.
“promovidos” por “declarados”;

105

a

palavra

Nº 74
Suprimir os arts. 107 e 108;
Nº 75

Dar ao art. 109, a seguinte redação:
Acrescentar o § 2º do art. 96, com a seguinte
Art. 109. O Regulamento desta lei e das
redação:
Comissões de Promoções deverão ser baixados pelo
§ 2º Quando se tratar de promoção ao pôsto Poder Executivo, dentro do prazo de noventa (90)
de Coronel, a Comissão de Promoções será dias a partir da vigência desta lei;
constituída por Coronéis da Corporação e tantos
Coronéis do Exército quanto necessário, mediante
Nº 76
requisição para a completar, e sob a Presidência do
Comandante Geral;
Dar ao art. 110, a seguinte redação:
Art. 110. A presente lei entrará em vigor
Nº 70
noventa (90) dias após sua publicação, com
exceção da letra a do art. 17, no que diz respeito à
No art. 97, substitua-se a expressão exigência do Curso de Aperfeiçoamento de
“Comissão de Promoções de Sargento” por Oficiais, cuja, execução será contada a partir de
“Comissão de Promoções de Praças (CPP)”;
vinte e quatro (24) meses após a entrada em vigor
desta lei;
Nº 71
§ 2º Será excluído do Quadro de Acesso o
Capitão que, após o prazo, de vinte e quatro meses
Acrescentar, após o art. 97, os artigos estipulados neste artigo, não estiver habilitado com o
seguintes:
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Art. .. Em seus trabalhos e para o trato e
Quartel General, em 3 de novembro de 1959.
arquivamento de seu expediente, as Comissões de – Luiz Ignácio Jacques Júnior – Coronel
Promoções terão sua Secretaria, cujo efetivo em Comandante Geral.
pessoal, necessário ao seu funcionamento, será
Junte-se ao processo.
fixado pelo Regulamento das Comissões de
Promoções;
MENSAGEM
Art. .. Todos os trabalhos internos das
Nº 203, DE 1959
Comissões de Promoções e de sua Secretaria são,
em princípio, de natureza sigilosa;
(Número de ordem na Presidência: 495)
Nº 72

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Suprimir os arts. 98, 100 e a referência à Lei
Tenho a honra de comunicar a V. Exa.
nº 1.252, de 2 de dezembro de 1950, contida no final que, no uso da atribuição que me conferem
do art. 103;
os arts. 70, § 1º, e 87, II, da Constituição Federal,
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resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei da
Câmara nº 3.561, de 1957 (no Senado nº 92-59),
que dispõe sôbre a criação e organização do Quadro
de Material Bélico, das Armas de Comunicações e
de Engenharia, regula as condições de extinção do
Quadro de Técnicos da Ativa e dá outras
providências.
Incide o veto sôbre o parágrafo único do art.
6º, pelas razões que passo a expor.
A amplitude do parágrafo em tela, atribuindo
ao Poder Executivo a organização do Instituto Militar
de Engenharia, poderia ensejar dúvida no tocante à
sua constitucionalidade, principalmente face ao
pronunciamento da douta Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal, quando da tramitação
do projeto nessa Casa do Congresso.
Em
verdade,
frente
ao
dispositivo
constitucional, consubstanciado no art. 36 da nossa
Carta Magna, caberia, talvez, a indagação de se,
efetivamente, representaria delegação de poderes a
medida preconizada pelo parágrafo aludido,
indagação essa, que por si só, seria sobremodo
desaconselhável, por suas possíveis repercussões
nas atividades do órgão, e, como tal, contrária aos
interêsses nacionais.
Vale ressaltar que, a rigor, a pretendida
dúvida, no que tange a uma possível delegação
de poderes inserida no dispositivo em aprêço,
não nos parece justificada, eis que, criado o
órgão, a sua organização constitui matéria
regulamentar.
Todavia, para escoimar o diploma legal de
qualquer preceito que possa prejudicar a sua fiel
execução, considero conveniente a supressão do
parágrafo
referido,
que,
pelos
aspectos
assinalados, poderia dificultar a plena e perfeita
aplicação das medidas prescritas pela lei em
referência.
São estas as razões que me levaram a vetar,
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora subme-

to à elevada apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1959. –
Juscelino Kubitschek.
Projeto a que se refere o veto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 92, DE 1959
(Nº 3.561-E, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sôbre a criação e organização do
Quadro de Material Bélico, das Armas de
Comunicações e de Engenharia, regula as condições
de extinção do Quadro de Técnicos da Ativa, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º É criado, no Exército, o Quadro de
Material Bélico.
Art 2º O Quadro de Engenheiros Militares,
referido nos arts. 49 e 59 da Lei de Organização
Básica do Exército (Lei nº 2.851, de 25 de agôsto de
1956) é constituído pelos engenheiros das categorias
de industriais, geógrafos, de construção e de
comunicações, diplomados pelo Instituto Militar de
Engenharia, na forma prevista pelo respectivo
regulamento.
Art. 3º Os engenheiros militares, para efeito de
organização militar, de função e de acesso passam a
integrar:
a) os industriais, o Quadro de Material Bélico;
b) os de comunicações, a Arma de
Comunicações;
c) os de construção e os geógrafos, a Arma de
Engenharia.
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado
a criar novas categorias de engenheiros
militares, grupar especialidades ou estabelecer ou-
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tras, de acôrdo com as necessidades militares ou a
evolução da tecnologia.
Art. 5º A atual Diretoria de Pesquisas
Tecnológicas passa a denominar-se Diretoria de
Estudos e Pesquisas Tecnológicas.
Parágrafo único. À Diretoria de Estudos e
Pesquisas Tecnológicas cabe a direção e
coordenação dos estudos, pesquisas, provas e
outras atividades relativas ao material.
Art. 6º É criado o Instituto Militar de
Engenharia (IME), subordinado à Diretoria de
Estudos e Pesquisas Tecnológicas, abrangendo a
Escola Técnica do Exército e o Instituto Militar de
Tecnologia.
Parágrafo único. (Vetado).
TÍTULO II
DO QUADRO DE MATERIAL BÉLICO
CAPÍTULO I
ATRIBUIÇÕES GERAIS
Art. 7º O Quadro de Material Bélico tem por
finalidade:
a) reunir num só quadro todos os oficiais que
exerçam atividades relativas a pesquisa e ao estudo,
fabricação,
recuperação,
armazenamento
e
manutenção do material bélico: armamento,
munições e explosivos, material de guerra química,
instrumentos e equipamentos de observação e de
direção do tiro, viaturas, combustíveis e lubrificantes;
b) prover as necessidades em pessoal
especializado para o exercício de funções de
direção, chefia ou comando e execução em órgãos
da alta administração do Ministério da Guerra,
diretorias incumbidas do suprimento, manutenção e
fabricação de material bélico, serviços dos grandes
comandos, fábricas, arsenais, parques e depósitos,
bem como unidades de manutenção.
Parágrafo
único.
As
funções
nas
organizações
que
tratam
espe-

cìficamente da manutenção e de provimento do
material de engenharia e de comunicações,
mesmo as integrantes da Diretoria Geral de Material
Bélico, são privativas do pessoal das respectivas
Armas.
CAPÍTULO II
FORMAÇÃO E ACESSO DOS OFICIAIS
Art. 8º A formação do oficial de material bélico
será feita na Academia Militar das Agulhas Negras,
de acôrdo com o seu regulamento.
Art. 9º O oficial subalterno de material bélico
será chamado com tôda a sua turma de formação da
Academia Militar das Agulhas Negras, para cursar,
no Instituto Militar de Engenharia, uma das
especialidades industriais.
Art. 10. O oficial de material bélico
ficará sujeito a um curso equivalente ao de
aperfeiçoamento para os oficiais das Armas.
Art. 11. O acesso ao generalato exigirá
do oficial de material bélico, curso de EstadoMaior para engenheiro militar, feito na Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército, com a
finalidade de proporcionar ao oficial conhecimentos
relativos às atribuições e funcionamento dos altos
escalões de comando, particularmente sob o aspecto
logístico.
Art. 12. O acesso no Quadro de Material
Bélico será processado da mesma forma que nos
quadros das Armas, de acôrdo com a Lei de
Promoção dos Oficiais do Exército, e sujeito às
condições de equilíbrio entre os vários quadros.
Art. 13. O efetivo em oficiais do Quadro de
Material Bélico será fixado em lei, conjuntamente
com os dos quadros das Armas.
Art. 14. As funções do Quadro de
Material Bélico serão distribuídas, como para
os oficiais combatentes, na forma estabelecida pelo
art. 50 e seus parágrafos da Lei de Organização
Básica do Exército (Lei nº 2.851, de 25 de agôsto
de 1956).
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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 15. Os oficiais do Quadro de Técnicos
da Ativa, em extinção, diplomados engenheiros pela
Escola Técnica do Exército, nas especialidades de
Armamento, Automóvel, Metalurgia, Química,
Eletricidade e Eletrônica, poderão optar pelo Quadro
de Material Bélico, em condições a serem
estabelecidas pelo Poder Executivo, continuando,
porém, vinculados aos quadros de origem para efeito
de promoção.
Parágrafo único. A promoção dos oficiais
incluídos no Quadro de Material Bélico, de acôrdo
com êste artigo, continuará a ser regulada pelas
normas estabelecidas na Lei de Promoção dos
Oficiais do Exército para os oficiais do Quadro de
Técnicos da Ativa.
Art. 16. Os oficiais referidos no art. 15 da
presente lei, que não optarem pelo Quadro de
Material Bélico, permanecerão na situação em
que se encontram, no concernente a quadros e
funções.

TÍTULO III
DA ARMA DE COMUNICAÇÕES
CAPÍTULO I
ATRIBUIÇÕES GERAIS
Art. 19. A Arma de Comunicações é
organizada e preparada para:
a) instalar e explorar os vários meios e
sistemas de comunicações necessários ao exercício
do comando, na paz e na guerra;
b) encarregar-se das atividades de fotografia e
cinematografia, bem como da busca de informes
através do Serviço de Escuta e Localização;
c) realizar o suprimento e a manutenção do
material especializado;
d) incumbir-se das atividades concernentes ao
estudo e fabricação do material de comunicações;
e) cooperar na instalação e exploração dos
sistemas de comunicações nacionais, estimulando,
inclusive, o seu progresso técnico.
CAPÍTULO II
CONSTITUIÇÃO

Art. 17. O Poder Executivo promoverá,
Art. 20. A Arma de Comunicações
tendo em vista a conexão de currículos dos
cursos da Academia Militar das Agulhas Negras compreende:
a) órgãos de direção do Serviço de
e do Instituto Militar de Engenharia, as
medidas adequadas à execução do art. 9º Comunicações;
b) Tropa de Comunicações;
desta lei.
c) órgãos de execução do Serviço de
Art. 18. Enquanto não tiverem acesso ao
Comunicações.
Instituto Militar de Engenharia turmas oriundas da
Art. 21. Os órgãos de direção do Serviço de
Academia Militar das Agulhas Negras, habilitadas na
Comunicações são constituídos das diretorias
forma estipulada nesta lei, o recrutamento dos
incumbidas da direção, coordenação e fiscalização
engenheiros industriais continuará a ser feito
das atividades de serviço desenvolvidas pela Arma
entre os oficiais das Armas matriculados naquele
de Comunicações.
Instituto, nas condições estabelecidas pelo seu
Art. 22. A Tropa de Comunicações é
regulamento.
constituída de unidades e subunidades de
Parágrafo único. Ao concluírem o curso com comunicações.
aproveitamento, êsses oficiais serão incluídos no
Art. 23. Os órgãos de execução do
Quadro de Técnicos da Ativa em extinção, aplicando- Serviço de Comunicações são constituídos
se-lhes o que estabelecem os arts. 15 e seu dos serviços de comunicações dos Grandes
parágrafo, e 16 desta lei.
Comandos, das fábricas de material de comu-
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nicações e das organizações próprias do Serviço de apresentarem opção na conformidade da letra b
Comunicações.
dêste artigo, bem como os que concluírem o curso
dessa especialidade nas condições do art. 34 da
presente lei;
CAPÍTULO III
FORMAÇÃO E ACESSO DOS OFICIAIS
Art. 24. A formação básica do oficial de
comunicações será feita na Academia Militar das
Agulhas Negras, de acôrdo com as prescrições do
respectivo regulamento.
Art. 25. O oficial subalterno de comunicações
será chamado, com tôda a sua turma de formação
da Academia Militar das Agulhas Negras, para fazer
o curso de engenheiro de comunicações, no Instituto
Militar de Engenharia.
Art. 26. O oficial de comunicações ficará
sujeito ao curso de aperfeiçoamento ou seu
equivalente e ser-lhe-á facultado fazer o Curso de
Comando e Estado-Maior do Exército.
Art. 27. As funções de oficial de comunicações
nos corpos de tropa serão exercidas por oficiais das
respectivas Armas, habilitados com o curso da
Escola de Comunicações.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 28. O efetivo do Quadro de Oficiais da
Arma de Comunicações estará compreendido no
efetivo dos quadros das Armas, que fôr fixado em lei.
Art. 29. Serão incluídos na Arma de
Comunicações:
a) os oficiais habilitados no Curso de
Comunicações da Academia Militar das Agulhas
Negras;
b) os oficiais subalternos ou capitães das
Armas possuidores do Curso "A" ou do Curso de
Oficiais de Comunicações da Escola de
Comunicações do Exército, que apresentarem opção
irrevogável pela Arma de Comunicações, na forma a
ser regulada pelo Poder Executivo;
c) os oficiais engenheiros de comunicações,
do Quadro de Técnicos da Ativa, em extinção, que

d) os oficiais superiores da Arma de
Engenharia, possuidores do Curso "A" ou do Curso
de Oficial de Comunicações da Escola de
Comunicações do Exército, que tenham servido pelo
menos durante dois anos na Escola de
Comunicações, em corpo de tropa ou órgãos de
serviço pertinentes às Comunicações, e que
apresentarem opção na conformidade da letra b
dêste artigo.
Art. 30. Os engenheiros de comunicações, do
Quadro de Técnicos da Ativa, em extinção, que
não optarem pela Arma de Comunicações,
permanecerão na situação em que se encontram no
que concerne a quadros e funções.
Art. 31. A promoção dos oficiais incluídos
na Arma de Comunicações, de acôrdo com as
letras b, c e d do art. 29, será regulada pelas
normas estabelecidas na Lei de Promoção
dos Oficiais do Exército, para os oficiais do
Quadro de Técnicos da Ativa, ficando, para êsse
efeito, aquêles oficiais vinculados aos quadros de
origem.
Art. 32. Os oficiais superiores da Arma de
Comunicações ficam dispensados das exigências de
arregimentação para efeito de acesso, até ulterior
deliberação, a critério do Ministro da Guerra.
Art. 33. Os oficiais que optarem pela Arma
de Comunicações, ficarão sujeitos ao curso
de aperfeiçoamento, na forma da legislação
existente, e ser-lhes-á facultado fazer o Curso
de Comando e Estado Maior, nas condições
estabelecidas pelo regulamento da respectiva
escola, porém sem restrições concernentes à
arregimentação.
Parágrafo único. O curso de aperfeiçoamento
não será exigido dos oficiais que já o fizeram nas
armas de origem e dos demais oficiais matriculados
na Escola Técnica do Exército antes da vigência
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do Decreto nº 40.255, de 31 de outubro de 1956 e
que venham a ser diplomados engenheiros de
comunicações.
Art. 34. Enquanto não tiverem acesso ao
Instituto Militar de Engenharia turmas oriundas da
Academia Militar das Agulhas Negras, habilitadas no
curso de Comunicações, continuarão a ser
matriculados no Curso de Engenheiro de
Comunicações oficiais de qualquer Arma nas
condições estabelecidas pelo regulamento daquele
Instituto, porém sem restrições de idade e pôsto.
§ 1º Ao serem matriculados no 1º ano do
Instituto Militar de Engenharia, êsses oficiais deverão
declarar que aceitam transferência para a Arma de
Comunicações, de modo irrevogável, quando tiverem
concluído o curso.
§ 2º Nesse período, a juízo do Ministro da
Guerra, poderá ainda funcionar o Curso de Oficiais
de Comunicações da Escola de Comunicações do
Exército, com a finalidade da letra b do art. 29 desta
lei.
TÍTULO IV
DA ARMA DE ENGENHARIA
CAPÍTULO I
ATRIBUIÇÕES GERAIS
Art. 35. A Arma de Engenharia é organizada e
preparada para:
a) aumentar o poder combativo das fôrças em
campanha, por meio de construções, instalações e
destruições, especialmente as que facilitam o esfôrço
ofensivo, ampliam a potência defensiva e melhoram
as condições de bem-estar;
b) prestar assistência técnica nos assuntos de
suas especialidades, às outras Armas e engajar-se
no combate, pelo fogo, em situações de emergência;
c) realizar o suprimento e a manutenção do
material especializado e incumbir-se dos tipos de
construções de interêsse militar;

d) encarregar-se das atividades de construção
e planejamento para a exploração de vias de
transporte, edificações, fortificações, saneamento,
instalação e patrimônio imobiliário, que se
relacionem com as necessidades do Exército e com
a sua participação nos empreendimentos de
interêsse nacional;
e) exercer atividades referentes ao estudo
dos assuntos cartográficos, à elaboração de mapas
necessários ao Exército e à participação dêste
no desenvolvimento do programa cartográfico do
País.
CAPÍTULO II
CONSTITUIÇÃO DA ARMA
Art. 36. A Arma de Engenharia compreende:
a) órgãos de direção do Serviço de
Engenharia;
b) Tropa de Engenharia;
c) órgãos de execução do Serviço de
Engenharia.
Parágrafo único. O Serviço de Engenharia
abrange os seguintes setores de atividades:
a) obras;
b) vias de transporte;
c) patrimônio;
d) material de engenharia;
e) geográfico.
Art. 37. Os órgãos de direção do Serviço
de Engenharia são constituídos das diretorias
incumbidas da direção, coordenação e fiscalização
das atividades de serviço desenvolvidas pela Arma
de Engenharia.
Art. 38. A Tropa de Engenharia é constituída
de unidades e subunidades de combate e de
serviço.
Art. 39. Os órgãos de execução do Serviço de
Engenharia são constituídos dos serviços de
Engenharia dos Grandes Comandos, comissões de
obras de estradas, divisões de levantamento e mais
organizações próprias do Serviço de Engenharia.
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CAPÍTULO III
FORMAÇÃO E ACESSO DOS OFICIAIS
Art. 40. A formação básica do oficial de
engenharia será feita na Academia Militar das
Agulhas Negras, de acôrdo com as prescrições do
respectivo regulamento.
Art. 41. O oficial subalterno de engenharia
será chamado, com tôda a sua turma de formação
da Academia Militar das Agulhas Negras, para fazer,
no Instituto Militar de Engenharia, o curso de
engenheiro construtor ou de engenheiro geógrafo.
Art. 42. O oficial de engenharia ficará sujeito
ao curso de aperfeiçoamento ou seu equivalente e
ser-lhe-á facultado fazer o Curso de Comando e
Estado-Maior do Exército.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 43. Os oficiais engenheiros de fortificação e
construção, e geógrafos, do Quadro de Técnicos da
Ativa, em extinção, pertencentes à Arma de Engenharia,
desempenharão funções privativas dessa Arma, além de
outros encargos técnicos que lhes forem atribuídos.
Parágrafo único. Êsses oficiais permanecerão no
Quadro da Arma mantendo os lugares que ocupam no
Almanaque do Exército, sem número próprio, e terão
seu acesso regulado pelas condições estabelecidas na
Lei de Promoção dos Oficiais do Exército para os
Oficiais do Quadro de Técnicos da Ativa.
Art. 44. Os Oficiais engenheiros de fortificação
e construção, e geógrafos, do Quadro de Técnicos
da Ativa, em extinção, pertencentes às demais
Armas, permanecerão na situação em que se
encontram no que concerne a quadros e funções.
Parágrafo único. Êsses oficiais poderão
optar
pela
Arma
de
Engenharia,
em
condições a serem estabelecidas pelo Poder
Executivo,
continuando,
porém,
vinculados

aos quadros de origem, para efeito de promoção.
Art. 45. Aos Oficiais engenheiros de
fortificação e construção, e geógrafos, pertencentes
à Arma de Engenharia, e aos que optarem
por essa Arma na forma do parágrafo único
do art. 44, será facultado fazer o Curso de
Comando e Estado-Maior do Exército nas
condições estabelecidas pelo regulamento da
respectiva
escola,
porém
sem
restrições
concernentes à arregimentação e curso de
aperfeiçoamento.
Art. 46. O Poder Executivo promoverá,
tendo em vista a conexão de currículos dos
cursos de Engenharia da Academia Militar
das Agulhas Negras e de Engenheiro Construtor
e Geógrafo do Instituto Militar de Engenharia,
as medidas adequadas à execução do artigo
41.
§ 1º Enquanto não tiverem acesso ao
Instituto Militar de Engenharia turmas oriundas
da Academia Militar das Agulhas Negras, já
submetidas ao novo currículo, será facultado aos
oficiais de engenharia fazer o curso de engenheiro
de fortificação e construção ou de engenheiro
geógrafo, nas condições estabelecidas pelo
regulamento daquele Instituto, porém, sem restrições
de idade e pôsto.
§ 2º Os oficiais de engenharia matriculados na
Escola Técnica do Exército ou no Instituto Militar de
Engenharia após a vigência do Decreto nº 40.225, de
31 de outubro de 1956, e que venham a ser
diplomados engenheiros de fortificação e construção,
não serão incluídos no Quadro de Técnicos da Ativa,
em extinção, e estão sujeitos ao que prescreve o art.
42 desta lei.
§ 3º Os oficiais matriculados na Escola
Técnica do Exército antes da vigência do Decreto
número 40.225, de 31 de outubro de 1956, e que
venham a ser diplomados engenheiros de fortificação
e construção e engenheiros geógrafos em
condições anteriores às estabelecidas na presente
lei, serão incluídos no Quadro de Técnicos da Ati-
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va, em extinção, aplicando-se-lhes o disposto nos
arts. 43, 44 e 45 desta lei.
§ 4º O quadro de oficiais Generais técnicos
ficará acrescido de:
a) 1 (um) General de Divisão técnico
(engenheiro militar);
b) 3 (três) Generais de Brigada técnicos
(engenheiros militares;
Art. 47. Na fase de transição, enquanto houver
oficiais da Arma de Engenharia com formação
anterior à instituída nesta lei e oficiais engenheiros
de fortificação e construção, e geógrafos, do Quadro
de Técnicos da Ativa, em extinção, as funções
privativas de oficial de engenharia serão exercidas
por oficiais com a nova formação e:
a) nas unidades de engenharia, quando em
trabalho de natureza permanente, por oficiais de
engenharia com a formação anterior e por
engenheiros
de
fortificação
e
construção
pertencentes à Arma de Engenharia;
b) nas comissões de estradas, por oficiais de
engenharia com a formação anterior e por
engenheiros de fortificação e construção;
c) nos órgãos de Serviço Geográfico, por
engenheiros geógrafos;
d) nos mais órgãos, conforme a natureza das
funções, por oficiais de engenharia com a formação
anterior e por engenheiros de fortificações e
construção e geógrafos.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Art. 48. A movimentaeão dos oficiais do
Quadro de Material Bélico obedecerá ao que
prescreve o art. 55 da Lei nº 2.851, de 25 de agôsto
de 1956, em tudo o que lhe fôr aplicável.
Art. 49. Os oficiais engenheiros de
comunicações de fortificação e construção e
engenheiros geógrafos, que completarem o
curso da Escola de Comando e Estado-Maior

do Exército, conforme facultam os arts. 33 e 45 desta
lei:
a) passarão a ser relacionados entre os
Coronéis dos Quadros das Armas, quando atingirem
êsse pôsto, para efeito de promoção a
General combatente, de acôrdo com a legislação
existente;
b) deixarão de concorrer à promoção a
General engenheiro militar.
Art. 50. A promoção a General engenheiro
militar será feita entre os Coronéis engenheiros
industriais, bem como entre os Coronéis engenheiros
de comunicações, de fortificação e construção,
e geógrafos, oriundos do Quadro de Técnicos
da Ativa, em extinção, e não abrangidos pela
letra a do art. 49 desta lei, todos considerados
em relação única e obedecido o que prescreve
a lei que regula as promoções dos oficiais do
Exército.
Art. 51. A promoção a General engenheiro
militar exige dos engenheiros militares o curso de
Estado-Maior a que se refere o art. 11 desta lei.
Parágrafo único. Êsse curso não será exigido
dos oficiais oriundos do Quadro de Técnicos da
Ativa, em extinção.
Art. 52. Pertencem ao Quadro de Oficiais
da Arma de Engenharia os oficiais oriundos do
Curso Inicial de Formação de Oficiais Técnicos,
que funcionou na Academia Militar das Agulhas
Negras.
Art. 53. Os oficiais oriundos do Curso Inicial
de Formação de Oficiais Técnicos e os oficiais da
Arma de Engenharia, declarados aspirantes a oficial
na mesma data, passam a constituir uma única
turma, no Quadro de Oficiais da Arma de
Engenharia.
§ 1º Para a constituição de cada turma, os
oficiais oriundos do Curso Inicial de Formação de
Oficiais Técnicos são incluídos na respectiva turma
de formação dos oficiais de engenharia, de tal
forma que a cada oficial de engenharia se anteponha
ou posponha, de acôrdo com a antiguidade de pra-
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ça, o seu paralelo, oriundo do Curso Inicial de
Formação de Oficiais Técnicos.
§ 2º Para aplicação do que trata o parágrafo
anterior, obedecidas as ordens de classificação
intelectual das respectivas turmas de formação, ao
nº 1 de cada turma de oficiais de engenharia
corresponderá o nº 1 de cada turma oriunda do
Curso Inicial de Formação de Oficiais Técnicos,
seguindo-se sucessivamente o paralelismo.
§ 3º Os oficiais oriundos do Curso Inicial de
Formação de Oficiais Técnicos, pertencentes ao
Quadro de Oficiais da Arma de Engenharia, terão
acesso regulado pelas condições e princípios
estabelecidos na Lei de Promoção dos Oficiais do
Exército, para os oficiais do Quadro de Técnicos da
Ativa, em extinção.
Art. 55. Funcionarão, no Instituto Militar de
Engenharia, cursos de graduação e de pósgraduação destinados, respectivamente, à formação
e
ao
aprimoramento
técnico-científico
dos
engenheiros que integrarão o Quadro de Material
Bélico e os quadros das Armas de Engenharia e de
Comunicações.
§ 1º Nos cursos de graduação serão
matriculados:
a) os oficiais do Quadro de Material Bélico e
os oficiais das Armas de Engenharia e de
Comunicações, para complementação da formação
de engenheiros militares da Ativa;
b) mediante concurso e outras condições a serem
estabelecidas pelo Poder Executivo, candidatos civis,
praças das Fôrças Armadas, oficiais ou aspirantes a
oficial da Segunda Classe da Reserva, para formação de
engenheiros que integrarão o Quadro da Reserva de
Material Bélico ou os quadros da Reserva da Arma de
Engenharia ou de Comunicações.
§ 2º Nos cursos de pós-graduação, consoante
condições a serem reguladas pelo Poder Executivo,
poderão ser matriculados:
a) os engenheiros militares da Ativa ou da
Reserva;

b) civis engenheiros diplomados por escolas
oficiais ou reconhecidas pelo Govêrno Federal, ou
possuidores de títulos de cursos superiores de
Matemática, Física, Química e Geologia, mediante
indicação de órgão governamental, ou de entidades
civis, industriais ou científicas.
§ 3º Aos alunos matriculados nos cursos
de graduação, na forma estabelecida pela letra
b do § 1º dêste artigo, poderá ser concedida uma
bôlsa de estudos de valor equivalente aos
vencimentos da graduação de aspirante a oficial,
em condições a serem reguladas pelo Poder
Executivo.
Art. 56. Os civis, as praças das Fôrças
Armadas e os oficiais e aspirantes a oficial da
Segunda Classe da Reserva matriculados no
Instituto Militar de Engenharia na forma da letra b do
§ 1º do art. 55, ao concluírem os cursos de
graduação, serão nomeados primeiros tenentes da
Segunda Classe da Reserva e, de acôrdo com suas
categorias e especialidades, incluídos no Quadro da
Reserva de Material Bélico ou nos Quadros da
Reserva das Armas de Engenharia ou de
Comunicações.
Parágrafo único. Por ato do Poder Executivo
será regulada a situação militar dos alunos
de que trata o presente artigo não só durante
a realização dos cursos de graduação, como
também nos casos de não conclusão dos
mesmos.
Art. 57. O número de vagas a ser fixado,
anualmente, pelo Ministro da Guerra, para os cursos
de graduação e de pós-graduação do Instituto Militar
de Engenharia deverá atender, fundamentalmente,
às possibilidades daquele Instituto e à ampla
contribuição para o desenvolvimento da engenharia
nacional.
Art. 58. Os diplomas passados pelo Instituto
Militar de Engenharia terão o mesmo valor dos
passados pelas escolas ou faculdades de
engenharia, reconhecidas ou equiparadas.
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Art. 59. O Quadro de Técnicos do Exército,
criado pelo Decreto-lei nº 1.484, de 3 de agôsto de
1939, é considerado em extinção.
§ 1º Os Oficiais técnicos da Reserva (TR),
incluídos no Quadro de Técnicos do Exército,
mencionado no presente artigo, passarão a
pertencer:
a) os engenheiros industriais, à reserva do
Quadro de Material Bélico;
b) os engenheiros de fortificação e construção
e geógrafos, à reserva da Arma de Engenharia;
c) os engenheiros de comunicações à reserva
da Arma de Comunicações.
§ 2º Os atuais auxiliares técnicos (AT)
continuarão a gozar de todos os direitos e vantagens
que lhes assegurava o Decreto-lei nº 1.484, de 3 de
agôsto de 1939.
Art. 60. O Poder Executivo baixará os atos
complementares à organização do Quadro de
Material Bélico e da Arma de Comunicações e
regulará a aplicação dos artigos 15, 18, 29, 34, 44,
55 e 58 da presente lei, dentro de 120 (cento e vinte)
dias a partir da data de sua publicação.
Art. 61. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

que será celebrado no dia 4 de dezembro de cada
ano.
Parágrafo único. A Comissão Executiva do
Plano Nacional do Carvão regulamentará esta lei e
organizará anualmente o programa das festividades
para êsse dia.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça, de
Legislação Social e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 129, DE 1959
(Nº 3.040-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Concede auxílio às Prefeituras de Guimarães
e de Arari, no Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros), destinado, como auxílio em partes iguais,
às Prefeituras Municipais de Guimarães e Arari, no
Estado do Maranhão, para as comemorações de
seus centenários.
Ofícios
Art. 2º Êsses auxílios serão aplicados na
Da Câmara dos Deputados, sob ns. 1.973, construção de uma escola primária e de artes e
1.940, 1.981, 1.976, 1.977, 1.980 e 1.994, ofícios em cada um dos Municípios.
encaminhando autógrafos dos seguintes:
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
contrário.
Nº 130, DE 1959
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura e de Finanças.
(Nº 3.691B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 131, DE 1959
Institui o "Dia do Trabalhador nas Minas de
Carvão".
(Nº 3.842-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o "Dia do Trabalhador nas
Revigora
o
prazo
da
lei
que
Minas de Carvão",
determina
a
tradução
do
livro
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"Quem deu Asas ao Homem", de Henrique – quando satisfizerem as condições previstas
neste Estatuto, e sem direito à percepção de
Dumont Villares.
atrasados."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
Art. 1º É revigorada pelo prazo de dois anos a de sua publicação, revogadas as disposições em
Lei nº 2.511, de 22 de junho de 1955.
contrário.
Parágrafo único. Êsse prazo será contado a
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
partir da data da publicação desta lei.
Segurança Nacional e de Finanças.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 133, DE 1959
À Comissão de Finanças.
(Nº 4.140-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 132, DE 1959
Eleva a subvenção da Academia Brasileira de
Ciências.
(Nº 2.139-C, de 1956, na Câmara dos Deputados)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É elevada para Cruzeiros 3.000.000,00
Acrescenta alínea à letra "b" do art. 102, do
(três milhões de cruzeiros) a subvenção concedida à
Decreto-lei nº 9.698, de 2 de setembro de 1946.
Academia Brasileira de Ciências, pela Lei nº 3.089,
O Congresso Nacional decreta:
de 24 de dezembro de 1956.
Art. 1º São acrescentadas as seguintes
Parágrafo único. Para execução dêste artigo
alíneas à letra b do art. 102, do Decreto-lei nº 9.698, no corrente exercício, é o Poder Executivo
de 2 de setembro de 1946:
autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e
"Art. 102 – ......................................................... Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 2.000.000,00
b)........................................................................ (dois milhões de cruzeiros).
5. Cabos do Exército: ter no mínimo 25 (vinte e
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
cinco) anos de idade completas, mais de 5 (cinco) sua publicação, revogadas as disposições em
anos de graduação e possuir direito de permanência contrário.
nas fileiras até o limite de idade.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
6. Cabos da Aeronáutica: ter no mínimo 25 Educação e Cultura e de Finanças.
(vinte e cinco) anos de idade completos, mais de 5
(cinco) anos de graduação e possuir requisitos para
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
reengajamento.
Nº 134, DE 1959
Aos cabos assim amparados, quando
promovidos à graduação de terceiro sargento, é
(Nº 3.046-B, de 1957, na câmara dos Deputados)
assegurado o direito de matrimônio anteriormente
adquirido.
Dispõe sôbre naturalização de estrangeira
7. São anistiadas as praças que até a presente casada com brasileiro que exerça função
data contraírem matrimônio com infração dos permanente no exterior.
preceitos aqui estabelecidos.
As praças assim beneficiadas só farão
O Congresso Nacional decreta:
jus às vantagens de que trata a Lei nº 1.316,
Art. 1º É aplicado o disposto no
de 20 de janeiro de 1951, relativas ao casamento art.
11
da
Lei nº
818, de
18
de
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setembro de 1949, à naturalização de estrangeira
casada há mais de cinco anos com brasileiro que
estiver exercendo função pública permanente fora do
País.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
A Comissão de Constituição e Justiça.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 135, DE 1959
(Nº 34-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder
Judiciário – Justiça Eleitoras – o crédito especial de
Cr$ 4.240.132,30, para atender a despesas
correspondentes aos exercícios de 1945 a 1958.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito
especial de Cr$ 4.240.132,30 (quatro milhões,
duzentos e quarenta mil, cento e trinta e dois
cruzeiros e trinta centavos), para atender a despesas
correspondentes aos exercícios de 1945 a 1958,
assim discriminadas:
Auxílio-Doença
T.R.E. da Paraíba.......................
T.R.E. do Rio de Janeiro.............

Cr$
13.000,00
6.500,00

Diárias
T.R.E. do Ceará..........................
T.R.E. do Piauí............................
T.R.E. do Rio G. do Sul..............

Cr$
531.086,90
4.133,30
190.233,30
4.000,00

Salário-Família
T.R.E. do Maranhão.........................
T.R.E. do Pará..................................
T.R.E. da Paraíba.............................
T.R.E. do Paraná..............................
T.R.E. de Pernambuco.....................
T.R.E. do Rio G. do Sul....................
T.R.E. do Rio de Janeiro..................
T.R.E. de São Paulo.........................
Tribunal Superior Eleitoral................

5.100,00
750,00
1.050,00
1.650,00
750,00
3.600,00
450,00
12.500,00
8.250,00

Gratificação Adicional
T.R.E. de Alagoas.............................
T.R.E. do Amazonas.........................
T.R.E. da Bahia................................
T.R.E. do Ceará................................
T.R.E. do Distrito Federal.................
T.R.E. do Maranhão.........................
T.R.E. do Paraná..............................
T.R.E. do Piauí.................................
T.R.E. do Rio G. do Sul....................
T.R.E. de São Paulo.........................
T.R.E. de Sergipe.............................

7.590,00
103.728,70
18.164,10
264.938,80
354.755,80
85.957,80
220.100,60
54.585,00
334.997,10
50.108,80
76.293,00

Gratificação por Serviço Eleitoral
300,00
2.800,00
6.100,00

Substituições
T.R.E. da Bahia........................
T.R.E. do Paraná.....................

T.R.E. do Rio G. do Sul....................
T.R.E. do Rio de Janeiro..................
T.R.E. de S. Paulo............................
T.R.E. de Sergipe.............................

3.699,30
166.400,00

T.R.E. do Amazonas........................
T.R.E. da Bahia................................
T.R.E. do Ceará...............................
T.R.E. do Mato Grosso.....................
T.R.E. de Pernambuco.....................
T.R.E. do Rio G. do Sul....................
T.R.E. do Rio de Janeiro..................
T.R.E. de Santa................................

82.750,00
10.200,00
3.053,30
61.128,70
14.954,80
38.934,20
8.477,70
3.080,60
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T.R.E. de S. Paulo...............................
T.R.E. de Sergipe................................

Cr$
583,90
156.000,00

Acondicionamento e Embalagem
T.R.E. do Rio G. do Sul.......................
Tribunal Superior Eleitoral...................

269,00
11.001,90

Passagens, Transporte de Pessoal
T.R.E. do Rio de Janeiro.....................

135,30

58.300,20
12.000,00

Serviços de Asseio e Higiene etc.
Tribunal Superior Eleitoral...................

1.350,00

Publicação, Serviços de Impressão
T.R.E. do Rio G. do Sul......................

223.375,00

Telefone, Telefonemas etc.
T.R.E. do Rio G. do Sul.......................
Tribunal Superior Eleitoral...................

234,00
1.801,60

Aluguel
T.R.E. do Ceará..................................
T.R.E. do Pará....................................

202.000,00
70.000,00

Despesas Gerais com Eleições
T.R.E. do Maranhão...........................
T.R.E. de Minas Gerais......................
T.R.E. do Piauí...................................

Cr$
180.389,00
17.873,00
4.240.132,30

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 1959
(Nº 2-C, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Iluminação, Fôrça etc.
T.R.E. do Rio G. do Sul.......................
T.R.E. do Rio de Janeiro.....................

T.R.E. do Rio G. do Sul....................
T.R.E. de Santa Catarina..................

90.592,00
423.978,90
29.096,70

Concede anistia aos que se envolveram em
sublevações em Municípios do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia em relação
aos crimes definidos no art. 121 e seus parágrafos,
nos capítulos II, IV e VI do Título I, da Parte Especial,
nos arts. 328 a 331, 336, 337, 344, 345, 348 e
349 a 354, todos do Código Penal, e, ainda, nos
arts. 3º, 17 e 21 da Lei nº 1.802, de 5 de janeiro
de 1953, a quantos, nos Municípios de Pato
Branco, Francisco Beltrão, Santo Antônio, Barracão
e Capanema, no Estado do Paraná, no período
de 1 de maio a 31 de outubro de 1957,
se sublevaram contra o comportamento de
companhias imobiliárias e seus agentes, pondo-se
perpétuo silêncio nos processos criminais já
instaurados.
Parágrafo
único.
O
disposto
neste
artigo sòmente se aplicará aos criminosos
primários.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
À
Comissão
de
Constituição
e
Justiça.
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PARECER
Nº 693, DE 1959

PARECER
Nº 694, DE 1959

Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, nº 72, de 1959, (nº 974-D, de 1956,
na Câmara) que concede isenção de direitos de
importação
para
materiais,
máquinas
e
equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração
de Petróleo Unido S. A. para a instalação de sua
refinaria de Capuava, no Estado de São Paulo.

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercido financeiro de
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Sub anexo
4.01 – Presidência da República.

Relator: Sr. Lino de Mattos.
O Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1959, de
iniciativa do Poder Executivo, concede isenção de
direitos de importação para os materiais, máquinas e
equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração
de Petróleo União S. A., destinados à instalação e
manutenção de sua refinaria em Capuava, Estado de
São Paulo.
Tem sido praxe do Govêrno brasileiro criar
estímulos fiscais, cambiais, e creditícios às inversões
consideradas de alta essencialidade, entre as quais
a indústria petrolífera ocupa lugar saliente. Não há
motivo para alterar essa orientação, tanto mais
quanto no caso, constitui meta das mais relevantes a
expansão de nossa capacidade refinadora até o
ponto de aqui beneficiarmos integralmente todo o
combustível líquido consumido no País.
Justifica-se, por tal motivo, a isenção de
direitos objetivada pela proposição, que merece,
assim, ser aprovada.
É êste o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 9 de novembro de
1959. – Fernandes Távora, Presidente. – Lino de
Mattos, Relator. – Taciano de Mello. – Joaquim
Parente. – Leônidas Mello.

Relator: Sr. Fernando Corrêa.
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
anexas, a Redação Final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder
Executivo – Subanexo 4.01 – Presidência da
República.
A Sala das Comissões, em 10 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando
Corrêa, Relator. – Fausto Cabral. – Lima Guimarães.
– Daniel Krieger. – Irineu Bornhausen. – Francisco
Gallotti. – Ary Vianna. – Caiado de Castro.
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.01
– Presidência da República.
Nº 1
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos
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Acrescente-se:
Cr$
2) ......................................................
3) Despesas de qualquer natureza
com a execução de programas
regionais de abastecimentos, no
que se refere à assistência
técnica, elaboração de projetos,
especificações e orçamentos,
inclusive execução direta de
obras
de
construção
de
mercados, feiras permanentes e
outros entrepostos de gêneros
alimentícios, em colaboração com
os Estados e Municípios, e, bem
assim, pagamento de pessoal
eventual, sujeito ao regime
previsto na Consolidação das
Leis do Trabalho, destinado a
atender
aos
serviços
de
administração,
fiscalização,
auxiliares ou braçais dos mesmos
mercados,
mediante
escala
salarial prèviamente submetida
ao Departamento Administrativo
do Serviço Público, correndo os
referidos pagamentos e demais
despesas à conta de itens
próprios constantes do Plano de
Aplicação de Recursos aprovado,
para o exercício, pelo Presidente
da República................................. 200.000.000
Nº 2 (CF)
4.01.02 – Encargos Gerais
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
3) Entidades Autárquicas

2) Conselho Nacional de Pesquisas.
Onde se diz:
Cr$ 304.500.000
Diga-se:
Cr$ 450.000.000
Nº 3 (CF)
4.01.02 – Encargos Gerais
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
3) Entidades Autárquicas.
Onde se diz:
3) Comissão
Nacional
de
Energia Nuclear.......................

Cr$
500.000,000

Diga-se:
3) Comissão
NacionaI
de
Energia Nuclear....................... 1.250.000.000
Nº 4 (CF)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
3) Entidades Autárquicas.
Onde se lê:
1) Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística:
1) Conselho
Nacional
de
Estatística
(inclusive
Administração Geral do IBGE,
Inspetorias
Regionais
de
Estatística,
Agências
Municipais de Estatística)........

Cr$

500,000,000

Leia-se:
1) Conselho
Nacional
de
Estatística
(inclusive
Administração Geral do IBGE,
Inspetorias
Regionais
de
Estatística,
Agências
Municipais de Estatística)........

560.000.000
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Nº 5

de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B,
de 1959, na Câmara dos Deputados), que estima
1.0.00 – Custeio
a Receita e fixa a Despesa da União para o
1.6.00 – Encargos Diversos
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 5 – Poder
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento Judiciário.
de programas, serviços e trabalhos específicos
1) Secretaria Geral do Conselho de
Relator: Sr. Ary Vianna.
Desenvolvimento (Decreto nº 38.744, de 1.12.1956).
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
Despesas de qualquer natureza, inclusive elaboração de anexas, a Redação Final das Emendas do Senado
estudos, projetos e investigações econômicas e sociais. ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
Onde se diz:
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
Cr$ 25.000.000.
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 5 – Poder
Diga-se:
Judiciário.
Cr$ 35.000.000.
Sala das Comissões, em 10 de novembro
de
1959.
– Gaspar Velloso, Presidente. – Ary
Nº 6
Vianna, Relator. – Lima Guimarães. – Fausto
Cabral. – Daniel Krieger. – Írineu Bornhausen.
2.0.00 – Transferências
– Francisco Gallotti. – Fernando Corrêa. – Caiado
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
de Castro.
3) Entidades Autárquicas.
Redação Final das Emendas do Senado
Onde se diz:
ao Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício
Cr$
financeiro de 1960 – Anexo 5 – Poder
2) Núcleo
de
Planejamento
Judiciário.
Censitário.....................................
25.000.000
1) Abono provisório – (Lei nº 3.581
Nº 1
de 19-1-59)...................................
2.345.000
2) Despesas de qualquer natureza
5.04 – Justiça Eleitoral
com o VII Recenseamento Geral
04.02.11 – Tribunal Regional Eleitoral do
de 1960........................................ 300.000.000
Pará
Despesas Ordinárias.
Diga-se:
1.0.00 – Custeio
1) Despesas de qualquer natureza
1.1.00 – Pessoal Civil
com o VII Recenseamento Geral
Onde se lê:
de
1960,
compreendendo
1.1.01 – Vencimentos
distribuição de coleta dos
Cr$ 1.850.400.
questionários,
codificação
e
1.1.15 – Gratificação de função
apuração, e administração do
Cr$ 28.800.
Serviço
Nacional
de
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
Recenseamento........................... 754.000.000
serviço Cr$ 922,500.
Leia-se:
PARECER
1.1.01 – Vencimentos
Nº 695, DE 1959
Cr$ 2.944.800.
1.1.15 – Gratificação de função
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Cr$ 75.600.
Final das Emendas do Senado ao Projeto
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1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
Nº 5
serviço Cr$ 1.181.850.
Acrescente-se:
5.05 – Justiça do Trabalho
1.1.27 – Para pagamento de abono provisório
02) Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas
Cr$ 833.400.
de Conciliação e Julgamento da 7ª Região.
1.0.00 – Custeio
Nº 2
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de
04.02.11 – Tribunal Regional Eleitoral do Pará imóveis
1.0.00 – Custeio
Aumente-se para – Cruzeiros 726.000.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Onde se lê:
Nº 6 (CF)
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis,
foros e despesas de condomínios
5.01 – Supremo Tribunal Federal
Onde se lê:
1.0.00 – Custeio
Cr$ 180.000.
1.1.00 – Pessoal Civil
Leia-se:
1.1.14 – Salário-Família
Cr$ 780.000.
Onde se diz:
Cr$ 720.000.
Nº 3
Diga-se:
Cr$ 800.000.
04.02.18 – Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul
Nº 7 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
5.01 – Supremo Tribunal Federal
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis
1.0.00 – Custeio
Onde se lê:
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Cr$ 36.000.
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
Leia-se:
recortes de publicações periódicas
Cr$ 1.000.000.
Onde se diz:
Cr$ 12.000.
Nº 4
Diga-se:
Cr$ 36.000.
5.05 – Justiça do Trabalho
4.0.00 – Investimentos
Nº 8 (CF)
4.1.00 – Obras
05) Justiça do Trabalho.
5.01 – Supremo Tribunal Federal
02) Tribunais Regionais do Trabalho e JCJ.
Onde se lê:
08) 8ª Região.
1.0.00 – Custeio
01) Para o Tribunal Regional do Trabalho.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Inclua-se:
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
4.1.01 – Estudos e Projetos
Cr$ 140.000.
Cr$ 2.000.000.
Leia-se:
4.1.02 – Início de Obras
1.0.00 – Custeio
Cr$ 8.000.000.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Total da Consignação 4.1.00 – Cr$
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
10.000.000.
Cr$ 150,000.
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Nº 9 (CF)
5.01 – Supremo Tribunal Federal
Onde se lê:
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene
Cr$ 350.000.
Leia-se:
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene
Cr$ 1.200.000.
Nº 10 (CF)
5.01 – Supremo Tribunal Federal
Onde se lê:
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Cr$ 500.000.
Leia-se:
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Cr$ 1.290.000.
Nº 11 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.05 – Salários de Contratados
Inclua-se:
Cr$ 720.000.
Nº 12 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.06 – Salários de Tarefeiros
Inclua-se:
Cr$ 1.410.000.

Nº 13 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço
extraordinário
Onde se lê:
Cr$ 50.000.
Leia-se:
Cr$ 80.000.
Nº 14 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação
Onde se lê:
Cr$ 650.000.
Leia-se:
Cr$ 800.000.
Nº 15 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
Onde se diz:
Cr$ 12.000.
Diga-se:
Cr$ 36.000.
Nº 16 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.8.08 – Sentenças Judiciárias
Onde se lê:
Cr$ 50.000.
Leia-se:
Cr$ 70.000.
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Nº 17 (CF)
5.02 – Tribunal Federal do Recursos
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.02 – Automóveis de passageiros
Inclua-se:
Cr$ 800.000.
Nº 18 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Onde se lê:
09 – 1ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 1.152.000.
15 – Auditoria da 7ª R. M.
Cr$ 1.152.000.
Leia-se:
09 – 1ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 1.261.200.
15 – Auditoria da 7ª R. M.
Cr$ 1.261.200.
Nº 19 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Onde se lê:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 1.651.200.
16 – Auditoria da 8ª R. M.
Cr$ 1.152.000.
Leia-se:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 2.371.200.
16 – Auditoria da 8ª R. M.
Cr$ 1.536.000.
Nº 20 (CF)
5.03 – Justiça Militar
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
Onde se lê:
Cr$ 300.000.
Aumente-se para – Cruzeiros 500.000.

Nº 21 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
Onde se lê:
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 300.000.
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 250.000.
05 – 2ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 250.000.
06 – 3ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 300.000.
10 – 2ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 300.000.
11 – 3ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 300.000.
12 – Auditoria da 4ª R. M.
Cr$ 250.000.
14 – Auditoria da 6ª R. M.
Cr$ 250.000.
Leia-se:
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 414.600.
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 414.600.
05 – 2ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 414.600.
06 – 3ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 414.600.
10 – 2ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 492.000.
11 – 3ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 492.000.
12 – Auditoria da 4ª R. M.
Cr$ 350.000.
14 – Auditoria da 6ª R. M.
Cr$ 350.000.
Nº 22 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.01 – Superior Tribunal Militar
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.13 – Pessoal em disponibilidade
Onde se lê:
Cr$ 208.356.
Leia-se:
Cr$ 810.400.
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Nº 23 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.14 – Salário família
Onde se lê:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 108.000.
12 – Auditoria da 4ª R. M.
Cr$ 99.000.
13 – Auditoria da 5ª R. M.
Cr$ 78.000.
Leia-se:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 125.000.
12 – Auditoria da 4ª R. M.
Cr$ 106.000.
13 – Auditoria da 5ª R. M.
Cr$ 85.000.
Nº 24 (CF)

15 – Auditoria da 7ª R. M.
Cr$ 161.100.
17 – Auditoria da 9ª R. M.
Cr$ 64.800.
18 – 1ª Auditoria da Marinha
Cr$ 380.480.
19 – 2ª Auditoria da Marinha
Cr$ 321.900.
Leia-se:
01 – Auditoria de Correição
Cr$ 584.480.
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 787.536,
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 789.552.
05 – 2ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 634.752.
06 – 3ª Auditoria da 2ª R. M.
Cr$ 777.168.
07 – 1ª Auditoria da 2ª R. M.
Cr$ 518.760.
08 – 2ª Auditoria da 2ª R. M.
Cr$ 392.832.
09 – 1ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 327.888.
10 – 2ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 283.824.
11 – 3ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 256.464.
12 – Auditoria da 4ª R. M.
Cr$ 450.720.
13 – Auditoria da 5ª R. M.
Cr$ 239.472.
14 – Auditoria da 6ª R. M.
Cr$ 284.832.
15 – Auditoria da 7ª R. M
Cr$ 474.984
17 – Auditoria da 9ª R. M.
Cr$ 224.208.
18 – 1ª Auditoria da Marinha
Cr$ 774.000.
19 – 2ª Auditoria da Marinha
Cr$ 689.544.

5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio 1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação Adicional por tempo de
serviço
Onde se lê:
01 – Auditoria de Correição
Cr$ 219.900.
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 221.100.
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 245.500.
05 – 2ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 175.200.
06 – 3ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 347.100.
07 – 1ª Auditoria da 2ª R. M.
Cr$ 274.400.
08 – 2ª Auditoria da 2ª R. M.
Cr$ 208.200.
09 – 1ª Auditoria da 3ª R. M.
Nº 25 (CF)
Cr$ 161.160.
10 – 2ª Auditoria da 3ª R. M.
5.03 – Justiça Militar
Cr$ 185.880.
03.01 – Superior Tribunal Militar
11 – 3ª Auditoria da 3ª R. M.
1.0.00 – Custeio
Cr$ 128.122.
1.1.00 – Pessoal Civil
12 – Auditoria da 4ª R. M.
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
Cr$ 186.560.
serviço
13 – Auditoria da 5ª R. M.
Onde se lê:
Cr$ 147.040.
Cr$ 9.500.000.
14 – Auditoria da 6ª R. M.
Leia-se:
Cr$ 176.040.
Cr$ 11.281.680.
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Nº 26 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
Onde se lê:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 230.100.
16 – Auditoria da 8ª R. M.
Cr$ 120.000.
Leia-se:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 914.760.
16 – Auditoria da 8ª R. M.
Cr$ 273.360.
Nº 27 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
Onde se lê:
01 – Auditoria da Correição
Cr$ 151.200.
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 216.000.
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 295.200.
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 216.000.
05 – 2ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 216.000.
06 – 3ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 216.000.
07 – 1ª Auditoria da 2ª R.M.
Cr$ 180.000.
08 – 2ª Auditoria da 2ª R. M.
Cr$ 180.000.
09 – 1ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 180.000.
10 – 2ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 180.000.
11 – 3ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 180.000.
12 – Auditoria da 4ª R. M.
Cr$ 180.000.
13 – Auditoria da 5ª R. M.
Cr$ 180.000.
14 – Auditoria da 6ª R. M.
Cr$ 180.000.

15 – Auditoria da 7ª R. M.
Cr$ 180.000.
16 – Auditoria da 8ª R. M.
Cr$ 180.000.
17 – Auditoria da 9ª R. M.
Cr$ 180.000.
18 – 1ª Auditoria da Marinha
Cr$ 216.000.
19 – 2ª Auditoria da Marinha
Cr$ 216.000.
Leia-se:
01 – Auditoria da Correição
C$ 421.200.
02 – 1ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 569.160.
03 – 2ª Auditoria da Aeronáutica
Cr$ 623.160.
04 – 1ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 537.480.
05 – 2ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 541.040.
06 – 3ª Auditoria da 1ª R. M.
Cr$ 541.050.
07 – 1ª Auditoria da 2ª R. M.
Cr$ 367.200.
08 – 2ª Auditoria da 2ª R. M.
Cr$ 367.200.
09 – 1ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 392.400.
10 – 2ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 367.200.
11 – 3ª Auditoria da 3ª R. M.
Cr$ 367.200.
12 – Auditoria da 4ª R. M.
Cr$ 370.800.
13 – Auditoria da 5ª R. M.
Cr$ 367.200.
14 – Auditoria da 6ª R. M.
Cr$ 383.040.
15 – Auditoria da 7ª R. M.
Cr$ 367.200.
16 – Auditoria da 8ª R. M.
Cr$ 367.200.
17 – Auditoria da 9ª R. M.
Cr$ 367.200.
18 – 1ª Auditoria da Marinha
Cr$ 473.760.
19 – 2ª Auditoria da Marinha
Cr$ 470.160.
Nº 28 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.01 – Superior Tribunal Militar
4.0.00 – Investimentos
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4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.02 – Automóveis de passageiros
Inclua-se:
Cr$ 1.200.000.
Nº 29 (CF)
5.04 – Justiça Eleitoral
01) Tribunal Superior Eleitoral
Onde se lê:
Despesas gerais c/ eleições...............

Cr$
40.000.000

Leia-se:
Despesas gerais c/ eleições............... 150.000.000
Nº 30 (CF)
Inclua-se nas
Despesas Ordinárias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
5.04 – Justiça Eleitoral
01) Tribunal Superior Eleitoral............

04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais

04.02.01 –
04.02.02 –
04.02.03 –
04.02.04 –
04.02.05 –
04.02.06 –
04.02.07 –
04.02.08 –
04.02.09 –
04.02.10 –
04.02.11 –
04.02.12 –
04.02.13 –
04.02.14 –
04.02.15 –
04.02.16 –
04.02.17 –
04.02.18 –
04.02.19 –
04.02.20 –
04.02.21 –

Cr$
5.424.480

Alagoas...........................
Amazonas.......................
Bahia...............................
Ceará..............................
Distrito Federal................
Espírito Santo..................
Goiás...............................
Maranhão........................
Mato Grosso....................
Minas Gerais...................
Pará.................................
Paraíba............................
Paraná.............................
Pernambuco....................
Piauí................................
Rio de Janeiro.................
Rio G. do Norte...............
Rio G. do Sul...................
Santa Catarina................
S. Paulo...........................
Sergipe............................

Cr$
434.520
649.080
4.088.880
2.138.760
8.294.760
950.760
1.130.040
926.640
542.520
7.061.400
577.440
1.126.080
2.157.840
2.271.240
1.166.760
2.495.520
1.197.160
3.843.000
1.681.920
12.555.000
940.680

Nº 33 (CF)

Nº 31 (CF)

Inclua-se nas
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.1.00 – Pessoal Civil
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
1.1.28
–
Gratificação
especial
para
recortes de publicações periódicas
Tribunal Superior Eleitoral.
complemento de salário mínimo (Lei nº 3.531, de
Onde se diz:
19.1.59)
Cr$ 33.552.
04 – Justiça Eleitoral
Diga se:
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais
Cr$ 60.000.
Nº 32 (CF)
Inclua-se nas
Despesas Ordinárias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
04 – Justiça Eleitoral.

04.02.02 –
04.02.03 –
04.02.04 –
04.02.08 –
04.02.11 –
04.02.17 –
04.02.18 –

Amazonas..............................
Bahia.....................................
Ceará.....................................
Maranhão..............................
Pará.......................................
Rio G. do Norte......................
Rio G. do Sul.........................

Cr$
12.720
76.320
12.720
25.440
12.720
63.600
38.160
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Nº 34 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03
–
Assinaturas
de
órgãos
oficiais
e
de
recortes
de
publicações
periódicas
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal:
Onde se diz:
Cr$ 10.000.
Diga-se:
Cr$ 24.000.
Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais:
Onde se diz:
Cr$ 5.000.
Diga-se:
Cr$ 24.000.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
Onde se diz:
Cr$ 1.744.
Diga-se:
Cr$ 24.000.
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia:
Onde se diz:
Cr$ 4.500.
Diga-se:
Cr$ 24.000.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul:
Onde se diz:
Cr$ 2.214.
Diga-se:
Cr$ 24.000.
Tribunal
Regional
Eleitoral
de
Pernambuco:
Onde se diz:
Cr$ 480,00.
Diga se:
Cr$ 24.000.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro:
Onde se diz:
Cr$ 2.500.
Diga-se:
Cr$ 24.000.
Nº 35 (CF)
02 – Tribunais Regionais Eleitorais
4.0.00 – Investimentos

4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.04 – Auto-Caminhões, Auto-bombas,
Camionetas de Cargas e Auto-Socorro
13) Paraná.
Cr$
Acrescente-se
na
Subconsignação
indicada..................................................... 750.000
Nº 36 (CF)
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais – 14 –
Pernambuco
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Onde se diz:
Cr$ 7.594.800.
Diga-se:
Cr$ 9.152.100
Nº 37 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
05 – Justiça do Trabalho
05.01 – Tribunal Superior. do Trabalho
Cr$ 3.091.200.
Leia-se:
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho
Cr$ 13.446.720.
Nº 38 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
05 – Justiça do Trabalho
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ............................. 5.061.600
05.02.02 – 2ª Região ............................. 6.840.000
05.02.03 – 3ª Região ............................. 3.996.000
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05.02.04 – 4ª Região .........................
05.02.05 – 5ª Região ..........................
05.02.06 – 6ª Região .......................
05.02.07 – 7ª Região .......................
05.02.08 – 8ª Região .......................

Cr$
4.082.400
2.932.200
2.304.000
1.195.200
1.076.400

Leia-se:
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.02.05
05.02.06
05.02.07
05.02.07

–
–
–
–
–
–
–
–

1ª Região ......................... 21.250.425
2ª Região ......................... 16.575.840
3ª Região ......................... 7.395.360
4ª Região ......................... 7.131.600
5ª Região ......................... 6.169.680
6ª Região ......................... 5.232.960
7ª Região ......................... 2.780.640
7ª Região ......................... 2.780.640
Nº 39 (CF)

Nº 41 (CF)
05 – Justiça do Trabalho
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação por prestação de
serviço extraordinário
Cr$ 30.000.
Aumente-se para – Cruzeiros 100.000.
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.03 – Material Bibliográfico em geral,
filmes etc.
Cr$ 180.000.
Aumente-se para – Cruzeiros 300.000.

Nº 42 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
Onde se lê:
1.0.00 – Custeio
Despesas Ordinárias.
1.1.00 – Pessoal Civil
1.0.00 – Custeio
1.1.01 – Vencimentos
1.1.00 – Pessoal Civil
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
1.1.22
–
Gratificação
pela
Juntas de Conciliação e Julgamento
participação
em
órgãos
de
deliberação
coletiva
Cr$
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
05.02.01 – 1ª Região .......................
46.610.400 Juntas de Conciliação e Julgamento
Leia se:
05.02.01 – 1ª Região ....................

53.114.400

Nº 40 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.14 – Salário-família
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região ..................

Cr$
1.230.000

Leia-se:
05.02.01 – 1ª Região ....................

1.300.000

05.02.01 – 1ª Região ......................

Cr$
12.000.288

Leia se:
05.02.01 – 1ª Região ....................... 17.600.352
Nº 43 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ...................... 11.172.060
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Leia-se:
Cr$
05.02.01 – 1ª Região ........................... 11.731.896
Nº 44 (CF)
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
05 – Justiça do Trabalho
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
Subconsignações:
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação
Onde se lê:
Cr$ 1.240.000.
Leia-se:
Cr$ 1.740.000.
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e
desinfecção
Onde se lê:
Cr$ 178.000.
Leia-se:
Cr$ 293.000.
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
e acessórios, roupa de cama, mesa e banho
Onde se lê:
Cr$ 206.000.
Leia se:
Cr$ 266.000.
1.4.00 – Material Permanente
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes
etc.
Onde se lê:
Cr$ 180.000.
Leia-se:
Cr$ 230.000.
1.4.05 – Materiais e acessórios para
instalações elétricas
Onde se lê:
Cr$ 100.000.
Leia-se:
Cr$ 150.000.
1.4.12 – Mobiliário em geral.
Onde se lê:
Cr$ 1.200.000.

Leia-se:
Cr$ 1.650.000.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoal e
de suas bagagens
Onde se lê:
Cr$ 31.000.
Leia-se:
Cr$ 56.000.
1.5.02 – Assinatura de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Onde se lê:
Cr$ 16.048.
Leia se:
Cr$ 18.928.
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Onde se lê:
Cr$ 170.000.
Leia-se:
Cr$ 220.000.
1.5.05 – Serviços de asseio e higiene: taxas
de água, esgôto e lixo
Onde se lê:
Cr$ 450.000.
Leia-se:
Cr$ 500.000.
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e
conservação de bens móveis
Onde se lê:
Cr$ 203.000.
Leia-se:
Cr$ 253.000.
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e
de encadernação
Onde se lê:
Cr$ 120.000.
Leia-se:
Cr$ 340.000.
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas
postais
Onde se lê:
Cr$ 248.000.
Leia-se:
Cr$ 338.000.
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1.6.00 – Encargos Diversos
Inclua-se:
4.2.02 – Automóvel de passageiro
Subconsignações:
Cr$ 1.000.000.
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
4.2.03 – Camioneta de passageiros, ônibus,
pagamento
ambulâncias e jipes
Onde se lê:
Cr$ 800.000.
Cr$ 21.000.
Nº 47 (CF)
Leia-se:
Cr$ 31.000.
Onde se lê:
1.6.04
–
Festividades,
recepções,
Despesas Ordinárias.
hospedagens e homenagens
1.0.00 – Custeio
Onde se lê:
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Cr$ 10.000.
05 – Justiça do Trabalho
Leia-se:
Cr$ 20.000.
Cr$
Despesas de Capital.
05.02.02 – 2ª Região .......................... 54.229.200
4.0.00 – Investimentos
Leia-se:
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
05.02.02 – 2ª Região ......................... 55.138.800
Onde se lê:
Cr$ 1.550.000.
Nº 48 (CF)
Leia-se:
5.05 – Justiça do Trabalho
Cr$ 2.050.000.
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região
Nº 45 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Inclua-se:
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Inclua-se:
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes
Cr$ 120.000.
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas,
de viaturas e de aparelhos
Cr$ 120.000.

1.5.01 ....................................................
1.5.02 ....................................................
1.5.03 ....................................................
1.5.04 ....................................................
1.5.05 ....................................................
1.5.06 ....................................................
1.5.07 ....................................................
1.5.11 ....................................................
1.5.12 ....................................................

Cr$
50.000
100.000
20.000
150.000
430.000
160.000
250.000
133.500
5.000.000

Nº 49 (CF)

5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região
1.0.00 – Custeio
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
1.6.00 – Encargos Diversos
Juntas de Conciliação e Julgamento
Inclua-se:
05.02.01 – 1ª Região
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
4.0.00 – Investimentos
pagamento
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Cr$ 75.000.
Nº 46 (CF)
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Nº 50 (CF)

Nº 54 (CF)

5.05 – Justiça do Trabalho
5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
05.02.06 – Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região
6ª Região
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.3.00 – Material de Consumo e de
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis
Transformação
Onde se diz:
Inclua-se:
Cr$ 510.000.
Cr$
Diga-se:
1.3.02 .................................................... 1.000.000
Cr$ 1.400.000
1.3.03 ....................................................
100.000
1.3.13 ....................................................
120.000
Nº 55 (CF)
Nº 51 (CF)

5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.06 – Tribunal Regional do Trabalho da
5.05 –Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
4.0.00 – Investimentos
3ª Região
1.0.00 – Custeio
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
1.4.00 – Material Permanente I
Inclua-se:
Inclua-se:
4.2.02 – Automóveis de passageiros
Cr$ 1.000.000.
Cr$
1.4.03 ....................................................... 160.000
Nº 56 (CF)
1.4.12 ....................................................... 800.000
Nº 52 (CF)

Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
5.05 – Justiça do Trabalho
1.0.00 – Custeio
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
1.5.00 – Serviços de Terceiros
3ª Região
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
4.0.00 – Investimentos
foros e despesas de condomínio
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Inclua-se:
Juntas
de Conciliação e Julgamento
4.2.01 – Estudos e Projetos
Cr$ 500.000.

Nº 53 (CF)
5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
6ª Região
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.10 – Diárias
Onde se diz:
Cr$ 40.000.
Diga-se:
Cr$ 100.000.

05.02.08 – 8ª Região ...............................

Cr$
780.000

Leia-se:
05.02.08 – 8ª Região ...............................

852.000

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região .....................................................

12.000

Junta de Conciliação e Julgamento de
Manaus ...................................................

60.000
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Nº 57 (CF)

1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
e acessórios, roupa de cama, mesa e
banho
Aumente-se a dotação para – Cr$ 1.000.000.

5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.04 – Salários de Mensalista
Inclua-se:
Cr$ 2.835.600.

Nº 62 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.03 – Material bibliográfico em geral;

Nº 58 (CF)

5.06 – Justiça do Distrito Federal
filmes
06.01 – Tribunal de Justiça
Aumente-se a dotação para – Cr$
1.0.00 – Custeio
150.000.
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
Nº 63 (CF)
Aumente-se a dotação para – Cruzeiros
4.000.000.
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
Nº 59 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
5.06 – Justiça do Distrito Federal
1.4.04 – Ferramentas e utensílios de
06.01 – Tribunal de Justiça
oficina
1.0.00 – Custeio
Aumente-se a dotação para – Cr$
1.1.00 – Pessoal Civil
60.000.
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19
de janeiro de 1959)
Nº 64 (CF)
Aumente-se a dotação para – Cr$ 61.976.760.
5.06 – Justiça do Distrito Federal
Nº 60 (CF)
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
5.06 – Justiça do Distrito Federal
1.5.00 – Serviços de Terceiros
06.01 – Tribunal de Justiça
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
1.0.00 – Custeio
radiogramas, porte postal, assinatura de caixas
1.3.00 – Material de Consumo e de postais
Transformação
Aumente-se a dotação para – Cr$
1.3.05 – Material e acessórios de máquinas, 700.000.
de viaturas e aparelhos
Aumente-se a dotação para – Cr$ 200.000.
Nº 65 (CF)
Nº 61 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo
Transformação

e

5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.02 – Automóveis de passageiros
de
Inclua-se
a
dotação
de
Cruzeiros
1.200.000.

– 327 –
Nº 66 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Aumente se a dotação para – Cr$ 900.000.
Nº 67 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
pagamento
Aumente-se a dotação para – Cr$ 180.000.
Nº 68 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral
Aumente-se a dotação para – Cr$ 1.000.000.
Nº 69 (CF)

Nº 70 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação
e
despesas
de
emergência
com
bens
imóveis
Aumente-se a dotação para Cruzeiros
5.000.000.
Nº 71 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
01 – Tribunal de Justiça
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.04 – Camionetas de carga
Aumente-se a dotação para Cruzeiros
800.000.
Nº 72 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
01 – Tribunal de Justiça
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Aumente-se a dotação para Cruzeiros
800.000

5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.05 – 1º Tribunal do Júri
1.0.00 – Custeio
Nº 73 (CF)
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto
5.06 – Justiça do Distrito Federal
pagamento
1.0.00 – Custeio
Suprima-se a dotação de Cruzeiros 400.000.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.0.00 – Custeio
1.5.03
–
Assinaturas
de
órgãos
1.3.00 – Material de Consumo e de oficiais
e
de
recortes
de
publicações
Transformação
periódicas
1.3.00 – Gêneros de alimentação, artigos para
Juízo de Menores.
fumantes
Eleva de – Cr$ 10.000.
Inclua-se a dotação de Cruzeiros 400.000.
Para – Cr$ 24.000.
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Nº 74 (CF)
06 – Justiça do Distrito Federal
06.08 – 2º Tribunal do Júri
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil

1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço
extraordinário
Onde se diz:
Cr$ 50.000
Diga-se:
Cr$ 200.000.
Nº 75 (CF)

05.06 – Justiça do Distrito Federal
Inclua-se:
06.09 – Juízo de Direito Privativo das Execuções Criminais (20ª Vara Criminal)
Rubricas da Despesa
Despesas ordinárias.

Dotação
variável
Cr$

1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário ....................................................... 150.000
Total da Consignação 1.1.00 ............................................................................................. 150.000
1.3.00 –
1.3.02 –
1.3.03 –
1.3.04 –
1.3 05 –

Material de consumo e de transformação
Artigos de expediente, desenho, ensino e educação ........................................................
Material de limpeza, conservação e desinfecção ..............................................................
Combustíveis e lubrificantes ..............................................................................................
Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos......................................
Total da Consignação 1.3.00 .............................................................................................

25.000
36.000
150.000
50.000
261.000

1.4.00 – Material permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral ............................................................................................................
Total da Consignação 1.4.00 .............................................................................................

250.000
250.000

1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis ................................
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação ..................................................
Total da Consignação 1.5.00 .............................................................................................

30.000
12.000
42.000

1.6.00 –
1.6.01 –
1.6.10 –
1.6.17 –

Encargos Diversos
Despesas miúdas de pronto pagamento ........................................................................... 150.000
Serviços de caráter social e reservado ..............................................................................
60.000
Serviço de Assistência Social ............................................................................................
50.000
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Rubrica da Despesa
Despesas Ordinárias
1.6.23 – Despesas de qualquer natureza e proveniente de serviços de diligência e investigações
realizadas por determinação expressa do Juiz da Vara das Execuções Criminais do
Distrito Federal ..................................................................................................................
Total da Consignação 1.6.00 .............................................................................................

Dotação
Variável
Cr$
600.000
860.000

Dotação
Fixa
Total da Verba 1.0.00 ..................................................................................
Total das Despesas Ordinárias ...................................................................

Cr$
1.563.000
1.563.000

Despesas de Capital
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com bens imóveis ......
Total da Consignação 4.1.00 ..........................................................................................

160.000
160.000

4.2.00 – Equipamentos e instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos ......................................................................................

120.000

Total da Verba 4.0.00 ..................................................................................
Total das Despesas de Capital ...................................................................
Total Geral ..................................................................................................

Cr$
280.000
280.000
1.843.000

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
O Congresso Nacional decreta:
Expediente.
Art. 1º Passa a denominar-se "Júlio César" o
Sôbre a mesa, projeto que vai ser Aeroporto de Val-de-Cans, em Belém, no Estado do
lido.
Pará.
É lido, apoiado e vai à Comissão de
Art. 2º Esta lei entrará em vigor a partir de sua
Constituição e Justiça, o seguinte:
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 35, DE 1959

Justificação

O
Brasil
precisa
prestar
justa
Denomina "Júlio César" o Aeroporto homenagem ao seu ilustre filho que foi Júlio
de Val-de-Cans, em Belém, no Estado do César, um dos pioneiros da navegação
aérea. Nascido na cidade paraense de Acará,
Pará.
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berço também de outros paraenses notáveis,
Júlio César Ribeiro de Souza além de dedicar-se
ao problema da navegação aérea com a
dirigibilidade sem motor, foi o pioneiro dos
planadores, salientou-se na campanha do
Paraguai, foi professor e jornalista. Das suas
experiências com pássaros de buriti animou-se a
vir ao Rio onde mereceu a ajuda do Barão de
Tefé. Com o êxito obtido transportou-se a Paris,
com o auxílio que lhe deu a Assembléia
Provincial do Pará e aí construiu o balão "Vitória",
do qual tirou patente. Com êsse balão fêz a sua
primeira experiência a 12 de novembro de 1881,
em Paris, tendo o aparelho "evoluído em tôdas as
direções, por vêzes contra o vento". Depois de
várias outras experiências no Pará, no Rio e na
França, faleceu em Belém, em outubro de 1887,
"paupérrimo e ralado de desgostos", tendo antes
lavrado o seu protesto contra o plágio de seu
planador feito pelos Capitães franceses Renard e
Krebs.
O ilustre historiador Gustavo Barroso
comentando o fato de a glória solar de Santos
Dumont haver quase apagado a justa nomeada dos
outros compatrícios, seus precursores da navegação
aérea, afirmou que: "se em verdade Santos Dumont
é o Pai da Aviação, Bartolomeu Lourenço de
Gusmão foi o Padre Voador. Júlio César, o Pioneiro
dos Planadores e Augusto Severo, o Criador do
Navio Aéreo".
Nada
mais
precisamos
aduzir
para
justificar e exaltar a justa homenagem que
desejamos prestar à memória do paraense notável
que foi Júlio César Ribeiro de Souza, pioneiro da
conquista do espaço no mundo ao lado de Santos
Dumont, Bartolomeu Lourenço de Gusmão e
Augusto Severo.
Sala das Sessões, em 10 de novembro de
1959. – Lobão da Silveira.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
No
expediente
há
pouco
lido
figura
a Mensagem nº 495, em que o Sr. Presi-

dente da República comunica as razões do veto ao
projeto de lei que dispõe sôbre a criação e
organização do Quadro de Material Bélico, das
Armas de Comunicações e de Engenharia, regula as
condições de extinção do Quadro de Técnicos da
Ativa, e dá outras providências.
A fim de conhecerem dêste veto convoco as
duas Casas do Congresso Nacional para sessão
conjunta, no dia 3 de dezembro próximo, às 21
horas.
Para a Comissão Mista que o deverá relatar
designo os Senhores Senadores:
Jefferson de Aguiar – PSD.
Caiado de Castro – PTB.
Fernando Corrêa – UDN.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Sérgio
Marinho, primeiro orador inscrito.
O SR. SÉRGIO MARINHO (*): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores: o discurso que vou
proferir não tem sentido de acusação; não é libelo
nem ataque; é antes análise epidérmica da situação
atual, demarcação de atribuições e de deveres, a
fixação de responsabilidades. Escrevi-o para que
não me deixasse empolgar pela emoção do
momento e empregasse palavras sem atentar, com
rigor, nas suas significações.
(Lendo): Todos sabem que os povos só
conseguem acautelar-se contra as desgraças da
tirania, por meio da limitação do poder.
Não participo da opinião dos que entendem
que os problemas dos nossos dias, impregnados de
reivindicações populares desloquem para o plano de
um debate acadêmico, a questão da coexistência
dos poderes. Não vejo como fugir ao dilema:
pluralidade de poderes, isto é, possibilidade de criar
condições favoráveis à vida democrática; ou
unicidade de poder, com êste ou aquêle nome,
porém sempre tirania.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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A experiência consagra duas técnicas de
limitação: a limitação do poder pelo poder; e a
transitoriedade nos postos de govêrno.
Não há dúvida de que tanto uma como a outra
mostram-se vulneráveis aos embustes do verbalismo
tendencioso. Contudo, essa vulnerabilidade não as
invalida.
Faz poucos dias, o nobre Senador Afonso
Arinos, com a sua autoridade de teorista de Direito
Público, advertia que a pacífica transmissão de
mando, é o testemunho decisivo do normal
funcionamento das instituições democráticas.
Insuflava-lhe a advertência o exame das
condições pré-eleitorais, neste tormentoso período
que estamos vivendo.
Haverá
entre
nós
fôrças
que
se
contraponham ao processo democrático, ao atingir
êste a fase em que o governante sucede ao outro
governante?
Haverá de nossa parte, receio de
submetermo-nos a semelhante prova?
Acredito que sim.
Ninguém pode negar as apreensões que nos
assaltam, ao aproximarmo-nos da sucessão
presidencial.
Serão procedentes estas apreensões? Haverá
na nossa atmosfera política condições capazes de
entravar o processo democrático?
Isto constitui outro problema. Por enquanto,
limitemo-nos a surpreender o acumular e o exprimir
daquelas apreensões.
Atentemos nos motivos que teriam engendrado
a fórmula da "união nacional", sob a égide de uma
candidatura única, preconizada até mesmo pelos
chefes militares, naquele tumultuoso ano de 1955 e
agora, novamente, sugerida por um dos candidatos,
com o expressivo apoio de ponderáveis correntes
partidárias. Seria um resíduo do continuismo,
abrandado o seu aspecto ostensivo de obstar o
trânsito do poder? Ou é um movimento denunciador
de condições mais permanentes, talvez pouco

perceptíveis, mas, nem por isto, menos imperiosas a
nos impor uma fuga ao problema sucessório? Tenha
esta ou aquela origem, a fórmula em debate subtrai
ao votante a faculdade que dá sentido ao voto: a
faculdade de opção.
Entre não votar e votar no candidato único, há
apenas uma diferença irrelevante. Se o exercício do
direito eleitoral ativo não conta para a alteração do
desfecho eleitoral, o voto perde substância e destinase tão sòmente à ritualização de uma escolha,
adrede e definitivamente realizada.
Mas, de onde provêem os receios de
marcharmos para a sucessão presidencial? Do
rememorar dos nossos fastos políticos?
Inclino-me a admitir que os motivos de nossas
apreensões pré-eleitorais, estejam mais próximos e
residam em circunstância de natureza estrutural,
sem desconhecer, entretanto, a coparticipação
exacerbadora de elementos de natureza conjuntural.
Em tôdas as épocas e em todos os lugares,
sempre que se opere acentuada concentração de
poder, difìcilmente ou quase nunca, a sua
transmissão pode processar-se em têrmo de
normalidade.
A natureza humana é o que é e não o que
devia ser, isto é, aquilo que, a nosso juízo, devia ser.
Os raciocínios teóricos, as regras jurídicas ou
morais, são débeis diante dos fatos, das condições
objetivas.
Os que se instalaram no poder e se
habituaram com desenvoltura, a dispor do mesmo,
obstarão por todos os meios, aos adversários que
dêle se apossem.
Os
sofismas,
os
verbalismos,
metamorfoseados em razão de Estado, acham-se ao
alcance dos legistas mercenários. Os exemplos são
de ontem e de hoje.
O
tumulto
que,
ùltimamente,
tem
orquestrado os episódios da sucessão presidencial,
entre nós, decorre em grande parte, daquela
obstinação
de
permanecer
no
poder,
a

– 332 –
qualquer preço, dentro da fórmula: o poder para nós
ou para os nossos amigos.
Mas, por que esta obstinação em permaneçer
no poder?
Para a compreensão daquilo que estamos
pretendendo elucidar, é preciso ter presente que o
que se vai escolher por meio do voto em outubro do
próximo ano, não é o Presidente da República,
simplesmente
investido
das
atribuições
constitucionais e cujo poder se delimita pela
coexistência dos dois outros poderes.
O que as urnas irão consagrar, dentro da
nossa estruturação legal, em consonância com o
nosso formalismo, com as nossas praxes e, quem
sabe, em consonância com certas realidades
menos aparentes ou menos perceptíveis, mas nem
por isto redutíveis, é o governante, quase
discricionário, legal e temporário, sem dúvida,
porém de uma legalidade, tão complacente e
elástica, que lhe empresta a estatura vigorosa de
um cripto-ditador.
O Poder Executivo, entre nós, concentra hoje
tamanha soma de poder, são tão amplas e irrestritas
as atribuições a que se permite, com o tácito
consentimento do Congresso, que não encontro
outro nome a ser dado àquele que o exerça.
Os que combatem o regime presidencial, o
fazem invectivando a hipertrofia do Executivo. Mas,
neste regime, principalmente em se tratando do País
onde sua aplicação serve de paradigma, há um
mecanismo de compensação, um sistema de
equilíbrio e contra-pesos, de vigilância e de
contrôles, que se exprime e produz os efeitos
desejados, com o regular funcionamento dos outros
poderes e através as pressões e solicitações de uma
opinião pública, permanentemente mobilizada e
atuante, graças aos prodigiosos recursos de difusão
e expressão, hoje existentes.
No nosso caso, o Poder Legislativo despojou-se
de prerrogativas tão importantes e por tanto tempo, que,

com a transmissão do poder ao novo Presidente, o
que se está, na realidade, transferindo é um poder
quase
ilimitado.
O
Govêrno
permanece
constitucional, mormente, sob os aspectos
ostentosos e sugestivos do ritualismo jurídico, porém
o exercício do Poder Executivo, naquelas atividades
mais decisivas para o bem-estar social, invade, por
vêzes, a área do discricionarismo.
Exagêro?
A faculdade de proceder a emissões,
concedida num diploma legal, anterior ao chamado
Estado Novo, faculdade exercida hoje sem quaisquer
limitações, armou o Presidente da República de
poderes incontroláveis e incontrastáveis. Tôdas as
atividades públicas e privadas ficaram ao sabor dos
seus acertos ou desacertos, da menor ou maior
intensidade dos jatos emissores.
A criação do fundo dos ágios, que data de
1953, colocou em suas mãos instrumento
poderosíssimo, com o qual a seu talante, poderá
fazer discriminações perigosas, favorecendo ou
prejudicando
regiões,
incrementando
ou
desamparando certas atividades, suscitando e
acentuando, enfim, graves distorções econômicas,
propiciadoras de desajustes sociais, alguns já
evidentes.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá licença
V. Exa. para um aparte?
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muita
honra.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O pior,
nessa questão dos ágios, é que, por mais que os
Congressistas reclamassem, por mais que
explicações pedissem ao Executivo, nunca se lhes
deu resposta, como se o Congresso não merecesse
a menor consideração do Poder Executivo. De sorte
que não sòmente o Congresso como tôda a Nação,
não sabe ainda hoje, o que foi feito dos bilhões de
cruzeiros arrecadados nos leilões de ágios, o que é
positivamente lamentável se não criminoso.
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O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. tem
razão. O fato, porém, é apenas uma conseqüência.
Lembro-me, a propósito, de uma frase de Rui
Barbosa: "É inútil obstar os efeitos quando não
corrigirmos a causa". Desde o momento em que o
Congresso armou e encouraçou dessa forma o
Presidente da República, ficou o Parlamento
inteiramente à sua discrição.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Presidente
da República poderia, ao menos, dizer alguma
coisa aos Congressistas, quando lhe pedem
explicações acêrca de fatos que são positivamente
criminosos.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Aí, meu caro
Senador Fernandes Távora, penetraríamos mais na
área da cortesia, da urbanidade, do que
pròpriamente no problema delicado e sutil da
delimitação dos Poderes.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Porque
vivemos na anormalidade. Num Govêrno normal, o
Executivo não se escusa de responder as perguntas
e interrogações do Legislativo, a não ser que esteja
efetivamente convencido de que anda errado.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Obrigado pelo
aparte de Vossa Excelência.
A execução orçamentária, tal como é levada a
efeito, isto é, atribuindo-se ao Executivo a faculdade
de congelar verbas, através de um plano de
economia, que não é submetido ao Congresso,
confere ao Presidente da República um poder de
fato, tão amplo que dêle passam, de certo modo a
depender os governos dos Estados membros, os
parlamentares e tôdas as entidades que o orçamento
subvenciona.
Do Presidente da República dependem
assim, através de suas agências, os contrôles
sôbre o comércio exterior, o câmbio, a moeda e o
crédito. Do Presidente da República dependem
os privilégios cambiais às emprêsas privadas; os

empréstimos, no Banco do Brasil e na Caixa
Econômica, sejam aos Estados-membros, aos
Municípios ou a particulares. Do Presidente da
República depende a política cafeeira, com a sua
constelação de interêsses legítimos e interêsses
marginais, uns e outros ocasionando reflexos
imediatos e mediatos na vida econômica do País.
Do Presidente da República depende o Banco
do Brasil, que lhe financia os investimentos e cujos
recursos monetários só encontram limites na
capacidade material de emitir papel moeda. Do
Presidente da República dependem outros Bancos
como o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, o Banco do Nordeste, o Banco da
Borracha. Do Presidente da República dependem os
Institutos de Previdência (alguns com arrecadação
superior à de certos Estados), as Autarquias
Industriais, as Sociedades de Economia Mista.
Sr. Presidente, da enumeração de tão amplas
e numerosas atribuições, ressalta o desajuste da
instrumentalidade
constitucional,
no
seu
funcionamento: desajuste que não é inadequação da
instrumentalidade para a solução dos problemas da
hora presente, porém, resulta da invasão de um
poder na área de competência do outro, com a tácita
complacência dêste último.
Pois a tanto importa o direito de proceder a
emissões de curso forçado, sem limitações de
quantidade ou de tempo. Aí, a origem do desajuste.
Aí, uma das principais causas da desordem
econômico-financeira e das aflições populares.
A lei autorizativa é de 14 de junho de
1937, quando, sob pretextos imaginosos, já se
articulavam as manobras de cuja execução
resultaria o desmoronar da ordem constitucional,
então vigente. Não era uma emissão que se
autorizava. O Executivo ficava autorizado a emitir.
A emitir sem limites? Não. Havia limitação,
porém tênue, elástica. A limitação ficaria condicio-
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nada à atividade da Carteira de Redesconto, da qual
os bancos se socorrem, inclusive o Banco do Brasil.
Eis a limitação: os bancos e o Banco do Brasil "terão
direito a redescontar títulos até a importância
máxima da metade do seu capital, mais os fundos de
reserva realizados no País, limite êste fixado cada
trimestre". Desta restrição ficava excluído o
redesconto do Departamento Nacional do Café e que
atingia a quantia de seiscentos mil contos.
A gente chega a pensar que houve, da parte do
legislador, certa hesitação ao conceder a autorização
em causa. Ele o faz, como que tìmidamente,
encaixando-a no texto de uma lei que "dispõe sôbre a
Carteira de Redesconto do Banco do Brasil". Lá no
art. 2º, § 1º, é que se diz: "o Govêrno fica autorizado a
emitir papel-moeda até a importância máxima
correspondente a limitação fixada no artigo 8º"...
(Interrompendo a leitura):
O art. 8º diz que o redesconto alcançará até
cinqüenta por cento do capital mais fundos e
reservas realizados no País, limite êsse fixado cada
trimestre. (Lendo)
É espantoso, Sr. Presidente, que uma lei dêste
alcance, de tão sérias, graves e duradouras
conseqüências, permaneça intangível durante 22
anos no curso dos quais reinstaurou-se a ditadura,
que resistiu nove anos, e em seguida
reconstitucionalizou-se o País.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muita
satisfação.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A vigência
dessa lei nada representa.
O SR. SERGIO MARINHO: – V. Exa. assim
entende; eu considero muito.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se a lei
fôsse cumprida, haveria, ao menos, limite para o
abuso do poder.

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Ainda assim,
feriria a Constituição.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Concordo
em que a lei não deveria existir; uma vez que
existe, com certas e determinadas restrições, não
se pode tolerar que, havendo sido absolutamente
adulterada e tendo-se o Govêrno arrogado o
direito de emitir à vontade, discricionàriamente,
continue a fazê-lo sem que o Congresso se
levante num protesto brutal – se possível –
chamando o Executivo à responsabilidade, pelo
verdadeiro crime que está praticando contra a
Nação.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito obrigado
pelo aparte de Vossa Excelência.
E espantoso mais ainda é verificar que as
tênues limitações, por ela fixadas, volatilizaram-se
durante sua vigência, o que vale dizer que as
repetidas emissões, levadas a efeito, com
fundamento nesta lei, são infringentes dela própria,
são atos ilegais.
Senhor Presidente, como V. Exa. não ignora,
o Parlamento pode, històricamente, ser considerado
como uma resposta do povo aos desmandos da
realeza. Êsses desmandos se corporificam e se
exprimem, antes e acima de tudo, no poder de
onerar o povo por meio de uma tributação
desmedida. A Representação é o mecanismo com
que se procura atenuar os efeitos danosos de um
poder
onímodo.
No
taxation
whithout
representation.
Cada jato emissor é nova tributação,
clandestina, iníqua, monstruosa. Aguando a
moeda, diminuindo cada vez mais o seu poder de
compra, esta disfarçada tributação é o meio mais
eficaz de sufocamento das classes assalariadas.
É o caminho certo para a desordem, desordem
financeira, desordem econômica, desordem
social.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Um nosso exMinistro da Fazenda, cuja autoridade neste
assunto, é por todos reconhecida, o Sr. José Maria
Whitaker, acha que já nos encontramos num
despenhadeiro e o que nos cumpre fazer, com mais
urgência é parar.
"A ordem financeira – ensina Rui Barbosa –
domina soberanamente a ordem política. Poderse-ia dizer que as finanças de um Estado dispõem
de sua Constituição ... O Poder que legisla sôbre
emissão, pode legislar sôbre a miséria de um
povo".
Não sei o que mais subverte a ordem
jurídica do País, o que mais invalida, o que mais
abastarda a Constituição e o próprio Sistema
Representativo, de que ela nasce, se é a
ilegalidade do ato do Executivo, emitindo com
infringência da lei, ou a omissão do Legislativo,
abstendo-se de revogar uma lei, tornada espúria e
que vem valendo como uma delegação de poder,
delegação de poder que a Constituição
expressamente veda.
Não é, portanto, Senhor Presidente, de
estranhar ou surpreender que, ao aproximarmo-nos
da data em que deve ser transmitido êste poder,
quase onímodo, o poder de emitir, sem limites,
acumulem-se e ressoem ameaças à paz social, à
ordem constitucional; não é de estranhar que,
algumas vêzes, a subversão, ostensiva ou subreptícia, faça com que o ato de transmissão do
poder, se realize sob o reflexo das baionetas e ao
rumor dominante dos carros de combate. (Muito
bem; muito bem. Palmas! O orador é
cumprimentado) .
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lameira Bittencourt, por cessão do nobre
Senador Argemiro de Figueiredo, segundo orador
inscrito.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, em discurso
brilhante e eloqüente, sem dúvida, mas por igual
inflamado e quase sempre injusto, proferido na
sessão de sexta-feira última, nesta Casa, o eminente
Senador Afonso Arinos, digno representante do
Distrito Federal, entre várias críticas, reparos e
acusações à política administrativa do atual Govêrno
fixou, corno matéria principal, se não fundamental,
da sua oração o fato de o dólar, naquele dia, haver
excedido a cotação de duzentos cruzeiros.
Outros aspectos, Sr. Presidente, da gestão do
eminente Presidente Juscelino Kubitschek foram, de
igual modo, objeto da crítica implacável do ilustre
Senador, que chegou mesmo a atribuir ao honrado
Chefe da Nação, no que diz respeito às realizações
que vem promovendo nos mais diversos ramos da
coisa pública, idéias ou propósitos de megalomania.
Sôbre essa parte, falarei amanhã ou em outra
oportunidade.
Desejo responder, Sr. Presidente, no dia de
hoje – aliás fixado em aparte que, para muita honra
minha, me foi concedido pelo eminente representante
do Distrito Federal – apenas a parte relativa à questão
da cotação do dólar no mercado livre.
Não sendo, de nenhum modo, – digo-o
sem falsa modéstia – especialista ou perito em
assuntos financeiros, e ainda menos versado na
delicada e complexa especialidade das questões
cambiais, entendi mais conveniente solicitar, sôbre o
assunto, que é altamente técnico, não há negar, a
palavra autorizada do honrado Sr. Ministro Sebastião
Paes de Almeida. Os esclarecimentos do
responsável pela atual política monetário-cambial
foram-me transmitidos em carta de 9 do corrente.
Vou proceder à sua leitura; para ela peço a aten__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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ção dos Senhores Senadores e, em especial, do as últimas transformações promovidas, que suas
eminente colega, Senador Afonso Arinos. (Lendo)
taxas vêm refletindo uma parcela muito limitada e
mutável de nossas transações comerciais e
MINISTÉRIO DA FAZENDA
financeiras com o exterior.
Não podem constituir, pois, as recentes
Gabinete do Ministro
oscilações de cotação, o indicador idôneo da
desvalorização ou valorização da moeda
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1959.
nacional.
Prezado amigo Senador Lameira Bittencourt:
Diagnosticar desvalorização pela baixa que o
A propósito das críticas formuladas pelo ilustre Cruzeiro apresentou nos últimos dias naquele
Senador Afonso Arinos, em discurso pronunciado a 6 mercado, é tão válido quanto aferir sua valorização,
do corrente, tenho o prazer de passar às suas mãos pelo fato de, ainda êste ano, de janeiro a maio, ter a
a nota anexa, elaborada em defesa da atual política cotação do dólar revelado a queda constante de
monetária e cambial do Govêrno.
Cruzeiros 146,00 para Cr$ 134,00, em média, na
Cordialmente, o amigo. – Sebastião Paes de fase em que se transferia a compra de cambiais de
Almeida, Ministro da Fazenda.
certos produtos exportáveis para o mesmo
mercado.
O MERCADO DE CÂMBIO LIVRE E A
Se levarmos em conta ainda que, nesse
DESVALORIZAÇÃO DO CRUZEIRO
período de melhora de cotação do Cruzeiro, a
emissão de papel-moeda fôra da ordem de Cr$ 5,5
Pelo mercado cambial de taxas livres bilhões, será válido concluir que nem mesmo as
processavam-se, até cêrca de um ano atrás, tão emissões influem tão acentuadamente na elevação
sòmente as operações de ingresso e repatriamento das taxas livres."
de capitais, seus rendimentos, lucros, juros,
Sr. Presidente, neste ponto da exposição do
dividendos, "royalties", remuneração de serviços, Sr. Ministro da Fazenda, permito-me acentuar que
turismo, viagens internacionais, enfim tôdas as depois do discurso proferido pelo eminente Senador
operações de caráter exclusivamente financeiro.
Afonso Arinos, que se a cotação do dólar havia
Ùltimamente, embora antes da investidura do atingido a casa dos Cr$ 200,00, conforme declaração
atual titular da Pasta da Fazenda, o referido mercado do eminente Senador Afonso Arinos, operou-se logo
veio a sofrer sucessivas modificações em sua após, sensível baixa no seu valor, baixa tão
estrutura. O movimento de suas compras foi sendo acentuada que hoje, se estou bem informado pela
acrescido das divisas resultantes da exportação de leitura dos jornais, deverá andar pela ordem dos Cr$
diversos
produtos,
enquanto
que,
mais 185.00.
recentemente, o movimento de vendas passou a
A serem procedentes, do ponto de vista
responder também pelas remessas de fretes e técnico e real, as premissas, os argumentos
seguros das mercadorias constantes de nossa pauta contidos no brilhante discurso do Senador
de importação.
Afonso Arinos, vale dizer que, miraculosamente,
Significa
dizer,
essa
explicação de sexta-feira última até hoje, registrou-se
prévia
sôbre
o
mercado
e radical transformação na nossa situação finan-
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ceira e econômica; de tal monta que teria havido,
impressionante e benéfica valorização do cruzeiro.
Continua a nota do Senhor Ministro da
Fazenda:
"Na realidade, as altas e baixas que se
observam naquele mercado têm sido fruto das
transformações ali introduzidas sucessìvamente,
ora nas operações de compra, ora nas de
venda.
A queda recente, por exemplo, decorreu da
predominância isolada que a procura de cobertura
para remessas de fretes e seguros – principalmente
relacionadas com importações a câmbio subsidiado,
antes a cargo exclusivamente do Banco do Brasil –
passou a exercer sôbre as limitadas disponibilidades
da oferta.
Tendo o Banco do Brasil, no dia 8 do corrente,
voltado a fornecer, como antes, aquelas coberturas,
imediatamente as cotações do livre se reajustaram a
níveis mais estáveis, sem prejuízo da adequada
remuneração das exportações que se processam
através dêle."
Passa, Sr. Presidente e Senhores Senadores,
o honrado titular da Pasta da Fazenda a tratar
pròpriamente da emissão do papel-moeda e da
política monetária do Govêrno.
A EMISSÃO DE PAPEL-MOEDA, E A POLÍTICA
MONETÁRIA DO GOVÊRNO
No curso dêste ano, até outubro, foram
emitidos Cr$ 17,6 bilhões, enquanto que, em igual
período de 1958, o montante emitido fôra da ordem
de Cr$ 15 bilhões.
A êsse respeito, convém reiterar aqui as
conhecidas causas do fenômeno e apontar as iniciativas
adotadas sistemàticamente pelos Poderes Executivo e
Legislativo para combater tal desequilíbrio, que tem

sido um problema constante do atual e mesmo das
administrações anteriores do País.
Neste exercício, acentuadamente no 2º
semestre, o Govêrno tem enfrentado a dupla
contingência de melhor remunerar o mercado
exportador
para
restabelecer
as
nossas
disponibilidades cambiais e, doutra parte, executar o
orçamento da União em bases que evitem o
agravamento do deficit estimado em Cr$ 12 bilhões
no início do exercício, cálculo em que não se
consideraram as dotações e créditos adicionais que
se autorizariam durante o exercício.
Para melhor se avaliar o que representa a
pressão daqueles fatores sôbre o mercado monetário
e o esfôrço de contenção que se expressa no nível
atual das emissões, sem prejuízo dos legítimos
interêsses públicos e privados, focalizaremos
separadamente, a seguir, a situação cambial, a
execução financeira da União e a política do café.
SITUAÇÃO CAMBIAL
A elaboração do orçamento cambial dêste ano
previu um "deficit" final da ordem de US$ 306
milhões.
Essa estimativa, porém, veio a ser reduzida no
correr do exercício, visto que além da compressão
de despesas, cortes e outras providências, a Receita
cambial passou a exceder os níveis de início
previstos.
A continuar, neste segundo semestre a
melhoria apresentada nas exportações, em particular
nas de café que em outubro já havia atingido
pràticamente o total da Receita estimada para o ano,
e mais as disponibilidades existentes junto aos
nossos banqueiros no exterior, é de esperar-se que
um eventual deficit neste fim de ano possa ser
coberto pelos meios ao nosso alcance.
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A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA UNIÃO
A Receita global de 1959 é estimada em Cr$
147 bilhões, enquanto a Despesa total orçamentária
e extra-orçamentária (de Caixa) deverá registrar-se
em tôrno de Cr$ 160 bilhões.
De acôrdo com os estudos técnicos, um deficit
aproximado de Cr$ 13 bilhões representaria
extraordinário esfôrço de contenção, uma vez que
sòmente o Abono de 30% ao funcionalismo,
autorizado posteriormente, alcançará a casa dos Cr$
25 milhões. A par disso, algumas verbas previstas no
Plano de Economia vêm sendo e certamente serão
ainda liberadas por motivos imperiosos, embora tais
liberações se condicionem ao comportamento efetivo
da Receita.
A partir de junho, o deficit total de caixa do
Tesouro vem apresentando saldo relativamente
estável, situando-se entre 16 e 17 bilhões de
cruzeiros.
Estudos e observações realizados sôbre a
evolução da Receita orçamentária indicam que esta
pode vir a atingir os Cr$ 150 bilhões visto como os
Impostos de Renda, Consumo e Sêlo superarão,
estamos certos, as previsões iniciais de Cr$ 41, Cr$
47 e Cr$ 13 bilhões, respectivamente. Até agôsto
último, segundo os registros, já haviam sido
arrecadados Cr$ 30 bilhões de Impôsto de Consumo,
Cr$ 26 bilhões do de Renda e Cr$ 11 bilhões do de
Sêlo.
Verifica-se,
assim,
em
comparação
com
os
exercícios
de

1957 e 1958, tendência para a redução percentual
do deficit. Essa tendência há de consolidar-se nos
próximos períodos, pois os Poderes Legislativo e
Executivo, através de contatos promovidos êste ano
conjugarão ainda mais seus esforços para
aperfeiçoar a formulação da política orçamentária do
Govêrno Federal."
(Interrompendo a leitura)
Lerei afinal, Sr. Presidente, o capítulo
relativo à política cafeeira desenvolvida pelo atual
Govêrno,
com
acêrto
e
propriedade
e
apresentando resultados tão promissores e
lisonjeiros que já foi objeto, no Senado da
República, de comentário elogioso dos mais
dignos, eminentes e autorizados integrantes da
Bancada oposicionista, entre outros o nobre
colega Senador Novaes Filho, cujo nome cito com
a simpatia, o acatamento e o respeito que merece
Sua Excelência de mim e de tôda a Casa.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito abrigado a
Vossa Excelência.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sôbre o
café, conclui a exposição do Sr. Ministro da Fazenda:
CAFÉ
O plano da safra cafeeiro 59-60, em vigor a
partir de 1º de julho, teve como finalidade assegurar
à cafeicultura uma renda razoável em têrmos de
poder aquisitivo interno e garantir ao País receita em
divisas satisfatórias sem propósitos de valorização
artificial dos preços.

– 339 –
Havendo o Brasil colhido uma das maiores
safras da sua história era indispensável cuidar,
desde o primeiro momento, da comercialização de
intensificar as exportações, aproveitando-se o
mercado do primeiro trimestre da safra, sempre mais
propício à colocação do produto brasileiro.
Proveitosos esforços foram desenvolvidos
nesse sentido, e plenamente alcançados os objetivos
visados, porquanto logramos exportar de 1º de julho
a 31 de outubro a expressiva quantidade de
aproximadamente 7 milhões de sacas.
Por essas exportações, obteve o País uma
receita em divisas superior a US$ 300 milhões. As
exportações de café até outubro foram de cêrca de
14.417.000 sacas, bem acima, pois, do volume
relativo aos 12 meses de 1958.
Se bem me lembro, Sr. Presidente, o volume
relativo aos doze meses de 1958 foi da ordem de
apenas doze milhões de sacas.
"Os esforços desenvolvidos redundaram em
benefícios para a economia do País em geral,
representaram desafogo no meio da cafeicultura e
proporcionaram recursos cambiais mais ponderáveis
na quadra difícil que atravessa o Brasil, nesse
particular.
Não fôra o incentivo dado às exportações e a
expedita comercialização da safra, estaríamos
provavelmente, com preços-ouro em declínio, dado o
regime de superprodução e a conseqüente pressão
de maiores sobras internas. Cabe, aliás, assinalar
que o IBC constatou já haver sido comercia-

lizada, até 31 de outubro, cêrca de dois terços da
colheita, inclusive financiamentos e redescontos pelo
Banco do Brasil.
Paralelamente aos esforços para maior
dinamização da safra em têrmos da nossa economia
interna, tivemos a satisfação de concluir os
entendimentos internacionais dos quais resultou o
Convênio Internacional do Café, assinado em
Washington a setembro próximo passado e que
vigorará até 30.9.60. O Brasil teve sua cota exportável
fixada em 17.431.000 sacas, sem computar-se nesse
limite as exportações para os novos mercados, que
compreendem a Bulgária, Ceilão, China, Filipinas,
Hungria, Iraque, Irão, Japão, Polônia, Coréia,
Vietnam, Romênia, Tailândia e URSS.
A emissão de papel-moeda, repetimos,
alcançou em outubro a cifra dos Cr$ 17,6 bilhões,
contra cêrca de Cr$ 15 bilhões em igual período de
1958.
Se consideradas, todavia, as providências
financeiras tomadas em relação à atual safra
cafeeira, o deficit orçamentário que se procura
combater e os significativos acréscimos de custos
decorrentes de reajustamentos cambiais e salariais,
que passaram a influir no volume das despesas e na
expressão dos negócios, será justo reconhecer, em
comparação com exercícios anteriores, que a
emissão de papel-moeda vem apresentando êste
ano um menor crescimento percentual a refletir o
esfôrço do Govêrno no sentido de corrigir os
desequilíbrios gerais."
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Sr. Presidente, esta a informação do Sr.
Ministro da Fazenda, que habilita o Senado a julgar
com isenção, conhecimento de causa e alto
patriotismo a política financeira e cambial do
Govêrno. A informação vem acompanhada de um
quadro minucioso, claro e objetivo da emissão de
papel-moeda, mês por mês, de 1958 e em 1959,
para demonstrar, entre outros aspectos do problema,
que não há qualquer relação direta de causa e efeito
entre as emissões e a maior ou a menor cotação do
dólar no mercado livre.
Deixo de ler êsse quadro – que peço
permissão para incorporar ao meu discurso –
apenas para não tornar mais enfadonha a minha
oração. (Não apoiados) É-me grato trazer a esta
Casa a palavra oficial, com dados e argumentos
de ordem técnica, que reconheço pouco
simpática ao interêsse geral de Plenário (não
apoiados). Verificará o Senado que quando as
emissões, nos meses ali apontados neste ano,
atingiam a casa dos seis bilhões, precisamente
nesse período o dólar teve uma das suas
cotações mais baixas: andou pela casa dos 140
cruzeiros.
Sr. Presidente, com êsses esclarecimentos
trago a palavra oficial do Govêrno num assunto
de grande relevância e alta complexidade técnica,
através do pronunciamento sem dúvida honrado
do titular da Pasta da Fazenda, sem que me
anime o propósito de, como tantas vêzes tenho
afirmado, dizer que o atual Presidente
da República, o eminente Sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira é um Govêrno perfeito,
acima de qualquer acusação, de qualquer crítica,
de qualquer reparo e de qualquer restrição,
que, de resto, serão sempre muito bem re-

cebidas, desde que encerrem alto sentido
construtivo; mas se não se pode considerar perfeita
a política do atual Govêrno, – e nenhuma obra
humana jamais o será – exprime, no entanto, um
grande, um ingente e patriótico esfôrço no sentido de
dar a melhor solução possível aos problemas do
País.
É possível – repito na conclusão desta minha
despretensiosa oração, o aparte que tive
oportunidade de dar, logo no início da minha
Liderança, ao então Senador, o eminente
Governador da Bahia, nosso nobre ex-colega,
General Juracy Magalhães – é possível que o atual
Govêrno não tenha acertado, ou não esteja sendo
bem sucedido, apesar da sua boa vontade de servir
com dedicação e patriotismo, tanto quanto todos
desejaríamos; mas não é menos certo, para o
julgador sereno, esclarecido e afastado das paixões
políticas que S. Exa. o Sr. Presidente da República,
menos para felicidade sua do que para felicidade e
honra do Brasil, tem errado menos, muito menos do
que tem sido argüido pela nobre Oposição nesta
Casa. E seja permitido reconhecer em Sua
Excelência, ao menos a grande virtude de ao lado de
incansável capacidade de trabalho, o sincero e
patriótico desejo de servir o Brasil, lutando pela sua
grandeza e para o bem estar e felicidade do seu
povo.
Era o que eu tinha a dizer por hoje, Sr.
Presidente, respondendo com base em dados
oficiais constantes da exposição a cuja leitura
procedi, à primeira parte do discurso proferido na
sessão de sexta-feira última pelo nobre e eminente
colega, ilustre representante do Distrito Federal, Sr.
Senador Afonso Arinos. (Muito bem! Muito bem!
Palmas).
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR EM SEU DISCURSO
Emissão de papel-moeda
Cr$ 1.000.000
1958
Meses

1959

Em
circulação

Janeiro..........................
Fevereiro .....................
Março...........................
Abril..............................
Maio..............................
Junho............................
Julho.............................
Agôsto..........................
Setembro......................
Outubro........................
Novembro.....................
Dezembro.....................

93.973
94.570
96.569
99.066
101.565
103.361
103.354
104.244
109.437
111.630
115.620
119.814

no mês

–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+

2.602
597
1.999
2.497
2.499
1.796
7
890
5.193
2.193
3.990
4.194

Em
circulação
116.810
116.804
120.993
122.885
125.279
125.271
127.865
132.058
135.448
138.041

no mês

–
–
+
+
+
–
+
+
+
+

3.004
6
4.189
1.892
2.394
8
2.594
4.193
3.390
2.593

TOTAL EMITIDO:
Até
Até
Até
Até

setembro 1958 –
outubro 1958 –
novembro 1958 –
dezembro 1958 –

Cr$ 12.862
Cr$ 15.055
Cr$ 19.045
Cr$ 23.239

O
SR. AFONSO
ARINOS:
– Sr.
Presidente, peço a palavra, para explicação
pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para
explicação pessoal, o nobre Senador Afonso Arinos,
que dispõe de dez minutos e não pode ser
aparteado.

setembro 1959 – Cr$ 15.634
outubro 1959 – Cr$ 17.648
novembro 1959 –
dezembro 1959 –
O SR. AFONSO ARINOS: (para explicação
pessoal) (*): – Sr. Presidente, quando iniciava
o seu discurso o nobre Líder da Maioria,
tive a intenção de interrompê-lo com um aparte,
no qual pudesse introduzir os esclarecimen__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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tos que sou obrigado a prestar; no entanto, à
proporção que se desenvolvia aquela peça oratória,
considerei mais adequado aproveitar-me da
permissão regimental de que agora faço uso.
De início, muito sinceramente, apresento meu
agradecimento cordial ao ilustre condutor da Maioria
desta Casa pela importância que atribui à Oposição,
através da importância que deu ao meu discurso.
Não foram, seguramente, as pobres palavras
que aqui proferi, na sessão de sexta-feira última,
mas o fato de representarem elas o pensamento da
valorosa Bancada da Oposição no Senado, que
levaram o nobre Líder da Maioria, no exercício
consciencioso do seu mandato e de suas atribuições,
a munir-se dos elementos fornecidos pelas
repartições oficiais, para oferecer a palavra do
Govêrno em contestação à nossa.
Ao lado dêsse agradecimento, não posso
deixar de louvar a atitude das autoridades federais,
principalmente do Sr. Ministro da Fazenda, que, com
alta compreensão do dever, acudiu às acusações
que aqui se lhe fazem e, com argumentos, aos quais
opôs documentação serena, ponderada e – tanto
quanto está na liberdade de suas atribuições –
procedente, a fim de justificar a atuação político
financeira do Govêrno.
Sr. Presidente, comecei minha carreira como
Promotor de Justiça em comarca da minha terra e
nunca entendi o motivo por que a posição dêsses
serventuários deva ser obrigatòriamente de
acusação.
Mais de uma vez me surpreendi acusando a
Polícia, nos momentos em que me parecia ter
excedido suas funções legais e as atribuições
previstas no Código de Processo.
Não me sinto, portanto, nada deslocado
da
minha
posição
de
oposicionista,
ao
declarar que, no meu modo de ver, e creio
ser também êsse o pensamento da minha
Bancada,
só
poderemos
tecer
louvores

a atitudes como a do Sr. Ministro da Fazenda e do
Líder da Maioria, que vêm ao encontro da
curiosidade e vigilância da Oposição, oferecendo
dados que lhes parecem consentâneos com suas
explicações.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Faz muito
bem V. Exa. em ressaltar a compreensão do Sr.
Ministro da Fazenda, incontestàvelmente dos que
mais levam em consideração as interrogações que
lhe são feitas por qualquer das Casas do Congresso.
Tenho notado em S. Exa. a vontade de atender a
tôdas as informações que lhe são solicitadas. Não é
demais, portanto, que V. Exa. e todos nós lhe
façamos justiça.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sinto-me feliz em
verificar que o nobre colega, Senador Fernandes
Távora, tem a opinião idêntica à minha quanto à
atitude assumida pelo Sr. Ministro da Fazenda.
Creio-me perfeitamente apoiado no meu ponto de
vista.
Acontece que fiz aqui discurso em que
apreciava, polìticamente, certos fatôres ligados à
economia e à finança nacional.
Falei de câmbio e das emissões.
Tivéssemos que atender apenas, dentro da
lógica formal, aos argumentos dedutivos, com base
nos dados fornecidos e nas conclusões extraídas
pelo nobre Ministro da Fazenda, chegaríamos, pelo
menos, a um ponto surpreendente – que a situação
nacional é ótima.
O SR. RUI PALMEIRA: – E é...
O SR. AFONSO ARINOS: – Esta seria,
portanto, a conclusão – o que me parece
extremamente discutível. Se tudo quanto se informou
– não digo sejam inverídicos os dados fornecidos
– tivesse o sentido, a significação e as con-
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seqüências que se deduzem da exposição
ministerial, só haveria uma conclusão: que a situação
do País, no momento, é excelente.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Se eu
pudesse apartear Vossa Excelência...
O SR. AFONSO ARINOS: – Concederia eu
com o maior prazer permissão ao nobre colega.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...seria
para salientar que nem eu nem o Sr. Ministro
da Fazenda sustentamos seja excelente a situação
do País. Entendemos apenas – permita-me V.
Exa. a comparação um tanto popular – que ela
não é tão ruim, tão desesperadora, tão precária
como quis Vossa Excelência fazer crer no discurso
de sexta-feira. Infelizmente tive que interromper
V. Exa. para dar a interpretação que me parece
justa.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, o
Líder da Maioria não podia apartear e não aparteou.
(Riso) Cabe-me, no entanto, seguindo a mesma linha
de conduta de S. Exa. declarar que minha resposta
deve também condicionar-se a um estudo minucioso
dos dados fornecidos pelo eminente Ministro da
Fazenda uma vez que sou incréu, ateu quanto a
providências governamentais.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ateu
político, não religioso.
O SR. AFONSO ARINOS: – Ateu econômico e
financeiro.
Estou portanto rangendo os dentes naquelas
trevas extremas de que fala o Evangelho.
Pude mesmo lobrigar na exposição do titular
da Pasta da Fazenda, uma série de pontos frágeis,
onde poderíamos insinuar as lâminas da nossa
contestação. Evidentemente, não o posso fazer nos
dez minutos de que disponho, com a habilidade e a
técnica de que se serviu, tão galhardamente e com

tamanhos resultados, o eminente representante do
Pará. Direi, Senhor Presidente, que vou ler a
exposição ministerial com a atenção com que deve
ser lida e até solicito do eminente Senador Lameira
Bittencourt, caso seja possível, autorize a publicação
em avulso da peça demonstrativa formulada pelo Sr.
Ministro da Fazenda a fim de que possa ser objeto da
leitura de quantos recebem o Diário do Congresso.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Desde já
coloco uma cópia à disposição de Vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, lido
êsse documento e consultados os doutos e os
competentes, que também os temos na Bancada da
Oposição – e aqui, num relance de olhos, vejo a figura
admirável de lucidez financeira, que se compõe tão
bem com um perfil bíblico do nobre Senador Mem de
Sá; consultados, repito, especialistas dêsse teor,
dessa monta, dessa significação, faremos ecoar neste
recinto o badalo, o som dêsse outro sino, para
oferecer à Nação a nossa interpretação dêsses dados
e dizer como agiríamos, se fôssemos Govêrno.
Segundo a nota fornecida pelo Govêrno, o País está
melhor do que nos parece.
Sr. Presidente, não quero deixar a tribuna sem
repetir que merece aplauso o gesto do nobre Líder
da Maioria, pela divulgação das informações
prestadas pelo ilustre Ministro da Fazenda, dandonos a segurança de que, diálogos mantidos nesse
terreno, com êsse propósito e nessa altitude poderão
assegurar ao Brasil o prosseguimento e o desfecho
de uma luta travada em têrmos democráticos.
Nós nos situamos em posição adversa –
e o vocábulo "adversa" como ensina o velho
Lobão dos nossos tempos saudosos de
segundanista de Direito Civil, significa posições
opostas sôbre o mesmo curso de água – V. Exas.
de um lado e nós do outro. O que nos divide,
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neste momento, é a eleição, o poder, a consulta ao
povo brasileiro. Por isso somos adversários, estamos
adversos cada um de um lado, em margens opostas,
sôbre o mesmo curso de água.
Vamos ver então como correrá êsse curso,
que, no ano que vem, vai desaguar no dia 3 de
outubro.
Minha esperança, Sr. Presidente, é que,
baseados em exemplos como êsse que hoje tivemos
na sessão do Senado, prossigamos nos nossos
diálogos em têrmos de vitalidade democrática, e,
contestando recìprocamente as afirmações uns dos
outros e elucidando mùtuamente as dúvidas e
omissões uns dos outros, possamos chegar à
síntese final – aquela de trazer a maioria do povo em
benefício dêste ou daquele sistema de govêrno,
dêste ou daquele programa de govêrno, desta ou
daquela tendência governativa, dêste ou daquele
candidato ao Govêrno da República. (Muito bem;
muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
Secretário.
É lido e aprovado sem debate o seguinte:

É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 420, DE 1959
Solicita informações ao Ministério da
Educação e Cultura sôbre o Plano de aplicação de
verbas e Convênios da Campanha Nacional da
Merenda Escolar.

REQUERIMENTO
Nº 419, DE 1959

Nos têrmos do Regimento Interno, venho
requerer a V. Exa. sejam solicitadas ao Poder
Executivo, através do Ministério da Educação e
Cultura, as seguintes informações:
1) Quais as parcelas de gastos feitos pela C.N.
da M.E. no curso de 1958, especificando-as por
Estados, Territórios e Distrito Federal?
2) Quais os Convênios em vigor entre
a C.N.M.E. e aquêles elementos integrantes da
União?
3) Qual o Plano de aplicação de verbas da
mesma entidade para o corrente exercício?
Sala das Sessões, em 10 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão
do Plenário, o projeto entrará na Ordem do Dia da
sessão seguinte.

Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei da Câmara nº 72, de 1959, que concede
isenção de direitos de importação para materiais e
máquinas para a instalação da Refinaria de
Capuava, a fim de que figure na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 10 de novembro de
1959. – Francisco Gallotti.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro
requerimento.

Votação, em primeira discussão, do Projeto de
Emenda à Constituição número 1, de 1959, que
altera dispositivos constitucionais referentes à
localização da Capital Federal a fim de possibilitar a
sua transferência para Brasília, tendo pareceres da
Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº 230, de
1959); favorável, salvo quanto aos arts. 11, parágrafo
5º do art. 26, artigo 63 e art. 8º (com voto em
separado do Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre o
substitutivo de Plenário – nº 507, de 1959, favorável,
em parte (com voto em separado do Senhor Senador
Attílio Vivacqua).
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O SR. PRESIDENTE: – A votação deve fazerse mediante chamada.
Os Senhores Senadores que aprovarem o
projeto, responderão "Sim", os que rejeitarem "Não".
Vai-se proceder à chamada.
Respondem à chamada e votam "Sim" os
Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Menezes Pimentel.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Barros Carvalho.
Silvestre Péricles.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Guido Mondin. – (14).
Respondem "Não" os Senhores Senadores:
Novaes Filho.
Rui Palmeira.
Heribaldo Vieira.
Otávio Mangabeira.
Gilberto Marinho.
Milton Campos.
Padre Calazans.
Fernando Corrêa.
Daniel Krieger.
Mem de Sá. – (10).
Responderam "sim", 14 Senhores Senadores
e, "não", 10.
Não há número.
O projeto será incluído na Ordem do Dia da
próxima sessão ordinária que se seguir à presente.

sidência da República no próximo qüinqüênio.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
requerimento.
O SR. DANIEL KRIEGER (*): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, na sessão
de ontem, ao apresentar o requerimento em
discussão, o eminente Senador João Villasbôas,
expressão das mais altas desta Casa, pelo talento,
pelo desprendimento e devoção aos ideais
udenistas...
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Generosidade
de Vossa Excelência.
O SR. DANIEL KRIEGER: – ...deu as razões
por que pedia a transcrição nos Anais do Senado da
República dos discursos dos Senhores Jânio
Quadros e Leandro Maciel.
Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, para
ampliar o requerimento. Indiscutìvelmente as
duas magníficas orações constituem elevado
padrão de glória da Convenção Udenista,
incluídos outros fatos, que não podem
permanecer na penumbra. Mais que as palavras,
Sr. Presidente e Senhores Senadores, falam as
atitudes; e é atitude eloqüente a assumida pelo
eminente Governador da Bahia, Sr. Juracy
Magalhães, que, com o brilho da inteligência e a
coragem peculiar à sua personalidade, disputou
livremente, na Convenção da União Democrática
Nacional, a preferência do seu Partido. Fê-lo com
emoção e destemor, como é próprio de seu
temperamento.
Sr. Presidente, Senhores Senadores, os que
assistimos à vida parlamentar dêsse ilustre patrício,
sabemos com que galhardia e bravura defende as
suas convicções. Decidida a preferência, forma
democrática, como o foi, na Convenção da
União Democrática Nacional, sem opressão,
sem subôrno e sem cabala, é o ex-Presidente
da UDN o eminente Governador da Bahia,

Discussão única do Requerimento nº 413,
de 1959, do Senhor João Villasbôas e outros
Senhores Senadores, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado, dos discursos proferidos
em 8 do mês em curso, perante a Convenção
Nacional da União Democrática Nacional, pelos __________________
candidatos dêsse Partido à Presidência e à Vice-Pre- (*) – Não foi revisto pelo orador.
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o Sr. Juracy Magalhães, quem declara, de público,
que sua candidatura morreu no momento em que o
derrotaram seus companheiros de Partido!
Êsse gesto, Sr. Presidente, enobrece o
homem e distingue e glorifica a agremiação a que
pertence.
O
Sr.
Juracy
Magalhães
foi,
indiscutìvelmente, como diria Anatole France, um
momento na consciência democrática do Brasil.
OS SRS. AFONSO ARINOS E JOÃO
VILLASBÔAS: – Muito bem!
O SR. DANIEL KRIEGER: – Outro
documento, Sr. Presidente, que não pode ser
omitido, na discussão, no esclarecimento e no
registro, porque outro objetivo não teve, outro desejo
não conteve o requerimento do ilustre Senador
João Villasbôas senão registrá-lo para a História
do Brasil, para a História Política de nossa Pátria,
é o discurso do eminente Brigadeiro Eduardo
Gomes, modêlo de perfeição e clareza, de síntese
de idéias. O Brigadeiro Eduardo Gomes resume a
vida da União Democrática Nacional depois de traçar
seu magnífico histórico, nestas memoráveis
palavras: – "Êsse Partido, que ajudei a fundar há
quatorze anos, serviu ao povo, devolvendo-lhe suas
liberdades; serviu à civilização, restaurando a ordem
jurídica; serviu ao País, fiscalizando a prática
democrática".
O brilhante discurso do eminente homem
público, glória não só do meu Partido mas do
próprio Brasil, tem profundo significado: sai do seu
silêncio o homem humilde mas bravo, para declarar
que na hora histórica que o Brasil atravessa, o
silêncio é um crime e a palavra de condução, um
dever.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito bem.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, a maravilhosa oração a que

acabo de fazer referência, entrega à União
Democrática
Nacional
nova
bandeira,
nova
mensagem e vem de mãos puras, de mãos que não
têm o azinhavre dos dinheiros públicos nem a mácula
das opressões e das violências; vem de mãos apenas
tingidas do próprio sangue na defesa dos seus ideais
e das instituições republicanas e cristãs do Brasil.
Afirma o Brigadeiro Eduardo Gomes um
princípio que ninguém pode ignorar no presente: a
Liberdade não é um fim em si mesmo mas um
instrumento destinado a promover a solidariedade
social e o bem estar coletivo.
Tem a União Democrática Nacional, hoje,
nova bandeira: não apenas a de defender a
Liberdade e as Instituições republicanas, mas a de
promover o bem-estar social de todos os brasileiros.
Sr. Presidente, é de regosijo e de emoção o
sentimento que domina e arrebata os corações
udenistas; faz com que tenhamos fé e esperança,
porque não pode haver fé sem esperança e não
pode haver esperança sem fé nos destinos gloriosos
do Brasil!
Temos, nesta hora, a infinita certeza de que
borbulha nas consciências brasileiras um nome – o
de Jânio Quadros; e há de ser glorificado e eleito o
Presidente de todos os brasileiros! (Palmas).
Fazemos apêlo veemente a todos os
brasileiros, sem distinção de Partidos. Não somos
daqueles que estigmatizam as organizações
partidárias, para que formem em tôrno dêsse homem,
a fim de que o Brasil seja levado aos seus gloriosos
destinos, seja levado para frente, com fé. A vitória de
Jânio Quadros, significará a redenção da Pátria.
Êsses os votos que todos os brasileiros formulam,
com os corações acima dos estômagos e as
consciências acima dos corações. (Muito bem! Muito
bem! Palmas. O orador é vivamente cumprimentado).
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr
Presidente, na oportunidade regimental que se me
oferece para apreciar o Requerimento nº 413, de
1959, do eminente Líder da União Democrática
Nacional, cujo objetivo é a transcrição nos Anais da
Casa dos discursos proferidos no Palácio Tiradentes,
quando da escolha dos candidatos daquela
agremiação partidária à Presidência e VicePresidência da República, cabe-me adiantar, como
Líder do Partido Social Democrático, que a Maioria e
o Partido que represento nesta Casa do Congresso
Nacional, acolherão o requerimento formulado. Devo,
porém, acentuar que tal atitude não importa
solidariedade a conceitos porventura vulneráveis das
nossas convicções de tanta fé e esperança, de
tantas intenções benéficas em favor da Nação,
quanto as postuladas pelo eminente Senador Daniel
Krieger. Todos temos um só alvo – o bem-estar da
coletividade brasileira. Demonstramos no pretérito e
temos demonstrado no presente ação sempre voltada
para a grandeza da Pátria Brasileira – objetivo
comum de todos os políticos nacionais. Cumprindo o
programa do Partido Social Democrático, tão elevado
quanto
aquêle
esposado
pelos
eminentes
representantes da Oposição, temos sempre
escoimado o processo eleitoral de vícios e do crime
da inteligência, que constituem a fraude. Não
permitimos jamais a representação conspurcada pelo
vício e pela fraude. Temos envidado esforços, em
tôda tramitação legislativa, em favor da pureza do
processo eleitoral. Temos adotado medidas
coercitivas, na Administração e no Legislativo, para
impedir a consecução de maus representantes ou de
maus brasileiros, que procuram tisnar a representação
da vontade livre do povo brasileiro. Em todos
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

os momentos, o Partido Social Democrático tem
respondido aos desafios da realidade nacional,
atendendo sempre aos objetivos maiores, comuns a
tôdas as representações partidárias nas Casas do
Congresso Nacional. E a obra administrativa atual
demonstra que, no Executivo, também se colima o
mesmo objetivo maior, que o povo brasileiro exige de
seus representantes e administradores.
Se críticas podem ser feitas, se graves
conjunturas desafiam a vontade dos legisladores e
dos governantes é porque nosso País, de grandeza
continental, tem problemas de crescimento, que
exigem esfôrço inaudito; e as solicitações vêm sendo
vigorosamente resolvidas dentro dessa área de
afecção que é o Govêrno.
Sr. Presidente, ditas estas palavras, devemos
enaltecer o processo democrático apreciado na
Convenção da União Democrática Nacional, onde o
nosso admirável ex-colega, Governador Juracy
Magalhães, homem de sensibilidade política
excepcional e de dotes singulares, foi vencido na
sua própria agremiação, que acolheu no seu seio
o representante do Partido Trabalhista Brasileiro,
hoje símbolo de uma vontade popular. Nós
outros, que vamos escolher dentro em breve, como
o Diretório Nacional já escolheu, a figura notável
do Marechal Teixeira Lott, como candidato à
Presidência da República, teremos cumprido nosso
dever, visando aos mesmos objetivos que o
nobre Senador Daniel Krieger, com sua palavra
inflamada, teve ensejo de difundir perante o Senado
Federal.
O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com todo
o prazer.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço a
elogiosa referência que faz à nossa Convenção
e louvo em V. Exa. o mesmo espírito democrá-
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tico que reconhece em nós. Fazemos votos muito
sinceros para que na Convenção do Partido
Social Democrático seja confirmada a indicação
do Diretório Nacional, que apresentou como
candidato o eminente Marechal Teixeira Lott, retirado
não de Partido diferente, mas dos quadros do
Exército.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
a colaboração do eminente representante udenista,
que traz em abono das minhas palavras sua
convicção na nossa fé democrática também
aqui expressada pelo eminente Senador Daniel
Krieger.
Escolheremos o representante das gloriosas
Fôrças Armadas, que se integrará nas hostes
pessedistas, contando com o apoio de todos os
partidos políticos, para solicitar ao povo brasileiro
preferência para os candidatos que lhe serão
submetidos ao julgamento final.
Sr. Presidente, sou daqueles que confiam nas
liberdades individuais e que têm permanentemente
jurado perante o altar de sua consciência a vontade
firme de lutar pela democracia e pelas liberdades do
homem: liberdades que têm sido preservadas e
defendidas pelo atual Govêrno, reconhecidamente
democrático e jamais desmentido nos seus
propósitos de atender aos preceitos constitucionais e
democráticos.
Sr. Presidente, a Maioria aprova o
requerimento do eminente Senador João Villasbôas
e confia em que a sucessão presidencial se
processará num clima de paz e tranqüilidade e
confia, sobretudo, no destino maior desta grande
Nação. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR PRESIDENTE: – Continua em
discussão o requerimento.
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Novaes Filho.
O SR. NOVAES FILHO (para encaminhar a
votação) (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, na
vida partidária brasileira, meu Partido, o Partido
Libertador, é, sem dúvida, uma alta expressão política,
porque representa, ao mesmo tempo, no cenário
nacional, uma bandeira e um programa; um programa
pelo qual lutamos incessantemente, qual seja o de
implantar-se, no Brasil, um sistema de responsabilidades
dentro do qual só possam permanecer os governos que
satisfaçam às verdadeiras aspirações do povo.
Sr. Presidente, meu Partido é um Partido de
ideais, é um Partido que, – disse e repito – não corre
atrás de voto; porque, sobretudo, o que o preocupa é
defender a Bandeira que sustenta, a bandeira da revisão
constitucional, convictos como estamos, e sempre
estivemos, de que, sem essa medida, todos os esforços
resultarão inúteis nos sistemas presidencialistas, os
quais, à exceção do dos Estados Unidos, funcionam
sempre como ditaduras legalizadas...
Sr. Presidente, em julho dêste ano, meu
Partido reuniu-se, em Convenção nesta Capital, sob
a Presidência do meu eminente companheiro de
bancada, esta alta figura da vida pública brasileira
que é, sem favor algum, o nobre Senador Otávio
Mangabeira. (Muito bem!).
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Muito
obrigado a Vossa Excelência.
O SR. NOVAES FILHO: – Naquela
oportunidade, o Partido Libertador escolheu para
seu candidato às futuras eleições presidenciais
o eminente Sr. Jânio Quadros. Foi nosso
desejo apresentar ao eleitorado não apenas
um grande nome ou uma esperança, mas
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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uma certeza! – e a certeza é o Sr. Jânio Quadros,
cujas altas qualidades de administrador soube e
pôde revelar, dirigindo a maior unidade da
Federação brasileira – a grandiosa terra bandeirante.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Um Partido
guiado por Otávio Mangabeira e Raul Pila não
poderia ter outro candidato senão o que escolheu.
O SR. NOVAES FILHO: – Agradeço o aparte
do nobre representante do Ceará.
Sr. Presidente, nós, da Bancada do Partido
Libertador, que, nesta Casa, formamos, com os
membros da União Democrática Nacional a
Oposição no Senado da República, só temos por que
nos regozijar, verificando que nosso passo, dado em
julho dêste ano, foi agora patriòticamente imitado
pelo grande Partido do Brigadeiro Eduardo Gomes.
Em todos os prélios eleitorais, para a
sucessão presidencial da República, surgem sempre
boatos, os desalentos, as ameaças e os temores.
Felizmente, o regime atual tem dado provas do
seu vigor, através da eleição e da posse de três
chefes da Nação – os Srs. Eurico Gaspar Dutra,
Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Não há, pois,
por que, nós, brasileiros, recearmos o novo pleito
que se avizinha, embora saibamos que não só no
Brasil, mas, em tôda a América do Sul, exceção
apenas do Uruguai, a sucessão presidencial é
sempre motivo de apreensões e temores.
Sr. Presidente, sabe o Senado que sempre fui
e serei um brasileiro servido de alta dose de
otimismo. Nunca me deixei impregnar pelo
pessimismo ou pelo desânimo; e não fujo à luta por
temer-lhe as conseqüências e imprevistos.

Daí alimentar eu a grande esperança de que o
pleito de 3 de outubro de 1960 transcorrerá de
maneira idêntica à das três últimas eleições; e de
que o eleitorado brasileiro elevará às culminâncias
da Suprema Magistratura do País o candidato do
Partido Libertador, hoje também candidato da União
Democrática Nacional.
Em julho dêste ano, Sr. Presidente, a seção
libertadora de Pernambuco votava, em plena
consciência, pela escolha do Sr. Jânio Quadros,
porque já recolhera a plena convicção de desejar o
povo pernambucano aquêle eminente administrador,
no Govêrno da República.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Muito bem!
O SR. NOVAES FILHO: – Fui signatário do
requerimento em que o ilustre Senador João
Villasbôas, nobre figura que, com tanta segurança
e fidalguia vem exercendo, com o respeito
de todos nós, a liderança da Minoria nesta
Casa...
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato às
generosas palavras de Vossa Excelência.
O SR. NOVAES FILHO: – ...pediu a
inserção, nos Anais do Senado, dos discursos
do eminente Sr. Jânio Quadros, candidato do
Partido Libertador e da União Democrática
Nacional à Presidência da República, e do
ilustre homem público, Sr. Leandro Maciel, escolhido
por aquêle Partido para candidato à VicePresidência.
Com estas palavras, Sr. Presidente, trago o
apoio e o entusiasmo da Bancada do Partido
Libertador desta Casa ao requerimento em debate.
(Muito bem! Muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Rui Palmeira.
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O SR. RUI PALMEIRA (*): – Sr. Presidente,
desnecessárias
seriam
outras
palavras
no
encaminhamento da votação do requerimento
submetido à apreciação desta Casa, uma vez que
tantas vozes aqui se levantaram para lhe dar apoio.
Na verdade, a Convenção Udenista realizada
sábado e domingo constituiu espetáculo jamais
presenciado na vida política do Brasil.
A Nação inteira – os que conosco partilham
dos ideais udenistas e os que dêles divergem –
estava atenta à nossa reunião.
Enquanto uns esperavam que dali saísse,
como graças a Deus saiu, o roteiro da unidade – e
esperamos que também da vitória – outros
desejavam dali nascesse a desunião e, talvez, a
desagregação. Felizmente, não foram êstes os que
viram realizados seus pressentimentos.
Assistimos a uma reunião cívica das mais
vibrantes, das mais calorosas, das mais apaixonadas
mesmo, mas das mais felizes. O debate que se
travou, o diálogo entre duas tendências, encarnada
uma pela admirável e querida figura de Juracy
Magalhães e a outra por êsse bravo líder que é
Carlos Lacerda, deram lugar a que presenciássemos
grande e viva manifestação dos sentimentos e do
pensamento udenista.
No final, voltamo-nos para o nome de Jânio
Quadros como candidato do nosso Partido à
Presidência da República, e de Leandro Maciel para
a Vice-Presidência.
Não quero, neste instante, nem analisar a
personalidade do nosso candidato à Presidência da
República, figura impressionante do cenário político
brasileiro atual, nem a do nosso Vice-Presidente, um
grande líder nordestino.
As palavras, que ambos pronunciaram, já
tiveram referências de outros oradores. Mas, a
divulgação que tiveram os seus discursos,
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

nós a devemos à Imprensa, ao Rádio e à
Televisão. No instante em que o Senado, pela
voz da sua Minoria e da sua Maioria, incluem
nos seus Anais os discursos aqui referidos,
cumpre-nos ressaltar o comportamento da
imprensa escrita e falada, destacando a Rádio
Globo e a TV Continental, aquela que transmitiu
os trabalhos da nossa Convenção Nacional.
Cabe-nos louvar essa atitude porque revela
não apenas um desprendimento exemplar,
pois tudo foi feito sem ônus para o nosso Partido,
mas também a coragem com que Imprensa,
Rádio e Televisão Continental se houveram
durante a realização da Convenção do nosso
Partido.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. RUI PALMEIRA: – Com muito prazer.
O SR. COIMBRA BUENO: – Gostaria de
ressaltar, na oportunidade, a atitude da TV
Continental, mormente por ser uma emissora,
como não ignoram V. Exas., dirigida por um
membro do Partido Trabalhista Brasileiro.
Aliás, não é a primeira vez que o ilustre Deputado
tem pôsto seus estúdios à disposição de
representantes de todos os Partidos, para
debate de problemas interessantes do País.
Assim foi no caso das casas populares,
quando se fêz ouvir nosso erudito colega
Senador
Attílio
Vivacqua,
e
agora
na
Convenção da União Democrática Nacional,
quando tivemos demonstração viva do quanto
a Televisão e o Rádio brasileiros vêm
contribuindo para a democratização em nosso
País.
O SR. RUI PALMEIRA: – Vossa Excelência
tem tôda a razão.
Sr. Presidente, louvando a conduta da
Imprensa, do Rádio e da Televisão Continental que
tornaram possível ao povo brasileiro ouvir vozes que
há multo estavam distanciadas, porque lhes era im-
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possível chegar até a opinião pública, desejo, neste
instante em que votamos a inserção nos Anais dos
discursos de tanto relêvo pronunciados na nossa
Convenção, salientar que bem poderia o Govêrno
abolir as restrições que ao rádio e à televisão são
feitas pela Portaria Ministerial que as censura e as
fiscaliza tão rigorosamente. Poderíamos, assim,
entrar numa campanha que se prenuncia das mais
vivas, das mais brilhantes e democráticas; assim o
esperamos. Poderíamos, então, contar, em
igualdade de condições com êsse grande
instrumento de divulgação das idéias, para que
chegássemos às eleições de 3 de outubro de 1960
com todos os elementos de propaganda mobilizados
para que a vontade do povo brasileiro se exprimisse
da maneira mais livre e franca, e, assim, víssemos
consolidada a democracia na nossa Pátria. (Muito
bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lima Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
recebi do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, ao
qual pertenço, a incumbência de manifestar o
pensamento dessa Agremiação política sôbre o
requerimento do nobre Senador João Villasbôas.
Pede S. Exa. a transcrição, nos Anais desta Casa,
dos discursos proferidos pelos candidatos à
Presidência e Vice-Presidência da República na
Convenção da União Democrática Nacional.
Sr. Presidente, só me incumbe congratular-me
com o Líder da Minoria. Evidentemente, lendo os
Anais do Congresso, é que poderemos, amanhã,
analisar os pronunciamentos e os propósitos
daqueles que foram escolhidos por essa Agremiação
política, inegàvelmente uma das de maior prestígio.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Sr. Presidente, desejo salientar a atitude do
eminente Senador do meu Estado, o General Juracy
Magalhães. Concorrendo àquela Convenção, como
um dos candidatos, notadamente partidário, portouse – não há negar – com sobranceria e
desprendimento; e recebeu sua derrota com
elevação e disciplina partidária, que nós que
fazemos parte de agremiações partidárias só temos
que louvar.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Em nome da
Bancada da União Democrática Nacional, agradeço
as referências justas que V. Exa. está fazendo a
êsse grande brasileiro que honra meu Partido, como
um dos seus grandes líderes, o Sr. Juracy
Magalhães.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acresce, Sr.
Presidente, que, se quisesse empregar o prestígio
que desfruta – e ninguém pode negá-lo – nas várias
camadas da opinião pública e não fôra um homem
comedido e sensato, o eminente Governador da
Bahia poderia nesta hora, estar concorrendo por
outra legenda ao alto pôsto, indiscutivelmente com
agrado, para a Bahia.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O
Governador Juracy Magalhães, depois de defender
valentemente sua candidatura na Convenção da
União Democrática Nacional, ao fazer a declaração
que sua candidatura morrera naquele momento
praticou ato de dignidade e lealdade partidária
que constituirá exemplo para futuras gerações
políticas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade.
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Sr. Presidente, os candidatos escolhidos –
quer o Sr. Jânio Quadros, quer o Marechal Lott –
surgiram antes que os partidos os indicassem, de um
movimento da opinião pública. Quando as correntes
partidárias ratificaram seus nomes nada mais restava
que seguir o pensamento popular, daqueles que irão
às urnas externar as suas preferências.
Visitei, a convite, as Federações e os
Sindicatos da Bahia, de quase tôdas as classes, para
pronunciamento sôbre a Lei Orgânica da Previdência
Social. Pude também colhêr impressões sôbre a
candidatura do Marechal Teixeira Lott, que é,
entusiàsticamente, recebida pelos trabalhadores.
Isso, aliás, pude comprovar igualmente no Distrito
Federal, onde me identifiquei com os operários.
Algumas vêzes, nas reuniões dos Sindicatos da
Bahia, vários operários, com surprêsa para mim,
analisaram com rara felicidade as virtudes do
candidato do PSD e do PTB, sobretudo o respeito à
legalidade.
Sr. Presidente, louvo o requerimento do ilustre
Senador João Villasbôas, e formulo votos para que,
decorrida a campanha, possamos conservar o
espirito público que hoje evidenciamos nesta Casa,
e, sobretudo, a educação política e o alto sentido
democrático. (Muito bem. Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o requerimento.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos.
O SR. LINO DE. MATTOS (*): – Sr. Presidente,
as manifestações dos nobres Senadores Daniel
Krieger, Jefferson de Aguiar, Novaes Filho, Rui
Palmeira e Lima Teixeira garantem a aprovação, Por
unanimidade de votos, do requerimento do eminente
Senador João Villasbôas sôbre a transcrição, nos
Anais do Senado, dos discursos pronunciados
no encerramento da Convenção da União De__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

mocrática Nacional pelos eminentes brasileiros Jânio
Quadros e Leandro Maciel, quando consagrados, em
votação democrática, candidatos à Presidência e
Vice-Presidência da República.
Como vêem, Sr. Presidente e Senhores
Senadores, esta unanimidade de votos registra-se
com realce todo especial.
Vive a Nação instantes de incompreensão. Há
espíritos que ainda não conseguiram compreender,
em tôda a sua plenitude, que vivemos em uma
nação democrática; há espíritos que ainda teimam
em acreditar na repetição de golpes verificados
no passado, que se explicaram em função de
acontecimentos internacionais, sem possibilidades
e meios de serem renovados na presente
conjuntura.
Convém – repito – que êsses espíritos mal
informados do sentido democrático da nossa gente,
se volvam para o que se está verificando hoje no
mais alto Parlamento da Nação.
O ilustre Líder da Minoria parlamentar desta
Casa do Congresso Nacional requer a transcrição,
nos Anais do Senado, de discursos políticos
pronunciados em uma convenção partidária. Vêm à
tribuna os responsáveis diretos, nesta mesma Casa
do Parlamento Nacional, pela interpretação do
pensamento e da orientação dos antagonistas
dêsses candidatos e usam da palavra para
concordar com a providência solicitada, na
demonstração sublime de um sentimento altamente
democrático.
Feitas as ressalvas quanto a conceitos de que
porventura discordem, deixou bem claro o nobre
Senador Jefferson de Aguiar, em nome da Maioria
parlamentar, que esta aprovará o requerimento.
Lição, Sr. Presidente – repito – que deve ser
examinada com vagar, cuidado, patriotismo e amor
ao regime, por aquêles que ainda imaginam ser
possível perturbá-lo.
Há homens de inegável responsabilidade,
na
vida
pública
de
nos-
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sa Pátria, que ainda não compreenderam que o
respeito ao regime não implica sòmente à vontade
do povo brasileiro, mas significa fornecer ao resto do
mundo o exemplo e a certeza: de que o Brasil é
nação civilizada, que marcha de acôrdo com os
sentimentos da unanimidade dos povos que vivem;
na face da terra, escudados no regime democrático.
Quando ocupo a tribuna para, examinar os
problemas econômicos e financeiros do País, a
minha maior preocupação é evitar o uso de
expressões que de algum modo possam afetar o
conceito nossa terra outras nações.
Tenho para mim que todo homear público,
com responsabilidade em nossa terra, que procure
direta ou indiretamente dar a entender que corremos
o risco de não chegarmos à urnas democráticas de 3
de outubro de 1960, está prestando um desserviço e
cometendo verdadeiro crime contra nossa Pátria,
perante o resto do mundo.
Somos uma Nação que não viver desligada
das outras nações.
Sou dos que só compreendem sentimentos
nacionalistas dentro do entendimento entre todos os
povos. Tôda vez que opomos dificuldades à colaboração
honesta e decente de outras Nações; embargando-lhes
os passos, prestamos à desserviço à Pátria.
Os capitais estrangeiros que para aqui se
canalisam com o propósito de produzir e colaborar
conosco, enquadram-se nos meus sentimentos
nacionalistas. Êsses investimento e interêsses não
virão para o Brasil sem a certeza de que vivemos
num regime estável, seguro, com eleições certas, em
datas pré-fixadas, com respeito à Constituição e aos
órgãos executores da resultado dos pleitos.
Assim, Sr. Presidente quando, com pesar
para nós; registramos ocorrência como a de
ontem à noite explosões de bombas-relógio em
determinados locais da cidade do Rio de Janeiro;
devemos dar-lhe
interpretação exata. No caso

em aprêço, ambas as bombas-relógio explodiram
nas sedes de órgãos administrativos correlatos: a
primeira, na COFAP, instalada no prédio da ABI: a
segunda,
no
Conselho
Coordenador
do
Abastecimento, localizado à rua México nº 3.
Para os agitadores a fato tem uma
interpretação – a de que começa a perturbação da
ordem públicas e de que já marchamos para dias
duvidosos, isto é; marchamos para o golpe contra
o regime democrático. Para nós, não; as
explosões circunscrevem-se a problemas da
COFAP e do Conselho Coordenador do
Abastecimento. É bom se assinale que elas
ocorreram nos arquivos.
Terá
sido,
talvez;
interêsse
no
desaparecimento de alguns documentos de
lmportância? É possível.
Tenho para mim, repito, que a questão é
policial única e exclusivamente policial: descobrir os
responsáveis pelas explosões e as razões de assim
agirem. O fato nada deve ou pode ter com os
problemas da política nacional. Estamos convencidos
e certos de que marchamos para eleições livres;
estamos convencidos e certos de que já se criou, na
mentalidade de nosso povo; a idéia de que eleições
são atos de pura e simples rotina; e como tal se
devem realizar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo
assinalar que o Govêrno da República tem meios
suficientes para manter a ordem e assegurar as
franquias constitucionais em quaisquer emergências.
O Sr. Presidente da República está perfeitamente
aparelhado para manter a ordem, garantir o pleito
eleitoral e dar posse àquele que fôr livre e
soberanamente eleito pelo povo brasileiro. Assinalo a
circunstância
–
como
aqui
reiteradamente
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tem demonstrado o Líder da Maioria – porque
dúvida alguma deve pairar no espírito sadio dos
brasileiros, de que se pensa em promover golpe
ou impedir a manifestação da vontade soberana
do povo. Senador Lino de Mattos, todos estamos
convencidos de que marchamos para um pleito
livre, onde as urnas indicarão o Presidente e o
Vice-Presidente da República que em 31 de
janeiro de 1961 tomarão posse e exercerão suas
funções constitucionais. Ninguém duvide de que o
Presidente Juscelino Kubitschek tenha a
deliberação irrevogável de manter a ordem, de
cumprir suas atribuições constitucionais até o
último dia de Govêrno, conforme está prescrito e
determinado pela Constituição e pelas leis
vigentes. Quanto às explosões, Vossa Excelência
disse bem: constituem questões policiais, e o
Govêrno já determinou fôsse apurado o fato com
rigor, para que seus responsáveis sejam punidos.
Não há nenhuma relação entre essas explosões
episódicas e o pleito sucessório, porquanto
nenhuma pessoa de bom senso poderia fazer
ligações de uma coisa com a outra. Estamos
todos, portanto, nobre Senador Lino de Mattos,
convencidos; e verificaremos que as eleições
serão realizadas livremente e o povo brasileiro
soberanamente
elegerá
aquêle
que
contar com a sua preferência no pleito de outubro
de 1960.
O SR. LINO DE MATTOS: – Não preciso
prosseguir, Sr. Presidente. As palavras do
eminente Senador Jefferson de Aguiar dão ao meu
modesto discurso aquêle brilho e aquela
objetividade de que eu necessitava para
encerrá-lo.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
a bondade de Vossa Excelência.
O SR. LINO DE MATTOS: – Conforme
comecei encerro.
A
atitude
dos
nobres
Senadores
Jefferson
de
Aguiar
e
Lima
Teixei-

ra valeram como bons exemplos. Melhor ainda do,
que essa atitude, as palavras finais do eminente
Senador pelo Espírito Santo que, neste instante
fala, no Senado da República, em nome da
Maioria Parlamentar o que significa dizer:
interpreta – o pensamento do situacionismo a cuja
frente se encontra o Presidente Juscelino
Kubitschek. Que as suas palavras tenham na
Imprensa de nossa terra, no Rádio e na Televisão
aquela repercussão que se faz necessária, a fim
de que êsses que ainda não compreendem que
eleição é rotina, bebam na sabedoria e no brilho
das palavras de Jefferson de Aguiar o grande
exemplo que o Brasil, deve dar a todas as nações
democráticas. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o requerimento.(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de número.
Lembro aos Senhores Senadores que hoje, às
21 horas, haverá reunião do Congresso para
apreciação de veto presidencial.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão.
Designo para a de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na Câmara
dos Deputados), que estima a Receita fixa a
Despesa da União para exercício financeiro de 1960.
Anexo nº 4 – Subanexo 4.15 – Poder Executivo –
Ministério da Fazenda, tendo Parecer, sob nº 685, de
1959, da Comissão de Finanças, favorável ao
projeto, às Emendas de ns. 1 a 26 e oferecendo
novas Emendas de ns. 27 (CF) a 50 (CF).
2 – Votação em discussão única, do
Requerimento nº 413, de 1959, do Sr. João
Villasbôas e outros.
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Senhores Senadores, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado, dos discursos proferidos em 8 do
mês em curso, perante a Convenção Nacional da
União Democráfica Nacional, pelos candidatos dêsse
Partido à Presidência e à Vice-Presidência da
República no próximo qüinqüênio.
3 – Votação, em segunda discussão, do Projeto
de Lel do Senado nº 34, de 1955 (de autoria do
Senador Parsifal Barroso), que restabelece privilégio
das Caixas Econômicas Federais, e dá outras
providências, tendo Pareceres, sob ns. 468 e 469, de
1957, 190, 191, 683 e 684, de 1959, das Comissões:
de Constituição e Justiça favorável às Emendas de
segunda discussão de ns. 1 e 3 e oferecendo
subemenda à de nº 2; de Legislação Social, pela
incompetência; de Economia: 1º Parecer – favorável ao
projeto, às emendas e subemendas; 2º Parecer –
reconsiderando o seu pronunciamento anterior, para
propor a rejeição do projeto; de Finanças: 1º Parecer –
favorável à Emenda nº 3, à subemenda à Emenda nº 2
e oferecendo subemenda à de nº 1; 2º Parecer –
reconsiderando o seu pronunciamento anterior, para
aconselhar a rejeição do projeto.
4 – Votação, em discussão única, do
Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1959 (nº 974,
de 1956, na Câmara), que concede isenção de
direitos de importação para materiais, máquinas
e equipamentos adquiridos pela Refinaria
e Exploração de Petróleo União S.A. para

a instalação de sua refinaria de Capuava, no Estado
de São Paulo (incluído em Ordem do Dia em virtude
de dispensa de interstício, concedida em sessão
anterior, a requerimento do Sr. Senador Francisco
Gallotti), tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 549 e
693, de 1959, das Comissões de Finanças e de
Economia.
5 – Votação, em primeira discussão, do
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que
altera dispositivos constitucionais referentes à
localização da Capital Federal a fim de possibilitar a
sua transferência para Brasília, tendo Pareceres da
Comissão Especial: I – Sôbre o projeto (nº 230, de
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, parágrafo
5º, do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado
do Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre o substitutivo de
Plenário – nº 507 de 1959, favorável, em parte
(com voto em separado do Sr. Senador Attílio
Vivacqua).
6 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 1959, que acrescenta dispositivo
ao Decreto-lei nº 8.554, de janeiro de 1946
(apresentado pelo Senador Victorino Freire e
outros Senhores Senadores), tendo Pareceres
Favoráveis, sob ns. 562 a 564, de 1959, das
Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas.

163ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 11 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MULLER E CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes- os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.

acham-se

Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernanda Corrêa.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (56).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 56 Senhores.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O senhor Francisco Gallotti, servindo de
segundo Secretário, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de Primeiro, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Da Câmara dos Deputados sob números
1.990; 1.999, 2.023 e 2.025 encaminhando
autógrafos dos seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 1959

obras de prosseguimento e conclusão do novo
prédio do Colégio Municipal Pelotense, de Pelotas,
no Estado do Rio Grande do Sul.
(Nº 1.520-C, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
Concede subvenção anual de Cr$ 500.000,00 contrário.
à Academia Brasileira de Filosofia.
Às Comissões de Educação e Cultura e de
Finanças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida a, subvenção anual de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) à
Academia Brasileira de Filosofia, para auxiliá-la nas
Nº 138, DE 1959
despesas com a sua manutenção.
Parágrafo único. Com essa subvenção a
(Nº 398-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Academia Brasileira de Filosofia manterá também
em circulação uma revista técnica de sua
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
especialidade.
Ministério da Saúde, o crédito especial de Cruzeiros
Art. 2º – Para o cumprimento desta lei no 10.000.000,00, destinado aos hospitais mantidos
corrente exercício, é o Poder Executivo autorizado a pelo Instituto de Assistência Hospitalar do Estado do
abrir pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito Piauí.
especial de Cruzeiros 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
Art. 1º – É concedido ao Instituto de
sua publicação revogadas as disposições em Assistência Hospitalar do Piauí um auxílio especial
contrário.
de Cruzeiros 10.000.000,00 (dez milhões de
Às Comissões de Constituição e Justiça, de cruzeiros) para ser distribuído aos seus hospitais na
Educação e Cultura e de Finanças.
seguinte ordem:
a) Hospital Getúlio Vargas, de Teresina – Cr$
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
5.000.000,00;
Nº 137, DE 1959
b) Maternidade São Vicente, de Teresina –
Cr$ 2.000.000 00;
(Nº 1,585-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
c) Hospital Miguel Couto, de Floriano – Cr$
1.000.000,00;
d) Santa Casa de Parnaíba – Cr$ 1.000.000,00;
Autoriza a abertura de crédito especial de Cr$
e) Maternidade de Parnaíba – Cr$ 1.000.000,00;
3.000.000,00 para prosseguimento das obras do
§ 1º – Para atender ao disposto neste artigo, é
novo prédio do Colégio Municipal Pelotense, de
Pelotas.
o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério
da Saúde, o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00
O Congresso Nacional decreta:
(dez milhões de cruzeiros).
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado
§ 2º – Êsse crédito será automàticamente
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, registrado pelo Tribunal de Contas.
o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
(três milhões de cruzeiros), destinado às sua publicação,

– 358 –
revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Saúde e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 139, DE 1959
(Nº 1.597-B, de 1956, na Câmarados Deputados)

para auxiliar as comemorações do centenário do
nascimento de José Francisco da Rocha Pombo.
PARECER
Nº 696, DE 1959

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
especial de Cr$ 2.000.000,00, destinado a auxiliar a
Prefeitura de Osório, no Estado do Rio Grande do
Sul, na comemoração do primeiro centenário dêsse
Município.

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n° 127, de 1959 (na Câmara n°
4.169-C, de 1958), que autoriza o Poder Executivo a
abrir o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para
atender a despesas com o Campeonato Mundial de
Vela, da Classe Snipe, a realizar-se em Pôrto Alegre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros), destinado à concessão de auxílio à
Prefeitura de Osório, no Estado do Rio Grande do
Sul, para a comemoração do primeiro centenário
dêsse Município.
Parágrafo único – Êsse crédito será
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas
e distribuído à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º – Se o crédito autorizado por esta lei
não fôr aberto, será incluído no orçamento geral da
União para o próximo exercício.
Art. 3º – Esta lei, entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
– Nº 2.021, ainda da Câmara dos Deputados,
comunicando haver sido aprovada a emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 109,
de 1958, que autoriza o Poder Executivo a
abrir o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00,

Relator: Sr. Daniel Xrieger.
O presente projeto autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros), como auxílio ao Clube dos Jangadeiros,
de Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul,
nas despesas com o Campeonato Mundial de Vela,
da classe «Snipe».
O aludido Campeonato acaba de realizar-se,
com os melhores resultados para as práticas
desportivas amadoristas. Sua realização, no Brasil,
decorreu de compromisso anteriormente assumido
pelos representantes do nosso País perante a
associação mundial da especialidade – a Snipe class
International Racing Association.
De outro lado, o Ministério da Educação,
ouvido sôbre a matéria, deu-lhe seu assentimento,
considerando.
«...junto o auxílio pretendido pelo projeto, pois
que êle se destina a atender despesas com certames
desportivos de caráter internacional».
Por tais fundamentos e tendo em vista,
ainda no Parecer Favorável do órgão técnico
respectivo da Câmara dos Deputados, opina-
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mos pela aprovação do projeto em causa.
PARECER
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
Nº 698, DE 1959
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Fausto Cabral. – Moura Andrade.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
– Dix-Huit Rosado. – Caiado de Castro. – Paulo o Substitutivo oferecido ao Projeto de Lei da Câmara
Fernandes. – Ary Vianna. – Guido Mondin. – Taciano n° 81, de 1958, que considera como ocorrida em
de Mello. – Fernandes Távora.
serviço a morte do Major da Aeronáutica Rubens
Florentino Vaz, para os fins de pensão, montepio,
PARECER
meio sôldo e mais vantagens estabelecidas no
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares.
Nº 697, DE 1959
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Projeto de Lei nº 81, de 1958, que considera em
Da Comissão de Finanças ao Projeto n° 109,
de 1959, da Câmara (na Câmara n° 302-B, de 1959) serviço a morte do major da Aeronáutica Rubens
que isenta de Imposto de Consumo portas de bronze Florentino Vaz, para os fins de montepio, meio sôldo e
adquiridas pela Basílica de Nossa Senhora de mais vantagens estabelecidas no Código de
Nazaré, em Belém, Estado do Pará.
Vencimentos e Vantagens dos Militares, retorna à
Comissão de Constituição e, Justiça, a fim de que esta,
Relator: Sr. Ary Vianna.
na forma regimental, se manifeste sôbre o substitutivo
O presente projeto concede isenção de aprovado pela douta Comissão de Finanças.
impôsto para duas portas de bronze adquiridas pela
O substitutivo em exame não padece de vício
Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém, da inconstitucionalidade, nem de qualquer eiva de
Estado do Pará, à Companhia Metalúrgica Eberle injuridicidade.
S. A., de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
Isto pôsto, opinamos pela sua aprovação.
Sul.
Sala das Comissões, em 11 de novembro
A isenção se justifica face ao valor artístico do de 1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel
trabalho e à importância história do templo a que se Krieger, Relator. – Menezes Pimentel. – Attílio
destina e cuja monumentalidade irá realçar. A Vivacqua. – Jefferson de Aguiar. – Lima Guimarães.
construção da Basílica representa um esfôrço
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
titânico de particulares liderados pela dedicação de Expediente.
um sacerdote exemplar.
Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de
Somos, portanto, pela aprovação do Figueiredo, primeiro orador inscrito.
projeto.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (lê o
Sala das Comissões, em 10 de novembro de seguinte discurso): – Sr. Presidente, não desejo
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, iniciar as palavras que hoje pronuncio, sem
Relator. – Fernandes Távora. – Auro Moura Andrade. apresentar a V. Exa. e aos eminentes colegas, com
– Caiado de Castro. – Taciano de Mello.
o mais sincero sentimento de humildade,
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as minhas escusas, por insistir no trato de um
problema já debatido nesta Casa do Congresso. –
Essa minha atitude, entretanto, não se arrima em
vaidades, pessoais ou pensamentos subalternos.
Ela é o reflexo puro de minha consciência. –
Consciência de um brasileiro que se anima em
colaborar na solução acertada de problemas
nacionais. – Consciência de um nordestino que
conhece os fenômenos sociais e econômicos de sua
região. Consciência de um Parlamentar que sente
agora, menos o dever de defender-se a si próprio, do
que o de justificar a posição tomada pela Maioria do
Senado da República, que decidiu apoiar a
momentosa emenda por mim oferecida ao projeto de
organização da SUDENE.
Não precisaria, Sr. Presidente, voltar ao
assunto, se a Imprensa nordestina houvesse
divulgado com fidelidade o meu pensamento. E mais,
se ela não houvesse deturpado em forma cruel e
injusta, as idéias que defendo e os objetivos
altaneiros da proposição que ofereci ao exame do
Congresso. – Fecharam-se as portas aos
esclarecimentos da opinião pública. Deu-se ao
assunto o cunho de urna arremetida unilateral e
louca, garroteando-se o pensamento de uma das
partes na controvérsia. A estas horas, Sr. Presidente,
disponho apenas desta tribuna. – Sei que as minhas
palavras têm o destino melancólico de ficar
soterradas entre as paredes desta Casa, livre e
gloriosa. – Mas, elas ficarão registradas nos Anais do
Senado. Aqui ficará a história de uma reação, hoje
abafada pelo ruído da maledicência, mas, sentida e
interpretada amanhã, quando se restaurar o Império
da razão, da verdade e do bom-senso.
Quando me atirei a essa luta, em defesa da
Constituição e dos milhões de brasileiros que sofrem
a calamidade das sêcas, previa, e o disse nos
discursos iniciais, que iria sofrer o impacto violento do

poder econômico, insaciável e ousado nos
propósitos de expando e enriquecimento. Ignorava,
porém, a ação de outras fôrças que me despertaram
a atenção no curso da peleja. – Comecei
estranhando a razão por que se uniformizava o
pensamento e o processo dos jornais, disciplinados
no sentido de uma mesma técnica exótica e
aviltante. Estranhar, como e porque, se resvalava do
ângulo de um problema social e econômico, de um
problema técnico, para o campo da agressão
pessoal, da injúria e da difamação.
Por que fugir à questão? Por que agredir ao
invés de raciocinar e discutir? Por que mobilizar a
imprensa, as classes estudantis, os jornalistas, os
políticos, os religiosos, para formação de uma
avalancha que se tornasse irresistível aos que
ousassem enfrentá-la ? Hoje, Sr. Presidente, venho
rasgar essa cortina. Denuncio a V. Exa., ao Senado
e ao Govêrno que êsse movimento, onde figuram
homens de honra e bem intencionados, está dirigido
e impulsionado por um elemento de alto valor
intelectual e cultural, nos quadros do comunismo
brasileiro. E o jovem economista Celso Furtado. Os
órgãos técnicos da Segurança Nacional têm a sua
ficha. Foi êle quem tentou arrastar ao seu exército,
arregimentado em defesa do plano que defendo, a
talentosa escritora que honra a cultura nacional,
Raquel de Queiroz. Foi êle quem convocou para a
CODENO, homens da mesma ideologia e cujos
nomes figuram nos anais da Polícia de Segurança. É
êle quem orienta a campanha difamatória contra os
que entravam os seus propósitos. Foi êle quem
conduziu ao Nordeste o famoso jornalista Antonio
Caiado, para arrastá-lo, com todo o poder de sua
pena, à luta pela desmoralização de homens
públicos e de velhos e beneméritos órgãos da
Administração Federal. – É êsse homem, Senhor
Presidente, quem não se contenta com os bi-
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lhões de cruzeiros de que vai dia por, nos têrmos do
projeto da SUDENE, e insiste obstinadamente, em
obter mais os recursos modestos preservados pela
Constituição da República para o combate especifico
aos efeitos das sêcas. As minhas palavras, Sr.
Presidente, contrariam o meu temperamento e a
minha formação. Mas, não posso calar ante a
arremetida, injusta e insolente, dos que se lançam
contra os homens públicos do Nordeste,
indistintamente, pelo simples fato de vê-los
discutindo, em plano elevado e respeitoso, um
problema social e econômico, com as razões
divergentes dos idealizadores da SUDENE. Acato
em tôda linha a liberdade ideológica dos outros. –
Mas, repudio o processo de se nos impor a ditadura
de um pensamento único, através dessa técnica de
mobilização da imprensa e das classes sociais do
Nordeste.
Revelo ao Senado êsses fatos, Sr. Presidente,
não para repelir o plano de um esquerdista. Êste
poderia ser razoável, sério e patriótico.
Revelo o para esclarecer a manobra que se
executa. Mas, não me valho disso para fugir ao
exame racional do problema. Quero discuti-lo com
serenidade e bom senso. Não tenho as mãos sujas
nos episódios criminosos da chamada indústria das
secas. Não defendo grupos nem pessoas. Defendo
um plano e um programa em cujos trabalhos se
empenharam inesquecíveis estadistas e técnicos, do
Império e da República. Plano intangível em sua
segurança, confirmado pela ciência e pela
observação de todos os povos.
Tenho dito e reafirmo que a recuperação
social e econômica da vida nordestina ninguém
poderá obter fora dêsse lema: água e irrigação.
Reafirmo, longe de mim, pensar em criar
embaraços à expansão industrial do Nordeste.
– É um plano de elevado sentido econômi-

co, uma vez executado com as cautelas
indispensáveis à ação governamental. O Nordeste
detém imensas riquezas latentes que poderão
fortalecer o ideal superior de independência
econômica deste País. Outro, porém, é o problema
das sêcas. E tão distintos são os dois problemas,
que a solução do primeiro não terá a menor
repercussão na equação do outro. O Nordeste
Industrializado jamais significará o Nordeste redimido
dos efeitos das sêcas. Aí está a base dos meus
argumentos. O Constituinte de 1946 deu às sêcas do
Nordeste o caráter de problema nacional. E,
expressamente, destinou três por cento da renda
tributária da Unido para ter aplicação exclusiva no
combate aos efeitos do flagelo. Êsse pensamento
está no texto do artigo 198, da Lei Maior,
complementado por várias leis ordinárias, que
deram ao Departamento de Obras Contra os
Efeitos das Sêcas a tarefa de aplicar o recurso
constitucional.
Reafirmo ainda que essa verba não pode ter
aplicação diferente. O órgão de sua execução é o
DNOCS, dentro do plano honesto e certo que lhe foi
traçado pelos maiores técnicos nacionais. No mundo
inteiro, como tenho repetido, nunca se resolveu
problema idêntico por outra forma: Água e irrigação.
E ainda agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tive
a alegria de ver que outro não é o pensamento da
Organização das Nações Unidas, a ONU, onde se
reflete a cultura política, social e econômica de todos
os povos livres e cultos.
O brilhante jornal desta Capital o «Diário
Cariocas», noticia, em uma de suas últimas edições,
que a ONU vai ajudar o Brasil na solução do
problema do Nordeste. E o eminente Sr. Paul
Hoffman, diretor executivo do Fundo Especial das
Nações Unidas, estudou a questão em todos os seus
aspectos, sobretudo o clímatológico, salien
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tando que «a região se divide em duas zonas: uma
faixa úmida, ao largo da costa oriental e outra semiárida, denominada «interior». «A última, acrescenta
Hoffman, tem uma extensão de oitocentos e
oitenta e nove mil quilômetros quadrados, Ê a zona
acossada pelas sêcas, afetando sèriamente a
agricultura de subsistência, que, ao lado de uma
importante pecuária, constitui a sua base
econômica». Depois de relatar com segurança as
condições geológicas e econômicas do Nordeste
seco, o Sr. Hoffman lança o plano de recuperação,
que vai disciplinar a ajuda financeira da ONU.
E qual é êsse plano, Sr. Presidente e Srs.
Senadores? É aquêle já experimentado em
tôdas as nações sérias e cultas do mundo; é aquêle
fixado por todos os nossos grandes estadistas e
verdadeiros técnicos; é aquêle traçado pelo
benemérito Departamento de Obras Contra os
Efeitos das Sêcas: é aquêle conhecido pelo
Constituinte de 46, quando lhe assegurou a
execução através da verba prescrita no art. 198
da Lei Maior: é aquêle que a minha emenda
defende, em nome do respeito devido à Constituição
da República e dos milhões de brasileiros que
habitam a zona rural. Hoffman recomenda o
estuda completo da região para construção de
represas e açudes que permitam uma «irrigação
em larga escala» em toda zona abrangida pelo
flagelo climático.
Ai está, Sr. Presidente, a resposta oferecida
pela ONU a êsses técnicos alucinados e delirantes
que entendem que o problema das sêcas do
Nordeste pode ser resolvido com a criação de
núcleos industriais e eletrificação dos centros
urbanos. Dêsses técnicos delirantes, Senhor
Presidente, que negam utilidade ao plano da
construção das reprêsas e dos açudes, grandes,
médios e pequenos na região do flagelo. Dêsses
técnicos que chegam ao absurdo de prece-

nizar o despovoamento de solo brasileiro, pelo
deslocamento de suas populações para as zonas
úmidas.
Será, porventura, Sr, Presidente, que o Sr,
Hoffman e os eminentes membros da Organização
das Nações Unidas estejam também agindo em
função de interêsses subalternos e servindo à
miséria e à torpeza dos industriais das sêcas?
Sr. Presidente, eu volto a apelar para a
imprensa livre de minha Pátria, no sentido de que
não feche as suas portas à divulgação de nossas
idéias. Estudem os grandes jornalistas o problema
em todos os seus aspectos e o discutam com
seriedade e respeito, sem visão unilateral
preconcebida, e sem atemorizar, pelo processo da
difamação, os pensamentos que lhes são
antagônicos.
Apelo para o espírito público do honrado
Congresso Nacional. Apelo para a inteligência,
compreensão e patriotismo do eminente Sr.
Presidente da República, nesta hora em que êle
recebe nos seus ombros hercúleos, todo o impacto
de erros administrativos seculares e as dificuldades
oriundas dos novos rumos que impôs à
administração, no sentido de sacudir todas as
energias do povo, na obra espetacular de promover
a independência econômica dêste Pais.
Em defesa de minha emenda, Sr. Presidente,
resumo hoje, em forma de itens, todos os
argumentos que tenho expendido:
1º.Considero de todo interêsse público a
criação da SUDENE, como órgão de planificação da
economia nordestina; de coordenação de tôdas as
entidades públicas que têm função no Nordeste; e de
fiscalização dos trabalhos especializados de cada
uma dessas entidades, Não excluo o Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas.
2º
Julgo
nocivo
o
caráter
de
órgão
executivo
que
se
pre
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tende dar à SUDENE, É uma anomalia políticoadministrativa, um Super-Ministério, mutilando
funções constitucionais dos Ministérios da Viação e
da Agricultura.
3º A SUDENE, como órgão de execução
terá como resultado inevitável: ou a extinção
dos órgãos já existentes, pela convocação
de seu pessoal aos quadros ou serviços
daquela nova entidade, (o que seria um crime,
em técnica administrativa, pela acumulação
ou centralização de atividades especializadas)
ou a formação de uma nova entidade
pública, que precisará ter recursos próprios,
pessoal próprio, e um imenso quadro de
técnicos, necessarios para uma cobertura
completa de todos os trabalhos especializados
de mais de vinte órgãos que ora lutam na
região dos sêcas. Isso será além de uma
catástrofe para o erário federal a falência
completa do bom senso. Tais perigos não
correriam se deixassemos a SUDENE como
órgão
de
planificação,
coordenação
e
fiscalização.
4º Considero do maior interesse para a
economia nacional, o plano de industrialização do
Nordeste, com o aproveitamento intensivo de suas
imensas riquezas e a eletrificação dos centros
urbanos.
5º A industrialização e eletrificação do
Nordeste constituem um problema que nada tem
a ver com o problema das sêcas. Pensar o
contrário é negar a evidência. A indústria não
redime o Nordeste do flagelo. Ela pode amparar
um número limitado de braços especializados
deixando.porém, ao abandono vinte milhões de
brasileiros sujeitos aos efeitos do fenômeno
climático.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Com todo o
respeito que sempre me mereceu a pessoa de V.
Exa., devo dizer que divirjo, com pesar, dessa
opinião, Entendo, que a eletrificação e a
industrialização
do
Nordeste
constituem
complemento necessário e imprescindível, para que
se modifique a situação econômica, política e social
da região. Além disso, nenhum mal haverá na ação
concomitante. Nada mais natural que a irrigação
derive das barragens já existentes e das em
construção, completada com a eletrificação, a
industrialização, enfim, a mineralização de todo o
Nordeste, como caminho para a recuperação total.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço o aparte do ilustre representante do Ceará.
As opiniões de S. Exa. sempre são recebidas por
mim com a maior atenção.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – MUITO
obrigado a Vossa Excelência.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Lamento que V. Exa., real conhecedor dos
problemas de que estamos tratando, – já o proclamei
várias vêzes – tenha chegado depois da minha
argumentação principal.
Sr. Presidente, estou de pleno acôrdo com
o Senador Fernandes Távora; mas o que sustento
no meu discurso, e tenho sustentado, é que o
Nordeste eletrificado, o Nordeste industrializado
nada tem que ver com o problema das sêcas.
Eletrificação e industrialização têm um significado, o
problema das sêcas outro, Inteiramente diferente.
Não encontro quem me convença de que a
eletrificação e a industrialização do Nordeste signi
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ficam o Nordeste redimido das sêcas.
O argumento do nobre Senador Fernandes
Távora, e dos meus ilustres companheiros que aqui
estão, concorda com as premissas em que coloco a
questão: considero questões inteiramente distintas, –
a eletrificação e a industrialização, de um lado, o
combate aos efeitos da sêca, do outro.
Sr. Presidente, como estava reduzindo minha
argumentação a êsses itens, peço permissão para
continuar.
Nos Estados Unidos e em outras nações que
cuidam realmente dos serviços sociais, a
industrialização marcha paralelamente irrigação, fazse a agricultura e, igualmente, a industrialização.
Assim, essa complementação necessária é que
promoverá exatamente a recuperação total dêste
desgraçado Pais.
Estou de pleno acôrdo com Vossa Excelência.
Lendo depois meu discurso verá que um dos itens
nos quais estou resumindo minha argumentação
trata
especialmente
da
industrialização
e
eletrificação.
Mas, Sr. Presidente, continuo a enumeração.
6º O problema das sêcas é uma questão à
parte. Deixando à margem outras atividades úteis,
mete, de caráter marginal, a chave de sua solução
está na fórmula – água e irrigação. É pois um
problema de engenharia, de hidráulica, e de
agronomia. A matéria escapa à competência dos
economista da SUDENE.
7º A verba prescrita no art. 198 da
Constituição da República tem destino intangível e
específico. Ela terá de ser aplicada exclusivamente,
como a Lei Maior o determina, no combate aos
efeitos das sêcas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que
infelizmente, não tem acontecido.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – E
se não pode ter outro destino, a SUDENE não
pode nela intervir, a não ser fiscalizando-lhe a
aplicação.
8º O Departamento de Obras Contra as
Sêcas tem uma vida de meio século. E a
despeito de possuir um quadro de técnicos,
sem aumento e sem renovação, há mais de
trinta anos, mal remunerado e de verbas
minguadas para os seus serviços, apresenta à
Nação um espetacular volume de obras. A
sua benemerência é proclamada por todos e
até pelo jovem economista que inspirou a
criação da SUDENE.
9º A chamada indústria das sêcas, que, é,
sem dúvida, uma vergonha da nossa vida
pública,
não
compromete
o
plano
do
Departamento nem a probidade do seu pessoal. É
um fenômeno velho na vida da República,
ocorrido nas épocas excepcionais de calamidade.
Êle se caracteriza por várias formas. Além de
outros crimes, que aliás podem ocorrer em
qualquer outro setor administrativo, há os
empréstimos de dinheiro a juros altos, quando o
Govêrno retarda o pagamento ao operariado; há
os que vendem mercadorias em barracões,
a preços extorsivos: e há as inevitáveis
irregularidades da assistência pessoal a milhões
de brasileiros famintos, muitos arrolados como
trabalhadores, mesmo sem trabalho, para que
não morram de fome, aos pés dos agentes
do Govêrno.
O SR FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) –
Infelizmente, o arrolamento não é feito apenas para
beneficiar êsses miseráveis, os quais, realmente,
muitas vêzes não podem trabalhar, mas
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servem para exploração política das mais indignas,
das mais cruéis que se possa imaginar!
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Exatamente êsse o aspecto que estou combatendo,
nobre Senador.
(Lendo).
10º Êsse mal será extirpado com a solução
difinitiva do problema das sêcas, dentro da fórmula –
água e irrigação – Reprimam-se os crimes e as
irregularidades – mas, deixemos claro que o DNOCS
é inatacável no que diz respeito à segurança técnica
de sua planificação e à execução dos seus trabalhos,
nos anos normais, em que não ocorre a desordem
social e econômica motivada, pelas sêcas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dá Vossa
Excelência licença para um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com
todo o prazer!
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. está com
tôda a razão. Inicialmente, devemos combater
os efeitos das sêcas, até porque não será
possível desenvolver a agricultura no Nordeste
sem essa primeira pra vidência. É lógico e criterioso.
Não acredito conveniente a industrialização do
Nordeste, porque a região é mercado do Sul.
Devemos preocuparmos, isto sim, com produzir
matérias-primas, para que sejam industrializadas
no Sul; estabelecendo o equilíbrio entre êsses
dois fatôres de progresso; do contrário, mais
tarde, teremos uma concorrência prejudicial entre
as duas importantes regiões do País, isto. é,
o Norte-Nordeste contra o Sul. Um deve servir de
mercado ao outro. Cabe-nos adotar medidas que
fomentem essa outra riqueza, a matéria prima,
através, é claro, do desenvolvimento da agri-

cultura, de onde poderemos tirar os elementos
indispensáveis, também, à industrialização do
próprio Nordeste.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço o aparte com que V. Exa. me honra, o qual
vem enriquecer meu modesto discurso.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a Vossa
Excelência.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
(Lendo) – Sr. Presidente, êsses são os motivos da
posição que tomei. São os fundamentos da minha
emenda. São as minhas palavras que hoje tomaram
um calor maior. O calor de quem precisa reagir
contra a injustiça, e sente que as suas razões vão
sendo abafadas pelos processos exóticos de uma
mobilização em massa de elementos e valores
humanos, envolvidos de boa-fé nas malhas do poder
econômico e da técnica esquerdista.
Repito, Senhor Presidente, que estou visando
neste discurso, menos a minha defesa e do meu
pensamento, do que a defesa da Maioria do Senado
Federal que deu apoio à emenda que ofereci.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Aliás, V.
Exa. tem defendido brilhantissimamente a emenda
da sua autoria; sinto, apenas, não poder concordar
plenamente com seu ponto de vista.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Obrigado; respeito e acato o pensamento de Vossa
Excelência.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com
todo o prazer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com o devido
respeito à altura em que V. Exa. coloca os debates, per-
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mito me solicitar-lhe reflita sôbre as razões do veto
ontem aprecia. do na Câmara dos Deputados. Entre
as razões que alinhou, se não me engano, o Sr.
Presidente da República alegava que o projeto feria
a sistemática econômica e social estabelecida pela
SUDENE; noutras palavras, para S. Exa. não era
possível, a esta altura dos levantamentos, feitos no
Nordeste, e do conhecimento, que já se possui, dos
seus problemas e subproblemas encarar a solução
da recuperação dá Região dentro de um ponto de
vista parcial. É o que os economistas têm defendido
insistentemente. O Sr.Celso Furtado, por exemplo,
assevera que o DNOCS, na sua técnica, no seu
planejamento, na sua execução, não se orienta por
uma linha dentro da qual estaria o pensamento de
um economista de desenvolvimento. Hoje, em face
dos conhecimentos que já se tem do Nordeste – diz
S. Exa. – o DNOCS não é competente para dizer
onde construir um açude ou traçar uma estrada,
cabendo tal incumbência ao órgão de superestrutura, que centralizará, orientará e planificará
todos os empreendimentos a serem executados na
Região. Como vê o nobre colega, discordo do seu
ponto de vista. Aliás, desde o inicio manifestei-me
contrário à emenda. Atente V. Exa. para a tese
defendida pelo próprio Presidente da República, nas
razões do veto ontem apreciado pelo Congresso.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço o aparte com que V. Exa. me honra. Já
conhecia o ponto de vista do nobre colega,
divergente das idéias que defendo e da emenda que
apresentei; mas os novos argumentos que me traz
não me levam a alterar a exposição que acabo de
fazer.
Quanto,
porém,
ao
ponto
de
vista
do
Sr.
Presidente
da
República
e
os
técnicos
que
o
assistem,
em

nada modifica a posição em que me coloquei, pois
acredito estar defendendo a Constituição e os
milhões de brasileiros que sofrem os efeitos da
calamidade. Não posso abandonar meu ponto de
vista pelo simples fato de esposar o honrado Chefe
da Nação idéias diferentes.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vossa
Excelência não leu as razões do veto.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Prefiro ficar com minhas próprias idéias, até o
momento em que me convencer de que não são
verdadeiras.
O veto a que V. Exa. se refere, discutido e
votado ontem pelo Congresso, incidiu sôbre projeto
elaborado pelo Deputado Plínio Lemos, meu
adversário e inimigo pessoal; e anulou o primeiro
ensaio no sentido de modificar inteiramente a
estrutura econômica e social da região que será
beneficiada pela irrigação das águas acumuladas no
Nordeste.
Declaro, abertamente, haver votado a favor da
proposição, por entender que o plano satisfazia
todos os pontos de vista.
Entre outras razões, evitava o que constitui
objeto da luta de todos os jornais, dos que, na
verdade, se interessam pela sorte das classes mais
humildes. O projeto do Deputado Plínio Lemos tinha
esta virtude de dividir a região sêca, isto é, a que
seria beneficiada pelas águas dos açudes, a fim de
loteá-la entre os menos favorecidos, dando-se
sobretudo, preferência às famílias mais numerosas.
Retirava, das mãos dos poderosos, dos
latifundiários, dos que detém a riqueza – se
assim posso dizer e se é possível ter riquezas
em zona tão pobre – para distribuir com os
humildes, terras estéreis, que se tornariam
férteis, não pelo braço individual mas pe-
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Ia ação dos poderes públicos da União.
Se não estou enganado fui Relator da
matéria nesta Casa, Votei, portanto, pela sua
manutenção, por entender significava avanço nos
ideais que temos de Reforma Agrária, que
atenda, principalmente, aos que trabalham a
terra e carecem de assistência do Poder Público,
para melhorar-lhes ou amenizar-lhes as condições
atuais de vida.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa.
mais um aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com
muito prazer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Reputo o
projeto do Deputado Plínio Lemos extremamente
sedutor, e não foi por outra razão que por êle
me interessei. Apesar de minha predisposição
psicológica favorável à proposição, rendime às
razões poderosas invocadas pelo Sr. Presidente
da República e contra ela votei, isto é, votei
favoràvelmente ao veto. Aliás, se não estou
enganado, V. Exa. também subscreveu os motivos
que justificaram o veto.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não
sei bem a posição que tomei, anteriormente, em
relação a essa parte formal, relatando o veto.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Creio que,
anteriormente, V, Exa. subscreveu as razões do veto
do Sr. Presidente da República.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Declaro a V. Exa, e ao Senado da República que
votei contra o veto do Chefe do Executivo pelas
razões que acabo de expor.
Relator, nesta Casa, repito, do projeto de
autoria do Deputado Plínio Lemos, dei-lhe Parecer
Favorável, no que fui acompanhado pela maioria da
Comissão de Constituição e Justiça. Assim, ao che-

gar ontem ao Congresso, entendi devia ser coerente
comigo mesmo. Certo de que as idéias
consubstânciadas na proposição atendiam ao meu
ponto de vista e às necessidades da região, votei
contra o veto.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Coerência
que muito o honra.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Entendo, porém, que uma coisa é o partidarismo
político, uma coisa é a disciplina partidária e outra, a
liberdade que todos nós, homens públicos, devemos
ter de estudar os problemas nacionais com a
independência possível, na vida social.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vossa
Excelência está colocando a dinâmica partidária em
alto nível que enobrece Vossa Excelência.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradeço a Vossa Excelência.
Sr. Presidente, ia terminando meu modesto
discurso, quando recebi os apartes de nobres
colegas, sobretudo do meu brilhante amigo, Senador
Sérgio Marinho, que sempre me honra com suas
intervenções.
Pediu-me S. Exa. atentasse bem para os
argumentos do jovem economista Celso Furtado, e
eu peço a S. Exa. atente bém para os argumentos
que estou formulando. S. Exa. está de pleno acôrdo
comigo, e nenhum homem de responsabilidade pode
deixar de compreender, conhecendo a região
nordestina, que na verdade, tínhamos necessidade
de um plano comum que coordenasse as atividades
de todos os órgãos do Nordeste para, numa ação
sinérgica, tentarem, todos êles, dentro de um plano
pioneiro, a recuperação econômica da região.
É incontestável, todos sentimos essa
necessidade
de
cooperação,
daí
por
que,
num
dos
itens
da
mi-
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nha argumentação, declarei expressamente que
considero a SUDENE órgão de inteira utilidade
pública, mas no setor da coordenação dos esforços,
no setor da planificação e até da fiscalização dos
órgãos. existentes no Nordeste. Pergunto ao nobre
Senador Sérgio Marinho e aos homens que estão
raciocinando nesta hora sôbre o problema, sem
apaixonamentos: que necessidade tem o Govêrno de
criar um novo órgão para funções administrativas
públicas, que já estão distribuídas através de vinte e
tantos departamentos, todos êles especializados?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Exatamente
a multiplicidade dos departamentos é que entrava a
administração.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A
centralização dessas atividades especializadas,
nobre Senador Fernandes Távora, seria o maior
crime, do ponto de vista técnico e administrativo.
Ninguém hoje pode admitir a centralização de
atividades especializadas. Não é possível que um
administrador, que bem compreende os problemas
administrativos, concentre, num só órgão, atividades
especializadas com o vulto e a extensão que têm os
vinte e tantos departamentos já em ação na zona do
Polígono.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O
Superintendente nunca seria capaz de uma
determinação que não estivesse de acôrdo com
todos os técnicos entendidos no assunto.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não
sei por que estamos discutindo, já que todos os
apartes que surgem neste sentido estão em
consonância com o meu pensamento.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Então, está
tudo bem.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:
–
Estou:
assegurando,
no-

bre Senador Fernandes Távora, que a SUDENE é
um órgão útil e necessário como órgão de
planificação, de coordenação, de fiscalização e
controle daqueles que têm atividade no Nordeste.
Dar, porém, o Govêrno a êsse órgão função que está
têcnicamente distribuída entre por vinte e tantos
departamentos, com ação na zona das sêcas, é que
não me parece acertado.
Criar para atividades especializadas um
departamento centralizando funções já distribuídas
por vinte e tantos órgãos, não me parece razoável.
Daí porque sustento, perante o Senado e a
Nação, que não vejo por que a SUDENE quer
êsse dinheiro em suas mãos. Não sei por que
e para que um economista ficar com autoridade,
como lhe dá a lei da SUDENE, para determinar
uma obra de engenharia, aqui ou ali, ou uma
obra de hidráulica acolá; não sei porque um
economista vir a tratar de um problema de
agronomia e dizer esta ou aquela zona é própria
ou não – própria de irrigação. Onde está a
competência? economista não tem competência
para funções especializadas de engenharia,
hidráulica e agronomia. Vamos dar a êste
economista a que me referi ou a outro qualquer, a
função de coordenar e de planificar, e não a dê
decidir sobre matéria de outra especialidade.
Sr. Presidente, por que mais dinheiro nas
mãos dêsse homem? Por que não se satisfaz com
os cinco, seis ou sete bilhões de cruzeiros que vai ter
anualmente, pela Lei da SUDENE, para o
desenvolvimento econômico do Nordeste, inclusive
para a sua eletrificação? Por que não se contenta
com essa soma e quer mais que a verba destinada
pela Constituição para o combate especifico das
sêcas, fique ao seu arbítrio, à sua vontade ? Não
consigo compreender!
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Pois
não.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se o Diretor
da SUDENE é honesto e considerado apto para ter
sob sua administração, quinze, oito ou dez bilhões
de cruzeiros, por que não se lhe cede mais, não
pode merecer mais três ou quatro bilhões? Ou é
honesto e merece tudo, ou não é honesto e nada
merece.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr.
Presidente, parto do princípio de que todos os
homens são honestos. Só admito a desonestidade
atribuída a um homem quando ela estiver na
verdade e devidamente comprovada. Não faço
parte, nobre Senador Fernandes Távora, daqueles
que vêem na vida pública o aviltamento, e
julgam essa atividade pouco digna para os
homens de bem.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência não precisa dar explicações a êsse
respeito, porque todos o conhecemos.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Obrigado a V. Exa. Não sou daqueles que
generalizam conceitos desta ordem. Para mim,
enquanto não houver a prova de que o Sr.
Celso Furtado é homem desonesto, eu o
presumo como é dever moral, um homem de
bem. Mas, isto não me leva a admitir que
os outros, que chefiam os Departamentos
especializados a que me referi deixem de ter
em seu favor também essa presunção de
honestidade.
Dêste modo, Sr. Presidente, tôda a
argumentação se resume em que entendo que a
SUDENE é útil como órgão planejador, como órgão
coordenador e fiscalizador dos vinte e tantos
departamentos que têm ação no Nordeste. Mas,
considero
contrassenso,
êrro
administrativo,

dos mais graves, e mesmo uma anomalia dar-se a
êsse novo órgão função executiva.
Quero, Sr. Presidente, encerrar estas minhas
palavras. O assunto está bem debatido no Senado e
há colegas que precisam também ocupar a atenção
da Casa.
Espero, não precisarei voltar a esta tribuna,
único ponto que me resta para exprimir o meu
pensamento nesta matéria.
Mas, se as circunstância me compelirem a
tanto, não recuarei um passo, porque seria desertar
ao chamamento da verdade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem).
Durante o discurso do Sr. Argemiro de
Figueiredo, o Sr. Filinto Müller deixa a Presidência
que é assumida sucessivamente pelos Senhores
Cunha Mello e Novaes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Mourão
Vieira, segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente
e Srs. Senadores, da Assembléia Legislativa do meu
Estado, assinado pelo seu ilustre Presidente, estou
recebendo oficio apresentado pelo eminente
Deputado José Mendes, e deferido pela Mesa, no
qual se solicita meu apoio ao. projeto, oriundo de
Mensagem do Executivo, que transforma o Serviço
Especial de Saúde Pública em Fundação Federal.
Considera-se que a proposição vem ao encontro das
aspirações de milhares de funcionários, que labutam
no SESP, e será o meio mais prático de assegurarse a continuidade dos notáveis trabalhos realizados
por êsse Serviço da Amazônia e mais Estados do
Brasil.
Certamente, Sr. Presidente, não posso negar
apoio à medida, sem dúvida necessária aos altos inte__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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rêsses da terra que represento. Devo até em abono
das considerações expendidas pelo Deputado José
Mendes – médico do SESP no Município de
Itacoatiara e eleito, precisamente, pelos seus méritos
incontestáveis de clínico e cidadão – dizer, sem
mêdo de errar que o SESP foi a única coisa útil que
restou para a Amazônia depois da guerra mundial. A
princípio recebia auxílios de particulares e do Estado
para a obra que realiza em tôda aquela região.
Tenho, desta tribuna, louvado a atuação dêsse
Serviço e, agora, aproveito para dirigir apêlo também
à Superintendência da Valorização da Amazônia,
que, inexplicàvelmente vem retardando pagamento
das verbas a êle destinadas, às vêzes preterindo-as.
Aplaudo, assim, a iniciativa da Assembléia
Legislativa do Estado do Amazonas e formalizo o
apêlo
dos
colegas
legisladores
estaduais,
renovando-o nesta Casa para que a proposição
tenha tramitação rápida e se transforme em
Fundação Federal um Serviço que só nos tem sido
útil.
O Serviço Especial de Saúde Pública,
conforme observei na viagem que empreendi ao
Baixo Amazonas, além dos trabalhos iniciados e em
vias de conclusão, conta com o Hospital de Parintins,
o qual, apesar de iniciada sua construção há dez
anos, por deficiência de verbas e, muitas vêzes pela
arbitrariedade com que são tratadas as dotações
destinadas à Valorização da Amazônia, ainda não foi
acabado. Devo acrescentar que parte do Hospital se
encontra bem danificada e muitos materiais
empregados estão apodrecendo.
Dirijo, portanto, com êste apêlo da Assembléia
Legislativa do Amazonas, nova solicitação ao
S.P.V.E.A., para que, bem compreendendo a
significação de um nosocômio naquela região,
entregue nos prazos devidos as verbas destina-

das ao Serviço Especial de Saúde Pública.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MOURAO VIEIRA: – Com todo o
prazer.
O
SR.
LOBÃO
DA
SILVEIRA:
–
Lamentavelmente, o S.P.V.E.A. não pode fornecer
todos os recursos necessários ao prosseguimento e
revisão de obras, – sendo em grande número as que
estão por concluir – sem prejuízo para o Erário.
Acontece que nós, da Amazônia, estamos sendo
grandemente logrados pela União. A Constituição
Federal estabeleceu que temos direito ao mínimo de
três por cento, da renda tributária do País;
entretanto, por interpretação singular do Ministério da
Fazenda, êsse mínimo foi transformado em máximo.
Não podemos ir além dos 3%. Veja V. Exa. quando o
mínimo vale pelo máximo. Constitucionalmente
errado!
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Tem V. Exa.
inteira razão. O lôgro a que estamos sujeitos não
deve correr à conta do nosso silêncio sôbre o
assunto. Felicito-me por ter provocado o aparte de
Vossa Excelência.
Esta reclamação que tantas vêzes tenho feito
desta tribuna.
Devo dizer a V. Exa., que, nos cálculos que fiz
sôbre a verba para 1960, esses 3% ficarão reduzidos
a 1,6 por cento.
Assim, sinto-me satisfeito e feliz porque ao
meu encontro vem a palavra do Pará, por intermédio
de uma das suas vozes mais autorizadas.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Pode V. Exa.
contar com o apoio de todos os homens da
Amazônia, no sentido do cumprimento dêsse
dispositivo constitucional. Sugeriria neste momento –
porque sei que daqui a poucos meses se realiza-
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rá em Brasília uma reunião dos Governadores da
Região Amazônica – fôsse um dos pontos capitais a
reclamação do direito que nos cabe. Não
permaneçamos, no futuro, omissos nas nossas
obrigações, exigindo que o Govêrno cumpra o
mandamento constitucional, que estabelece a
aplicação mínima de 3% da Receita Tributária, na
valorização econômica da Amazônia.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Felicito-me, mais
uma vez, porque nos anteciparemos à ação dos
Governadores das unidades circunscritas da Região
Amazônica.
É do nosso dever lutar para que se cumpra o
dispositivo constitucional, já que os mais incisos,
paralelos ou similares, – como seja o de nº 198,
referente às obras contra as sêcas e ao Vale do São
Francisco – estão sendo rigorosamente cumpridos.
Neste último, já se ultrapassaram, até, os 3% que a
Constituição lhe destinou.
Sr. Presidente, já agora amparados pelos
valiosos apartes do nobre Senador Lobão da
Silveira, aqui ficam minha reclamação e o apêlo da
Assembléia Legislativa do Amazonas, para que o
Serviço Especial de Saúde deixe de ser apenas um
Serviço, para tornar-se uma autarquia federal, pois é
êste, realmente, o papel que lhe cabe desempenhar,
na Região Amazônica. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento, que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido e, sem debate, aprovado o seguinte:

n

Nos
do

ro dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 127, de
1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da
sessão seguinte:
Sala das Sessões, em 11 de novembro de
1959. – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da
deliberação do Plenário, o projeto figurará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Há outro requerimento, que vai ser lido pelo
Sr. Primeiro Secretário.
É lido e, sem debate, aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 422, DE 1959
Dispensa de Interstício
Nos têrmos do artigo 211, letra n, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos para o
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 1959, a fim
de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte:
Sala das Sessões, em 11 de novembro de
1959. – Lameira Bittencourt.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão
do Senado a proposição será incluída na Ordem do
Dia da próxima sessão.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara dos
REQUERIMENTO
Deputados), que estima a Receita e fixa a Despesa
Nº 421, DE 1959
da União para o exercício financeiro de 1960 –
Anexo nº 4 – Subanexo 4.15 – Poder Executivo –
Dispensa de Interstício
Ministério da Fazenda, tendo Parecer, sob nº 685, de
1959, da Comissão de Finanças, favorável ao
têrmos
do
artigo
211,
letra projeto, às Emendas de ns. 1 a 26 e oferecendo
Regimento
Interno,
requei- novas Emendas de ns. 27-CF – 50-CF.
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa novas órgão
criado
pelo
Congresso.
Destina-se
emendas, oferecidas ao projeto, que vão ser lidas principalmente a prover o Conselho de pessoal
pelo Sr. Primeiro Secretário.
técnico indispensável à sua atividade.
São lidas e apoiadas as seguintes:
Sala das Sessões, em 11 de novembro de
1959 – Lameira Bittencourt.
EMENDAS
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Nº 51
projeto e as emendas. (Pausa).
Não havendo quem faça uso da palavra,
07 – Conselho de Política Aduaneira.
encerro
a discussão. (Pausa).
1.0.00 – Custeio.
Encerrada.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.06 – Salários de tarefeiros.
O projeto volta à Comissão de Finanças,
Inclua-se – Cr$ 2.943.120,00.
para que se pronuncie sôbre as emendas de
Plenário.
Justificação
O Conselho de Política Aduaneira foi criado
pela Lei nº 3.244, de 1957, e ainda não dispõe de
pessoal próprio, nem foi prevista nos orçamentos
subseqüentes nenhuma dotação para êsse fim.
A dotação aqui proposta vem atender um
imperativo de ordem legal conseqüente à existência
do órgão criado pelo Congresso. Destina-se
principalmente a prover o Conselho de pessoal
técnico indispensável à sua atividade.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de
1959. – Lameira Bittencourt.
Nº 52
07 – Conselho de Política Aduaneira.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.04 – Salários de mensalistas.
Inclua-se – Cr$ 5.655.000,00.
Justificação
O Conselho de Política Aduaneira foi criado
por Lei nº 3.244, de 1957, e ainda não dispõe de
pessoal próprio, nem foi prevista nos orçamentos
subseqüentes nenhuma dotação para êste fim.
A dotação aqui proposta vem atender um
imperativo de ordem legal conseqüente à existência do

Votação,
em
discussão
única,
do
Requerimento nº 413, de 1959, do Sr. João
Villasbôas e outros Senhores Senadores,
solicitando a transcrição nos Anais do
Senado, dos discursos proferidos em 8 do
mês em curso, perante a Convenção Nacional
da
União
Democrática
Nacional
pelos
candidatos desse Partido à Presidência e à
Vice-Presidência da República no próximo
qüinqüênio.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento será
transcrita nos Anais.
Votação, em segunda discussão do Projeto de
Lei do Senado nº 34, de 1955 (de autoria do Senador
Parsifal Barroso), que restabelece privilégio das
Caixas Econômicas Federais e dá outras
providências, tendo Pareceres, sob ns. 468 e 469, de
1957, 190, 191, 683 e 684, de 1959, das Comissões:
de Constituição e Justiça, favorável às emendas de
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§ 3º – Ao hipotecante é facultado o seguro de
segunda discussão de ns. 1 e 3 e oferecendo
subemenda à de nº 2: de Legislação Social pela renda imobiliária.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
incompetência; de Economia: 1º Parecer – favorável
ao projeto, às emendas e subemenda; 2º Parecer – publicação, revogadas as disposições em contrário.
reconsiderando o seu pronunciamento anterior, para
aconselhar a rejeição do projeto.
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
da Câmara nº 72, de 1959 (nº 974, de 1959, na
O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao Plenário Câmara), que concede isenção de direitos de
que as Comissões de Finanças e de Economia importação de materiais máquinas e equipamentos
reconsideraram seus pontos de vista, aconselhando adquiridos pela Refinaria e Exploração de Petróleo
a rejeição do projeto, por já se encontrar superado.
União S.A., para a instalação de sua refinaria de
Em votação.
Capuava, no Estado de São Paulo, (incluído em
Os Senhores Senadores que aprovam o Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício,
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
concedida em sessão anterior, a requerimento do Sr.
O projeto foi rejeitado.
Senador Francisco Gallotti), tendo Pareceres
Prejudicadas as emendas.
Favoráveis, sob ns. 549 e 693, de 1959, das
É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao Comissões de Finanças e de Economia.
Arquivo:
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr.
Redação para segunda discussão do Projeto Presidente, peço a palavra para uma Questão de
de Lei do Senado nº 34, de 1955, que restabelece Ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
privilégio das Caixas Econômicas Federais e dá
Senador Caiado de Castro, para uma Questão de
outras providências.
Ordem.
O Congresso Nacional decreta:
O SR. CAIADO DE CASTRO (para uma
Art. 1º – São as Caixas Econômicas Federais questão de ordem) (*): – Sr. Presidente, não
autorizadas a operar em seguro de renda imobiliária encontro, nos avulsos, os pareceres das Comissões
de empréstimos hipotecários que tenham concedido de Finanças e de Economia.
ou venham a conceder.
Ora, o projeto foi retirado de Ordem do Dia
§ 1º – O seguro de renda imobiliária garantirá a exatamente para ser ouvida a Comissão de
liquidação da dívida, por morte do devedor, passando Economia. Assim, não encontrando, nos avulsos, o
o imóvel à plena propriedade de seus herdeiros, desde respectivo parecer, indago de V. Exa. se, sem êle,
que essa morte ocorra 3 (três) anos após o pagamento poderemos votar o projeto?
do primeiro prêmio de seguro.
Sr.
Presidente,
a
mim
me
§ 2º – Os planos de seguro de renda interessa muito conhecê-lo.
mobiliária serão submetidos à aprovação do
Conselho Superior das Caixas Econômicas __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
Federais.
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O SR. PRESIDENTE: – Nobre Senador,
informo a V. Exa. que, em virtude do pedido de
dispensa de interstício a que aludi, não foi possível
distribuir-se os avulsos em tempo; entretanto, o
parecer foi publicado no «Diário do Congresso»,
Seção II, desta data.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Obrigado a V.
Exa., Sr. Presidente.
Continuo lamentando não ter tido oportunidade
de tomar conhecimento dêsse parecer. Conforme
tenho dito, por várias vêzes, desta tribuna, não
recebo, como devera, em minha residência, o «Diário
do Congresso».
Solicito, assim me seja concedida a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Caiado de Castro, para encaminhar a
votação.
O SR. CAIADO DE CASTRO (para
encaminhar a votaçao) (*): – Sr. Presidente, não
tendo elementos para discutir o assunto, em face do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
manifesto apenas minha estranheza diante dêsse
pedido de isenção de impostos.
Sabem V. Exa. e o Senado que as companhias
de refino do petróleo gozam de lucros imediatos. Têm
elas emprêgo seguro de capital e não vejo necessidade
de auxiliá-las quando existe a Petrobrás. Obtiveram
essas emprêsas do Congresso o direito de funcionar,
porque já o haviam requerido há tempos.
A concessão do refino de petróleo constitui
assim um privilégio. Agora vêm pleitear
outra concessão: a isenção de impostos, além
do lucro fácil e imediato, que já desfrutam sôbre
um capital de recuperação garantida, quase
imediata.

Li que a Refinaria de Capuava – e creio é do
conhecimento de todo o Senado – estava tendo
refino superior àquele que a lei permitia. Ao mesmo
tempo se noticiava que aquela Refinaria estaria
interessada na exploração do petróleo da Bolívia.
Não conhecendo – repito – as razões da
Comissão de Economia, continuo com meu ponto de
vista anterior, isto é, parece-me que o favor pleiteado
não se compreende nem se justifica. Estamos
tornando mais ricos os que já são muito ricos,
tornando o dinheiro mais fácil a quem já tem muito
dinheiro.
Nós, representantes do povo, não podemos
receber com simpatia o Projeto de Lei da Câmara nº
72, de 1959, quando o povo está sem carne, não tem
feijão, luta com dificuldade para conseguir o leite e
não encontra medicamento para seus filhos.
Essa isenção, conforme acentuei, beneficiará,
justamente, companhias ricas, de grande capital que
é règiamente recompensado. Meu voto, assim, é
contrário ao projeto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao Plenário
que, pelo requerimento aprovado, concedendo
dispensas de interstício para o projeto em debate, foi
também dispensada a prévia distribuição do parecer
a que aludiu o nobre Senador Caiado de Castro.
Tendo chegado das oficinas gráficas o referido
parecer, a Mesa já providenciou sua distribuição aos
Srs. Senadores.
O
SR.
JEFFERSON
DE
AGUIAR
(pela ordem) (*): – Sr. Presidente, em virtude
de circunstância especial, pertinente à proposição
ora
submetida
ao
Plenário
do
Senado
Federal,
vou
apresentar
à
consideração
de V. Exa. pedido de adiamento, por vinte
quatro horas, eis que, ao examinar o processo

__________________

__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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a que alude o projeto em tela, verifiquei que,
mediante têrmo de responsabilidade de 1952, a
emprêsa conseguiu a liberação, daquilo que constitui
objeto de proposição, independente de pagamento
de impostos.
Examinarei portanto, o projeto e suas
conseqüências fiscais, no prazo a que se refere o
requerimento de adiamento que enviei à Mesa, para
apreciação liminar. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Informo ao
nobre Senador Jefferson de Aguiar que
sôbre a mesa se encontra requerimento,
de autoria do ilustre Senador Lima Guimarães,
pedindo
também
adiamento
da
votação
da matéria para a sessão de sexta-feira
próxima.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, subscrevo então o requerimento do
ilustre Senador Lima Guimarães e desisto de
formular o meu.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
requerimento vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido e, sem debate, aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 423, DE 1959
Nos têrmos dos artigos 212, letra l, e 274,
letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento
da votação do Projeto de Lei da Câmara nº 72, de
1959, a fim de ser feita na sessão de 13 do
corrente.
Sala das Sessões, em 11 de novembro de
1959. – Lima Guimarães. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – Fica adiada a votação
do projeto.
Votação, em primeira discussão, do Projeto de
Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera
dispositivos constitucionais referentes à loca-

lização da Capital Federal a fim de possibilitar a sua
transferência para Brasília, tendo Pareceres da
Comissão Especial: 1 – Sôbre o projeto (nº 230, de
1959), favorável, salvo quanto aos artigos 11, § 5º do
artigo 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado do
Senhor Attílio Vivacqua); II – Sôbre o substitutivo de
Plenário – nº 507, de 1959, favorável, em parte (com
voto em separado do Sr. Senador Attílio Vivacqua).
O SR. PRESIDENTE: – O substitutivo foi
rejeitado na sessão ordinária de 3 do mês em curso.
A votação será sôbre o projeto inicial.
Vai-se proceder à chamada.
Os Senhores Senadores que aprovarem o
projeto deverão responder «sim» e, os que o
rejeitarem. «não».
Respondem à chamada e votam «sim» os
Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Barros Carvalho.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Lima Teixeira.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Benedicto Valladares.
Lino de Mattos.
Coimbra Bueno.
Souza Naves.
Guido Mondin. – (22).
Respondem à chamada e votam «não», os
Senhores Senadores:
Joaquim Parente.
Fernandes Távora.
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Heribaldo Vieira.
Padre Calazans.
Fernando Corrêa.
Daniel Krieger.
Mem de Sá. – (7).
O SR. PRESIDENTE: – Votaram «Sim» vinte
e dois Senhores Senadores; e «Não» sete Senhores
Senadores.
Não tendo sido atingido o «quorum»
regimental, a matéria voltará à Ordem do Dia da
próxima sessão ordinária.
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 1959, que acrescenta dispositivo
ao Decreto lei nº 8.554, de janeiro de 1946
(apresentado pelo Senador Victorino Freire e outros
Senhores Senadores), tendo Pareceres Favoráveis,
sob ns. 562 a 564, de 1959, das Comissões: de
Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto. (Pausa).
Não havendo quem, sôbre o mesmo deseje
manifestar-se, declaro encerrada a discussão.
Adiada a votação por falta de número.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Souza Naves,
orador inscrito para a oportunidade.
O SR. SOUZA NAVES (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores,
um dos grandes problemas do mundo moderno,
senão o maior dêles, é o das relações pacíficas entre
todos os povos da terra consubstanciadas
bàsicamente na troca do fruto do trabalho de cada um
dêsses povos. Cada iniciativa, pois, que se oriente no
sentido de promover e estimular o comércio tranquilo
entre as nações do mundo, representa òbviamente
uma contribuição para a obra da paz, do bem-

estar e do progresso da humanidade.
Quero por isso mesmo congratular-me, Sr.
Presidente, com as Associações Rurais do Norte do
Paraná, que acabam de enviar ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, por intermédio do
ilustre Ministro Horácio Láfer, um documento do mais
alto sentido prático e inspirado nos melhores
sentimentos cívicos.
Refiro-me ao memorial em que as maiores
e mais reputadas entidades associativas do
Estado, que tenho a honra de representar nesta
Casa, postulam e recomendam ao Govêrno
a extensão das correntes de comércio do Brasil aos
países do Leste europeu e asiático. Nesse memorial,
cuja íntegra incorporo ao meu discurso para
registro nos Anais juntamente com as minhas
modestas palavras, os lavradores paranaenses não
se limitam a pedir que se incrementem para aquelas
zonas do mundo as exportações de nossos cafés
excedentes, inclusive os produzidos no Paraná.
Nem se iludem, os memorialistas, com as
possibilidades mais imediatas da exportação
que recomendam. Demonstrando grande lucidez,
bom senso e espírito patriótico, os lavradores
paranaenses manifestam a sua confiança nos
resultados de uma tal iniciativa sob o patrocínio
governamental, mas sem pretenderem adjudicar-se,
unilateralmente, proventos individuais. Ao contrário,
desde logo fazendo a ressalva de que os negócios
não devem prejudicar os interêsses nacionais
mais relevantes, sugerem os memorialistas que as
trocas com os países do Centro e do Leste europeu
e asiático se façam para que recebamos
aqui matérias primas indispensáveis às nossas
indústrias
de
base,
maquinaria
elementos
necessários à alimentação, correção e recuperação
dos solos, além de instalações próprias para a
formação de um parque industrial pesado
verdadeiramente nacional.
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Além dessas sugestões, outras são feitas
pelos componentes das Associações Rurais do
Norte do Paraná, tôdas elas vazadas em têrmos
da maior impessoalidade, no sentido de classe,
isto é, sem qualquer sentido de um eventual
proveito particular para a agricultura daquela
próspera região sulina. Veja-se, a propósito, o
trecho em que é feita a consideração de «ser o
país de grandes possibilidades industriais, porém
carente de capitais monetários, capitais êsses que
não podem ser fàcilmente obtidos nos mercados
financeiros tradicionais, face à atual conjuntura
política do mundo, sem riscos para a soberania
nacional».
Mas, Senhor Presidente, ao dar à Casa
conhecimento da iniciativa paranaense, e ao
louvá-la pelo seu mérito intrínseco, não quero
deixar passar a oportunidade sem estender
minhas congratulações a três homens públicos
cuja ação continuada, com vistas ao interêsse
público, fêz frutificar no País, como se vê pelo
caso presente do Paraná, um clima novo de
compreensão para os problemas de nossa política
comercial externa, em geral, e para a conveniência
de nossas relações com os povos do Leste
europeu e asiático, de modo particular. Êsses três
homens são o embaixador e jornalista Doutor
Assis Chateaubriand, o chanceler brasileiro,
Ministro Horácio Láfer, e o Presidente do Instituto
Brasileiro do Café, Dr. Renato da Costa Lima.
O primeiro, não apenas mobilizou a sua cadeia
de jornais para o esclarecimento público do problema
das relações com os países da área soviética,
como se pôs êle próprio a defender pessoalmente, e
com o brilho costumeiro, na televisão, em
conferências, ou através dos seus artigos, a
conveniência de tratarmos a questão das trocas
comerciais inteiramente à margem dos princípios
ideológicos ou doutrinários que nos separam

da China, da Rússia ou dos satélites asiáticos e
europeus.
O segundo, malgrado o seu pouco tempo de
empossado na Chefia do Itamarati, logo promoveu
duas iniciativas inteligentes e oportunas: uma, a da
organização da Missão que vai a Moscou, e outra, de
que tivemos notícia pelos jornais, a da constituição
de uma comissão consultiva permanente, composta
de técnicos e administradores de alto nível, para o
fim específico de coordenar nossa política comercial
externa, sem as restrições e os prejuízos que ainda
hoje a embaraçam.
O terceiro, além de haver dinamizado o IBC,
administrativamente
falando,
lançou-se,
com
entusiasmo e espírito prático, à conquista de novos
mercados para o café, sendo um dos primeiros
homens públicos brasileiros, que depois de investido
em cargo importante, a defender o livre comércio
com os países comunistas, e, agora, já se antecipa à
Missão Comercial Brasileira, seguindo, como ponta
de lança, aos países que deverão ser por ela
visitados.
Têm razão bastante o jornalista, o Ministro, o
Presidente do IBC e os lavradores do Paraná. Suas
iniciativas se completam.
Estamos de fato confrontando, nos dias que
correm, realidades novas. A ciência, nos seus
audaciosos
e
espetaculares
avanços,
está
demonstrando aos homens que são infinitas, ainda, as
possibilidades de se encontrar na imensidão da
natureza, bem como nos recessos do espírito e do
domínio da técnica, os meios com que resolver os
conflitos materiais e os caminhos por onde trilharem
juntos, fraternalmente, os bandeirantes de um novo
mundo. Um mundo sem miséria, sem fome, sem
violências, sem guerras e, sobretudo, sem intolerância.
«Um mundo só», livre e feliz, como preconizou certo dia,
por entre as labaredas da Segunda Grande Guerra,
ao visitar Moscou, o saudoso americano Wendell
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Wilkie. Que êste alevantado ideal se confirme,
Considerando o surto de desenvolvimento
històricamente, e que para êle contribuamos com a econômico por que passa o País, que o torna
nossa parte, são os nossos votos, Senhor excelente mercado para as nações fornecedoras de
Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas).
instalações para a indústria pesada de todos os
tipos, nações essas entre as quais se situam aquelas
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR EM cujas moedas, sem grande cotação nos mercados
cambiais, permitem operações de troca «in natura»;
SEU DISCURSO
Considerando que a crise do café não se
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da caracteriza pela super-produção, mas pelo
República:
subconsumo mundial da rubiácea;
As Associações Rurais do Norte do Paraná,
Considerando, mais, que os remanescentes
apoiadas pela quase totalidade das entidades de das anteriores safras cafeeiras, acrescidos do que
classe da região e do Estado, reunidas em grande restar da atual, ultrapassarão a casa dos 20 milhões
assembléia na cidade de Londrina, a 25 do corrente. de sacas;
Considerando a absoluta necessidade de
Considerando, ainda, que o Acôrdo Mundial de
encontrar-se uma fórmula para a colocação dos Café fixou em 17.410.000 sacas a colocação
estoques remanescentes de café e das safras assegurada aos cafés brasileiros nos mercados
cafeeiras presentes e futuras;
tradicionais, o que garante ao Brasil a exportação
Considerando não ser possível substituir, «ex- dêsse total para tais mercados, sem maiores
abrupto» as lavouras de café por outras culturas preocupações;
exportáveis, nem substituir a prazo curto a receita
Considerando, finalmente, que os países do
cambial do café, por outras de diversa natureza;
Leste Europeu, da Europa Central e do Leste da
Considerando,
por
isso
mesmo,
ser Ásia podem ser transformados em excelentes
imprescindível amparar a lavoura existente, mercados para o café brasileiro, em troca de
proporcionando-lhe preços compensadores, através matérias-primas, gêneros alimentícios, instalações
da equilibrada colocação das safras nos mercados industriais, e produtos industrializados, além de
consumidores;
numerosos outros elementos de que necessitamos
Considerando não ser possível cogitar-se de para a criação de uma agricultura de subsistência
súbito incremento do consumo de café nos países em padrões racionais e técnicos e a estruturação
tradicionalmente compradores do produto brasileiro; de um parque industrial pesado verdadeiramente
Considerando que os países integrantes do nacional.
denominado «Mercado Comum Europeu» não
Indicam a Vossa Excelência, como medida de
oferecem possibilidades de penetração mais intensa salvação nacional, a adoção imediata de
para o café brasileiro;
providências objetivando o seguinte:
Considerando ser o Brasil País de grandes
I – Envio de missões comerciais aos diversos
possibilidades industriais, porém carente de capitais países do mundo capazes de consumir café,
monetários, capitais êsses que não podem ser obtidos principalmente os do Centro e do Leste Europeu e do
fàcilmente nos mercados financeiros tradicionais, face à Leste da Ásia, desde que os negócios propostos
atual conjuntura política do mundo, sem riscos para a não prejudiquem os interêsses nacionais, para
soberania nacional;
promoverem a colocação dos excedentes de café bra-
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sileiro nesses mercados, seja através da venda
direta, seja por meio de trocas «in natura», por
matérias-primas indispensáveis às nossas indústrias
de base, maquinaria e implementos agrícolas,
elementos necessários à alimentação, correção e
recuperação dos solos, e instalações industriais para
a formação de um parque industrial pesado
verdadeiramente nacional;
II – Participação obrigatória e com absoluta
autonomia do Presidente do IBC, Sr. Renato da
Costa
Lima,
nessas
missões,
além
de
representantes da lavoura cafeeira dos principais
Estados produtores, escolhidos exclusivamente
dentre os membros da Junta Administrativa do
Instituto Brasileiro do Café eleitos pelos cafeicultores;
III – Criação de novos entrepostos de café no
Exterior, principalmente no Leste da Ásia, no Norte
da Europa Central e no Oriente Médio, para suprirem
os mercados locais, reconquistarem antigos e abrir
novos, através de ação similar à do entreposto de
Trieste;
IV – Fomentar a indústria de café solúvel em
tôdas as regiões cafeeiras do País, preferencialmente
através das entidades representativas da classe ou de
cooperativas de cafeicultores, a fim de tornar o produto
mais maleável no que diz respeito ao preço e ao
transporte internacionais, e facilitar sua difusão nos
mercados a conquistar; e,
V – Estudar uma fórmula para reduzir ou
eliminar os direitos aduaneiros que pesam sôbre o
café no Exterior, a fim de que não seja dificultada ou
impedida a penetração do café brasileiro nos países
consumidores ou que venham a tornar-se nossos
clientes, conforme estudos já em elaboração no IBC,
por determinação do Sr. Renato da Costa Lima.
Londrina, 25 de outubro de 1959. – Pelas
Entidades Reunidas, a Comissão Portadora: –
Aristides de Marques – Londrina; Sílvio

Aldighieri – Centenário do Sul; Leopoldo Peres de
Oliveira – Paranavaí e Santo Antônio da Platina;
Alberto Filgueiras – Maringá; Thyrso Silva Gomes –
Bela Vista do Paraíso.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lima Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
volto à tribuna para transmitir apelo que recebi do
operariado da minha terra.
Recentemente, visitando a Bahia, fui recebido
pela Federação dos Trabalhadores na Indústria,
onde estavam presentes os presidentes de vários
Sindicatos. Na ocasião em que expunha o
andamento da Lei Orgânica da Previdência Social,
recebi veemente apêlo dos operários no sentido da
sua tramitação mais rápida.
O projeto em causa já teve curso nas
Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social, de Serviço Público Civil, encontrando-se,
agora, na de Finanças.
Desejaria nesse sentido transmitir ao Relator
na Comissão de Finanças o apêlo do operariado da
minha terra e também dos portuários de Santos e do
Sindicato dos Trabalhadores da Refinaria de
Cubatão, para que, antes do encerramento da
presente sessão legislativa, votemos os projetos da
Lei Orgânica da Previdência Social e da
Regulamentação do Direito de Greve. Essas duas
proposições são do maior interêsse do proletariado e
esperam os trabalhadores das várias regiões do País
vê-Ias aprovadas pelo Congresso Nacional, até o
final do presente período legislativo. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito. Nada mais havendo que tratar, vou encerrar
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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a sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959 (nº 350-59 na Câmara), que estima a
Receita e Fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960, na parte referente à Presidência
da República (Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.01) –
redação oferecida pela Comissão de Finanças em
seu Parecer nº 694.
2 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959 (nº 350-59 na Câmara), que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960, na parte referente ao Poder
Judiciário (Anexo nº 5) – redação oferecida pela
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 695.
3 – Votação, em primeira discussão, do
Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1959, que
acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 8.554, de
janeiro de 1946 (apresentado pelo Senador Victorino
Freire e outros Senhores Senadores), tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 562 a 564, de 1959,
das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
4 – Votação, em primeira discussão, do Projeto
de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera
dispositivos constitucionais referentes à localização
da Capital Federal a fim de possibilitar a sua
transferência para Brasília, tendo pareceres da
Comissão Especial; I – Sôbre o Projeto (nº 230, de
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do
artigo 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado do Sr.
Attílio Vivacqua); II – Sôbre o substitutivo de Plenário –
nº 507, de 1959, favorável, em parte (com voto em se-

parado do Sr. Senador Attílio Vivacqua).
5 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 109, de 1959 (nº 302, de 1959, na
Câmara), que isenta de Imposto de Consumo portas
de bronze adquiridas pela Basílica de Nossa
Senhora de Nazaré em Belém, Pará (incluído em
Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício,
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr.
Senador Lameira Bittencourt), tendo Parecer
Favorável, sob nº de 1959, da Comissão de
Finanças.
6 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 127, de 1959 (nº 4.169, de 1958, na
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito especial de Cruzeiros 3.000.000,00 para
atender a despesas com o campeonato Mundial de
Vela, da Classe Snipe, a realizar-se em Pôrto Alegre
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa
de interstício concedida na sessão anterior a
requerimento do Sr. Senador Daniel Krieger), tendo
Parecer Favorável sob nº 696, de 1959, da
Comissão de Finanças.
7 – Primeira discussão (com apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do
artigo 265 do Regimento Interno) do Projeto de Lei
do Senado nº 21, de 1956 (de autoria do Senador
Alencastro Guimarães), que fixa o valor ouro do
Cruzeiro e dá outras providências, tendo Parecer nº
644, de 1959, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela inconstitucionalidade.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 15
minutos.
Discursos pronunciados na Convenção Nacional
da União Democrática Nacional pelos candidatos dêsse
Partido à Presidência e à Vice-Presidência da República
no próximo pleito, que se publicam nos têrmos
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do Requerimento nº 413, de autoria do Senhor João em alguns casos, e até ao revés da minha vontade
Villasbôas e outros Senhores Senadores, aprovado expressa, lançou-me aos pleitos. Ainda há pouco
na sessão de 11 de novembro de 1959.
imaginava, – isento dos maiores encargos, – que já
me fizera quite com a Nação, e podia restituir-me à
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JÂNIO
família, à profissão, às obrigações menores.
QUADROS
Cumprira o dever como Deus e a consciência mo
indicaram. Nem bem, nem mal, – que não me posso
Senhor Presidente Deputado Magalhães Pinto, julgar, e, entendo que êsse juízo reclama, pela sua
Senhores representantes dos Partidos, Senhores natureza, perspectiva no tempo, – mas, no inteiro,
integrantes da Mesa, Senhores Convencionais.
contentamento de quem sabe que êsse dever foi
Justifiquem-me a emoção com a qual me
esgotado, até onde as energias lho autorizavam.
dirijo a esta Assembléia. Sou daqueles que as
Quis, porém, a Providência, cujos caminhos
pelejas e os sonhos udenistas beneficiaram de
forma direta, ao possibilitarem participação na vida surpreendem, que um mato-grossense, criado no
pública. No meu caso particular, mostrou-se perfeita Paraná e ex-Governador dos paulistas, viesse
a correspondência entre a pregação partidária e a apontado pelo clamor telúrico da nossa gente e pela
minha conduta cívica, Adotei, com ufania, nas generosidade dos dirigentes políticos, para disputar a
primeiras jornadas, a figura impoluta e corajosa do Chefia da União. Como contrapor, então, o meu
Tenente-Brigadeiro Eduardo Gomes. Mais adiante, interêsse ao da comunidade, quando a aceitação é,
encontramo-nos outra vez, a agremiação e eu, também, a de um desafio, para que se negue, por
quando me incorporei à campanha dêsse singular último ou se comprove, finalmente, a própria vivência
cidadão e soldado, que é Juarez do Nascimento da nossa democracia? Eis, no que implica a
Távora. Nunca presumi, sequer nos arroubos de convocação popular, ratificada pelas várias facções
moço, que me coubessem um dia, a honra e a e, entre elas pela dos Udenistas. Cumpre saber, de
responsabilidade de deter a confiança desta fato, se é ou não possível entre nós, o Govêrno
legenda, e conduzir-lhe a bandeira! Pois bem. nascido das urnas e, a um tempo, austero, rigoroso e
Neste passo, afirmo, solenemente, que a não justo. Para mim, não tenho dúvidas. Não creio nas
deixarei cair. Hão de socorrer-me as forças que o concessões demagógicas. Não creio na mentira das
passado glorioso, – no qual não se perdeu a honra promessas. Não creio nas vantagens do ilícito. Não
– e o presente de angústias, – no qual se conserva creio nos sufrágios da fraude. Não creio nos
a fé, emprestam àqueles que almejam servir à
desmaios da autoridade. Não creio no pensamento
Pátria. Com o auxílio do entusiasmo e o concurso
cortado. Não creio na incontinência orçamentária.
dos conselhos da U.D.N., a que se acrescem outras
Não creio na desordem administrativa. Não creio nas
legendas de alto valor, a afirmação não será havida
como temerária. Em muitos instantes, e por muitas soluções centralizadoras. Não creio na intolerância
vêzes,
acusaram-me
de
perseguir, das filosofias e das confissões. Não creio nas
atropeladamente, os postos eletivos, em delírio ditaduras de qualquer tendência. Não creio nos
ascensional. Repilo a increpação. Companheiros sindicatos violentados. Não creio na providência
sabem que, somente, o peso das circunstâncias, das espórtulas constrangedoras. Não creio
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no latifúndio anti-social. Não creio no tráfico das
influências. Não creio nos privilégios do arrepio
da lei. Não creio na farsa da intervenção nos
preços, com o desprezo da produção agônica.
Não creio na indisciplina que desmancha a
hierarquia e ofende a estabilidade dos governos.
Não creio na distorção da liberdade que se
demuda em licença. Não creio, enfim, no que se
vê ao nosso alcance e à nossa roda, como se
fora democracia, quando é a sua caricatura, a
sua cárie! Creio, sim, no império da Constituição.
Creio na nobreza da Magistratura Suprema.
Creio, na sentença dos Tribunais. Creio na
autenticidade das Casas Legislativas. Creio na
eficiência e na moralidade burocráticas. Creio na
moeda sadia, com a qual se pague a despesa
corrente e se amealhe o pecúlio do amanhã.
Creio no proletariado consciente. Creio na opinião
garantida pelas franquias e limitada pelos
códigos. Creio na Pátria que se desenvolve
harmonicamente, fraternalmente, sem a atitude
bifronte do pai e do padrasto. Creio na agricultura
e na indústria, que se justapõem e se completam
no progresso coincidente, permissivo dos
mercados interno e externo. Creio na livre
empresa, embora circunscrita pela vantagem da
comunhão. Creio na nossa maturidade, que nos
impõe caminhar pelo mundo sem tutelas ou
temores. Creio na defesa do nosso solo e, por
isso, na Petrobrás que é a sua melhor expressão;
na do nosso acervo espiritual e da nossa
soberania. Creio nos cuidados ao homem do
campo, e na integração das suas virtudes de
operosidade e inteireza à família nacional. Creio
na infância e na juventude, que a técnica e a
ciência protegerão e formarão para a nossa
perpetuidade.
Creio
na
fôrça
incoercível
do povo, manifestação da onipotência Di-

vina! Aí têm no que eu creio, e no que descreio.
Detenho-me.
Asseguro aos Senhores Convencionais que a
única inspiração a Impelir-me é a de, no embate
sucessório, examinar todos os aspectos básicos da
realidade pátria, o que farei na permanente
auscultação das populações, por todo o nosso
território. Não tenho inimigos nessa lide e nesse
propósito, que não sejam os inimigos da própria
República. Esse o plano em que pretendo conduzirme, e o único em que a opinião deseja a campanha,
porque a esclarece, porque a educa.
Já me chegam, vindas da sargeta, as
primeiras injúrias.
Concito os que as arremessam a que se
detenham na meditação do desserviço, que a
ninguém dá rendimento, mas, abre feridas que,
mesmo cicatrizadas marcam, indeIévelmente com
prejuízo para a concordância nos esforços – que
cumpre ser de todos, – de construção do País.
Exprimo, aqui, minha profunda gratidão
àqueles que me têm encorajado, e principio pela
minha mãe, pela minha espôsa, pela minha filha, a
prosseguir na tarefa a que, agora, ainda mais me
comprometo. Êsse agradecimento vai também
àqueles que de mim discordam e me censuram,
desde que com a indicação de novos rumos. Ouçoos com o mesmo zelo que empresto aos que me
proporcionam seu apoio, na minha concordância.
Conhecemos, pois, nossa jornada. Expressão
das instituições do sufrágio universal, representante
das camadas mais humildes, mais sofridas e, por
conseqüência, as legítimas do nosso povo, juro aqui,
Senhores
Convencionais,
empenhar-me
na
preservação dêsses valores, protegendo-os e
servindo-os, com lealdade e dedicação, integrais.
Sem ódio, nem tibieza, mas, com devotamente firme
estendo as mãos ao Brasil eterno, envaidecido

– 383 –
de tê-lo como terra. Há de permitir o Senhor Altíssimo
que, com os nossos sacrificios, com o nosso
entusiasmo, seja ele uma nação melhor, mais generoso
para aquêles que o receberam por berço ou que o
escolheram para a vida e para a morte. Edifiquemos.
assim, a República dos anelos dos seus formadores:
cristã, indivizível, equânime, próspera e democrática!
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEANDRO
MACIEL
Ainda sob a emoção da escolha do meu nome
para candidato da União Democrática Nacional à
Vice Presidência da República, de seio que as
minhas
primeiras
palavras
signifiquem
agradecimento aos meus valorosos correligionários
pelo gesto com que me distinguiram, exaltando a
minha humildade, ao buscar em mim o companheiro
do menor Estado da Federação para as honras e
responsabilidades de tão alta investidura.
Sem o contingente eleitoral que tanta valia
empresta às justas políticas dos nossos dias, mas,
graças, a Deus, com a autoridade que me sobra,
pelo devotamento e nela fidelidade à causa
democrática, trago, para aceitá-la as marcas de
todas as lutas do meu Partido por força da minha
identificação com o seu destino, assim nas horas de
luz como nos momentos de sombra, sempre vigilante
na preservação de sua unidade, que tem sido o
quebra-mar onde se rebentam todas as tentativas e
ameaças contra a Democracia em nossa Pátria.
Devo, ainda, assinalar, sob as mais nobres
inspirações do interêsse nacional, que a indicação do
meu nome, resultante inicial de uma convergência de
vistas e sentimentos dos meus queridos
correligionários do Norte e do Nordeste, trouxe,
desde logo, o claro sinal da vocação da UDN para
promover a unidade da Nação Brasileira, sem quebra
do sentido das distinções de sua geografia, rea-

firmando, desta forma, a tôdas as luzes da evidência,
que o primeiro artigo do verdadeiro credo
nacionalista é, e deverá ser, o da integração de
tôdas as regiões na grandiosa estrutura econômica,
moral e política de um Brasil único.
Em verdade, é como autêntico nordestino que
me sinto todo brasileiro. É pela consciência profunda
e sofrida dos dramáticos problemas de minha região,
que melhor se abrem aos meus olhos os têrmos e as
perspectivas do equacionamento harmonioso de
suas soluções.
Não serão as estreitezas do regionalismo, mas
a lúcida visão de todos os elementos integrantes da
nacionalidade, que poderá dar bases e diretrizes à
judiciosa política do desenvolvimento econômico do
País.
As chocantes diferenças de níveis de vida
entre as populações do Sul e as do Norte e
Nordeste, à medida que se agravam, põem em risco
o próprio parque industrial do Centro-Sul, por isso
que acabará por lhe faltar, como condição de
segurança e estabilidade de sua expansão, as
possibilidades de crescimento do mercado
consumidor interno.
A unidade nacional é o patrimônio que
temos de legar às gerações vindouras, como
realidade de um ideal comum, sob cuja influência
o nosso Partido sempre orientou seus
movimentos e deu grandeza às suas campanhas.
Dessa verdade posso dar testemunho. Sou
udenista da primeira hora, quando a nossa Casa
era ainda pequena e poucos se expunham ao
perigo de nela buscar abrigo para suas
atribulações cívicas.
Estive entre os primeiros que ergueram a voz
e agitaram o lenço branco para saudar em Eduardo
Gomes a mensagem da redemocratização do Brasil,
que ele nos trazia, grande como o dever e forte como
a esperança.
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Daí para cá a nossa caminhada veio
ganhando as proporções de uma peregrinação de fé,
oferecendo o registro dos nossos erros e dos nossos
triunfos sem jamais deixar dúvidas quanto ao fato de
havermos constituído um grande Partido que, se
outros benefícios não houvesse trazido ao Brasil,
bastaria, para engrandecê-lo e dignificá-lo, a
constância com que soube acudir às exigências do
bem comum, dando fiel cumprimento aos
compromissos democráticos,
O Brasil já deve muito à União Democrática
Nacional, graças às atitudes de independência, à
fidelidade republicana, à bravura, à generosidade, ao
desinterêsse, à dedicação à causa pública dos seus
homens representativos, em cuja vida sempre tive a
felicidade de encontrar para mim e para meus filhos
o confôrto das lições e o estímulo dos exemplos.
Filiados a um Partido que sempre militou na
Oposição, no interêsse de melhor govêrno para o
País, não somos saudosistas do poder nem
ousamos conquistá-lo a qualquer preço. A nossa
experiência da vida pública, traz cicatrizes de lutas
ásperas, de pelejas que abatem o ânimo dos fracos,
mas, nem por isso, deixamos de receber sempre,
mantendo o ritmo regular dos nossos corações, o
sopro generoso da compreensão e da solidariedade
humanas.
Não há dúvida de que foi a nossa união,
nacional e democrática, que nos preservou, e que
permitiu crescer para vencer.
Somos assim cada vez mais fortes, pesando
nas deliberações do País, como força ponderável da
opinião pública. É que os venenos da família e as
ciladas da astúcia dos nossos adversários nunca nos
encontraram desprevenidos, de modo a poderem
criar ressentimentos capazes de nos dividir e
conseqüentemente quebrar a nossa tradicional e
admirável linha de comportamento político e partidá-

rio. Ai de nós, ai do Brasil se o germe da desunião
lograsse fermentar em nosso seio. Seríamos
esmagados e assistiríamos, entre desesperados e
impotentes, à desintegração das instituições
democráticas e veríamos o País afogar-se no
pântano que oferece argila podre para o pedestal
dos ditadores.
Como é preciso distinguir para unir, as nossas
convenções, apresentam os tons da gama
democrática das idéias o que dá vigor e beleza às
nossas deliberações coletivas, que sempre tiveram
como pressuposto o direito de opinar.
Meus Senhores.
Os Partidos, tão malsinados e combatidos
pelos que não desejam organizar a liberdade política,
em têrmos de igualdade social, são as válvulas de
segurança do regime democrático. Por isso mesmo,
o dever indeclinável que nos impõe a luta pela
democracia consiste em procurarmos, por todos os
meios e recursos ao nosso alcance, resguardar as
agremiações partidárias dos riscos a que se acham
expostas, notadamente, em um país como o nosso,
em que os homens públicos experimentam, com
freqüência, a necessidade de fugir à terra para se
perderem nas nuvens de planos que antecipam ao
presente, com manifesta injustiça, os ônus do futuro.
Precisamos criar a mística do homem público
e, para tanto, devemos ensinar o povo a politizar as
suas ações, emprestando sempre seriedade à vida
pública.
Nas campanhas é costume pra meter-se o que
se não pode cumprir. A grande vítima das promessas
enganadoras já nos intranquiliza com os primeiros
sintomas do seu desespero. Falham-se projetos
lançados ao gôsto da fantasia demagógica. Aplicamse dinheiros públicos na execução de obras mal
planejadas ou executadas segundo planos
marginais, que não visam à promoção do bem
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comum, do bem.estar dos seus executores.
Sob o regime da irresponsabilidade, as
massas trabalhadoras pagam por preços altos as
suas privações. Precisamos, repito, agora mais do
que nunca, reabilitar o conceito do homem público,
assegurando-lhe através das atividades partidárias
bem dirigidas, as condições para que se afirme a sua
vocação política.
Só assim poderemos dar sentido e
alcance nacionais a realizações políticas e
administrativas
como
as
que
Juraci
Magalhães promove na Bahia, Cid Sampaio em
Pernambuco, Heriberto Hulse, em Santa Catarina,
Dinarte Mariz, no Rio Grande do Norte, Luiz Gar-

cia, em Sergipe e, finalmente, Carvalho Pinto, em
São Paulo, dando continuidade à obra de
seu eminente antecessor Governador Jânio
Quadros.
Nessa hora de decisão nacional, porque até
mesmo a descrença do povo encontra nessa
convenção razões de esperanças, o apelo às urnas
abre caminho à certeza de que o Brasil, elegendo
Jânio Quadros seu Presidente, entregará os seus
destinos a mãos seguras e probas, rapazes de
conduzi-los, com firmeza e patriotismo, descortino e
dignidade, à posição que a História lhes reserva,
pelo que vale a sua terra, pelo que significa a sua
gente.

164ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA EM 12 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

acham-se

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Venoso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Brasílio Celestino.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (58).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 58 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Quarto Secretário, servindo de
Segundo, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Segundo Secretário, servindo de
Primeiro, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
– Ns. 204 a 206, do Sr. Presidente da
República, restituindo autógrafos, já sancionados,
dos seguintes Projetos de Lei da Câmara:
– Nº 208, de 1958, que concede
a
pensão
especial
de
Cr$
3.000,00
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mensais a Francisca Philemon de Mascarenhas,
PROJETO DE LEI DÁ CÂMARA
viúva de Francisco de Assis Mascarenhas;
Nº 141, DE 1959
– Nº 91, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o (Nº 3.333-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
crédito especial de Cr$ 30.000.000,00 em favor da
Comissão de Desenvolvimento do Plenário de
Dispõe sôbre a edição da obra "Iconografia
Ibiapaba; e
das Serpentes do Brasil", do cientista Afrânio do
– Nº 85, de 1959, que incluí escolas
superiores
entre
os
estabelecimentos Amaral.
subvencionados pelo Govêrno Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Poder Executivo, por intermédio do
Ofícios
Instituto Nacional do Livro, promoverá a edição, nas
– Ns. 2.026, 1.993, 2.030 e 2.029, da Câmara línguas portuguesa e inglesa, da obra "Iconografia
dos Deputados, encaminhando autógrafos dos das Serpentes do Brasil", de autoria do cientista
seguintes Projetos de Lei da Câmara:
Afrânio do Amaral.
Parágrafo único. A edição será confiada a
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
emprêsa gráfica, no País ou no exterior, que
Nº 140, DE 1959
dispuser dos recursos técnicos indispensáveis à
(Nº 3.369-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) perfeita execução do trabalho, na conformidade das
indicações do próprio autor.
Art. 2º A edição será de dois mil exemplares,
Concede penado de Cruzeiros 5.000,00
no mínimo, dos quais o Instituto Nacional do Livro
mensais a Aderaldo Ferreira de Araújo.
entregará a metade ao autor, que dela disporá
O Congresso Nacional decreta:
livremente, distribuindo os demais às principais
Art. 1º É concedida a Aderaldo Ferreira de bibliotecas e instituições científicas no País e no
Araújo (o cego Aderaldo) a pensão especial de exterior.
Cruzeiros 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais,
Art. 3º Para cumprimento desta lei, é o Poder
como reconhecimento público e prêmio aos seus
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
trabalhos de divulgação do folclore nordestino.
Parágrafo único. A despesa com a pensão Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$
correrá à conta da verba orçamentária do Ministério 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
cruzeiros).
da Fazenda destinada aos pensionistas da União.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. publicação, revogadas as disposições em contrário.
A Comissão de Constituição e Justiça, de
As Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e Cultura e de Finanças.
Educação e Cultura e de Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 142, DE 1959
(Nº 2.655-E, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Reajusta o Regimento de Custas da Justiça do
Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Serão pagos em dôbro os
emolumentos, taxas, custas e percentagens,
constantes do Regimento de Custas aprovado pelo
Decreto lei nº 8.554, de 4 de janeiro de 1946, e art.
73 da Lei nº 1.301, de 28 de dezembro de 1950,
devidos aos serventuários da Justiça do Distrito
Federal, por todos os atos que praticarem, até
revisão geral da matéria, com a limitação, em todos
os casos, estabelecida no art. 73 citado.
§ 1º O disposto neste artigo estende-se aos
atos praticados por juízes e pelo Ministério Público.
§ 2º Terão os referidos serventuários direito,
também, ao seguinte:
a) a Cr$ 1,00 (um cruzeiro) por linha
manuscrita, datilografada ou impressa, que contenha
no mínimo quarenta letras;
b) os escrivões das Varas Cíveis de Registro
Público e de Família, a um mínimo de Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros) por ação ajuizada e à metade
dessa importância, por processo preparatório, e os
escrivões das Varas da Fazenda Pública a um
mínimo de Cruzeiros 200,00 (duzentos cruzeiros)
indistintamente por um ou outro ato;
c) a 1% (um por cento) nas arrematações em
praça ou leilão judicial, adjudicações, remissões,
licitações ou cessões de bens imóveis, móveis ou
semoventes, em cada auto, excluídos outros
emolumentos;
d) os oficiais do Registro Civil das Pessoas
Naturais, Registro de Títulos e Documentos,
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Regis-

tro de Interdições e Tutelas e Registro de
Protesto de Títulos, a um mínimo de Cr$ 60,00
(sessenta cruzeiros) por auto, averbação,
cancelamento,
registro,
apontamento,
arquivamento, transcrição, notificação, intimação
ou certidão, além da rasa;
e) os oficiais do Registro de Distribuição, por
distribuição a juízo ou cartório, retificação, baixa ou
visto para revalidação, a um mínimo de Cr$ 20,00
(vinte cruzeiros);
f) os contadores e partidores, a um mínimo de
Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros) por cálculo, conta,
partilha ou sôbre-partilha elaborada;
g) os avaliadores judiciais, nas execuções, nos
processos de falência e de concordata e nos de
desquite, terão direito às percentagens a que se
refere o nº 182, da seção XVI do Decreto-lei nº
8.554, de 4 de janeiro de 1948, calculadas sobre o
valor dos bens avaliados.
Art. 2º Do total dos emolumentos, taxas,
percentagens, ou custas, de qualquer espécie,
regulados na presente lei, exceto apenas a parte
arrecadada em selos, caberão aos escreventes
em geral – juramentados e auxiliares – 40%
(quarenta por cento) sôbre os atos que
praticarem e que lhes serão pagos juntamente
com o ordenado fixo dos padrões vigentes, a eles
atribuídos pela Lei de Organização Judiciária
(Decreto-lei nº 8.527, de 31 de dezembro de
1945), complementada pela de nº 1.301, de 28 de
dezembro de 1950, e Lei nº 2.745, de 12 de
março de 1956.
§ 1º Será facultada a convenção escrita entre
escreventes e titulares de Ofícios de Justiça, quando
inaplicável o imperativo dêste artigo e desde que
respeitada a base do rateio de 40% (quarenta por
cento) instituída, mediante os cálculos necessários e
aprovação do Corregedor.
§ 2º Os proventos e forma de pagamento aqui
regulados para os escreventes prevalecerão nos casos
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de férias e licenças, obedecidos os imperativos do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
§ 3º A parte variável e o padrão fixo, êste
sempre em equivalência aos valores alfabéticos ou
referências atribuídos aos demais funcionários
públicos serão pagos mediante fôlha de pagamento
assinada
pelos
interessados
e
remetida,
mensalmente, à Corregedoria de Justiça até o 2º dia
útil de cada mês, impreterìvelmente.
§ 4º Responderão os titulares de Ofícios de
Justiça perante o Corregedor, nos casos de
impontualidade ou infração dêste dispositivo, na
forma preceituada na legislação vigente.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições, em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 143, DE 1959
(Nº 787-B, de 1959; na Câmara dos Deputados)
Altera, sem aumento de despesa, a Lei nº
3.353, de 20 de dezembro de 1957.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Suprima-se no anexo da Lei nº
3.358, de 20 de dezembro de 1957, concernente
ao Plano do Carvão Nacional – Especificação das
Dotações – o nº 3 da alínea b do item 1 – Setor
Transporte:
3 – Construção de uma ponte rodo ferroviária
sobre o Rio Jacuí, entre Triunfo e São Jerônimo (Lei
nº 3.018, de 17 de dezembro de 1956) – Cr$
200.000.000,00.
Art 2º Acrescente-se ao item II do mesmo
anexo – Setor Mineração e Indústria – o seguinte:
II
–
1
–
Complementação
das
obras
correspondentes
à
primeira
etapa
(20.000
kw)
da
construção

da Usina Termelétrica de Candiota – Cr$
200.000.000,00.
Art. 3º Será celebrado um convenio entre a
Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional e
o Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro,
encarregado das obras da Usina de Candiota, para
que seja posta à disposição deste a importância
referida no art. 2º
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e
Finanças.
Ns. 132, 133 e 135, ainda da Câmara dos
Deputados, encaminhando autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 1959, que fixa a Despesa e
estima a Receita da União para o exercício financeiro
de 1960.
Anexo 4 – Poder Executivo.
Subanexos – dos Ministérios do Trabalho,
Indústria e Comércio; da Aeronáutica e da Saúde.
PARECERES
NS. 699 E 700, DE 1959
Nº 699, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 26, de 1959, que
modifica o art. 38 do Decreto-lei nº 20.931, de 11 de
janeiro de 1932, e dá outras providências.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Pelo presente projeto, que modifica o art. 38
do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932,
admite-se (art. 1º) que os massagistas,
devidamente habilitados. poderão ter gabinetes
legalizados em seu próprio nome, para aplicação
exclusiva de massagem manual, sem direito a uso
de
qualquer
aparelhagem
mecânica
ou
fisioterápica e ficando obrigados a submeter sua
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propaganda à aprovação da autoridade fiscalizadora.
Proíbe o projeto, de outro lado (§ 1º), aos
enfermeiros, optometristas e ortopedistas, a
instalação de consultórios para atender clientes, sob
pena de ser êsse material apreendido e remetido
para o depósito público, onde será vendido
judicialmente.
A aplicação de massagem, salvo casos de
urgência, só poderá ser realizada mediante
prescrição médica (§ 2º), sendo as infrações aos
dispositivos do art. 1º e seus parágrafos 1º e 2º
punida com o fechamento do gabinete e multa de
Cr$ 2.000,00 a Cr$ 5.000,00 estabelecida no art. 2º e
seu parágrafo único.
Os processos criminais previstos ou
decorrentes do projeto (art. 3º) terão lugar por
denúncia
da
autoridade
competente,
nas
Justiças do Distrito Federal, dos Estados e dos
Territórios, mediante solicitação da autoridade
fiscalizadora.
Estabelece o projeto, finalmente, (art. 4º), que
os massagistas submetidos a exame pelo Serviço
Nacional de Fiscalização da Medicina, uma vez
aprovados, serão automàticamente registrados
naquele Serviço, podendo exercer livremente a sua
profissão, fornecendo-se aos candidatos aprovados
e registrados um Certificado de Habilitação, o que
lhes dará o direito de exercer a profissão em
consultório próprio.
II. O artigo 38 do Decreto 20.931, de 11 de
janeiro de 1932, que a proposição modifica, proíbe
aos massagistas legalizarem consultório em seu
nome.
III. O autor do projeto, o eminente Senador
Fernandes Távora, por sinal, médico, justifica-o
devidamente, lembrando que a massagem, para ser
tecnicamente aplicada requer comodidade para o
paciente e o massagista, a fim de que possa o
paciente
auferir
os
benefícios
terapêuticos
proporcionados pela massagem, o que não é

possível em condições desfavoráveis ao paciente e
ao profissional".
IV. O assunto é, sem dúvida, interessante,
mas o exame de seu mérito é da alçada da
Comissão de Saúde Pública.
Do ponto de vista constitucional e jurídico, do
qual nos compete apreciar a matéria, nada há a
objetar, e, dêsse modo, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercicio e
Relator. – Menezes Pimentel. – Lima Guimarães. –
Milton Campos. – Rui Palmeira. – Jefferson de
Aguiar. – Attílio Vivacqua. – Argemiro de Figueiredo.
Nº 700, de 1959
Da Comissão de Saúde Pública, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 26, de 1959,
apresentado pelo Senador Fernandes Távora.
Relator: Sr. Miguel Couto.
O eminente Senador Fernandes Távora,
sempre atento nesta Casa aos assuntos médicos,
nos quais é provecto mestre, apresenta no projeto
em apreço interessantes providências de amparo à
legalização
dos
massagistas
devidamente
habilitados, assegurando-lhes o exercício da
profissão. Promove ainda o controle de seus
consultórios, limita-lhes suas ações dentro da
competência que lhes foi conferida pelas autoridades
competentes, estabelece multas às infrações e toma
todas as providências acauteladoras do exercício da
profissão.
O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça que aprova este projeto no seu aspecto
constitucional e jurídico, foi relatado pelo ilustre
Senador Daniel Krieger, que também o aprecia nos
seus objetivos médicos, de maneira perfeita, e não
temos dúvidas em subscrevê-lo.

– 391 –
Todavia desejamos pessoalmente reafirmar
que julgamos valioso e bem redigido êste projeto de
lei formulado pelo Senador Fernandes Távora,
especificamente cuidando de providências realmente
necessárias.
Na justificação que faz acompanhar o projeto
está perfeitamente caracterizada a profissão de
massagista, preservando seus direitos e deveres
para com os pacientes. Nada há que acrescentar
para deixar claro e explícita a necessidade dêste
projeto objetivando amparar a profissão de
massagista, ao mesmo tempo que defende os
pacientes que dela necessitam por conselho médico
e, por estas razões, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 9 de novembro de
1959. – Reginaldo Fernandes, Presidente. – Miguel
Couto, Relator. – Pedro Ludovico. – Fernando
Corrêa.
PARECERES
Ns. 701 e 702, DE 1959
Nº 701, de 1959
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 99 de 1959, (na
Câmara, nº 525-B, de 1959) que dispõe sôbre
declarações de aspirantes e Segundos-Tenentes da
Polícia Militar do Distrito Federal.
Relator: Sr. Caiado de Castro.
Pelo presente projeto, são consideradas, a
partir da conclusão do curso, sem direito a diferença
de vencimentos atrasados, as declarações de
aspirante a oficial dos Primeiros e SegundosTenentes da Polícia Militar do Distrito Federal
diplomados pela antiga Escola Profissional.
O projeto é de iniciativa do Poder Executivo,
tendo vindo ao Congresso acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Es-

tado da Justiça e Negócios Interiores, justificando a
medida.
A proposição se nos afigura acertada e justa,
e, assim pensando, opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 5 de novembro de
1959. – Jefferson de Aguiar, Presidente. – Caiado de
Castro, Relator. – Pedro Ludovico. – Fernando Corrêa.
– Zacharias de Assumpção. – Jarbas Maranhão.
Nº 702, de 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 99, de 1959.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O presente projeto estabelece que as
declarações de aspirantes a oficial, dos Primeiros e
Segundos-Tenentes da Polícia Militar do Distrito
Federal são considerados a partir da conclusão do
curso, sem direito à diferença de vencimentos
atrasados.
O projeto é oriundo de Mensagem do Poder
Executivo que, certamente, fêz preceder dos
necessários estudos e se assegurou de sua
exeqüilidade. Além disso, ao estudar a matéria, a
ilustrada Comissão de Segurança Nacional a
considerou "acertada e justa".
Trata-se, pelo exposto, de assegurar aos
militares em questão, que concluíram os respectivos
cursos e que sòmente muito depois foram
declarados aspirantes, a contagem de tempo
realmente prestado.
No que tange à competência da Comissão de
Finanças, impõe-se esclarecer, como, aliás, ficou
dito de início, que as providências determinadas no
projeto não darão direito à percepção de atrasados.
Em tais condições, nosso parecer é favorável.
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Victorino Freire,
Relator. – Taciano de Mello. – Fernandes Távora. –
Daniel Krieger. – Fausto Cabral. – Menezes Pimentel.
– Lima Guimarães. – Dix-Huit Rosado.
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PARECER
Nº 703, DE 1959

PARECER
Nº 704, DE 1959

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº
88, de 1959.
90, de 1959.
Relator: Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) do Projeto de Lei nº 88, de 1959,
considerando como de redação a emenda oferecida
pela Comissão de Finanças em seu parecer de 27 de
outubro próximo passado.
Sala das Comissões, em 12 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Sebastião Archer.
ANEXO AO PARECER
Nº 703, DE 1959
Redação Final do Projeto de Lei da
Câmara nº 88, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito
especial de Cr$ 5.500.000,00, destinado ao
pagamento de dívida contraída pela Liga Baiana
Contra o Câncer.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil
cruzeiros), destinado ao pagamento da dívida
contraída pela Liga Baiana Contra o Câncer, sediada
em Salvador, Estado da Bahia, com a construção,
aquisição de equipamento e manutenção do Hospital
"Aristides Maltez".
Art. 2º. O pagamento de que trata o art. 1º
será feito pelo Tesouro Nacional, através do
Ministério da Saúde, perante o qual se deverão
habilitar os credores devidamente credenciados pela
referida Liga.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Relator: Sr. Sebastião Archer.
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) do Projeto de Lei nº 90, de 1959, de iniciativa
da Câmara dos Deputados, que veio a esta
Comissão, apenas, para ser atualizado quanto à
época em que se realizou o Congresso a que se
refere.
Sala das Comissões, em 12 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Sebastião
Archer, Relator. – Ary Vianna.
ANEXO AO PARECER
Nº 704, DE 1959
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº
90, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
500.000,00 para despesas com o V Congresso
Nacional de Cirurgia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para despesas
com o V Congresso Nacional de Cirurgia realizado
de 20 a 25 de outubro do corrente ano, na Cidade de
Santos, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. O auxílio de que trata êste
artigo, será entregue à Diretoria da Seção Brasileira
do Colégio Internacional de Cirurgiões.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – No expediente há
pouco lido figuraram os Subanexos Orçamentários
para 1960 referentes aos Ministérios da
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Aeronáutica, da Saúde e do Trabalho, Indústria e
Comércio.
Já estando distribuídos os respectivos avulsos,
começará na próxima sessão a correr o prazo
regimental para apresentação, perante a Mesa, de
emendas a êsses subanexos. (Pausa).
Tem a palavra o nobre Senador Silvestre
Péricles, primeiro orador inscrito.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES (*): – Sr.
Presidente, nobres Senadores. Dizia Montesquieu,
que a justiça alteia sua voz, mas não pode fazer-se
ouvir em face do tumulto das paixões.
A expressão é um tanto desalentada; mas,
felizmente, a regra tem tido muitas e muitas
exceções – a justiça tem alteado sua voz e essa voz
tem-se feito ouvir.
Sr. Presidente, ocupo a tribuna para
novamente tratar da questão do idioma pátrio como
oficial nos congressos internacionais, principalmente
nos realizados no Brasil.
Li, no "Jornal do Comércio" de 11 do corrente,
considerações
do
Sr.
Peter
Frankel,
ou
nacionalizando o nome, Pedro Franco. Entre outras
coisas, diz haver malquerença, naturalmente de
minha parte, e que não lhe consta que, como eu
pretendia, fôsse Peter Frankel traduzível ou
abrasileirado para Pedro Franco.
Como pensa êsse homem! Que mentalidade!
Diz ainda que a questão da língua nacional é
pretexto pueril e destituído de qualquer resquício de
verdade.
Sr. Presidente, guiei-me por jornal que tem
reputação neste País e goza de bom nome. Foi "O
Globo" que noticiou não ser a língua portuguêsa oficial
no próximo Congresso de Câmaras Juniors. Tenho
minhas suspeitas sôbre o caso, principalmente
quando o Sr. "Peter" ou "Pedro" acrescenta:
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

"Em nome do Brasil e para resguardo dos
esforços que brasileiros leais estão promovendo por
devoção à própria Pátria, quero apelar para os
homens de responsabilidade para que não dêem
guarida a informantes feridos em seus interêsses
escusos."
Êsse Sr. "Peter" é até insolente, pois ou é "O
Globo" que tem interêsses escusos ou serei eu. Ora,
êsse cidadão – que não quer mudar seu nome
porque, diz êle, vem de pai para filho – tenho a
impressão, é judeu. Ignoro se de origem americana
do norte ou inglêsa.
Termina dizendo: "Não dê ouvidos a pessoas
suspeitas". Quer dizer, eu ou "O Globo" somos
suspeitos.
Imaginem,
Sr.
Presidente,
Senhores
Senadores, como está o País! É preciso pôr um
paradeiro nesse estado de coisas. Estriba-se, ainda,
o Sr. "Peter" ou "Pedro" na sua condição de
Presidente da Associação Comercial, como se
essa entidade fôsse responsável pela sua atitude.
Poderia ter chegado a êsse pôsto através de
meios escusos. É o que parece. Êsse cidadão
tem o desplante de dizer que a língua portuguêsa
já é oficial. A êsse respeito, não há
dúvida; li perante o Senado as publicações de "O
Globo".
Tenho em mãos o texto da carta que êsse
cidadão dirigiu ao ilustre Vereador Raul Brunini; nela
se afirma que a língua portuguêsa será usada; mas
não será oficial. A expressão "oficial" quer dizer
obrigatória, solenemente aceita, legítimas, legal.
Declara-se que será usada e para outras línguas
traduzida.
Esclareci, serenamente, que tanto em
Bruxelas como em Paris usei a língua portuguêsa e
foi ela vertida para outros idiomas. Não era oficial.
Quer dizer, a língua portuguêsa será usada para
versão. Não, Sr. Presidente, êsse "Peter" ou "Pedro"
está abusando...
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Quero que o Senado conheça a desfaçatez, a
petulância dêsse filho de gringo.
Sr. Presidente, há ainda na margem esquerda
da carta que escreveu, frases em inglês. Por que não
em francês, espanhol ou português? Estou muito
suspeitoso dêsse Sr. "Peter" ou "Pedro", talvez seja
uma forma de espionagem, que tem mil tentáculos.
Além disso, diz-se do comércio ou da indústria.
Quem sabe – e não desejo ferir os industriais ou
comerciantes – não é um dos tubarões dêste País?
É necessária uma sindicância em regra sôbre êsse
"Peter" ou "Pedro".
Outro fato interessante. Diz que tenho nome
grego – Péricles. Está se vendo sua insciência
lingüística. O nome Péricles é de origem grega, mas
já é vernáculo, brasileiro; vem do latim. Em latim, já
havia Péricles. Assim, fico cada vez mais
desconfiado dêsse Sr. "Peter" ou "Pedro".
Sr. Presidente, desejo acrescentar à minha
alocução fato interessante, merecedor outrossim de
consideração, noticiado pela "Última Hora".
O Deputado Fernando Sant'Ana, do Partido
Trabalhista Brasileiro, referiu-se ao manganês do
Amapá, questão, aliás, muito séria.
Ao tempo eu compunha como Ministro – e
ainda o sou – o Tribunal de Contas, e nêle deu
entrada o contrato sôbre a Estrada de Ferro do
Amapá. Em longas considerações, defendi para o
Brasil a posse da ferrovia, o que impediria o domínio
do Território pelos ser bidínhos anglo-saxões.
Sr. Presidente, não tenho ódio a estrangeiros,
quaisquer que sejam; ao contrário, sou-lhes até
fraternal, como o Brasil o é, sempre de braços
abertos para os receber, respeitados nossos
costumes, nossas leis.
O Deputado Fernando Sant'Ana, trabalhista, –
dizia, Sr. Presidente, fêz considerações muito justas
sôbre a questão do manganês.

Em poucas palavras, aludirei ao voto que
proferi a êsse respeito e que consta dos Anais da
Câmara dos Deputados, lido pelo Deputado João de
Farias.
Nesse voto, eu afirmava que, em qualquer
época, poderia ser anulado o contrato em causa.
Estão levando para os Estados Unidos todo o
manganês do Amapá, material estratégico,
ninguém o ignora. Daqui a tempos, o Brasil não o
terá mais. O mesmo ocorreu com o ouro de Minas
Gerais; foi-se todo embora. O Brasil ficou sem ouro.
Êsses americanos muito sabidinhos, levam o que é
nosso e, depois, vão dizer que estamos pobres. Está
meu voto transcrito nos Anais da Câmara dos
Deputados.
Apreciei muito o que disse o Deputado
Fernando Sant'Ana.
Também o Sr. Mário Tamborin-deguy tratou do
assunto e diz:
"Para estabelecer com certa rapidez êsse
escoamento de recursos, foi construída pelos
americanos uma estrada-de-ferro no Amapá, com
bitola mais larga que as usadas no Brasil. Segundo o
acôrdo desastroso firmado para entrega do
manganês, esgotada aquela riqueza, receberemos a
estrada-de-ferro, que não mais terá o que
transportar. A entrega dessa ferrovia que se tornará
imprestável quando a recebermos, serve de
argumento para que o minério seja pago por preço
inferior ao do mercado internacional...
Calcula o Sr. Fernando Sant'ana que a Serra
do Navio, em 20 anos, estará fìsicamente
transportada, como um pedaço muito rico do Brasil,
para algum lugar de estocagem de manganês na
América do Norte. Em Cuba, houve saque
semelhante. Os americanos já levaram para os
Estados Unidos todo o manganês cubano. Cuba hoje
compra minério à Costa do Ouro.
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Fidel Castro quando chegou já não encontrou
o manganês".
Sr. Presidente, lerei o final do meu voto, para
que o Senado faça idéia do que ocorre.
"Pràticamente, a União, ou melhor, o Govêrno
do Território do Amapá, receberá da Emprêsa, pela
entrega das jazidas de manganês, apenas quatro por
cento do valor do minério e um adicional de cinco por
cento, em cada tonelada que exceder de quinhentos
mil. Isso mesmo ocorrerá depois do pagamento do
empréstimo ao estrangeiro, na importância de 67
milhões e 500 mil dólares, indenizado com o minério
explorado, ao preço que os próprios monopolistas
alienígenas estabelecerem.
Nem mesmo no Brasil colonial, em benefício
do português e do nativo, se encontra tamanho
absurdo. A permissão de explorar as minas estava
adstrita ao quinto real, além de que os quintos
representavam apenas uma parte do regime fiscal;
havia mais os dízimos, os direitos das entradas, as
passagens dos rios".
Sr. Presidente, a citação que faço é do
historiador Capistrano de Almeida.
Prossigo:
"Daí o motivo preponderante de que a estrada
de-ferro, objeto do pedido de reconsideração em
exame, se fôsse Federal e não da Emprêsa, seria
um freio imprescindível a êsse absurdo".
Sr. Presidente, desejava eu que a estrada
pertencesse ao Patrimônio Nacional, a fim de que o
manganês ficasse sujeito à sua direção. Assim, no
entanto, não se entendeu; e a Estrada foi construída
com bitola mais larga que as usadas no Brasil.

Continuando meu voto, declarei:
"No livro "Brasil – 1948", do Ministério do
Exterior, à página 341, depara-se-me esta indicação:
"A Serra do Navio, no Amapá, recentemente
descoberta, tem valor ainda ignorado. O minério é
excelente, desempenhará notável papel no futuro,
pois dista apenas três mil milhas dos grandes
mercados americanos.
Êsse "notável papel no futuro", foi a entrega,
pura e simples, das nossas jazidas aos sabidinhos,
que nos acenam em troca com o desenvolvimento
dos recursos naturais daquela região...para êles".
Mais adiante, recordei palavras de Euclides da
Cunha, referindo-se ao nosso País:
"Não há exemplo mais típico de um progresso
às recuadas. Vamos para o futuro sacrificando o
futuro, como se andássemos nas vésperas do
dilúvio".
Assim terminei meu voto vencido:
"Em face do exposto, lógico e inevitável é
concluir que, preliminarmente, julgo nulo o contrato
em exame, e, quanto ao mérito, mantenho a decisão
recorrida, que lhe recusou registro.
E reproduzo, por fim, estas memoráveis
expressões de Rui Barbosa: "Uma das influências
mais escandalosas nesse podredoiro é a execução
dos orçamentos, a distribuição das graças
pecuniárias, a outorga das concessões, a
colaboração
dos
contratos
administrativos.
Contra êsse mal corroedor, a que tão
ocasionadas são as democracias, e que as
didaturas levam ao seu extremo, criou a Constituição
da República um tribunal: o Tribunal de
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Contas. Êsse tribunal tem cumprido o seu dever".
Sr. Presidente, desejo nesta oportunidade
lembrar ao Deputado petebista que convinha, para
clarear o assunto, verificar, no Tribunal de Contas, o
número de processos decorrente da entrega do
Amapá ao poderio estrangeiro.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Com todo o
prazer.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Em primeiro
lugar, estou inteiramente solidário com o protesto do
nobre colega, em relação ao artigo que acabou de
ler. Também li a publicação com verdadeira revolta.
Indignou-me a maneira com que o Sr. Peter Frankel
referiu-se a Vossa Excelência, Senador da
República, pelo simples motivo de haver ventilado,
da tribuna, questão muito séria: a de realizar-se, no
Brasil, determinado congresso no qual se permite
falar o português, mas cujos debates e conclusões
serão publicados em inglês, francês e espanhol. Em
segundo lugar, nobre Senador, declaro que
acompanhei, por fôrça de minha profissão, com
muito cuidado a questão do Amapá, como
acompanhei o trabalho do eminente Senador João
Villasbôas em várias Comissões de que faço parte, e
do problema também de Minas Gerais, dada a
reserva, criada. Quando V. Exa. proferiu êsse voto
no Tribunal de Contas, nós o lemos com muita
atenção para discutí-lo. Eu, pessoalmente, no final,
até discordei de V. Exa. porque a situação do Amapá
era de completo abandono. Certa feita, recebi a
missão de fazer um estudo da ligação do Norte do
Território do Amapá à parte Sul. No meio do caminho
abandonamos a viagem, porque não havia quem nos
quisesse acompanhar, tal era o receio de onças e
índios. Índio, não vi; onça, porém, havia em

quantidade. A questão foi a oportunidade que surgiu e
nos permitiu explorar o mineral que no Brasil existe
em abundância, tanto que havia luta entre o Norte,
Minas Gerais e Mato Grosso. No Conselho de
Segurança Nacional achamos de tôda conveniência a
exploração do manganês, no Amapá. O problema da
estrada-de-ferro que V. Exa. citou, também foi
levantado, e fui daqueles que reclamaram que,
justamente, quando todos os Estados do Brasil
padronizam as bitolas, no Amapá se construísse uma
ferrovia com bitola diferente das outras. O contraargumento dêles era o de que de maneira alguma
uma estrada-de-ferro no Norte do Amapá poderia ser
ligada depois ao Sul do Rio Amazonas. Êste o
problema. Não sei o porque da acusação dêsse
Deputado, aliás do meu Partido. Deve ser uma coisa
um pouco diferente, porque, nobre Senador Silvestre
Péricles, naquela ocasião éramos contra V. Exa.,
inclusive eu. Sabe V. Exa. a grande estima e
admiração que tenho por V. Exa. e os laços de
amizade que me ligam, inclusive à sua família. Mas
não gostei do seu voto. É um direito como outro
qualquer. Li seu parecer. Muito bom, como, de resto,
todos os pareceres de V. Exa.: patrióticos, revelando
sempre muita preocupação com os problemas
nacionais, mas, minha impressão, naquela época, era
a de que V. Exa. tinha sido um pouco exagerado.
Estava exigindo demais, quando precisávamos, de
fato, melhorar a situação do Amapá, que era de
extrema miséria. Sabe V. Exa. que os americanos
começaram a construir um aeroporto no Pará, mas
foram obrigados a abandoná-lo porque o impaludismo
matava todo mundo. Eu era Chefe do Estado-Maior.
Tivemos de mandar, para lá, uma Companhia. Mas,
no fim de poucos meses, voltou; – desde o
Comandante até o último soldado foram atacados de
impaludismo. De maneira que é interessan-
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te nos transportarmos àquela época. Recebi, do
irmão de V. Exa., meu querido e saudoso amigo
General Góis Monteiro, uma lição muito interessante,
uma das passagens do "velho Góis", como o
chamávamos, que honra e orgulha a qualquer
brasileiro. Estudávamos, na América do Norte, a
Guerra de Secessão, Estávamos no campo militar de
Gettsburg, o melhor campo preparado do mundo. O
conferencista encarregado de expor a questão,
Coronel, Professor Catedrático de História, falava
muito bem, em espanhol, e não passou uma palavra
despercebida. Fêz êle uma critica muito severa a um
chefe americano. Quando terminou a crítica, o
General Góis, com aquêle seu jeitão muito simples
que V. Exa, conhecia melhor que eu, e que o Senado
teve oportunidade de observar, aparentando sempre
ser um bôbo, quando, na verdade, era apenas um
homem muito simples, assim falou: Acontece que
hoje raciocinamos com a mentalidade de nossos
dias, quando dispomos do rádio, do telefone, de
avião. Naquele tempo, porém, nada disso havia, e o
que o General americano conseguiu, era o que
existia de mais moderno e perfeito, na época.
Considero-o, assim, sob êsse aspecto, inatacável".
Vossa Excelência há de compreender o tabu que se
levantava quando um Professor de História fazia
uma afirmativa e um jeca do Brasil o contradizia. Se
virmos o Amapá de hoje, depois da gestão do
Coronel Janary Nunes, descobriremos que Macapá
é uma grande cidade, como bem poucas há, no
interior do Brasil, com hospitais, escolas etc.
Entretanto, àquele tempo, nada disso existia. Eu
mesmo, certa vez, recebi a missão de ir à
Clevelândia. Lá passei quinze dias para mostrar
que soldado tinha de ser superior ao tempo e
podia ali viver sem ser atacado de paludismo.
Assim, se raciocinarmos com a mentalidade de dez
ou doze anos atrás, teremos de condená-lo. De-

vemos, porém, considerar que nada absolutamente
ali existia e, em conseqüência dêsse contrato,
grande parte do território brasileiro foi beneficiada.
Há mais: o manganês que está sendo retirado não
nos fará falta, pois dispomos de minas
abundantíssimas em Mato Grosso, cuja exploração é
dificultada justamente pela distância e pela falta de
transporte.
A parte de que o Brasil poderá vir ainda a
precisar, em Minas Gerais, já está reservada; a
outra, poderemos exportar, e quanto mais, melhor,
pois mais dólares virão para o nosso País. Alongueime demasiado no aparte a V. Exa. apenas para
mostrar que a coisa não é como se diz por aí.
Quanto ao ataque a V. Exa., francamente, dá-me
vontade de procurar saber sua procedência. É
possível que haja interêsses políticos contrariados.
Nós, naquela época, fomos contra V. Exa., pois V.
Exa. era passível de crítica, como dissemos ao velho
General Góis Monteiro, declarando que V. Exa.
estava agindo apaixonadamente, prejudicando-nos.
Disse, então, o General Góis que o seu irmão
sabia o que estava fazendo. Anos depois,
quando tudo começa a dar resultados, os dólares
chegando ao Brasil e a zona desenvolvida em
conseqüência dessa providência, V. Exa. é
covardemente acusado.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Não! Não
me acusam! Firmam meu ponto de vista.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Está certo;
firmam seu ponto de vista. Porém não estou frisando,
o aspecto daquela época, e sim o de hoje. Nós, que
acompanhamos o que aconteceu no Território do
Amapá, se não me falha a memória, de 1948 para
cá, sabemos da transformação extraordinária que ali
se operou, muito parecida com a de Goiás,
que de uma hora para outra muito progrediu.
Era o que queria dizer a V. Exa. Peço-lhe
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que desculpe por me ter alongado tanto.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Agradeço
muito o aparte com que me honrou o nobre Senador
Caiado de Castro.
Para mim é sempre satisfação ouvir a palavra
de V. Exa; é como um ensinamento.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Bondade do
nobre colega.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sou anfíbio
na tropa – militar e civil – pois servi dezenove anos
na Justiça Militar. Sinto-me muito bem ao ouvir os
militares.
Sr. Presidente, já abusei da paciência do
Senado.
OS SRS. CAIADO DE CASTRO E
ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não apoiado.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Terminarei
declarando que o Senhor “Peter” ou “Pedro” está
errado. Quanto à questão do Território do Amapá,
respeito muito o ponto de vista do nobre Senador
Caiado de Castro, mas continuo com meu ponto de
vista e com meu voto.
Estamos nesta Casa para esclarecer as
questões; da discussão sairá algo de proveitoso para
o País. Concluo com as mesmas palavras de
Montesquieu, embora modificadas: a Justiça alteia
sua voz, mas pode fazer-se ouvir mesmo no tumulto
das paixões. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Victorino
Freire, por cessão do nobre Senador Lameira
Bittencourt, segundo orador inscrito.
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente, reconheço-me homem cheio de
defeitos
e
com
algumas
qualidades
e,
entre estas, uma é constante: a da fidelida__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

de aos meus amigos, inclusive àqueles eminentes
brasileiros a quem servi em cargo de confiança.
Afastado, às vêzes, por singular divergência política,
nem por isso me sinto desobrigado de tomar-lhes a
defesa quando agredidos.
Foi o que aconteceu ontem no Estado do
Rio de Janeiro quando, em visita ao Diretório do
PSP, o Sr. Adhemar de Barros, não respeitando a
figura eminente do General Juarez Távora, que
se acha confinado em São Pedro da Aldeia, em
tratamento de grave moléstia que o acometeu,
agrediu sem calma e sem compostura o antigo
Ministro da Agricultura, de quem fui Oficial de
Gabinete. Ofendeu ainda a outros ilustres
brasileiros, depois de afirmar que era candidato à
Presidência da República e que não negociava
sua candidatura pela Presidência ou VicePresidência do Banco do Brasil.
Abro um parêntese: o Sr. Adhemar de Barros,
para apoiar o Senhor Christiano Machado, exigiu a
Pasta da Fazenda, a Presidência do Banco do Brasil,
empréstimos do Banco do Brasil e outras vantagens,
no que foi repelido pelo então General Eurico Gaspar
Dutra.
Em sua entrevista diz ainda:
“Informou também que, de outra vez, em 1955,
candidatou-se para impedir que o Brasil tivesse
como Presidente um segundo Jânio, o Marechal
Juarez Távora”.
Para finalizar, acrescentou:
“O Marechal Juarez Távora forma com os
Senhores Carlos Lacerda, Jânio Quadros e João
Neves da Fontoura um “quarteto” do diabo, um
quarteto que é a maldição do Brasil”.
Sr. Presidente, o Sr. Jânio Quadros, envolvido
em luta política, tem seus correligionários para
defendê-lo.
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O Deputado Carlos Lacerda, eminente
parlamentar e jornalista, também não necessita que
eu lhe tome a defesa.
Quanto ao Embaixador João Neves da
Fontoura, que não tem mandato, defendo-o, porque
foi um grande Ministro das Relações Exteriores.
Assim procedi quando S. Exa. sofreu rude agressão
partida dos porões da Casa Rosada, onde dominava
o Ditador Peron.
Farei a defesa do Marechal Juarez Távora,
porque servi a S. Exa. como Oficial de Gabinete e,
sob suas ordens, na Revolução. Ninguém, neste
País, é mais digno do que S. Exa. Podemos divergir
de suas opiniões, como venho fazendo desde o
advento da Constituição de 1946, quando fiquei ao
lado do Marechal Dutra, contra o Brigadeiro Eduardo
Gomes e, mais recentemente, ao apoiar o Sr.
Juscelino Kubitschek.
Sr. Presidente, venho lavrar um protesto
pessoal em nome dos homens de bem do Brasil.
O Sr. Adhemar de Barros não é uma vestal
nem cidadão cheio de virtudes, que lhe conferissem
autoridade para desferir ataque dessa natureza ao
Marechal
Juarez
Távora,
que
pode
ser,
polìticamente, pessoa desagradável, áspera, e sêca,
mas de honradez e grande espírito público.
Tôdas as vêzes que forem atacados o Marechal
Juarez Távora e os Srs. Mendonça Lima e José
Américo, aos quais servi, honrado pela confiança, em
seus gabinetes, acima dos deveres partidários, que não
estão em causa – e eu os cumpro fielmente e com
desenvoltura, porque não sou homem para recuar
quando tomo determinada decisão ou defendo a
bandeira do meu Partido – acima dos deveres
partidários, defenderei o amigo agredido.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com satisfação.

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Bancada da
União Democrática Nacional solidariza-se com V.
Exa. na defesa do eminente brasileiro Marechal
Juarez Távora.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço o
aparte com que me honrou o eminente Senador João
Villasbôas.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Dá
licença para um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com muito
prazer.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Vossa
Excelência fêz questão de ressalvar que falava em
seu nome pessoal. Permita-me, através dêste
aparte, acrescentar que se pode divergir
polìticamente do Marechal Juarez Távora...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Como tenho
divergido e continuo a divergir.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Também
divergia e continuo a divergir de S. Exa.
Provàvelmente, cada um de nós continuará seguindo
sua orientação partidária; mas, qualquer que seja a
divergência política que nos separe, não é possível
desconhecer, negar ou deixar de proclamar que o
Marechal Juarez Távora, homem de bem e autêntico
patriota, impõe-se ao respeito de todos os seus
concidadãos, sejam ou não seus correligionários. V.
Exa., embora falando em seu nome pessoal, está
traduzindo opinião que não é sòmente sua
mas da quase totalidade do bloco majoritário da
Casa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito grato
pelo aparte com que me honrou o eminente Líder
Senador Lameira Bittencourt.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou
informado de que, no início da sua oração, V. Exa.
disse que, no ataque ao Marechal Juarez Távora, o
Sr. Adhemar de Barros envolvera, também, as
personalidades de Jânio Quadros, Carlos Lacerda e
João Neves da Fontoura, cuja defesa o nobre orador
deixaria aos seus correligionários. Permita me V.
Exa. declarar que não irei à tribuna defender êstes
três ilustres brasileiros ligados à Oposição, porque
não reconheço no Sr. Adhemar de Barros categoria
para atacar brasileiro algum.
O SR. VICTORINO FREIRE: – De acôrdo com
V. Exa. Como declarei, se o Sr. Adhemar de Barros
fôsse homem de altas virtudes pessoais, uma vestal,
eu viria à tribuna argumentar. Não o é. Aliás, quando
informei alguns colegas de que, hoje, protestaria
contra
êsses
ataques,
alegaram
êles
a
desnecessidade do meu pronunciamento porque o
Sr. Juarez Távora teria a defesa da União
Democrática Nacional e de seu irmão, com assento
nesta Casa.
Sr. Presidente, tivesse o Marechal Juarez
Távora mais parentes e defensores, neste Plenário,
ainda assim me sentiria na obrigação, no dever de vir à
tribuna – e o faço com dobrada satisfação – protestar
contra os ataques que lhe dirige o Sr. Adhemar de
Barros. Tôda a Nação sabe que sou inimigo do Partido
Social Progressista, e o combato no Maranhão ou em
qualquer outra parte do Brasil. (Riso).
O SR. MEM DE SÁ: – Interrompo o nobre
colega para declarar que, neste ponto, não faz jus ao
meu aplauso. Entendo que o agressor não merece
nem o discurso de V. Exa., nem o tempo que
estamos perdendo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – De
acôrdo.
A
verdade,
porém,
é
que,
amanhã, não estaria eu isento dos ataques dos
meus adversários. Sabedores de minhas rela-

ções afetivas com o Marechal Juarez Távora,
alardeariam que eu só defendia, da tribuna, o
Marechal Eurico Dutra.
O SR. MEM DE SÁ: – A ofensa não atinge o
Marechal Juarez Távora.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente,
aproveito o aparte do nobre Senador Mem de Sá,
dizendo: o protesto fica feito. A Nação conhece as
glórias do agredido e a indigência mental do
acusador.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com todo o
prazer.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Falou V.
Exa. como amigo do Marechal Juarez Távora.
Nessa qualidade subscrevo, integralmente, as
palavras que acabou de pronunciar. Conheço o
Marechal Juarez desde o tempo de escola.
Considero-o, admiro-o e respeito-o, embora
estejamos, sempre, em campos opostos. Contra
êle lutei, de armas na mão, em várias situações,
tendo até, em determinada ocasião, chegado à
luta pessoal. Polìticamente sempre fomos
inimigos
e
parece
que
jamais
nos
harmonizaremos. Não se pode negar, entretanto,
que é homem honrado, que enobreceu e
glorificou o Exército e o Brasil; e contra quem
nada se pode dizer. Trago minha solidariedade a
V. Exa. e meu protesto contra as acusações a
êsse grande brasileiro.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Fica registrado,
Sr. Presidente, o aparte com que me honrou, no final
do meu discurso, o eminente Senador Caiado de
Castro. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador Mourão Vieira, terceiro orador
inscrito.
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O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
na semana passada, fazendo relato circunstanciado
da viagem que empreendi a sete Municípios do
Baixo Amazonas, traduzi minha inquietação a
respeito da distribuição de sementes de juta
naqueles Municípios. É que, Sr. Presidente,
exatamente nesta oportunidade, quando as águas
baixam e os rios descobrem as primeiras terras
aluviônicas, deve-se lançar a semente à terra para
que dela venha a produção.
Conforme disse, de vários Municípios, quatro
pelo menos, recebi reclamações de lavradores que
até àquela hora propícia para a semeadura não
haviam recebido as sementes desejadas.
Êsse cometimento, conforme soube, estava
entregue à Secretaria da Agricultura do Estado, ora
exercida por um homem do Sul, o Senhor Loris
Cordovil,
bancário
ilustre,
mas
profundo
desconhecedor da agricultura e, principalmente, da
agricultura difícil e incipiente daquela região.
Não mantenho relações pessoais com o ilustre
Secretário de Agricultura do Estado, não por me ter
desavindo com S. Sa., mas por não conhecê-lo. É de
pasmar que um homem como eu, que viveu tôda a
vida em constante contato com o Estado, não
conheça o Secretário da Agricultura da terra em que
nasceu! São coisas da época.
Levei à conta de desconhecimento de causa
do Sr. Secretário Geral da Agricultura do meu Estado
a falta de remessa dessas sementes para os
terrenos preparados para recebê-las.
Fiz minhas "demarches", tomei providências,
invoquei o auxílio do ilustre Líder da Maioria que vem
entrando no Plenário, para que me auxiliasse a
interceder junto ao Sr. Rubens de Lima, ilustre Diretor
do Instituto Agronômico do Norte, que – quero
dizer também de passagem – é um técnico, pro__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

fundo conhecedor do problema e da região, visto
como é natural da própria região, filho que é do
Acre. Acabo de receber dêsse ilustre técnico, meu
colega porque agrônomo também, um telegrama
que, antes de tranqüilizar, me enche de novas
apreensões. Desejo deixá-lo transcrito nos Anais,
para que se faça a história dêsse momento, e da
luta que se trava já agora não contra a natureza,
mas contra homens de coração empedernido, que
se vingam do eleitorado, no estômago de
habitantes de uma região. Desejo deixar transcrito
nos Anais êsse telegrama – repito – porque êle
define, naturalmente dentro da elevação dos seus
têrmos oficiais, tôda a angústia de uma região
que se vê privada da cultura do seu principal
produto, porque o Govêrno do meu Estado teima e
insiste em prejudicar aos agricultores, muitos dos
quais nem Partido têm, mas apenas não
concordam com as violências que ali se estão
praticando.
O telegrama, Sr. Presidente, é o seguinte:
"Senador Mourão Vieira – Senado Federal –
Rio.
226 Atenção nº 434. Cumpre-me informar ao
eminente amigo que o Instituto Agronômico já
remeteu ao Estado do Amazonas no corrente ano,
130 toneladas de sementes de juta. Tendo em
vista a produção regional de fibras de juta, aquela
cota de semente representa mais do dôbro das
necessidades do Estado do Amazonas. Sigo hoje
para Alenquer a fim de verificar a possibilidade de
atender a sugestão do amigo Senador no sentido
de fazer novas remessas de sementes para outras
entidades do Amazonas. Aproveito o ensejo para
reafirmar sincera amizade e enaltecer a vibrante
atuação do eminente amigo em defesa da
juticultura da região Amazônica. Atenciosas
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saudações. Rubens Lima, Diretor do Instituto
Agronômico do Norte".
Podemos, portanto, dividir o telegrama em
duas partes. A primeira, quando o Técnico do
Instituto Agronômico do Norte declara que já
remeteu para o Amazonas o dôbro das sementes
necessárias ao cultivo habitual; a segunda, de que,
não obstante, o Diretor do Instituto Agronômico vai
a Alenquer para saber da possibilidade da remessa
de novas quantidades para outras entidades do
Estado. Trata-se de funcionário de alta categoria –
Diretor do Instituto mas que, com certeza, não tem
prestígio suficiente, ou a autoridade necessária
para increpar o Govêrno do Estado do Amazonas
sôbre o que está fazendo das sementes. Esta
autoridade, porém, sobra a mim, como representante
do Estado, e é o que estou fazendo ao trazer ao
conhecimento do Senado e da Nação de como se
procede em minha terra em relação aos altos
interêsses de uma região, simplesmente porque o
Govêrno do meu Estado, usando e abusando de sua
autoridade, evita que chegue aos agricultores as
sementes necessárias ao cultivo da juta que é,
nesta hora, o maior sustentáculo da economia da
região.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito
bem.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente, fiz
um cálculo à última hora, pois o telegrama me
chegou há poucos momentos, pelo qual se verifica
que para as 130 toneladas de sementes de juta já
estariam atendidos 43.330 hectares, que dariam
64.995.000 quilos de fibra, quando tôda a produção
do Amazonas, incluindo a do Pará, ainda não
ultrapassou a casa dos 55 milhões...
Sr. Presidente, Senhores Senadores, o
telegrama do ilustre Diretor do Instituto Agronômico
me intranqüiliza!

Agora, não é a falta de sementes o que está
ocorrendo: é a má vontade, é a intransigência, é a
perseguição que estão imperando naquela região,
em detrimento dos sagrados interêsses do povo.
(Muito bem).
Sr. Presidente, fica, aqui, minha reclamação,
que dirijo, desta tribuna, diretamente ao Governador
do meu Estado: que se vingue dos seus adversários
frente a frente, mas não procure jamais, de forma
alguma, atingi-los por intermédio do sacrifício do
povo, porque êste nada tem a ver com nossas lutas
e tão pouco é responsável pelas nossas atitudes.
Sr. Presidente, o Governador do Estado do
Amazonas está desviando essas sementes não sei
para que fim. Ou, então, está deixando de utilizá-las,
prejudicando a produção do Estado, vale dizer, a
economia nacional;
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores
inscritos.
Sôbre a mesa, requerimento de informações,
que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 424, DE 1959
Solicita informações ao Poder Executivo,
através do Ministério da Fazenda, sôbre provimento
de cargos em comissão no Banco do Brasil S.A.
Senhor Presidente:
Venho requerer a V. Exa., nos têrmos do
Regimento Interno, sejam solicitadas, através do
Ministério da Fazenda, as seguintes informações ao
Banco do Brasil S.A.:
1) Como são feitos os provimentos dos cargos
em comissão, no Banco do Brasil S.A.?
2) Os Departamentos e as Carteiras dessa
instituição de crédito oficial são consultados quanto à
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indicação de funcionários para aquêles cargos?
de Requerimento do Sr. Senador Lino de Mattos,
Sala das Sessões, em 12 de novembro de aprovado na presente sessão).
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei
requerimento que vai ser lido.
a
discussão.
(Pausa).
É lido o seguinte:
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam a
REQUERIMENTO
Redação Final, queiram permanecer sentados.
Nº 425, DE 1959
(Pausa).
Está aprovada. Vai à sanção.
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Sôbre a mesa, outro requerimento que vai ser
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação lido.
para a imediata discussão e votação da Redação
É lido e aprovado o seguinte:
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 90, de
1959.
REQUERIMENTO
Nº 426, DE 1959
Sala das Sessões, em 12 de novembro de
1959. – Lino de Mattos.
Nos têrmos dos arts. 21, letra p, e 315, do
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento do
Regimento
Interno, requeiro dispensa de publicação
nobre Senador Lino de Mattos, que pede dispensa
para
a
imediata
discussão e votação da Redação
de publicação para discussão e votação imediata do
Final
do
Projeto
de
Lei da Câmara nº 88, de 1959.
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1959, independe
Sala
das
Sessões,
em 12 de novembro de
de apoiamento e discussão.
1959.
–
Fausto
Cabral.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Discussão única da Redação Final do Projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa).
de Lei da Câmara nº 88, de 1959, que autoriza o
Está aprovado.
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o
Em virtude da deliberação do Plenário, crédito especial de Cr$ 5.500.000,00, destinado a
passa-se, imediatamente, à votação da Redação pagamento de dívida contraída, pela Liga Baiana
Final.
Contra o Câncer (Redação oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 702, de 1959, e
Discussão única da Redação Final do submetida
à
deliberação
do
Plenário
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1959, que independentemente de inclusão em Ordem do Dia e
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério de dispensa de publicação em virtude de
da Saúde, o crédito especial de Cruzeiros Requerimento do Sr. Senador Fausto Cabral,
500.000,00 para custear despesas com a realização aprovado na presente sessão).
do V Congresso Nacional de Cirurgia (Redação
oferecida pela Comissão de Redação em seu
Discussão única da Redação Final, das Emendas
Parecer nº 701, de 1959, e submetida à deliberação do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959
do Plenário independente de inclusão em Ordem (nº 350-59, da Câmara), que estima a Receita e fixa a
do Dia e de dispensa de publicação em virtude Despesa da União para o exercício financeiro de
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1960, na parte referente à Presidência da República
(Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.01) – redação oferecida
pela Comissão de Finanças em seu Parecer
nº 694.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.01
– Presidência da República.
Nº 1

Nº 2 (CF)

1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos.
Acrescente se:
2) .....................................................
3) Despesas de qualquer natureza
com a execução de programas
regionais de abastecimentos,
no que se refere à assistência
técnica, elaboração de projetos,
especificações e orçamentos,
inclusive execução direta de
obras,
de
construção
de
mercados, feiras permanentes
e
outros
entrepostos
de

Cr$
gêneros
alimentícios,
em
colaboração com os Estados e
Municípios, e, bem assim
pagamento de pessoal eventual,
sujeito ao regime previsto na
Consolidação das Leis do
Trabalho, destinado a atender
aos serviços de administração,
fiscalização, auxiliares ou braçais
dos
mesmos
mercados,
mediante
escala
salarial
prèviamente
submetida
ao
Departamento Administrativo do
Serviço Público, correndo os
referidos pagamentos e demais
despesas à conta de itens
próprios constantes do Plano de
Aplicação
de
Recursos
aprovados, para o exercício, pelo
Presidente da República ............. 200.000.000

Cr$

4.01.02 – Encargos Gerais
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
3) Entidades Autárquicas.
2) Conselho Nacional de Pesquisas.
Onde se diz:
Cr$ 304.500.000.
Diga-se:
Cr$ 450.000.000.
Nº 3 (CF)
4.01.02 – Encargos Gerais
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
3) Entidades Autárquicas.
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Onde se diz:
3) Comissão Nacional de Energia
Nuclear ......................................

Cr$
500.000.000

Onde se diz:
Cr$ 25.000.000.
Diga-se:
Cr$ 35.000.000.
Nº 6

Diga-se:
3) Comissão Nacional de Energia
Nuclear ...................................... 1.250.000.00
Nº 4 (CF)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
3) Entidades Autárquicas.
Onde se lê:
1) Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística:
1) Conselho
Nacional
de
Estatística
(inclusive
Administração Geral do IBGE,
Inspetorias
Regionais
de
Estatística, Agências Municipais
de Estatística) ...........................
1) Conselho
Nacional
de
Estatística
(inclusive
Administração Geral do IBGE,
Inspetorias
Regionais
de
Estatística, Agências Municipais
de Estatística) ...........................

Cr$

500.000.000

560.000.000

Nº 5
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento
de programas, serviços e trabalhos específicos.
1) Secretaria Geral do Conselho de
Desenvolvimento (Decreto nº 38.744, de 1-12-1956).
Despesas
de
qualquer
natureza,
inclusive
elaboração de estudos, projetos e investigações
econômicas e sociais.

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
3) Entidades Autárquicas.
Onde se diz:
Cr$
2) Núcleo
de
Planejamento
Censitário ..................................... 25.000.000
1) Abono provisório – (Lei nº 3.581,
de 19-1-59) ..................................
2.345.000
2) Despesas de qualquer natureza
com O VII Recenseamento Geral
de 1960 ........................................ 300.000.000
Diga-se:
1) Despesas de qualquer natureza
com o o VII Recenseamento
Geral de 1960, compreendendo
distribuição de coleta dos
questionários,
codificação
e
apuração, e administração do
Serviço
Nacional
de
Recenseamento .......................... 754.000.000
O SR. PRESIDENTE: – A matéria volta à
Câmara dos Deputados.
Designo o nobre Senador Fernando Corrêa
para acompanhar, naquela Casa do Parlamento, a
tramitação das emendas do Senado.
Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959 (nº 350-59, da Câmara), que
estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício de 1960, na parte referente
ao Poder Judiciário (Anexo nº 5) – redação
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oferecida pela Comissão de Finanças em seu
Parecer número 695.

Nº 2

04.02.11 – Tribunal Regional Eleitoral do Pará
1.0.00 – Custeio
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Redação Final.
Onde se lê:
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis,
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
foros e despesas de condomínios
Está encerrada.
Onde se lê:
Cr$ 180.000.
Em votação.
Leia-se:
Os Senhores Senadores que a aprovam,
Cr$ 780.000.
queiram permanecer sentados (Pausa).
Está aprovada.
Nº 3
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
04.02.18 – Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Redação Final das Emendas do Senado ao Grande do Sul
1.0.00 – Custeio
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa
1.5.00 – Serviços de Terceiros
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis
1960 – Anexo 5 – Poder Judiciário.
Onde se lê:
Cr$ 360.000.
Nº 1
Leia se:
Cr$ 1.000.000.
5.04 – Justiça Eleitoral
Nº 4
04.02.11 – Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Despesas Ordinárias.
5.05 – Justiça do Trabalho
1.0.00 – Custeio
4.0.00 – Investimentos
1.1.00 – Pessoal Civil
4.1.00 – Obras
Onde se lê:
05) Justiça do Trabalho.
1.1.01 – Vencimentos
02) Tribunais Regionais do Trabalho e JCJ.
Cr$ 1.850.400.
08) 8ª Região.
1.1.15 – Gratificação de função Cr$ 28.800.
01) Para o Tribunal Regional do Trabalho.
Inclua-se:
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
4.1.01 – Estudos e Projetos
serviço
Cr$ 2.000.000
Cr$ 922.500.
4.1.02 – Início de Obras
Leia-se:
Cr$ 8.000.000
1.1.01 – Vencimentos
Total da Consignação
Cr$ 2.944.800.
4.1.00
1.1.15 – Gratificação de função
Cr$ 10.000.000
Cr$ 75.600.
Nº 5
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
5.05 – Justiça do Trabalho
Cr$ 1.181.850.
02) Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas
Acrescente-se:
de Conciliação e Julgamento da 7ª Região.
1.1.27 – Para pagamento de abono provisório
1.0.00 – Custeio
Cr$ 833.400.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
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1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis
Aumente-se para – Cruzeiros 726.000.
Nº 6 (CF)
5.01 – Supremo Tribunal Federal
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.14 – Salário-Família
Onde se diz:
Cr$ 720.000.
Diga-se:
Cr$ 800.000.
Nº 7 (CF)
5.01 – Supremo Tribunal Federal
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Onde se diz:
Cr$ 12.000.
Diga-se:
Cr$ 36.000.
Nº 8 (CF)
5.01 – Supremo Tribunal Federal
Onde se lê:
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Cr$ 140.000.
Leia-se:
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Cr$ 150.000.
Nº 9 (CF)
5.01 – Supremo Tribunal Federal
Onde se lê:
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros

1.5.05 – Serviço de asseio e higiene
Cr$ 350.000.
Leia-se:
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene
Cr$ 1.200.000.
Nº 10 (CF)
5.01 – Supremo Tribunal Federal
Onde se lê:
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Cr$ 500.000.
Leia-se:
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Cr$ 1.290.000.
Nº 11 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.05 – Salários de contratados
Inclua-se:
Cr$ 720.000.
Nº 12 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Inclua-se:
Cr$ 1.410.000.
Nº 13 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço
extraordinário
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Onde se lê:
Cr$ 50.000.
Leia-se:
Cr$ 80.000.

Nº 18 (CF)

Nº 14 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação
Onde se lê:
Cr$ 650.000.
Leia-se:
Cr$ 800.000.
Nº 15 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Onde se diz:
Cr$ 12.000.
Diga-se:
Cr$ 36.000.
Nº 16 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.06 – Sentenças Judiciárias
Onde se lê:
Cr$ 50.000.
Leia-se:
Cr$ 70.000.
Nº 17 (CF)
5.02 – Tribunal Federal de Recursos
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.02 – Automóveis de passageiros
Inclua-se:
Cr$ 800.000.

5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Onde se lê:
Cr$
09 – 1ª Auditoria da 3ª R.M .................. 1.152.000
15 – Auditoria da 7ª R.M ...................... 1.152.000
Leia se:
09 – 1ª Auditoria da 3ª R.M .................. 1.261.200
15 – Auditoria da 7ª R.M ...................... 1.261.200
Nº 19 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
Onde se lê:
Cr$
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M .................. 1.651.200
16 – Auditoria da 8ª R.M ...................... 1.152.000
Leia-se:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M .................. 2.371.200
16 – Auditoria da 8ª R.M ...................... 1.536.000
Nº 20 (CF)
5.03 – Justiça Militar
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
Onde se lê:
Cr$ 300.000.
Aumente-se para:
Cr$ 500.000.
Nº 21 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
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Onde se lê:
02 –
03 –
05 –
06 –
10 –
11 –
12 –
14 –

Onde se lê:

1ª Auditoria da Aeronáutica .......
2ª Auditoria da Aeronáutica .......
2ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
3ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
2ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
3ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
Auditoria da 4ª R.M. ...................
Auditoria da 6ª R.M. ...................

Cr$
300.000
250.000
250.000
300.000
300.000
300.000
250.000
250.000

Leia-se:
02 –
03 –
05 –
06 –
10 –
11 –
12 –
14 –

1ª Auditoria da Aeronáutica .......
2ª Auditoria da Aeronáutica .......
2ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
3ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
2ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
3ª Auditoria da 3ª R.M. ..............
Auditoria da 4ª R.M. ...................
Auditoria da 6ª R.M. ...................
Nº 22 (CF)
5.03 – Justiça Militar
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.13 – Pessoal em Disponibilidade
Onde se lê:
Cr$ 208.356.
Leia-se:
Cr$ 818.400.
Nº 23 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.14 – Salário-Família

414.600
414.600
414.600
414.600
492.000
492.000
350.000
350.000

04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
12 – Auditoria da 4ª R.M. ...................
13 – Auditoria da 5ª R.M. ...................

Cr$
108.000
99.000
78.000

Leia se:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
12 – Auditoria da 4ª R.M. ...................
13 – Auditoria da 5ª R.M. ...................

125.000
106.000
85.000

Nº 24 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
Onde se lê:
01 –
02 –
03 –
05 –
06 –
07 –
08 –
09 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
17 –

Auditoria de Correição ...............
1ª Auditoria da Aeronáutica ........
2ª Auditoria da Aeronáutica ........
2ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
3ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
1ª Auditoria da 2ª R.M. ...............
2ª Auditoria da 2ª R.M. ...............
1ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
2ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
3ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
Auditoria da 4ª R.M. ...................
Auditoria da 5ª R.M. ...................
Auditoria da 6ª R.M. ...................
Auditoria da 7ª R.M. ...................
Auditoria da 9ª R.M. ...................

Cr$
219.900
221.100
245.500
175.200
347.100
274.400
208.200
161.160
185.880
128.122
186.560
147.040
176.040
161.100
64.800
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18 – 1ª Auditoria da Marinha ..............
19 – 2ª Auditoria da Marinha ..............

Cr$
380.480
321.900

Leia-se:
01 –
02 –
03 –
05 –
06 –
07 –
08 –
09 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
17 –
18 –
19 –

Auditoria de Correição ...............
1ª Auditoria da Aeronáutica .......
2ª Auditoria da Aeronáutica .......
2ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
3ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
1ª Auditoria da 2ª R.M. ...............
2ª Auditoria da 2ª R.M. ...............
1ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
2ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
3ª Auditoria da 3ª R.M. ...............
Auditoria da 4ª R.M. ...................
Auditoria da 5ª R.M. ...................
Auditoria da 6ª R.M. ...................
Auditoria da 7ª R.M. ...................
Auditoria da 9ª R.M. ...................
1ª Auditoria da Marinha. .............
2ª Auditoria da Marinha. .............

564.480
787.536
789.552
634.752
777.168
518.760
392.832
327.888
283.824
256.464
450.720
239.472
284.832
474.984
224.208
774.000
689.544

Nº 25 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.01 – Superior Tribunal Militar
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
Onde se lê:
Cr$ 9.500.000
Leia-se:
Cr$ 11.281.680.

Nº 26 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
serviço
Onde se lê:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M. ...............
16 – Auditoria da 8ª R.M.....................

230.100
120.000

Leia-se:
04 – 1ª Auditoria da 1ª R.M. ..............
18 – Auditoria da 8ª R.M. ...................

914.760
273.360

Nº 27 (CF)
5.03 – Justiça Militar
03.02 – Auditorias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
Onde se lê:
01 –
02 –
03 –
04 –
05 –
06 –
07 –
08 –
09 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –

Auditoria de Correição ...............
1ª Auditoria da Aeronáutica .......
2ª Auditoria da Aeronáutica .......
1ª Auditoria da 1ª R.M. ..............
2ª Auditoria da 1ª R.M. ..............
3ª Auditoria da 1ª R.M. ..............
1ª Auditoria da 2ª R.M. ..............
2ª Auditoria da 2ª R.M. ..............
1ª Auditoria da 3ª R.M. ..............
2ª Auditoria da 3ª R.M................
3ª Auditoria da 3ª R.M. ..............
Auditoria da 4ª R.M. ..................
Auditoria da 5ª R.M. ..................
Auditoria
da
6ª

Cr$
151.200
216.000
295.200
216.000
216.000
216.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
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Nº 28 (CF)

Cr$
R. M...........................................

180.000

15 –

Auditoria da 7ª R. M...................

180.000

16 –

Auditoria da 8ª R. M...................

180.000

17 –

Auditoria da 9ª R. M...................

180.000

18 –

1ª Auditoria da Marinha.............

216.000

19 –

2ª Auditoria da Marinha.............

216.000

5.03 – Justiça Militar
03.01 – Superior Tribunal Militar
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.02 – Automóveis de passageiros
Inclua se:
Cr$ 1.200.000.
Nº 29 (CF)
5.04 – Justiça Eleitoral
01) Tribunal Superior Eleitoral.
Onde se lê:

Leia-se:

Cr$
Despesas gerais com eleições............. 40.000:000

01 –

Auditoria da Correição...............

421.200

02 –

1ª Auditoria da Aeronáutica.......

569.160

03 –

2ª Auditoria da Aeronáutica.......

623.160

04 –

1ª Auditoria da 1ª R. M..............

537.480

05 –

2ª Auditoria da 1ª R. M..............

541.040

Nº 30 (CF)

06 –

3ª Auditoria da 1ª R. M..............

541.050

07 –

1ª Auditoria da 2ª R. M..............

367.200

08 –

2ª Auditoria da 2ª R. M..............

367.200

09 –

1ª Auditoria da 3ª R. M..............

392.400

10 –

2ª Auditoria da 3ª R. M..............

367.200

Inclua-se nas
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
5.04 – Justiça Eleitoral

11 –

3ª Auditoria da 3ª R. M..............

367.200

12 –

Auditoria da 4ª R. M...................

367.200

13 –

Auditoria da 5ª R. M...................

367.200

Nº 31 (CF)

14 –

Auditoria da 6ª R. M...................

383.040

15 –

Auditoria da 7ª R. M...................

367.200

16 –

Auditoria da 8ª R. M...................

367.200

17 –

Auditoria da 9ª R. M...................

367.200

18 –

1ª Auditoria da Marinha.............

473.760

19 –

2ª Auditoria da Marinha.............

470.160

1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Tribunal Superior Eleitoral.
Onde se diz:
Cr$ 33.552.
Diga-se:
Cr$ 60.000.

Leia-se:
Despesas gerais com eleições........... 150.000.000

Cr$
01) Tribunal Superior Eleitoral.............. 5.424.480
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Nº 32 (CF)
Inclua se nas
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.631, de 191-1959)
04 – Justiça Eleitoral
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais

04.02.02 –
04.02.03 –
04.02.04 –
04.02.08 –
04.02.11 –
04.02.17 –
04.02.18 –

Amazonas............................
Bahia....................................
Ceará....................................
Maranhão.............................
Pará......................................
Rio Grande do Norte............
Rio Grande do Sul................

Cr$
12.720
76.320
12.720
25.440
12.720
63.600
38.160

Nº 34 (CF)

1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
04.02.01 – Alagoas.....................
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
04.02.02 – Amazonas.................
recortes
de publicações periódicas
04.02.03 – Bahia........................
Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal
04.02.04 – Ceará........................
Onde se diz:
04.02.05 – Distrito Federal.........
Cr$ 10.000.
04.02.06 – Espírito Santo...........
Diga-se:
04.02.07 – Ceará........................
Cr$ 24.000.
04.02.08 – Maranhão.................
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
04.02.09 – Mato Grosso.............
Onde se diz:
04.02.10 – Minas Gerais............
Cr$ 5.000.
04.02.11 – Pará..........................
Diga-se:
04.02.12 – Paraíba.....................
Cr$ 24.000.
04.02.13 – Paraná......................
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
04.02.14 – Pernambuco.............
Onde se diz:
04.02.15 – Piauí.........................
Cr$ 1.744.
04.02.16 – Rio de Janeiro..........
Diga-se:
04.02.17 – Rio Grande do Norte
Cr$ 24.000.
04.02.18 – Rio Grande do Sul....
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
04.02.19 – Santa Catarina..........
Onde se diz:
04.02.20 – São Paulo.................
Cr$ 4.500.
04.02.21 – Sergipe.....................
Diga-se:
Cr$ 24.000.
Nº 33 (CF)
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Onde se diz:
Inclua-se nas
Cr$ 2.214.
Despesas Ordinárias.
Diga-se:
Cr$ 24.000.
1.0.00 – Custeio
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco:
1.1.00 – Pessoal Civil
Onde se diz:
1.1.28
–
Gratificação
especial
para
Cr$ 480,00.
complemento de salário mínimo (Lei nº 3.531, de 19Diga-se:
1-59)
Cr$ 24.000:
04 – Justiça Eleitoral
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Rio
04.02
–
Tribunais
Regionais
de
Janeiro.
Eleitorais
Cr$
434.520
649.080
4.088.880
2.138.760
8.294.760
950.760
1.130.040
926.640
542.520
7.061.400
577.440
1.126.080
2.157.840
2.271.240
1.166.760
2.495.520
1.197.160
3.843.000
1.681.920
12.555.000
940.680
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1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
05) Justiça do Trabalho.
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento

Onde se diz:
Cr$ 2.500.
Diga se:
Cr$ 24.000.
Nº 35 (CF)
02 – Tribunais Regionais Eleitorais
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.04 – Auto-Caminhões, Auto-bombas,
Camionetas de Cargas e Auto-Socorro
13) Paraná.
Acrescente-se na Sub consignação
indicada...................................................

Cr$
750.000

Nº 36 (CF)
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais
14) Pernambuco.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.101 – Vencimentos
Onde se diz:
Cr$ 7.594.800.
Diga-se:
Cr$ 9.152.100.
Nº 37 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 191-1959)
05) Justiça do Trabalho.
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho
Cr$ 3.091.200.
Leia-se:
05.01 – Tribunal Superior do Trabalho
Cr$ 13.446.720.
Nº 38 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil

05.02.01 –
05.02.02 –
05.02.03 –
05.02.04 –
05.02.05 –
05.02.06 –
05.02.07 –
05.02.08 –

1ª Região.....................
2ª Região.....................
3ª Região.....................
4ª Região.....................
5ª Região.....................
6ª Região.....................
7ª Região.....................
8ª Região.....................

Cr$
5.061.600
6.840.000
3.996.000
4.082.400
2.932.200
2.304.000
1.195.200
1.076.400

1ª Região.....................
2ª Região.....................
3ª Região.....................
4ª Região.....................
5ª Região.....................
6ª Região.....................
7ª Região.....................
7ª Região.....................

21.250.425
16.575.840
7.395.360
7.131.600
6.169.680
5.232.960
2.780.640
2.780.640

Leia-se:
05.02.01 –
05.02.02 –
05.02.03 –
05.02.04 –
05.02.05 –
05.02.08 –
05.02.07 –
05.02.07 –

Nº 39 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 –

1ª Região................

Cr$
46.610.400

Leia-se:
05.02.01 –

1ª Região...................

53.114.400

Nº 40 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.14 – Salário-família
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 –

1ª Região........................

Cr$
1.230.000
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Leia-se:
05.02.01 – 1ª Região.........................
Nº 41 (CF)

Cr$
1.300.000

05.02.01 –

1ª Região......................

Cr$
11.172.000

Leia-se:
05.02.01 –

1ª Região......................

11.731.896

05 – Justiça do Trabalho
Nº 44 (CF)
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
Despesas Ordinárias.
05.02.01 – 1ª Região
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
1.1.00 – Pessoal Civil
Transformação
1.1.17 – Gratificação por prestação de serviço
05 – Justiça do Trabalho
extra-ordinário
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Cr$ 30.000.
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
Cr$
Subconsignações:
Aumente-se para...................................... 100.000
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação
1.0.00 – Custeio
Onde se lê:
1.4.00 – Material Permanente
Cr$ 1.240.000.
1.4.03 – Material Bibliográfico em geral, filmes
Leia-se:
etc. Cr$ 180:000.
Cr$ 1.740.000.
Cr$
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e
Aumente-se para..................................... 300.000 desinfecção
Onde se lê:
Nº 42 (CF)
Cr$ 170.000.
Leia-se:
Onde se lê:
Cr$ 293.000.
Despesas Ordinárias.
1.3.13
–
Vestuários,
uniformes,
1.0.00 – Custeio
equipamentos e acessórios, roupas de cama,
1.1.00 – Pessoal Civil
mesa e banho
1.1.22 – Gratificação pela participação em
Onde se lê:
órgãos de deliberação coletiva
Cr$ 206.000.
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Leia-se:
Juntas de Conciliação e Julgamento
Cr$ 266.000.
05.02.01 – 1ª Região 12.000.288
1.4.00 – Material Permanente
Leia-se:
1.4.03 – Material bibliográfico em geral;
05.02.01 – 1ª Região 17.600.352
filmes
Onde se lê:
Nº 43 (CF)
Cr$ 180.000.
Leia-se:
Onde se lê:
Cr$ 230.000.
Despesas Ordinárias.
1.4.05 – Materiais e acessórios para
1.0.00 – Custeio
instalações elétricas
1.1.00 – Pessoal Civil
Onde se lê:
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
Cr$ 100.000.
serviço
Leia-se:
05.02
–
Tribunais
Regionais
do
Cr$ 150.000.
Trabalho
e
Juntas,
de
Conciliação
e
1.4.12 – Mobiliário em geral
Julgamento
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Onde se lê:
Cr$ 1.200.000.
Leia-se:
Cr$ 1.650.000.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoal e
de suas bagagens
Onde se lê:
Cr$ 31.000.
Leia-se:
Cr$ 56.000.
1.5.02 – Assinatura de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Onde se lê:
Cr$ 61.048.
Leia-se:
Cr$ 18.928.
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Onde se lê:
Cr$ 170.000.
Leia-se:
Cr$ 220.000.
1.5.05 – Serviços de asseio e higiene; taxas
de água, esgôto e lixo
Onde se lê:
Cr$ 450.000.
Leia-se:
Cr$ 500.000.
1.5.06 – Reparos, adaptações recuperação e
conservação de bens móveis
Onde se lê:
Cr$ 203.000.
Leia-se:
Cr$ 253.000.
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e
de encadernação
Onde se lê:
Cr$ 120.000.
Leia-se:
Cr$ 340.000.
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas
postais
Onde se lê:
Cr$ 248.000.

Leia-se:
Cr$ 338.000.
1.6.00 – Encargos Diversos
Subconsignações:
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento
Onde se lê:
Cr$ 21.000.
Leia-se:
Cr$ 31.000.
1.6.04 – Festividades, recepções, hospedagens e
homenagens
Onde se lê:
Cr$ 10.000.
Leia-se:
Cr$ 20.000.
Despesas de Capital.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Onde se lê:
Cr$ 1.550.000.
Leia-se:
Cr$ 2.050.000.
Nº 45 (CF)
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Inclua se:
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes
Cr$ 120.000.
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas,
de viaturas e de aparelhos
Cr$ 120.000.
Nº 46 (CF)
05.02 – Tribunais Regionais do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.01 – 1ª Região
4.0.00 – Investimentos
4.2.00
–
Equipamentos
e
Instalacões
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Inclua-se:
4.2.02 – Automóvel de passageiro Cr$ 1.000.000.
4.2.03 – Camioneta de passageiros, ônibus,
ambulâncias e jipes Cr$ 800.000.
Nº 47 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.01 – Vencimentos
05) Justiça do Trabalho.
05.02.02 –

2ª Região.......................

Cr$
54.229.200

Leia-se:
05.02.02 –

2ª Região....................... 55.138.800
Nº 48 (CF)

5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Inclua-se:
1.5.01.....................................................
1.5.02.....................................................
1.5.03.....................................................
1.5.04.....................................................
1.5.05.....................................................
1.5.06.....................................................
1.5.07.....................................................
1.5.11.....................................................
1.5.12.....................................................

Cr$
50.000
100.000
20.000
150.000
430.000
160.000
250.000
133.500
5.000.000

Nº 50 (CF)
5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Inclua-se:
Cr$
1.3.02...................................................... 1.000.000
1.3.03......................................................
100.000
1.3.13......................................................
120.000
Nº 51 (CF)
5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
Inclua-se:
1.4.03........................................................
1.4.12........................................................

Cr$
160.000
800.000

Nº 52 (CF)
5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Inclua-se:
4.2.01 – Estudos e Projetos Cr$ 500.000.
Nº 53 (CF)

5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
6ª
Região
5.05 – Justiça do Trabalho
1.0.00 – Custeio
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da
1.1.00 – Pessoal Civil
3ª Região
1.1.10 – Diárias
1.0.00 – Custeio
Onde se diz:
1.6.00 – Encargos Diversos
Cr$ 40.000.
Inclua se:
Diga-se:
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento
C$ 75.000.
Cr$ 100.000.
Nº 49 (CF)
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Nº 54 (CF)

Nº 57 (CF)

5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis
Onde se diz:
Cr$ 510.000.
Diga-se:
C$ 1.400.000.
Nº 55 (CF)
5.05 – Justiça do Trabalho
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Inclua-se:
4.2.02 – Automóveis de passageiros Cr$
1.000.000.
Nº 56 (CF)
Onde se lê:
Despesas Ordinárias.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
foros e despesas de condomínio
05.02.03 – Tribunal Regional do Trabalho e
Juntas de Conciliação e Julgamento
05.02.08 –

8ª Região...........................

Cr$
780.000

Leia-se:
05.02.08 – 8ª Região
852.000
Tribunal Regional do Trabalho
da 8ª Região............................. 12.000
Junta de Conciliação e
Julgamento de Manaus..........
60.000

5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.04 – Salários de Mensalista
Inclua-se:
Cr$ 2.835.600
Nº 58 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.11 – Substituições
Cr$
Aumente-se a dotação para.................. 4.000.000
Nº 59 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de
19-1-1959)
Cr$
Aumente-se a dotação para................ 61.976.760
Nº 60 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas,
de viaturas e aparelhos
Aumente-se a dotação para....................

Cr$
200.000
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Nº 61 (CF)

Aumente se a dotação

5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
e acessórios, roupa de cama, mesa e banho
Cr$
Aumente-se a dotação para................... 1.000.000
Nº 62 (CF)

filmes

5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.03 – Material bibliográfico em geral;

Cr$
Aumente-se a dotação para...................... 150.000
Nº 63 (CF)

Cr$
60.000

Nº 64 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
radiogramas, porte postal, assinatura de caixas
postais

Cr$
700.000

Nº 65 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.02 – Automóveis de passageiros
Cr$
Inclua-se a dotação de........................... 1.200.000
Nº 66 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Aumente se a dotação para.....................

5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.04 Ferramentas e utensílios de oficina
Aumente-se a dotação para.......................

Para..........................................................

Cr$
900.000

Nº 67 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento
Aumente-se a dotação para.....................
Nº 68 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral

Cr$
180.000

– 419 –
Cr$
Aumente-se a dotação para ....................... 1.000.000
Nº 69 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
08.05 – 1º Tribunal do Júri
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento
Suprima-se a dotação de................................

Cr$
400.000

1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.00 – Gêneros de alimentação, artigos para
fumantes
Inclua-se a dotação de ...................................

Cr$
400.000

Nº 70 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
06.01 – Tribunal de Justiça
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e
despesas de emergência c/ bens imóveis
Aumente-a a dotação para .........................
Nº 71 (CF)
Justiça do Distrito Federal.
01) Tribunal de Justiça.
4.0.00 – Investimentos

4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.04 – Camionetas de carga
Cr$
Aumente-se a dotação para ......................... 800.000
Nº 72 (CF)
Justiça do Distrito Federal.
01) Tribunal de Justiça.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Aumente-se a dotação para .......................

Cr$
800.000

Nº 73 (CF)
5.06 – Justiça do Distrito Federal
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Juízo de Menores.
Eleva de Cr$ 10.000 – para Cruzeiros
24.000.
Nº 74 (CF)

06 – Justiça do Distrito Federal
06.08 – 2º Tribunal do Júri
1.0.00 – Custeio
Cr$
1.1.00 – Pessoal Civil
5.000.000
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço
extraordinário
Onde se diz:
Cr$ 50.000.
Diga-se:
Cr$ 200.000.
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Nº 75 (CF)
05.06 – Justiça do Distrito Federal
Inclua-se:
06.09 – Juízo de Direito Privativo das Execuções Criminais (20ª Vara Criminal)
Despesas Ordinárias
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Dotação
Variável
Cr$
150.000

1.1.117 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário ......................
Total da Consignação 1.1.00 ...........................................................

150.000

Material de consumo e de transformação .........................................
Artigos de expediente, desenho, ensino e educação .......................
Material de limpeza, conservação e desinfecção .............................
Combustível e lubrificantes ..............................................................
Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos ....

25.000
36.000
150.000
50.000

Total da Consignação 1.3.00 ............................................................

261.000

1.4.00 – Material permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral ...........................................................................

250.000

Total da Consignação 1.4.00 ............................................................

250.000

1.5.00 – Serviços de Terceiros .......................................................................
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação .................

30.000
12.000

Total da Consignação 1.5.00 ............................................................

42.000

1.3.00 –
1.3.02 –
1.3.03 –
1.3.04 –
1.3.05 –

1.6.00 –
1.6.01 –
1.6.10 –
1.6.17 –
1.6.23 –

Encargos Diversos
Despesas miúdas de pronto pagamento ..........................................
Serviços de caráter social e reservado ............................................
Serviço de Assistência Social ...........................................................
Despesas de qualquer natureza e proveniente de serviços de
diligência e investigações realizadas por determinação expressa
do Juiz da Vara das Execuções Criminais do Distrito Federal .........

150.000
60.000
50.000
600.000

Total da Consignação 1.6.00.............................................................

860.000

Total da Verba 1.0.00........................................................................

1.563.000

Total das Despesas ordinárias..........................................................

1.563.000
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Despesas Ordinárias
Dotação
Variável
Cr$
Despesas de Capital
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com bens imóveis....
Total da Consignação 4.1.00.........................................................................................
4.2.00 – Equipamentos e instalações
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos....................................................................................
Total da Verba 4.0.00..............................................................................
280.000
Total das Despesas de Capital...............................................................
280.000
TOTAL GERAL.......................................................................................
1.843.000

160.000
160.000
120.000

É o seguinte o projeto aprovado em primeira
O SR. PRESIDENTE: – A matéria volta à
discussão:
Câmara dos Deputados.
Designo o nobre Senador Ary Vianna para
PROJETO DE LEI DO SENADO
acompanhar, naquela Casa do Congresso, o estudo
Nº 17, DE 1959
das emendas do Senado.
Votação,
em
primeira
discussão,
do
Projeto de Lei do Se. nado nº 17, de 1959, que
acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 8.554, de
janeiro de 1946 (apresentado pelo Senador Victorino
Freire e outros Senhores Senadores), tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 562 a 564, de 1959,
das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 8.554,
de 4 de janeiro de 1946.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se às observações da seção V
da Tabela IV, Titulo IV, Titulo II, do Decreto-lei nº 8.554,
de 4 de janeiro de 1946, o seguinte: " Sôbre os títulos
resgatados em Cartório terá o Oficial, pela guarda das
importâncias depositadas, direito a um por cento (1%)
sôbre as mesmas, pago pelo respectivo obrigado".
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. de sua publicação. revogadas as disposições em
Os Senhores Senadores que o aprovam, contrário.
queiram permanecer sentados. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – O projeto voltará à
Está aprovado.
Ordem do Dia, oportunamente, para segunda discussão.

– 422 –
Votação, em primeira discussão, do Projeto de
Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera
dispositivos constitucionais referentes à localização
da Capital Federal a fim de possibilitar a
sua transferência para Brasília, tendo pareceres da
Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº
230, de 1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, §
5º do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em
separado do Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre o
substitutivo de Plenário nº 507, de 1959,
favorável, em parte (com voto em separado do Sr.
Senador Attílio Vivacqua).
O SR. PRESIDENTE: – O substitutivo foi
rejeitado na sessão ordinária de 3 do mês em curso.
Tem a palavra o nobre Senador João
Villasbôas, para encaminhar a votação.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, as
fôrças oposicionistas, desta e da outra Casa do
Congresso, vêm apoiando a iniciativa do Sr.
Presidente da República no sentido da transferência
da Capital Federal para o Planalto Central. Nesse
sentido concorremos com representantes da Câmara
e do Senado para a constituição da Comissão
Especial Mista desta nada a elaborar os projetos de
emenda constitucional referentes não só à
organização política, administrativa e judiciária de
Brasília, e transformação do atual Distrito Federal no
Estado da Guanabara.
Sr. Presidente, quando foi submetida ao
estado do Senado a Emenda Constitucional que
tomou o nº 1, concernente à organização política,
administrativa e judiciária da futura Capital da
República, recebeu na Comissão Especial, várias
emendas substitutivas.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

A Bancada Oposicionista não se conformou,
entretanto, com as alterações propostas e vem
embargando a votação do projeto, nos diferentes
dias em que tem sido submetido à consideração da
Casa. Justificávamos a nossa atitude, declarando
que tínhamos em vista introduzir no projeto ou nas
emendas modificações indispensáveis, seja no
sentido de manterem-se disposições constantes da
proposição primitiva, seja para incluir outras que
reputávamos de alto interêsse nacional.
Após discutirmos longamente a espécie, com
o Líder da Maioria e outros membros destacados de
sua Bancada, chegamos à conclusão de que a
Bancada da Minoria entende conveniente a votação
da Emenda à Constituição, nº 1, a fim de que não se
considere sua atitude como de oposição à
transferência da Capital da República para o Planalto
Central.
Incluíramos, no projeto primitivo, disposição
que determinava a permanência, no atual Distrito
Federal, pelo espaço de dois anos, do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Federal de Recursos,
atendendo, principalmente, à situação que se criaria
no País, durante o ano de 1960, quando se
realizarão as eleições para Presidente e VicePresidente da República.
Considerávamos, Sr. Presidente – e no
particular a Liderança da Maioria concordou com
nossas impugnações – de necessidade irremovível,
a permanência nesta Capital do Tribunal Superior
Eleitoral, com a composição atual, a fim de que não
houvesse, por um momento sequer, a paralisação
dos serviços da Justiça Eleitoral, imprescindíveis ao
bom caminhamento, à efetivação é à apuração do
pleito de 3 de outubro vindouro.
Todos sabemos que as atividades do T.S.E.
abrangem consultas, vindas de todas as partes do
território nacional, referentes ao processamento das
eleições, a distribuição de verbas, o registro de
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candidatos aos postos eletivos, a confecção e
distribuição de cédulas e, finalmente, a apuração dos
pleitos.
Assim, chegamos a entendimento, não só
neste como em outros pontos sôbre o que a
Oposição pleiteava fôssem introduzidos na Emenda
Constitucional relativa à organização da futura
Capital.
Sr. Presidente, sintetizamos êsses nossos
pontos de vista, síntese aceita pela Liderança da
Maioria e por todos os Membros da minha Bancada
por mim consultados. Estão êles assim redigidos:
"Ficou convencionado entre os Líderes da
Maioria e da Minoria que, aprovada a Emenda
Constitucional nº 1, de 1959, em primeira discussão,
por quorum superior a 42 votos, será apresentado
um Substitutivo, em 2ª discussão, assegurando-se
neste os seguintes princípios:
I – O Tribunal Superior Eleitoral permanecerá
no atual Distrito Federal, até a diplomação dos
eleitos no pleito eleitoral de 3 de outubro de 1960);
Essa disposição contém-se na Emenda
Substitutiva à Emenda nº 2, relativa à organização
do Estado de Guanabara. Desde logo, porém,
convencionamos que nenhuma alteração se
fizesse no art. 3º da Constituição Federal,
para o fim de autorizar-se a criação de futuros
territórios. Julgamos que devem permanecer as
normas ali traçadas, de modo que na divisão
administrativa do País continuem os Estados e
Territórios já existentes na data da promulgação da
Carta Magna de 1946.
Prossigo na leitura do documento:
"III – A Legislação Ordinária atenderá:
a) criação de sub-Prefeituras no Distrito
Federal;
b) O Prefeito nomeará e demitirá os subPrefeitos;

c) as Juntas de Conciliação e Julgamento do
Distrito Federal ficarão sob a jurisdição do Tribunal
Eleitoral do Trabalho da 1ª Região, enquanto não fôr
criado e instalado o Tribunal Regional da Trabalho
naquela região."
Sr. Presidente, havia eu, em nome da minha
Bancada, proposto à Liderança da Maioria que
permanecesse no atual Distrito Federal, ou seja, na
futura Capital do Estado de Guanabara, o Tribunal
Superior do Trabalho. Fi-lo tendo em vista que os
membros desse Tribunal são, por fôrça de lei,
substituídos pelos membros do Tribunal Regional da
Primeira Região do Trabalho. Defendíamos o
interêsse público e a estabilidade da Justiça, a fim de
que continuasse a situação atual até que os
interêsses nacionais determinassem a criação de um
Tribunal Regional na futura Capital.
Parece que as nossas intenções não foram
bem compreendidas pelos ilustres representantes da
Maioria, pois essa parte não logrou acolhida de seus
Líderes.
Não tínhamos outro intuito senão o de manter
a normalidade da vida judiciária trabalhista,
conservando assim, o Tribunal nesta Capital, ao lado
do Tribunal Regional, onde vai buscar os substitutos
para seus membros, a fim de que não ficássemos
nessa situação de, faltando número para os
julgamentos no Tribunal Superior do Trabalho,
localizado em Brasília, se tenha de mandar conduzir,
desta cidade para aquela, o substituto daquele
membro do Tribunal Superior.
Essa matéria é mais da conveniência
governamental que nossa; nessas condições,
concordei com a supressão feita na nossa
proposição pelo ilustre Líder da Maioria.
IV – Os funcionários do Legislativo e
do Judiciário que não puderem ser transferidos
para
Brasília,
por
causa
irre-
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movível, serão postos em disponibilidade, adidos ou
aproveitados nas repartições federais com sede na
cidade do Rio de Janeiro.
Procuramos, assim, Sr. Presidente, solucionar
a situação que está criada com a transferência da
Capital para Brasília, pois que quanto aos
funcionários do Executivo o Senhor Presidente da
República determinou fôsse aberto o voluntariado,
para que apenas se removessem para a futura
Capital aquêles que tivessem o desejo de ir servir na
nova Cidade.
Sr. Presidente, se êsse voluntariado pôde ser
aberto no corpo do funcionalismo administrativo – e
estou informado de que ao pedido de cinco ou sete
mil funcionários para servir em Brasília, acorreram
voluntários em número de dezessete mil – o mesmo,
entretanto, não pôde acontecer em relação aos
funcionários do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados, do Tribunal Federal de Recursos e do
Supremo
Tribunal
Federal,
porque
serão
compulsòriamente
removidos
para
Brasília,
juntamente com as Casas em que servem.
Daí haver a nossa Bancada pra posto a
solução sôbre a qual já havia conversado com o Sr.
Presidente da República e de S. Exa. obtido
aprovação. Estabelecida essa norma principal para
alteração do projeto, vindo êle assinado pelo Líder
da Maioria, Senador Lameira Bittencourt, pelo ViceLíder Jefferson de Aguiar, e tendo eu recebido
autorização da minha Bancada, juntamente com o
nosso Vice-Líder, Senador Rui Palmeira, assinei a
proposição.
Eis, assim, Sr. Presidente, como se justifica a
atitude que hoje toma a Bancada oposicionista desta
Casa, que até êsse momento votava "não" à emenda
referente à nova Capital. De hoje em diante passará
a votar "sim".
Combinamos
que,
aprovada
hoje
a
emenda,
tal
como
se
encontra
nesta
fase,
na
segunda
discussão
a

que deverá ser submetida lhe apresentaremos
subemenda, onde inscreveremos essas modificações,
sugeridas pela Oposição, e aceitas pela Maioria.
Sr.
Presidente,
penso
ter
justificado
plenamente a atitude que, nesta hora, assume a
Bancada oposicionista nesta Casa, (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jefferson de Aguiar, para encaminhar a
votação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para
encaminhar a votação (*): – Sr. Presidente, minhas
palavras são de enaltecimento à conduta que acaba de
adotar a Bancada oposicionista, liderada pelo nobre
Senador João Villasbôas, que vislumbrou, nas
pequenas modificações e sugestões lidas por S. Exa. a
via adequada à solução do problema da Reforma
Constitucional, relativamente à mudança da Capital,
preconizada e de terminada pela Constituição Federal.
A Maioria, antes de adotar a solicitação cordial
da Bancada oposicionista, consultou, é claro, o
eminente Líder do Partido Trabalhas ta Brasileiro, o
ilustre representante do Estado da Paraíba, o nobre
Senador Argemiro de Figueiredo.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Obrigado a Vossa Excelência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –...que com
ela concordou, bem assim outros eminentes
Senadores que compõem a Maioria parlamentar
nesta Casa do Congresso Nacional, igualmente
acordes.
A Maioria, que deseja, em tôda a tramitação
legislativa
e,
essencialmente,
na
Reforma
Constitucional adotar procedimento compatível com
os elevados interêsses da Nação, aceitou as
modificações divulgadas pela palavra brilhante do
nobre Líder João Villasbôas.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Sr. Presidente, o Senado Federal adotará o
procedimento que o documento lido enseja. Na
segunda discussão elaborarei substitutivo à Emenda
constitucional, consubstanciando o entendimento entre
as várias correntes políticas aqui representadas.
Congratulo-me com os eminentes Senadores
que representam, nesta Casa, os diversos partidos
políticos e os Estados da Federação, porque
chegamos a acôrdo para uma solução viável na
votação da Emenda Constitucional nº 1.
Está de parabens, por conseguinte, a Nação
Brasileira. (Muito bem ! Muito bem !)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda Constitucional nº 1.
Os Senhores Senadores que responderem
sim, aprovarão a Emenda; os que responderem não,
a rejeitarão.
Vai-se proceder à chamada.
Respondem à chamada e votam sim, os
Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Novaes Filho.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira,
Lima Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.

Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Souza Naves.
Saulo Ramos.
Irineu Bornbausen.
Daniel Krieger.
Guido Mondin. – (47).
Responde à chamada e vota não o Sr.
Senador:
Otávio Mangabeira.
O SR. PRESIDENTE: – Votaram "sim" 47
Senhores Senadores; e "não", 1 Senhor Senador.
O projeto foi aprovado. Voltará à Ordem do
Dia oportunamente.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr.
Presidente, peço a palavra, para declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para
declaração de voto, o nobre Senador Gilberto
Marinho.
O
SR.
GILBERTO
MARINHO
(para
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente,
tendo me pronunciado, sistemàticamente, contra a
Emenda Constitucional nº 1, de 1959, declaro
haver, agora, votado "sim", tão somente para
concorrer para a formação do "quorum" regimental
capaz de permitir a aprovação da proposição, de
forma a propiciar a apresentação, em segunda
discussão de substitutivo que consubstancie o
entendimento
entre
as
diversas
correntes
em que, sôbre a matéria, se dividiu a opinião
desta Casa. (Muito bem).
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
peço a palavra, para declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para
declaração de voto, o nobre Senador Attílio
Vivacqua.
O
SR.
ATTILIO
VIVACQUA
(para
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, meu
ponto de vista contrário à Emenda Constitucional nº
1, ,de 1959, já se acha expresso, no voto em
separado que emiti. Trata-se, realmente, de
divergências fundamentais. Em face, todavia, do
entendimento no sentido da apresentação de
substitutivo e desejando tão sòmente concorrer, com
meu voto, para a formação do "quorum" regimental,
faço declaração idêntica à do eminente Senador
Gilberto Marinho.
Espero, Sr. Presidente, na elaboração do
substitutivo os pontos de vista referidos não deixem
de ser considerados, a fim de ajustarmos a matéria
aos princípios constitucionais e, especialmente, aos
que dizem respeito ao regime democrático e
federativo. (Muito bem !).
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Declaro que
acompanho as declarações de voto dos Srs. Gilberto
Marinho e Attílio Vlvacqua.
O SR. PRESIDENTE: – As declarações de
voto dos nobres Senhores Senadores constarão da
Ata.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 109, de 1959 (nº 302, de 1959, na
Câmara), que isenta de Impôsto de Consumo portas
de bronze adquiridas pela Basílica de Nossa
Senhora de Nazaré, em Belém, Pará (incluído em
Ordem do Dia, em virtude da dispensa de interstício,
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr.
Senador Lameira Bittencourt), tendo Parecer
Favorável, sob nº....., de 1959, da Comissão de
Finanças.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, DE 1959
(Nº 302-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Isenta de Impôsto de Consumo portas de
bronze adquiridas pela Basílica de Nossa Senhora
de Nazaré, em Belém.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E concedida isenção de Impôsto de
Consumo para duas portas de bronze adquiridas
pela Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em
Belém, Estado do Pará, à Companhia Metalúrgica
Eberle S.A., de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.
Parágrafo único. As portas têm 3,80 m. de
altura, 1,89 m. de largura, 18 cm. de espessura e
pesam 4.120 quilos.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº
127, de 1959 (nº 4,169, de 1958, na Câmara), que
autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de
Cr$ 3.000.000,00 para atender a despesas com o
Campeonato Mundial de Vela, da Classe Snipe, a
realizar-se em Parto Alegre (incluído em Ordem do Dia
em virtude de dispensa de interstício concedida na
sessão anterior a requerimento do Sr. Senador Daniel
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Krieger), tendo Parecer Favorável, sob nº 696, de
1959, da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:

Primeira discussão (com apreciação preliminar
da constitucionalidade, nos têrmos do art. 265 do
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº
21, de 1956 (de autoria do Senador Alencastro
Guimarães), que fixa o valor ouro do cruzeiro e dá
outras providências, tendo Parecer número 644, de
1959, da Comissão de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
preliminar da constitucionalidade.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
Nº 127, DE 1959
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado. O projeto fica rejeitado, por
(Nº 4.169-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) inconstitucional.
É o seguinte o projeto rejeitado em primeira
Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito discussão, que vai ao Arquivo:
especial de Cr$ 3.000.000,00, para atender a
PROJETO DE LEI DO SENADO
despesas com o Campeonato Mundial de Vela, da
Nº 21, DE 1956
Classe Snipe, a realizar-se em Pôrto Alegre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros), para auxiliar o Clube ,dos Jangadeiros, de
Pôrto Alegre, nas despesas com o Campeonato
Mundial de Vela, da Classe Snipe, a ser realizado
nessa cidade, em 1959.
Parágrafo
único.
Esse
crédito
será
automaticamente registrado pelo Tribunal de Contas
e distribuído à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
no Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Projeto publicado no Diário do Congresso
Nacional, de 10 de novembro de 1959.

Fixa o valor ouro do cruzeiro, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O valor legal do cruzem ro é fixado na
relação de 91 cruzeiros para uma grama de ouro fino
de 100 por 100.
Art. 2º A emissão de papel moeda não poderá
exceder a um total igual a três vêzes o ouro metálico
mais os valores ouro de propriedade do Tesouro
Nacional.
Art. 3º Passam à responsabilidade do Tesouro
Nacional sendo nesta data encampadas tôdas as
emissões em circulação desde que somadas às
demais não excedam os limites fixados nesta lei.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Peço a palavra,
Sr. Presidente, para declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attilio Vivacqua, para declaração de voto.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para declaração
de voto) (*): – Sr. Presidente, votei contra a
declaração de inconstitucionalidade do presente
projeto.
Como salientei perante a douta Comissão de
Constituição e Justiça, o projeto tem por fim
estabelecer normas de Direito Financeiro. É uma
faculdade do Congresso, de acôrdo com o art. 5º,
alínea III, da Constituição. De sorte que não se
poderia confundir essa hipótese com a do art. 67,
parágrafo 1º, como fêz a douta Comissão.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa.
um aparte ?
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com muito
prazer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. tem
razão quando argúi, no que diz respeito à suposta
inconstitucionalidade do projeto em pauta.
O que a Constituição veda é, realmente, a
apresentação de projeto de lei que implique aumento
de despesa. Mas a Constituição não veda – e nem
poderia fazê-lo – projeto desse alcance, dessa
significação. Tem a proposição em mira estabelecer
nova política monetária no Brasil; e não poderíamos,
nesta e na outra Casa do Legislativo, ficar impedidos
de tomar iniciativa de tal transcendência. Pronunciome, neste momento, para declarar que estou de
pleno acôrdo com o ponto de vista que Vossa
Excelência está defendendo.
O SR. ATÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
não
poderia
ter
pronunciamento
mais
honroso, mais prestigioso que o do nosso
eminente colega que, trazendo aqui, sob
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

a égide de sua autoridade, sua opinião favorável à
tese que temos sustentado, V. Exa. colocou, numa
síntese muito segura, muito clara e muito precisa, o
problema da constitucionalidade do projeto.
Permito me, mais uma vez, advertir a Casa do
êrro e da inconveniência dessas interpretações
restritivas, que importam retirar ao Senado faculdade
indeclinável de iniciativas.
Sr. Presidente, é da índole e da tradição de
todo poder, preservar a sua competência. Entretanto,
infelizmente, se verificam, por vêzes, tais
interpretações, que são verdadeira auto-mutilação de
prerrogativas do Senado. Projetos desta natureza, de
interêsse nacional tão básico, nunca deveriam ser
trancados à sombra de uma hermenêutica jurídica,
incerta, não consolidada. Nós deveríamos, sim, tudo
facilitar para que viesse ao Plenário, a fim de que
sofressem debate sôbre o mérito e recolhessem o
concurso dos .competentes. Como acontece neste
instante, não temos oportunidade de receber essa
colaboração, que seria das mais preciosas.
Portanto, Sr. Presidente, eu me felicito
de ter contado com o valioso apoio sobremodo
expressivo do meu nobre colega Senador Sérgio
Marinho. E estimo que o Senado não deixe de
meditar sôbre o assunto, mesmo para que se
conserve numa linha de coerência da qual se tem
afastado.
Eu poderia citar aqui numerosos precedentes
em que a Comissão de Justiça e o Senado adotaram
critérios diferentes do que está seguindo neste
instante.
Assim, ficamos na expectativa de que a Casa,
com melhor reflexão estudará o art. 67, parágrafo 1º,
da Constituição, que está sendo uma espécie de
Cabo Bom do Senado, permitindo, desta forma, que
proposições desta ordem venham ao seio do
Plenário e sejam debatidas na sua substância, e não
desapareçam, como disse, no nascedouro. (Muito
bem).
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O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V.
Exa. constará da Ata.
Comunico que às 16 horas e 30 minutos, o Sr.
Manoel Pesa, Vice-Presidente do Senado do Peru,
virá a esta Casa, em visita.
Convido
os
Senhores
Senadores
a
cumprimentarem no gabinete da Vice-Presidência,
aquêle eminente parlamentar peruano.
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
recebi dos professôres do Colégio Estadual da Bahia
um memorial que já encaminhei ao Exmo. Sr.
Presidente da República, sôbre o território da
Antártida.
Lerei, a seguir, êsse memorial, para que figure
nos Anais da Casa a solicitação daqueles
Professôres, que têm à frente o emitente Catedrático
Nelson Souza Oliveira:
Excelentíssimo Senhor Doutor Juscelino
Kubitschek de Oliveira, M. D. Presidente da
República.
Saudações muito respeitosas.
O Departamento de Geografia do Colégio
Estadual da Bahia, aprovando, por unanimidade, a
opinião da Coleção Nelson de Souza Oliveira,
sintetizada na proposta de seu presidente e,
considerando que as previsões metereológicas e
climatológicas de todo o Brasil só poderão ser
aproximadas da realidade – o que seria grande
mente útil à Nação – se forem baseadas ou
construídas sôbre as observações cientificas obtidas
sem particularismo. na Antártida;
considerando que o Brasil é a maior potência
do hemisfério meridional, e, por conseguinte, a que
mais necessita dos resultados autênticos das
referidas observações;
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

considerando que o Brasil inadvertidamente,
jamais se interessou em possuir sequer uma
base na Antártida, onde já se encontram mais
de dez paises, muito mais dos quais do
hemisfério
setentrional.
Como
a
Rússia,
os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, o
Japão;
Vem solicitar a V. Exa., esclarecido paladino
da
Operação
Pan-Americana,
que,
na
impossibilidade de conseguirmos qualquer posição
nas terras geladas do sul, se digne colocar, viva e
decididamente, o Brasil ao lado das nações que
pugnam pela internacionalização e desmilitarização
da Antártida, idéia que, vitoriosa, constituirá
uma
pequena
amostra
do
super-Govêrno
internacional que, no futuro a Organização das
Nações Unidas haverá de estender, com o auxílio de
Deus, a tôda a Magna Civitas para honra e glória da
humanidade.
Que Deus guarde V. Exa. – Nelson de Souza
Oliveira, Presidente; Antônio Figueiredo, Felipe
Nery do Espírito Santo, Osvaldo Caetano de
Souza,
Elza
Guimarães
Santana,
Osmar
Gabriel Soares, Ivo Vellame, N. Macedo, Hilton
Pereira, Dalter Oliveira, Vivaldo Baltazar da Silveira,
e outros.
Êsse o Memorial, Sr. Presidente, que tive
ensejo de, em carta, encaminhar ao Exmo. Sr.
Presidente da República.
Há
poucos
dias,
tive
oportunidade
de ler excelente comentário publicado no jornal "O
Globo", tratando precisamente do território de
Antártida.
Seria proveitoso que a Comissão de
Relações Exteriores opinasse a êsse respeito. O
Brasil
não
deve
ficar
omisso.
Sabemos
que a Argentina e o Chile se encontram
reunidos, entre outros, com a Rússia Soviética, os
Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha, a
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França e o Japão, interessados nos estudos
científicos que realizam na Antártida, a respeito da
construção de bases.
Sr. Presidente, fica nos Anais do Senado o
Memorial dos Professôres do Colégio Estadual da
Bahia, que apresenta magnífica sugestão ao Sr.
Presidente da República. (Muito bem ! Muito bem !)
O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente,
peço a palavra para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Coimbra Bueno, para explicação pessoal.
O SR. COIMBRA BUENO (para explicação
pessoal) (*): – Sr. Presidente, aproveito a presença,
no recinto, do nobre Senador Mem de Sá, para
transmitir a S. Exa., bem como ao nobre Senador
Daniel Krieger, p convite do Govêrno do Estado de
Goiás, que põe à disposição dos ilustres
representantes do Rio Grande do Sul um avião
especial, para conduzi-los à região do Tocantins e
mostrar a êsses nobres representantes do Sul a
situação populacional do nosso Estado no Vale do
Tocantins.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço imensamente
o convite. Creio, Porém, que vão preciso de avião
especial. Prefiro um avião de carreira para não
onerar o Estado.
O SR. COIMBRA BUENO: – O Governador do
Estado tem para êsses casos, um serviço especial
de aviões, pequenos bi-motores para quatro
passageiros, dos mais modernos do País.
O SR. MEM DE SÁ: – Desculpe V. Exa.
Nesses aviõezinhos não viajo. Não quero avião
especial porque julgo despropositado; mas também
não viajo nesses aviões que dizem ser muito
seguros...Sou um pouco temeroso em matéria de
aviões. De qualquer forma, porém,
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

estou pronto a atender a qualquer convite, de
qualquer Estado, para qualquer assunto de interêsse
público. Digo mais: V. Exa. não precisava ter feito o
convite de público: se o tivesse feito particularmente
eu o atenderia com a mesma atenção e a mesma
solicitude.
O SR. COIMBRA BUENO: – Justifico o fato de
fazê-lo de público: Não pertenço ao mesmo Partido e
ao grupo do Governador do Estado e S. Exa. me
encarregou de fazê-lo da tribuna. Estou, portanto,
dando cumprimento à missão que recebi.
Quanto ao avião, informo a Vossa Excelência
que o Estado mantém um serviço especial para o
Norte, pois o nosso Estado é muito grande. São
modernos bi-motores que desenvolvem a mesma
velocidade que os aviões comerciais e oferecem
tôda a segurança.
O SR. MEM DE SÁ: – A linha vai do Rio ao
Vale do Tocantins?
O SR. COIMBRA BUENO: – Não, sai de
Goiânia. Para o Norte, V. Exa. terá à disposição
passagem nos aviões de carreira. Como naquela
região os aviões têm escala prefixada, ficará V. Exa,
com liberdade de marcar as escalas. Quanto à
garantia. posso assegurar, nobre Senador Mero de
Sá, que esta é bem maior que nos aviões de carreira
habitual.
O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega é um
pouco temerário e não me serve de exemplo. Tem
dado demonstrações disso, ainda recentemente
cometeu imprudência de que fui testemunha. Assim,
nessa matéria, V. Exa. não serve de modêlo. Seria
interessante, aliás, estender o convite a colegas de
outros Estados e não apenas ao do Rio Grande do
Sul.
O SR. COIMBRA BUENO: – Estou cumprindo,
prazerosamente, missão muito grata, que me foi
confiada pelo Exmo. Sr. Governador de meu Estado,
Dr. Feliciano Ferreira.
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Não compreendo
a razão dessa distinção.
O SR. MEM DE SÁ: – Por que apenas nós
dois?
O SR. COIMBRA BUENO: – Julgo que tenha
sido por causa do amor de Goiás pelo Sul, aliás,
temos realmente muitos interêsses em comum.
O SR. MEM DE SÁ: – Nobre Senador,
desejo adiantar que a ida a Brasília – se é essa a
intenção – pretendo fazer, mas num avião
comum, de carreira, quando desejar. Não me
levam assim no pealo.
O SR. COIMBRA BUENO: – Limito-me a
transmitir o desejo do Governador de meu Estado, tal
qual me foi autorizado, isto é, convidar os dois
ilustres representantes do Rio Grande do Sul para
conhecerem o Vale do Tocantins. Naturalmente,
teríamos oportunidade de sobrevoar Brasília, porque
com muita facilidade poderíamos colocar o avião
nessa rota.
O SR. MEM DE SÁ: – Compreendo
perfeitamente...
O SR. DANIEL KRIEGER: – Da minha parte,
agradeço o convite. Na oportunidade, usarei o avião
tão seguro, que tanto me tranqüiliza.
O SR. COIMBRA BUENO: – Também
agradeço os apartes pelos quais V. Exas. se
dignaram aceitar o convite.
Transmitirei ao Exmo. Sr. Governador do meu
Estado a aquiescência a essa visita ao Vale do
Tocantins, único objetivo, aliás, do convite. (Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão.

Designo para a de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 72, de 1959 (nº 974, de 1956,
na Câmara), que concede isenção de direitos de
importação
para
materiais,
máquinas
e
equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração
de Petróleo União S. A., Para a instalação de sua
refinaria de Capuava, no Estado de S. Paulo, tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 549 e 693, de 1959,
das Comissões: de Finanças e de Economia.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de 1958, (nº 4.760, de 1954, na
Câmara dos Deputados) que considera como ocorrida
em serviço a morte do Major da Aeronáutica Rubens
Florentino Vaz, para os fins de pensão, montepio,
meio sôldo e mais vantagens estabelecidas no Código
de Vencimentos e Vantagens dos Militares, tendo
Pareceres, sob números 484, 485 e 698, de 1959, das
Comissões de: Segurança Nacional, contrário, e
Finanças, favorável, nos têrmos do substitutivo que
oferece;
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade do substitutivo.
3 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 28, de 1957, (de autoria do Senador Lino
de Mattos) que modifica o Decreto-lei nº 3.651, de 25
de setembro de 1941, que dá nova redação ao
Código Nacional do Trânsito, tendo Pareceres
Contrários, sob ns. 215 e 656, de 1959, das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25
minutos.

165ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Meneses Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Fegueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

acham-se

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin (58).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que é sem debate aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Da Câmara dos Deputados sob ns.: 2.027,
2.022,
2.038,
2.024,
2.074,
encaminhando
autógrafos dos seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 144, DE 1959
(Nº 1.978-B, de 1956 na Câmara dos Deputados)
Concede isenção dos impostos de consumo e
de importação e de taxas aduaneiras para sinos e
acessórios destinados às igrejas do Mosteiro de São
Bento de Olinda e N. S. dos Prazeres, de Monte
Guararapes.

cluída a de previdência social, para 7.283 kg (pêso
bruto) de fitas de cobre laminadas a frio e
acondicionadas em rolos, importados da Alemanha,
consignados à Mitra da Arquidiocese de Pôrto Alegre
e destinados ao revestimento da cúpula da Catedral
Metropolitana dessa cidade.
Art. 2º A isenção abrangerá apenas as
mercadorias às quais se aplica o disposto no art. 73,
da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Economia e de Finanças.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção dos impostos de
consumo e de importação e de taxas aduaneiras, exceto
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
a de previdência para a importação de cinco sinos com
Nº 148, DE 1959
suas armações e instalação elétrica, pesando cêrca de
dez toneladas, procedentes da Fundição Petit Gebr,
(Nº 4.549-B-1958, na Câmara dos Deputados)
Edelbrock, Gescher, na Westfalia, Alemanha, a serem
desembarcados em Recife e entregues ao abade dos
Altera o limite da idade para permanência de
Beneditinos de Olinda e destinados às igrejas do oficiais dos Corpos de Saúde e de Intendência das
Mosteiro de São Bento e de Nossa Senhora dos Fôrças Armadas no Serviço Ativo.
Prazeres do Monte Guararapes, em Pernambuco.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
O Congresso Nacional decreta:
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 1º O limite de idade para permanência
dos oficiais dos Corpos de Saúde – quadros de
Às Comissões de Economia e de Finanças.
médicos, farmacêuticos, cirurgiões-dentistas e
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
veterinários – e de intendentes das Fôrças
Nº 145, DE 1959
Armadas no Serviço Ativo, previsto no art. 16 da
Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954, será
(N. 2.488-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) acrescido, a partir de 1 de janeiro de 1959, de 4
(quatro), 3 (três), 2 (dois) e 1 (um) anos,
Isenta de direitos aduaneiros e outros tributos respectivamente, para os postos de primeiro7.283 kg (pêso bruto) de fitas de cobre importadas tenente, capitão ou equivalente, major ou
equivalente e tenente-coronel médico ou
pela Mitra da Arquidiocese de Pôrto Alegre.
equivalente, quando se hajam inscrito nos cursos
O Congresso Nacional decreta:
de formação de oficiais de saúde ou de
Art.
1º
É
concedida
isenção
de intendência, ou em concursos, por fôrça de
direitos aduaneiros, de impôsto de consumo regulamentos ou leis vigentes até a data desta
e
de
quaisquer
taxas,
ex- lei, com idade superior a 32 (trinta e dois) anos.
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Art. 2º O limite de idade para permanência dos
oficiais do Quadro de Músicos Fuzileiros Navais no
serviço ativo será, a partir de 1 de janeiro de 1959:
para capitão-tenente, 58 (cinqüenta e oito) anos;
primeiro-tenente, 56 (cinqüenta e seis) anos; e
segundo-tenente, 54 (cinqüenta e quatro) anos.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Às Comissões de Segurança Nacional e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 141, DE 1959
(Nº 200-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Releva a prescrição em que incorreu D.
Francisca Pôrto de Sampaio para requerer à União a
reversão da pensão que lhe cabe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É relevada a prescrição em que
incorreu Francisca Pôrto de Sampaio para requerer à
União a reversão da pensão que lhe cabe, a partir de
8 de dezembro de 1937 a 30 de abril de 1952, no
montante de Cr$ 48.087,40, e que era percebida por
sua filha solteira, Celina Pôrto de Sampaio desde 3
de junho de 1933, data do óbito de seu pai, Luis José
Sampaio até o dia 8 de dezembro de 1937, em que
desposou Antônio Maria Rúbio.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 148, DE 1959
(Nº 67-C, de 1959, na Câmara dos Deputados)
de

Retifica,
10

sem ônus, a Lei nº
de
dezembro

3.487,
de

1958, que estima a Receita e lixa a Despesa da
Unido para o exercício financeiro de 1959.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 3.487, de 10 de dezembro
de 1958, que estimou a Receita e fixou
a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1959; é, sem ônus, alterada da seguinte
forma:
4.10 – Superintendência do plano de
Valorização Econômica da Amazônia.
Onde se lê:
10 – Goiás
2 – Prelazia Nullius de Pinheiro
11 – Maranhão
2 – Prelazia Nullius de Cristalândia
Leia-se:
10 – Goiás
2 – Prelazia Nullius de Cristalândia
11 – Maranhão
2 – Prelazia Nullius de Pinheiro
4.13 – Ministério da Agricultura.
11 – Departamento Nacional da Produção
Mineral.
Verba 3.0.00
Consignação 3.1.00
Subeonsignação 3.1.06
10 – Goiás
Onde se lê:
15 – Usina elétrica em Pilar para a usina
hidrelétrica de Hidrolândia.
Leia-se:
15 – Usina hidrelétrica de Hidrolina.
19.01 – Superintendência do Ensino Agrícola e
Veterinário (Despesas Próprias).
Subanexo 4.13 – Ministério da Agricultura
19.01 – Superintendência do Ensino Agrícola e
Veterinário (Despesas Próprias).
1.5.14 – Outros Serviços contratuais.
1) Ampliação das atividades didáticas das
Escolas:
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07 – Distrito Federal
Inclua-se o seguinte item, transferindo de
13) Minas Gerais, item 12:
3) Escola de Horticultura "Venceslau Belo",
Sociedade Nacional de Agricultura – 450.000.
13) Minas Gerais
Suprimam-se os itens 5, 6, 7, e 9, transferidos
para s/c.
3.1.03: o item 10, transferido para a s/c 3.1.17
e o item 12, transferido para (07) Distrito Federal.
20 – Rio de Janeiro
Suprimam-se o item 2, transferido para s/c
3.1.03
Onde se lê:
Total da Subconsignação 1.5.14 – 47.390.000
Total da Consignação 1.5.00 – 58.180.000
Total da Verba 1.0.00 – 324.837.700
Total das Despesas Ordinárias – 224.837.700
Leia-se:
Total da Subconsignação 1.5.14 – 40.850.000
Total da consignação 1.5.00 – 49.640.000
Total da Verba 1.0.00 – 318.297.700
Total das Despesas Ordinárias – 318.297.700
3.1.03 – Desenvolvimento da Produção
Incluam-se os seguintes itens:
13 – Minas Gerais
3) Despesas de qualquer natureza com a
ampliação das atividades didáticas, inclusive
honorários de professôres, mecanização da
lavoura, prosseguimento da instalação do
internato do novo pavilhão e respectiva
manutenção de 160 alunos, compreendendo
ainda aquisição de material escolar, de escritório,
de dormitório, de lavanderia, copa, cozinha,
gabinete dentário etc. da Escola Agrotécnica
"Diaulas Abreu" Barbacena Minas Gerais –
cruzeiros 1.500.000.
4)
Desenvolvimento
dos
trabalhos
e
prosseguimento
das
instala-

ções da Escola de Iniciação – Agrícola de São João
Evangelista – 800.000.
5) Despesas de qualquer natureza com a
ampliação das atividades didáticas da Escola
Agrotécnica "Diaulas Abreu". Barbacena – 440.000.
6) Despesas de qualquer natureza para
ampliação das atividades didáticas, inclusive honorários
dos professôres para a Escola Agrotécnica "Diaulas
Abreu", em Barbacena. – 1.500.000.
20 – Rio de Janeiro
2) Construção do Centro Social da Escola Nilo
Peçanha, em Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro –
500.000.
22) – Rio Grande do Sul
1) Despesas de qualquer natureza com o
Curso de Economia Doméstica da Escola
Agrotécnica de Alegrete – 1.000.000.
3.1.17 – Acordos.
1) Acordos estabelecidos pelo Decreto nº
22.470, de 20-1-47 para instalação e manutenção de
escolas destinadas ao ensino agrícola.
1) Escolas Agrotécnicas
21 – Rio Grande do Norte
Onde se lê:
1) Janduís – 3.000.000.
Leia-se:
1) Macaíba – Jundiaí – 3.000.000.
2) Escolas de Iniciação Agrícola.
13 – Minas Gerais
Inclua-se:
16) Inhaúma – 800.000
Onde se lê:
Total da Subconsignação 3.1.03 – 139.950.000
Total da Subconsignação 3.1.17 – 34.900.000
Total da Consignação 3.1.00 – 315.850.000
Total da Verba 3.0.00 – 505.800.000
Total da Despesa de Capital – 544.650.000
Leia-se:
Total da Subconsignação 3.1.03 – 136.690.000
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Total da Subconsignação 3.1.17 – 35.700.000
Total da Consignação 3.1.00 – 322.390.000
Total da Verba 3.0.00 – 512.340.000
Total da Despesa de Capital – 551.190.000
Consignação 1.6.10.
Subconsignação 1.6.13.
Onde se lê:
2) Continuação e ampliação dos trabalhos etc.
– 9.610.000.
Leia-se:
2) Continuação e ampliação dos trabalhos etc.
– 9.610.000
3.0.00
3.1.00
3.1.17
1) Acordos estabelecidos etc.
2) Escolas de Iniciação Agrícola
13 – Minas Gerais
Suprima-se o nº 4) Salinas – 2.000.000
(Em conseqüência, o total do item 2 ficará
reduzido a cruzeiros 89.600.000).
3) Escolas Agrícolas.
13 – Minas Gerais
Acrescente-se o nº 2) Salinas – 2.000.000
(Em conseqüência, o total do item 3 ficará
elevado a 24.700.000.

2) Inspetoria São João Bosco para as Escola
Agrícolas – 1.500.000.
Leia-se:
07 – Distrito Federal
Inspetoria São João Bosco, para as Escolas
Agrícolas – 3.000.000.
Subvenções Extraordinárias
22 – Rio Grande do Sul
Onde se lê:
Colônia de Pescadores Z-3 – São José do
Norte.
Leia-se:
Colônia de Pescadores Z-2 – São José do
Norte.
4.14 – Ministério da Educação e Cultura
04 – Conselho Nacional do Serviço Social
2.0.00
2.1.00
2.1.02
24 – Santa Catarina
Onde se lê:
Federação Catarinense de Desportos.
Leia-se:
Federação
Catarinense
de
Desportos
Universitários.
09.04.02 – Divisão de Orçamento (Encargos
Gerais).
Adendo A
2.0.00
2.1.00
Subvenções ordinárias
2.1.01
Onde se lê:
7) Outras entidades.
06 – Ceará
Onde se lê:
União Agrícola Carvalhense de Nova Russas.
59) Equipamento e obras de emergência na
25 – São Paulo
Faculdade de Filosofia "Auxiliam de Lins" – São Paulo.
Associação Rural de Cruzeiro.
Leia-se:
Leia-se:
59) Equipamento e obras de emergência na
06 – Ceará
Faculdade "Auxilium" de Filosofia, Ciências e Letras
União Beneficente Carvalhense
de Lins – São Paulo.
25 – São Paulo
21 – Diretoria do Ensino Superior.
Associação Comercial, Industrial Agro3.0.00
Pecuária de Cruzeiro – Cruzeiro.
3.1.00
Onde se lê:
3.1.17
7) Outras entidades.
1) Acordos com os seguintes etc.
07 – Distrito Federal
Onde se lê:
1) Escola Agrícola e Profissional do Instituto
02 – Alagoas
São Francisco de Sales – 1.500.000.
6) Escola de Enfermagem de Alagoas.
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16 – Paraná
Leia-se:
12) Faculdade de Direito de Ponta Grossa.
Sociedade dos Amigos do Progresso de Pedra
13) Faculdade de Farmácia e Odontologia – Branca, para a sua Escola de Artesanato,
Curitiba.
Leia-se:
Adendo D
02 – Alagoas
6) Escola de Auxiliares de Enfermagens de
Fundo Nacional do Ensino Médio
Alagoas – Maceió.
16 – Paraná
12) Faculdade Estadual de Direito de Ponta
Onde se lê:
Grossa.
02 – Alagoas
13) Faculdade Estadual de Farmácia e
Ginásio Elio Lemos – Piasse bussu.
Odontologia de Ponta Grossa.
Ginásio N. S. de Lourdes do Pilar
06 – Ceará
Adendo A
Estabelecimento Rui Barbosa – Fortaleza.
Subvenções Ordinárias
Sociedade dos Educadores de Acopiara (para
o Ginásio).
07 – Distrito Federal
07 – Distrito Federal
Onde se lê:
Patronato da Divina Providência.
Lar de Ubirajara.
13 – Minas Gerais
Leia-se:
Colégio Rui Barbosa – Lojinha.
Lar de Ibirajara.
Ginásio de Cruzília – Cruzília.
Adendo B
Ginásio Municipal de Alvinópolis – Alvinópolis.
Ginásio São João Batista – Pirapora
Subvenções Extraordinárias
14 – Pará
Prelazia de Óbidos para o ensino medio.
07 – Distrito Federal
16 – Paraná
Onde se lê:
Escola Técnica de Comércio do Instituto
Lar de Ubirajara
22 – Rio Grande do Sul
"Violber" – Curitiba
Juvenato São José – Pôrto Alegre.
17 – Pernambuco
Sociedade Beneficente São Jorge – Rio Grande.
Ginásio Municipal de São Bento do Una – São
Leia-se:
Bento do Una. – 100.000.
07 – Distrito Federal
Ginásio Municipal Santo Cristo – São Bento do
Lar Ibirajara.
Una
–
100.000.
22 – Rio Grande do Sul
Ginásio São Bento do Una – São Bento do
Juvenato São Jorge, pertencente à Sociedade
Beneficente Cruzeiros de São Francisco – (Pôrto Una – 250.000.
Alegre) – Cotiporã – Veranópolis.
Instituto Profissional Bom Pastor – Garanhuns.
Centro Espiritualista Reino de São Jorge – Rio
20 – Rio de Janeiro
Grande.
Instituto Iguaçuano de Ensino – Nova Iguaçu.
25 – São Paulo
Adendo C
Escola
Técnica
de
Comércio
–
Pindamonhangaba.
06 – Ceará
Ginásio e Escola Normal Particular São José –
Onde se lê:
Valparaíso.
Escola de Artesanato – Pedra Branca.
Ginásio Municipal de Barretos – Barretos.
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Leia-se:
02 – Alagoas
Ginásio Elio Lemos de França – Piassabussu.
Ginásio Nossa Senhora do Pilar – Pilar.
06 – Ceará
Ginásio Rui Barbosa – Fortaleza.
Associação dos Educadores de Acopiara, para
o Ginásio.
07 – Distrito Federal
Ginásio Divina Providência.
13 – Minas Gerais
Ginásio Rui Barbosa – Lajinha.
Ginásio Paroquial São Sebastião – Cruzília.
Ginásio Municipal Pio XII – Alvinópolis.
Ginásio e Escola Técnica de Comércio São
João Batista – Pirapora.
14 – Pará
Colégio São José, de Óbidos, na Prelazia dos
Óbidos.
16 – Paraná
Escola Técnica de Comércio do Instituto
Kolber – Curitiba.
17 – Pernambuco
Ginásio Municipal Lenita Fontes Cintra – São
Bento de Una – 450.000.
Instituto Profissional – Garanhuns.
20 – Rio de Janeiro
Ginásio Iguaçuano de Ensino – Nova Iguaçu.
25 – São Paulo
Escola Técnica de Comércio Doutor João
Romeiro.
Sociedade
Civil
de
Ensino
–
Pindamonhangaba.
Leia-se:
Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos –
Passos.
4.20 – Ministério da Saúde
10.06 – Serviço Nacional de Doenças Mentais
2.0.00
2.1.00
2.1.01
Onde se lê:
1) Governos Estaduais.
4) Hospital Nossa Senhora da Saúde, Caxias
do Sul, Rio Grande

do Sul, para construção do pavilhão de psiquiatria –
1.000.000.
Leia-se:
7) Outras entidades.
I) Hospital Nossa Senhora da Saúde, Caxias
do Sul, Rio Grande do Sul, para construção do
pavilhão de psiquiatria – 1.000.000.
3.0.00
3.1.00
3.1.01
Onde se lê:
5) Para prosseguimento da construção do
Hospital Regional de Alienados, em Santa Maria,
diretamente ou mediante convênio com a
Universidade do Rio Grande do Sul – 3.000.000.
Leia-se:
5) Para prosseguimento da construção do
Hospital Regional de Alienados, em Santa Miaria,
diretamente ou mediante convênio com a Universidade
do Rio Grande do Sul ou com a Associação
Santamariense Pró-Ensino Nacional – 3.000.000.
10-11 – Serviço Nacional de Tuberculose
2.0.00
2.1.00
2.1.01
7) Outras entidades.
Onde se lê:
4) Prosseguimento etc.
Leia-se:
4) Prosseguimento da construção do Hospital
Regional de Tuberculose, mediante convênio com a
Universidade do Rio Grande do Sul ou a Associação
Santamariense Pró-Ensino Superior, em Santa Maria
do Rio Grande do Sul – 3.000.000.
Adendo A
Subvenções Ordinárias
22 – Rio Grande do Sul
Onde se lê:
União de Caridade Nossa Senhora das Graças
– General Câmara.
Leia-se:
Hospital de Caridade Nossa Senhora das
Graças – General Câmara.
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Adendo B
Subvenções Extraordinárias
Onde se lê:
21 – Rio Grande do Norte Liga Jardinseridoense
Contra a Tuberculose – Natal – 450.000.
Leia-se:
21 – Rio Grande do Norte
Liga Jardinseridoense Contra a Tuberculose –
Jardim do Seridó – 450.000.
Adendo G
Combate à Lepra
Onde se lê:
06 – Ceará
Preventório Santa Clara, para filhos de
leprosos – Fortaleza.
Ginásio e Escola Normal Particular São José,
para a Associação Educativa São José – Valparaíso.
Ateneu Municipal (Ginásio e Escola Técnica
de Comércio – Barretos.
4.17 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Adendo B
Subvenções Ordinárias
13 – Minas Gemais
Onde se lê:
Educandário N. S. Bom Jesus dos Passos –
Belo Horizonte.
10 – Goiás
Associação Eunice Weaver – Goiânia.
Leia-se:
06 – Ceará.
Educandário Eurice Weaver, para filhos de
leprosos – Fortaleza.
10 – Goiás
Sociedade Goiana de Assistência aos Lázaros
– Goiânia.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário,
esta lei vigorará a partir de 1 de janeiro de 1959.
À Comissão de Finanças
– Nº 2.045, ainda da Câmara dos Deputados,
encaminhando autógrafo, já sancionado, do Projeto
de Lei do Senado nº 28, de 1959, que

altera o art. 221, do Código de Processo
Penal (Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941).
– nº 37, do Sr. Ministro das Relações
Exteriores, encaminhando as informações solicitadas
pelo Requerimento nº 354, de 1959, do Sr. Senador
Mem de Sá, como segue:
Pedido de informações do Senado sôbre
gastos com o Congresso Internacional de Críticos de
Arte.
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de acusar recebimento do
ofício nº 628, de 9 de outubro último, com o qual
Vossa Excelência me encaminhou o teor
do Requerimento nº 354, de 1959; apresentado
pelo Exmo. Sr. Senador Meia de Sá, em que
se solicitam informações a propósito de
gastos com o Congresso Extraordinário da
Associação Internacional de Críticos de Arte,
realizado no Brasil, no mês de setembro próximo
passado.
Em resposta, remeto a V. Exa. um relatório
elaborado pela Divisão Cultura do Ministério
prestando as informações solicitadas por aquêle
eminente Senador.
As Despesas de viagem ao Brasil dos
congressistas estrangeiros foram pagas pela Divisão
Cultura, e os gastas decorrentes do banquete
oferecido no Museu de Arte Moderna, pelo Sr.
Ministro de Estado aos Críticos de Arte, com a
honrosa presença do Sr. Presidente da República
foram saldados pela Divisão do Cerimonial, pela
verba competente.
Quanto às despesas de hotel, transporte
para a viagem a Brasília e São Paulo,
homenagens além do banquete oferecido pelo Sr.
Ministro de Estado, bem como às de publicidade
e de organização material do Congresso, foram
cobertas pela NOVACAP, pelos Museus de Arte
Moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo e pela
própria Comissão Nacional de Críticos de Arte da
AICA.
Aproveito a oportunidade para renovar
a
V.
Exa.
os
protestos
da
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minha alta estima e mais distinta consideração.
Horácio Láfer.
Autorizado pelo Exmo. Sr. Presidente da
República, o Sr. Mário Reclama, como representante
da seção brasileira da Associação Internacional de
Críticos de Arte, convidou a entidade, quando de sua
reunião regular em Bruxelas, no ano passado, para
um Congresso Extraordinário a realizar-se no Brasil
em 1959.
Em conseqüência dêsse convite, teve o Sr.
Pedrosa, juntamente com outros membros da seção
brasileira da AICA e com o Chefe da Divisão Cultura,
uma entrevista com o então Ministro das Relações
Exteriores. Embaixador Negrão de Lima, ocasião em
que ficou estabelecido o apoio do Itamaraty ao
Congresso em aprêço. Na mesma ocasião, em
entrevista com o Exmo. Sr. Presidente da República,
da qual participaram o arquiteto Niemeyer e o Sr.
Flávio de Aquino membro da AICA, o Chefe da
Divisão Cultura teve oportunidade de apresentar a S.
Exa. o programa do Congresso, recebendo para o
mesmo sua alta aprovação.
De acôrdo, com essas decisões superiores, a
Divisão Cultura se encarregou das providências relativas
às passagens dos congressistas estrangeiros do exterior
para o Brasil por via aérea. As despesas pagas à VARIG
e à PANAIR DO BRASIL foram US$ 27.337.63, (vinte e
sete mil e trezentos e trinta e sete dólares e sessenta e
três centavos), pela Verba 1.6.13, "Serviços Educativos
e Culturais" (da parcela distribuída à Delegacia do
Tesouro em New York), cobrindo 53 passagens de idae-volta, classe turista. Além disso, foi feito um empenho
de dois milhões de cruzeiros, pela Verba 1.6.15 (1)
"Congressos, Conferências e Reuniões... 1) a se
realizarem no Brasil". O referido empenho à PANAIR
DO BRASIL cobriu aproximadamente vinte passagens...
Não foi paga a passagem de nenhuma es-

pôsa de Congressista, com exceção da de Lady
Holford, espôsa de Sir William Holford, convidado
especial, uma vez que membro do júri que
selecionou o Plano Pilôto de Brasília. Finalmente, por
ocasião do encerramento do Congresso no Rio de
Janeiro, o Sr. Ministro de Estado ofereceu aos
críticos estrangeiros bem como a artistas, arquitetos,
urbanistas e outras pessoas interessadas, várias
homenagens, além de um banquete no Museu de
Arte Moderna, ao qual estêve presente o Exmo. Sr.
Presidente da República. Tôdas essas homenagens,
inclusive o banquete, custaram Cr$ 270.000,00,
correndo as despesas pela Verba 1.6.04 –
"Festividades,
recepções,
hospedagens
e
homenagens. As demais despesas no Brasil foram
arcadas por outras entidades públicas e particulares,
sendo que, entre estas últimas, vale mencionar os
Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio.
O Congresso reuniu-se em Brasília a 17, 18 e
19 de setembro; em São Paulo, a 20, 21 e 22,
coincidindo com a inauguração da Quinta Bienal de
Arte, que foi visitada pelos congressistas; e no Rio
de Janeiro, a 23, 24 e 25, no Museu de Arte
Moderna, onde várias exposições nacionais e
estrangeiras coincidiram com a reunião. Em tais
condições, setenta e poucos críticos de arte,
jornalistas e arquitetos estrangeiros, entre os de
maior expressão no mundo, tiveram a ocasião de
apreciar não apenas a construção de Brasília, como
obra de arquitetura e urbanismo, mas também
aquilitar o desenvolvimento recente das artes
plásticas no Brasil, tal como se apresenta em suas
duas principais cidades. Não seria excessivo dizer,
mais de dez milhões de leitores estrangeiros terão
conhecimento dos trabalhos do Congresso, através
dos
artigos
enviados
pelos
críticos
que
representavam alguns dos mais importantes jornais e
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revistas da Europa e da América, dos Estados
Unidos, com efeito vieram representantes do
“Architectural
Forum”,
“California
Arts
and
Architecture”, “Art News”, “Art in America”, “New York
Times”, “Philadelphia Inquirer” e revista “Time”. Da
França. “L’Architecture d’ Aujourd hui” e “L’Oeil”,
as duas mais importantes publicações de arte, que
farão sôbre o Congresso números especiais,
enviaram representantes além do jornal “Le
Figaro” que já publicou duas páginas inteiras sôbre
o assunto, e “Le Monde”, convindo ainda, salientar
a presença do Sr. Max-Pol Fouchet, representante
de
sua
principal
resvista
especializada
“Architectural Review”. Da Itália, os diretores das
revistas “Architetura”, e “Zodíaco”. Da Bélgica, a
revista “Quadrum” e, da Espanha, a revista “Goya”,
ambas as mais importantes no seu terreno. Quase
todos os demais críticos prometeram escrever
sôbre o Congresso nos vários periódicos com os
quais colaboram. Por outro lado, arquitetos de
renome mundial como Holford, da Inglaterra,
Neutra e Saarinem, dos Estados Unidos,
constituiram pela sua presença, estemunho do
prestígio
do
certame,
que
se
traduzirá
eventualmente em benefício da propaganda do
Brasil
no
exterior.
A
unanimidade
dos
Congressistas reputaram a reunião a mais
importante em que tomaram parte nestes últimos
dez anos. A estreita associação de críticos,
arquitetos e urbanistas, verificada no Congresso,
foi um êxito completo.
A impressão profunda que Brasília causou
aos críticos e jornalistas participantes do certame e
o conhecimento direto que tiveram do Brasil,
animado do mesmo espírito bandeirante que
procurou, através dos mais ásperos sacrifícios,
desbravar
o
país,
dando-lhe
dimensões
continentais, levam-nos a concluir que o Congresso
da AICA constituiu talvez o maior empreendi-

mento, no gênero, jamais realizado para a
divulgação do Brasil no exterior.
Respeitosamente, – (Ilegível) – Chefe da
Divisão Cultural.
Dê-se conhecimento ao Requerente.
PARECER
Nº 705, DE 1959
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 1958.
Relator: Sr. Afonso Arinos.
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei
nº 202, de 1958, originário da Câmara dos
Deputados, esclarecendo haver desdobrado em
duas emendas, o Substitutivo oferecido pela
Comissão de Finanças, para obedecer ao que dispõe
o artigo 317, do Regimento Interno, em decorrência
ao disposto no art. 300, do mesmo Regimento.
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Afonso Arinos,
Relator. – Padre Calazans. – Ary Vianna.
ANEXO AO PARECER
Nº 705, DE 1959
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 1958, que abre o
crédito extraordinário de Cr$ 50.000.000,00 destinado a
atender aos prejuízos causados pelas enchentes no
Vale do Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
EMENDA Nº 1

da

Ao art. 1º (Substitutivo da C. de F.).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
“Art.
1º
É
aberto,
pelo
Ministério
Fazenda,
o
crédito
extraor-
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dinário de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de de 1959, de iniciativa da Câmara dos Deputados.
cruzeiros) destinado a atender aos prejuízos
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
causados pelas enchentes no Vale do Itajaí, 1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Afonso Arinos,
principalmente, no Estado de Santa Catarina,
Relator. – Padre Calazans. – Ary Vianna.
obedecendo à seguinte distribuição:
Municípios:
PARECER
Cr$
Nº 706, DE 1959
de Juaçaba ....................................
de Gaspar .....................................
de Taió ..........................................
de Ibirama .....................................
de Itajaí .........................................
de Indaial .......................................
de Rio do Sul .................................
de Rodeio ......................................
de Tijucas ......................................
de Pôrto Belo ................................
de Pôrto União ..............................
de Brusque ....................................
de Camboriu ..................................
de Blumenau .................................
Govêrno do Estado .......................

10.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
700.000,00
2.500.000,00
7.000.000,00
4.000.000,00
2.300.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
50.000.000,00

EMENDA Nº 2
Ao art. 2º (Substitutivo da C. de F.).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
“Art. 2º A importância correspondente ao
crédito extraordinário, aberto pela presente lei, será
entregue ao Govêrno do Estado de Santa Catarina
que, por sua vez, fará entrega das respectivas cotas
aos Municípios contemplados, devendo, no prazo de
120 (cento e vinte) dias de sua aplicação prestar
contas à União”.
PARECER
Nº 706, DE 1959
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1959.
Relator: Sr. Afonso Arinos.
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) da emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 2,

Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1959, que
concede isenção de direitos aduaneiros, adicional de
10%,
impôsto
de
consumo
e
mais
taxas alfandegárias para equipamento importado
pela
Emprêsa
Telefônica
Aquidauanense
Limitada.
Ao art. 1º (Subemenda da Comissão de
Finanças às emendas ns. 1 e 2, da Comissão de
Economia).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
“Art. 1º É concedida isenção de direitos
aduaneiros, adicional de 10% (dez por cento),
impôsto de consumo e mais taxas alfandegárias,
exceto a de despacho aduaneiro, para os seguintes
materiais:
a) equipamento importado pela Emprêsa
Telefônica Aquidauanense Limitada, com sede na
Cidade de Aquidauna, Estado de Mato Grosso,
necessário à ampliação de mais de 300 (trezentas)
linhas
em
seu
centro
telefônico
da
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, de Estocolmo,
Suécia, no valor de Sw Kr. 76.800 (setenta e seis mil
e oitocentas coroas suecas);
b) conjunto de um centro telefônico
automático de 200 (duzentas) linhas, com
pertences e acessórios, no valor de D. M.
66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos
marcos), correspondentes a U.S.A.C.L. 15.785,00
(quinze mil, setecentos e oitenta e cinco
dólares da área de conversibilidade limitada),

– 443 –
importados da Siemens & Halske Aktiengesellschaft,
de Munique, Alemanha, pela Companhia Telefônica
de Valinhos, com sede na Cidade de Valinhos,
Estado de São Paulo;
c) conjunto de um centro telefônico
automático, de 500 (quinhentas) linhas, com
pertences e acessórios, no valor de Sw. Kr.
419.700,00 (quatrocentas e dezenove mil e
setecentas coroas suecas), importado da Suécia
pela firma Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S.
A., com sede no Distrito Federal, e consignado à
Emprêsa de Melhoramentos de Andradina, – EMA –
Construtora. S. A., com sede na Cidade de
Andradina, Estado de São Paulo”.
Republica-se, por ter sido impresso com
omissão, no D.C.N. nº 180, de 14-11-59, à pág.
2.010, 3ª coluna.
PARECER
Nº 707, DE 1959

de tempo decorrido entre a primeira estimativa e a
sua aprovação, tornou-se necessário novo cálculo
face à alta do custo dos materiais.
Foi, então, constatada a diferença de Cr$
12.450.000,00, para mais nos gastos com a
aquisição do respectivo material e bem assim com a
aquisição de um grupo de 75 KVA, a fim de que uma
estação transmissora seja dotada de energia própria.
Isto se torne indispensável dada a impossibilidade de
construção imediata da Vila Militar na futura Capital.
Assim, para que os trabalhos iniciados não
sofram interrupção, torna-se imprescindível elevar a
importância inicial de Cruzeiros 9.426.000,00 para
Cr$ 21.876.000,00, o que se impõe face à elevação
do custo dêsse equipamento.
Trata-se de proposição justa, que interessa de
perto à segurança nacional e oferece ao Exército, na
nova Capital, uma estação de rádio à altura de sua
importância.
Por êsse motivo, somos pela aprovação do
Projeto, com a emenda em Anexo nº 1-CF:

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
EMENDA Nº 1 (CF)
Lei da Câmara nº 55, de 1959 (na Câmara número
4.483-B, de 1958), que autoriza o Poder Executivo a
No art. 1º.
abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de
Onde se lê:
Cr$ 9.426.000,00 destinado a atender à despeza
“...o crédito especial de cruzeiros 9.426.000,00
com a aquisição do material necessário ao
equipamento da posição de operação resultante de (nove milhões, quatrocentos e vinte e seis mil
cruzeiros)...”
instalação da nova Central de Rádio em Brasília.
Leia-se:
Relator: Sr. Caiado de Castro.
“...o
crédito
especial
de
cruzeiros
O presente projeto autoriza o Poder Executivo 21.876.000,00 (vinte e um milhões, oitocentos e
a abrir, pelo Ministério da Guerra o crédito especial setenta e seis mil cruzeiros)...”
de Cr$ 9.426.000,00 destinado a atender à despesa
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
com material necessário a equipar a posição de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente – Caiado de
operação que resulta da instalação de nova Central Castro, Relator. – Ary Vianna. – Guido Mondin. –
de Rádio em Brasília.
Moura Andrade. – Taciano de Mello. – Fernandes
Orçada
que
fôra
a
despesa
de Távora. – Daniel Krieger. – Fausto Cabral. –
que
trata
o
projeto,
dado
lapso Menezes Pimentel. – Dix-Huit Rosado.
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PARECER
Nº 708, DE 1959

Somos, assim, de parecer favorável, com a
seguinte:

EMENDA Nº 1 (CF)
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 1959 (na Câmara nº 3.882Ao artigo 1º.
B, de 1958) que autoriza o Poder Executivo a abrir,
Substitua-se a expressão: “É aberto”, pelas
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito palavras:
“É o Poder Executivo autorizado a abrir”.
especial de Cr$ 5.000.000,00 para equipamento da
É o parecer.
Clínica Ortopédica do Hospital-Escola São Francisco
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
de Assis.
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Taciano de Mello. – Fernandes
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Távora. – Fausto Cabral. – Menezes Pimentel. –
Pelo presente projeto se prevê a abertura do Lima Guimarães. – Dix-Huit Rosado. – Mem de Sá.
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
PARECER
de cruzeiros), pelo Ministério da Educação e Cultura,
Nº 709, DE 1959
para aquisição de equipamento e instrumentos
ortopédicos destinados à clinica dessa especialidade
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade Lei da Câmara nº 97, de 1959, (nº 4.659-B, de 1958,
do Brasil, no Hospital-Escola São Francisco de na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
Assis.
2. A proposição, tendo em vista o duplo e alto especial de Cr$ 3.000.000,00 para ocorrer a
despesas feitas com a promoção do Campeonato
fim a que atingirá, se transformada em lei, merecem Pan-Americano de Judô e o comparecimento do
acolhida dos órgãos técnicos da Câmara dos Brasil aos Campeonatos Latino Americano de Boxe e
Deputados. Esta, com efeito, deixou claro que, além Mundial de Judô.
da missão benemerente do Hospital Escola São
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Francisco de Assis, exercida no atendimento dos
O projeto em estudo, apresentado pelo então
desafortunados, ressalta sua contribuição para o
Deputado Jefferson de Aguiar, autoriza o Poder
ensino médico, no adestramento dos futuros Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
profissionais especializados.
Cultura, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três
3. Tais motivos comprovam, com efeito, a milhões de cruzeiros), para ocorrer a despesa da
procedência do projeto em exame, por cuja Confederação Brasileira de Pugilismo com a
aprovação ora nos manifestamos, nos têrmos da passada realização do Campeonato Pan-Americano
de Judô e com o futuro comparecimento da
emenda adiante sugerida. Tal emenda tem o
Delegação brasileira aos Campeonatos Latino
propósito de adequar a proposição aos têrmos Americano de Boxe e Mundial de Judô.
constitucionais (art. 65, nº VI) e no entendimento do
Assinala o ilustre autor do projeto que êste
Senado em hipóteses semelhantes.
visa a estimular a prática de esportes amadoristas
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tão bem cultivados em nosso País, que detém os
títulos de campeão panamericano de judô e latinoamericano de boxe.
Releva acrescentar que o esporte amador tem
contribuído, realmente, para estreitamento das
relações internacionais, através de um convênio
mais próximo entre os atletas representantes dos
diversos povos.
Sob a inspiração de tais princípios, não há
como negar apoio ao projeto em causa.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 9 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Guido Mondin. – Ary Vianna. –
Dix-Huit Rosado. – Fausto Cabral. – Caiado de
Castro. – Moura Andrade. – Taciano de Mello. –
Fernandes Távora. – Lima Guimarães.
PARECER
Nº 710, DE 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei nº 98, de 1959, da Câmara, (nº 98, de 1959, na
Câmara), que autoriza ao Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, créditos
especiais destinados à Escola de Enfermagem
“Venceslau Brás”, de Itajubá, à Faculdade de Serviço
Social de Juiz de Fora e à Escola de Enfermagem
Hermantina Beraldo, de Juiz de Fora.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O projeto em causa autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, os créditos especiais de cruzeiros
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), Cr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), destinados,
respectivamente, à Escola de Enfermagem
“Venceslau Brás”, de Itajubá, à Faculdade
de Serviço Social de Juiz de Fora e à
Escola de Enfermagem “Hermantina Beral-

do”, também de Juiz de Fora, tôdas no Estado de
Minas Gerais.
2. A primeira importância de Cr$
2.000.000,00 (dois milhões) constava do projeto
inicial, de autoria do nobre Deputado Lauro Cruz,
e cuja apresentação se fêz acompanhar de
numerosos documentos (projetos, fotografias,
plantas, orçamentos e gráficos), comprobatórios
da necessidade do auxílio pretendido. As duas
outras quantias resultaram de emendas de
plenário, apresentadas, na Câmara, pelos nobres
Deputados José Bonifácio e Último de Carvalho;
e, malgrado não estivessem instruídas com
qualquer documentação, mereceram acolhida dos
órgãos técnicos da outra Casa do Congresso.
Tais órgãos se louvaram no depoimento dos
ilustres proponentes, que o desenvolveram nas
respectivas justificações, como também no
fato de que, tratando-se de lei meramente
autorizativa,
estaria
reservado
ao
Poder
Executivo aquilatar das necessidades alegadas.
3. O que nos parece indiscutível é a
necessidade do amparo do Poder Público aos
estabelecimentos de ensino de enfermagem e do
serviço social, mormente àqueles que se
localizam no interior do país. É lá onde mais se
faz notar e sentir a falta dêsse pessoal
especializado, razão por que não se há de negar
aplauso a quantas iniciativas surjam, no
autorizado seio do Congresso Nacional, no
sentido de colaborar na solução de problema
dessa ordem.
Somos, por tais fundamentos, pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, em 10 de novembro de
1959. – Senador Gaspar VeIloso, Presidente. –
Daniel Krieger, Relator. – Guido Mondin. – Ary
Vianna. – Dix-Huit Rosado. – Fausto Cabral. –
Moura Andrade. – Fernandes Távora. – Taciano de
Mello.
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PARECER
Nº 711, DE 1959
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1956, que torna
obrigatória a instituição em bem de família dos
imóveis adquiridos com financiamento da Caixa
Econômica Federal, dos Institutos de Previdência e
Assistência Social e da Fundação da Casa Popular,
destinados a servir de moradia ao adquirente e sua
família.
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
De autoria do nobre Senador Moura
Andrade é o Projeto de Lei número 42, de
1956, ora submetido à apreciação desta
Comissão.
Tem por finalidade tornar obrigatória a
instituição, em bem de família, dos imóveis
adquiridos com financiamento dos Institutos de
Previdência, da Fundação da Casa Popular e da
Caixa Econômica, quando destinados a servir de
moradia ao adquirente e sua família.
Examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta o achou constitucional, oferecendo
três emendas sôbre disposições que julgou
inaceitáveis.
Foi então encaminhado à Comissão de
Finanças, que opinou não se enquadrar o assunto
nas suas atribuições, vez que cabia à Comissão de
Legislação Social pronunciar-se sôbre o mérito da
proposição em tela.
Trata-se, indubitàvelmente, de uma medida de
elevado alcance social e que visa a contribuir para
amparar a organização familiar contra as vicissitudes
que afligem, no momento, os que lutam pela
aquisição de moradia própria.
O Parecer oferecido pelo nobre Senador Attílio
Vivacqua, aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça, a nosso ver, apreciou o assunto com
precisão e clareza.

Nada mais tendo a acrescentar-lhe, opinamos
que o Projeto merece ser aprovado com as emendas
apresentadas.
Sala das Comissões, em 11 de novembro de
1959. – Lima Teixeira, Presidente. – Menezes
Pimentel, Relator. – Irineu Bornhausen. – Jefferson
de Aguiar. – Souza Naves. – Francisco Gallotti. –
João Arrudas.
PARECER
Nº 712, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 16 de 1959, que
retifica, sem ônus, a Lei nº 3.487, de 10 de dezembro
de 1958, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1959.
(Apresentado pelo Senhor Senador Saulo Ramos).
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Lei nº 16, de 1959, retifica sem
ônus, a Lei n. 3.487, de 10 de dezembro de 1958,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União,
para o exercício financeiro de 1959. É da autoria do
nobre Senador Saulo Ramos.
Não
vemos
inconstitucionalidade
na
Proposição, que visa apenas retificar o nome de uma
das entidades escolares, beneficiadas pela União, no
Orçamento de 1958.
No Ministério da Educação e Cultura, Adendo
C, lê-se “Ginásio Municipal – São José Batista –
Campos”, quando deve ser, nos têrmos da
Proposição: “Ginásio Municipal São João Batista –
Campos Novos”.
Opinamos pela aprovação.
Sala das Comissões, em 28 de outubro de
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. –
Argemiro de Figueiredo, Relator. – Ruy Carneiro. –
Jefferson de Aguiar. – Milton Campos. – Lima
Guimarães. – Menezes Pimentel. – Attílio Vivacqua.
– João Villasbôas.
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PARECER
Nº 713, DE 1959

Tendo sido aprovado, sem emenda, em
reunião de 9 do corrente mês, apresentamos a
seguir a Redação Final do Projeto de Resolução nº
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 26, de 1959.
Lei do Senado Federal nº 16, de 1959 que retifica,
RESOLUÇÃO Nº
sem ônus, a Lei n. 3.487, de 10 de dezembro de
1958, que estima a Receita e fixa a Despesa da
O Senado Federal resolve:
União para o exercício financeiro de 1959.
Artigo único. É concedida aposentadoria a Luiza
Relator: Sr. Daniel Krieger.
Berg Cabral, Taquígrafa-Revisora, padrão PL-3, nos
Pleiteia o nobre Senador Saulo Ramos, têrmos dos artigos 184, item II, da Lei nº 1.711, de 28
através do projeto em aprêço, seja retificada a lei de outubro de 1952, e 1º da Resolução nº 134, de 15
orçamentária vigente no que toca à denominação do de outubro de 1958, da Câmara dos Deputados,
Ginásio Municipal São João Batista, de Campos combinados com o art. 2º da Resolução nº 18, de 15 de
Novos, Santa Catarina. Com isso será possível o dezembro de 1950, do Senado Federal, incorporandoemprêgo da dotação orçamentária adequada à exata se aos proventos da aposentadoria a gratificação
denominação do educandário aludido nos registros adicional correspondente.
do Conselho Nacional de Serviço Social.
Sala da Comissão Diretora, em 11 de
Por outro lado, a alteração pretendida será novembro de 1959.
processada sem ônus para a União, desaparecendo,
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
destarte, qualquer dúvida sôbre a constitucionalidade requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
do projeto, conforme, aliás, está esclarecido no Secretário.
parecer da douta Comissão de Constituição e
É lido e deferido o seguinte:
Justiça.
Nosso parecer é, face ao exposto, favorável
REQUERIMENTO
ao projeto.
Nº 427, DE 1959
Sala das Comissões em 10 de novembro de
1959. – Gaspar Veloso, Presidente. – Daniel Krieger,
Senhor Presidente:
Relator. – Taciano de Mello. – Lima Guimarães. –
Em face dos esclarecimentos prestados pela
Moura Andrade. – Fernandes Távora. – Guido Diretoria do Ensino Superior em abril de 1958,
Mondin. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Dix-Huit evidenciando a sua preocupação em evitar o flagrante
e prejudicial desequilíbrio entre e massa de processos
Rosado. – Caiado de Castro.
de registro de diplomas de curso superior, que orça
PARECER
anualmente por mais de 10.000 e o número de
Nº 714, DE 1959
servidores, de que dispõe, venho requerer, nos têrmos
do Regimento Interno, sejam solicitadas as seguintes
Redação Final do Projeto de Resolução nº 26, informações ao Ministério da Educação e Cultura:
1) Já conseguiu a mesma Diretoria contratar os
de 1959, que aposenta Luiza Berg Cabral,
Taquígrafa-Revisora, padrão PL-3 da Secretaria do elementos por ela considerados indispensáveis para o
desempenho daquela sua precípua atribuição?
Senado Federal.
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2) Quais as providências adotadas para sanar
a deficiência do Pessoal, afastando definitivamente
os empecilhos que prejudicam o registro de
diplomas?
Sala das Sesssões, em 13 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa projeto
que vai ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário.
Lido e apoiado, vai às Comissões de
Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de
Finanças, o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 36, DE 1959
Acrescenta um parágrafo ao artigo 2º da Lei n.
2.674, de 8 de dezembro de 1955.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº
2.674, de 8-12-55 um parágrafo 3º, com a seguinte
redação:
“§ 3º O disposto neste artigo e parágrafos
aplicar-se-á aos servidores lotados no Tribunal
Marítimo em 5 de fevereiro de 1954, que se
equipararem ao funcionário efetivo para todos os
efeitos, nos têrmos do artigo 1º da Lei n. 2.284, de 98-54”.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Em mensagem nº 355, de 9-8-55 o Poder
Executivo encaminhou à Câmara o Projeto de Lei
dispondo sôbre o Quadro do Pessoal da Secretaria
do Tribunal Marítimo, que tomou o nº 541, de 1955.
2. Após transitar pelas respectivas comissões
técnicas do Congresso Nacional, foi aprovada a
Redação
Final
da
proposição
e,
final-

mente, transformada em Lei pelo Poder Executivo
sob nº 2.674, de 8 de dezembro de 1955.
3. Esta lei visando interêsse precípuo da
administração, criou o Quadro Próprio do Tribunal
Marítimo, possibilitando o aproveitamento nêle de
servidores que, de longa data, vinham dando o
máximo de seus esforços à execução dos trabalhos
peculiares ao órgão em questão.
4. Entretanto, de conformidade como o art. 2º
da citada lei, sòmente os funcionários efetivos e
servidores estáveis na data da Lei número 2.674, de
8-12-55, teriam direito a aproveitamento no referido
Quadro.
5. Tal limitação veio sonegar a um pequeno
número de servidores o direito de ingressar na
carreira de Auxiliar Instrutivo, já que a êsses
servidores, embora lotados no Tribunal Marítimo na
data da Lei número 2.180-54, faltava a qualidade de
estáveis, uma das condições exigidas.
6. Pouco tempo depois da vigência da Lei nº
2.674-55, tais servidores adquiriram estabilidade, exvi do artigo 1º da Lei nº 2.284, de 9-8-55.
7. Removido, pois, o impedimento legal, nada
mais justo que êsses servidores equiparados ao
funcionário efetivo para todos os efeitos,
desempenhando as mesmas atribuições, tenham
também a sua situação definida, ingressando no
respectivo Quadro, onde ainda permanecerem vagos
seis cargos da classe “F” e oito da classe “E” (êstes
ocupados por interinos).
8. A alteração proposta não implica em
aumento de despesas visto que os cargos acima
citados constam da dotação orçamentária dêste
Tribunal; antes, haverá diminuição de despesas com
a extinção das funções de extranumerário, ora
ocupadas.
9.
Do
exposto
e
considerando
ser
perfeitamente
justificável
um
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reparo à lei em causa, apresentamos a presente nham a contar mais de 5 (cinco) anos de serviço
proposição.
público ininterruptos ou não, serão equiparados aos
Sala das Comissões, em 13 de novembro de funcionários efetivos para todos os efeitos.
1959. – Lobão da Silveira.
Parágrafo único. Para cumprimento do
disposto neste artigo, o tempo de serviço público
LEGISLAÇÃO CITADA
será contado de acôrdo com as leis ns. 525-A, de 7
de dezembro de 1948 e 1711, de 28 de outubro de
(Lei Nº 2.674, de 8 de dezembro de 1955)
1952 inclusive o que já tenha sido mandado
computar, para outros fins, em leis especiais
Dispõe sôbre o Quadro do Pessoal da anteriores.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Secretaria do Tribunal Marítimo e dá outras
expediente.
providências.
Tem a palavra o nobre Senador Lameira
Art. 2º Aos funcionários efetivos e servidores Bittencourt, primeiro orador inscrito. (Pausa).
estáveis do Ministério da Marinha, integrantes do
S. Exa. não está presente.
corpo instrutivo do Tribunal Marítimo, e que nêle se
Tem a palavra o nobre Senador Francisco
achavam lotados na data da publicação da Lei nº Gallotti, segundo orador inscrito. (Pausa).
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, é assegurado o
Ausente, S. Exa., dou a palavra ao nobre
direito de aproveitamento no Quadro criado por esta Senador Rui Palmeira, terceiro orador inscrito.
lei.
(Pausa).
§ 1º Os ocupantes de cargos da carreira de
Também não está presente.
Oficial Administrativo serão aproveitados, nas
Não há mais orador inscrito. (Pausa).
mesmas classes, na carreira de oficial instrutivo, bem
Nenhum, Senhor Senador desejando usar da
como os servidores estáveis, respeitada a palavra, passa-se à:
equivalência de funções; e os das carreiras de
contínuo e servente na auxiliar de portaria, dentro do
ORDEM DO DIA
mesmo critério.
§ 2º Os mais funcionários efetivos e servidores
Votação, em discussão única, do Projeto de
estáveis, respeitada a equivalência de funções, que Lei da Câmara nº 72, de 1959 (nº 974, de 1956, na
vêm exercendo atribuições complementares aos Câmara), que concede isenção de direitos de
trabalhos pertinentes ao corpo instrutivo do Tribunal importação
para
materiais,
máquinas
e
Marítimo, serão aproveitados em cargos da carreira equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração
de auxiliar instrutivo, observados os respectivos de Petróleo União S. A. para a instalação de sua
padrões de vencimentos.
refinaria de Capuava, no Estado de São Paulo, tendo
(Lei nº 2.284, de 9 de agôsto de 1954).
pareceres favoráveis sob ns. 549 e 693, de 1959,
Regula a estabilidade do pessoal extranumerário das Comissões de Finanças e de Economia.
mensalista da União e das Autarquias.
Art. 1º Os (Vetado) extranumerários mensalistas
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
da União e das autarquias que contem ou ve- requerimento que vai ser lido.
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É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 428, DE 1959
Requeiro, nos têrmos do Regimento Interno, a
audiência do Ministério da Fazenda sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 72, de 1959, no que concerne à
sua oportunidade e repercussões financeiras para o
erário público.
Sala das sessões, em 13 de novembro de
1959. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
deliberação do Plenário, o projeto sai da Ordem
do Dia, a fim de que se cumpra a diligência
solicitada.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 81, de 1958, (nº 4.760, de 1954, na Câmara dos
Deputados), que considera como ocorrida em serviço
a morte do Major da Aeronáutica, Rubens Florentino
Vaz, para os fins de pensão, montepio, meio sôldo, e
mais vantagens estabelecidos no Código de
Vencimentos e Vantagens dos militares, tendo
Pareceres, sob ns. 484, 485 e 698, de 1959, das
Comissões de Segurança Nacional contrário; e
Finanças, favorável, nos têrmos do substitutivo que
oferece;
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade do substitutivo.
O SR. CAIADO DE CASTRO (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
iniciar a discussão do Projeto número 4.760-B, da
Câmara dos Deputados, quero deixar bem claro
que:
1 – Não sou absolutamente contrária à
dádiva de maiores elementos pecuniários
aos herdeiros do Major Rubens Florentino
Vaz, com o objetivo de “proteger a educação

e preparar o futuro dos filhos do infeliz Oficial da
Aeronáutica”, nos têrmos do Parecer da Comissão
de Segurança Nacional, citado pelo ilustre Senador
Fernandes Távora, quando Relator da matéria na
Comissão de Finanças, parecer que teve o apoio de
todos os membros presentes à Sessão;
2 – não desejo estabelecer polêmica; não
quero volver ao passado, nem tão pouco discutir os
homens e as paixões daquêle conturbado período
que atravessou o País;
3 – não posso aceitar o argumento do parecer
do ilustre Senador Fernandes Távora e muito menos à
declaração de S. Exa. de que à Nação cumpre reparar
ao menos em parte as conseqüências daquilo que
ocorreu por culpa da Administração do País.
Estabelecidos êstes pontos fundamentais,
desejo esclarecer aos Srs. Senadores sôbre o
alcance da medida proposta. A Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto de lei, que considera
ocorrida em serviço a morte do Major da
Aeronáutica, Rubens Florentino Vaz, para os efeitos
de pensão, montepio, meio sôldo e mais vantagens
estabelecidos no Código de Vencimentos e
Vantagens dos Militares.
O projeto aprovado está repleto de
impropriedades e redigido de tal forma que, se
aprovado, seria de difícil execução.
O militar não deixa pensão, montepio e meio
sôldo de acôrdo com o Código citado.
A pensão normal é composta de montepio e
meio sôldo e, de acôrdo com a lei, é concedida aos
militares falecidos de morte natural, reputados
falecidos ou que tenham falecido fora do serviço.
O Código de Vencimentos e Vantagens dos
Militares, como o próprio nome está indicando, trata
de vencimentos e vantagens; nada tem a ver com
pensões, montepio e meio sôldo.
O
que
o
projeto
de
lei
procura
alcançar
é
conceder
pensão
espe-
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cial – muito diferente de normal – e que de acôrdo
com a lei anterior só pode ser concedida nos casos
por ela determinados.
Como é público e notório, a morte do Major
Vaz, não ocorreu em nenhuma das hípoteses
referidas na lei. Isso mesmo foi reconhecido pelo
Relator quando declara em seu Parecer que o
referido oficial foi "morto fora das suas obrigações
profissionais", o que vale dizer: fora de serviço.
Mas, a douta Comissão de Finanças houve
por bem aprovar um substitutivo que concede os
mesmos favores do Projeto, porém o fêz
nebulosamente, dando o efeito sem a causa, não
permitindo que os menos familiarizados com a
complexa legislação sôbre pensões militares se
apercebam ràpidamente do assunto e aumentando,
ainda mais, se possível, a confusão estabelecida
pela redação defeituosa do projeto de lei.
Tenho para mim, Senhor Presidente, na
qualidade de modesto estudioso do problema das
Pensões Militares que, o projeto de lei ou seu
substitutivo, qualquer dos dois, se aprovado,
acarretará tamanha dificuldade de execução que,
seu objetivo não será atingido, a não ser depois de
muito trabalho, muita discussão e muita boa vontade
para um final satisfatório.
Estaria o Congresso mandando somar
quantidades heterogêneas; estaria o Congresso
votando lei confusa e dando demonstração de
legislar sôbre matéria não muito estudada e
conhecida quando, o Parecer do Senador Pedro
Ludovico é perfeito, é completo e esgota o assunto.
É o Parecer da Comissão Técnica, que foi aprovado
por unanimidade.
(Interrompendo a leitura).
As pensões especiais são concedidas aos
herdeiros dos militares falecidos nos seguintes
casos:
a) em conseqüência de ferimentos ou moléstia
adquiridos em campanha, ou ainda na defesa

da ordem constituída e das Instituições;
b) em virtude de acidente ocorrido em serviço
ou moléstia nêle adquirida;
c) por motivo de promoção "postmortem". em
vista de ação altamente meritória, devidamente
justificada;
d)
como
decorrência
de
ferimentos,
cumprimento
de
missão,
desempenho
de
serviço ou moléstias adquiridas ou agravadas
nas zonas de combate e por quaisquer outros
motivos ocorridos no teatro de guerra da
Itália;
e) em conseqüência de naufrágios, acidentes
ou quaisquer atos de agressão causados pelo
inimigo;
f) pela participação de esposos ou pais nas
campanhas do Uruguai e do Paraguai;
Em nenhum dêles, portanto, se enquadra a
morte do Major Rubens Florentino Vaz.
Deixando de lado a impropriedade de redação,
verificamos que o Substitutivo declara:
"Art. 1º Para os fins de pensão, montepio,
meio sôldo e mais vantagens estabelecidos no
Estatuto dos Militares e demais leis concernentes à
matéria aplica-se aos benefícios devidos à viúva e
herdeiros do Major da Aeronáutica Rubens
Florentino Vaz o disposto nos art. 28 e 30 da
Consolidação aprovada pelo Decreto nº 32.389, de 9
de março de 1953".
Sr. Presidente, essa Consolidação eu a
conheço muito bem, pois é trabalho meu em
colaboração com outros companheiros; e
idéia minha. Fui eu quem propôs ao
Presidente da República a criação de uma
Comissão para estudar a Consolidação das Leis
sôbre pensões militares, pois várias leis do
Exército, algumas com mais de cem anos, tinham
apenas um artigo em vigor. Criada a
Comissão, dela participei, na qualidade de seu
Presidente.
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O Substitutivo da Comissão de Finanças, faz
referência aos artigos 28 e 30 da Consolidação
aprovada pelo Decreto nº 32.389, de 9 de março de
1953, assim redigido:
Art 28. A pensão especial, que substitui o meio
sôldo e o montepio, é devida aos herdeiros dos
militares falecidos em virtude de acidente em serviço,
ou moléstia nêle adquirida, na defesa da ordem, das
instituições e do regime, em campanha ou em
conseqüência de agressão inimiga. (Decreto-lei n.
9.698, de 2 de setembro de 1946, artigos 107 e
110).
Art. 30. A pensão especial será igual ao sôldo
do pôsto ou graduação imediatamente superior ao
que possuía o militar quando êste falecer em
conseqüência de acidente em serviço ou moléstia
nêle adquirida. (Decreto-lei n. 3.269, de 14-5-1941,
artigo 21)".
Sr. Presidente, o Projeto da Câmara dos
Deputados mandava considerar a morte como
ocorrida em serviço. O Substitutivo aprovado pela
Comissão de Finanças omitiu essa hipótese; fêz
apenas referências às conseqüências de falecimento
em serviço ou de outro motivo referido no artigo 2º,
que acabo de ler. Estamos incontestàvelmente,
apreciando os efeitos sem atentar para as
causas.
(Lendo)
Ora, Sr. Presidente, se o substitutivo fôr
aprovado
chegaremos
a
um
resultado
completamente imprevisto para o Relator, para a
Comissão de Finanças e para os herdeiros do pobre
Major Rubens Florentino Vaz. Além das inúmeras
dificuldades que irão surgir no cumprimento
da lei, o resultado final será ridículo, absolutamente
ridículo financeiramente falando. Isso, bem
entendido, se não houver prejuízo financeiro para as

pessoas a quem se pretende beneficiar.
A pensão especial, que é a que se pretende
conceder não poderá fugir a uma das formas da Lei
nº 3.269, de 1941, que regula a matéria.
Em face das alterações havidas em relação às
pensões de montepio e meio-sôldo concedidos pelos
diplomas legais, a pensão especial ficou em plano
sensìvelmente inferior conforme salientam os
técnicos no assunto. É sabido que a pensão especial
é inferior – peço a atenção dos Senhores Senadores
para êsse ponto – às pensões de montepio e meiosôldo reunidos.
O artigo 30, a que se refere o Substitutivo, só
concede o sôldo do pôsto superior ao que possuía o
militar, quando sofre acidente ou foi atingido por uma
das causas do artigo 28.
Demonstrado, Sr. Presidente, que o projeto é
inaceitável porque está provado e os Pareceres
salientam sem discrepância, que a morte ocorreu
fora do serviço; demonstrado que o Substitutivo da
Comissão de Finanças é pior, muito pior que o
Projeto, porque prejudicará financeiramente em
futuro próximo os herdeiros do Major Rubens
Florentino Vaz...
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Dá licença para
um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Desejo apenas
uma informação de V. Exa. grande conhecedor dos
assuntos militares: se o Major Vaz havendo falecido
fora do Serviço tem a família direito a pensão,
montepio ou outro benefício, embora sem o Projeto
em debate
O
SR.
CAIADO
DE
CASTRO:
–
O montepio do militar falecido fora do
serviço, de acôrdo com a última Lei, corresponde a
quinze vêzes um dia de vencimento. Tramita
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no Senado um Projeto aumentando para vinte.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – É o único
benefício?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Deixa o
montepio mais o meio sôldo: mas êste decorre do
tempo de serviço. Nobre Senador Lima Guimarães,
como declarei de início não estou combatendo o
projeto, mas colocando-me no papel de advogado
dos herdeiros do Major Rubens Florentino Vaz e
provando ser a proposição inaceitável, absurda.
Vamos votar algo inexistente, como acabei de ler.
O Substitutivo elaborado com a maior boa
vontade, ao contrário do que supõe o nobre Senador
Fernandes Távora, se aplicado rigorosamente, de
acôrdo com a lei, prejudicará à Família interessada.
Não disponho de elementos para dizer qual o
tempo de serviço do Major Rubens Florentino Vaz,
mas se êsse tempo fôsse avançado, os herdeiros
não seriam favorecidos; receberiam menos.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Outra pergunta,
nobre Senador: Voltou o projeto com o substitutivo, à
Comissão de Segurança Nacional?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – É curioso. A
Comissão de Segurança Nacional, que é específica,
deu parecer contrário unânime. O Projeto recebeu
substitutivo e, em vez de voltar à Comissão Técnica,
foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Sugeriria a V.
Exa. solicitasse a volta do projeto à Comissão de
Segurança Nacional para receber os dados
necessários às informações de que precisa o
Senado para decidir com conhecimento de causa.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Ao concluir
meu modesto discurso, nobre Senador Lima
Guimarães oferecerei fórmula que suponho re-

solverá o assunto. De qualquer maneira com o
substituivo
que
apresentarei
o
projeto
necessàriamente voltará às Comissões por 48 horas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Desejava
que o nobre colega me explicasse por que o
substitutivo prejudicará a família do Major Rubens
Florentino Vaz. Como militar, V. Exa. naturalmente
entende do assunto mais do que eu.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – O projeto em
si – todos o sentimos – não pode ser aprovado; se o
fôsse então o Congresso teria consagrado
inverdade, conforme foi demonstrado perante a
Justiça.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Concordo
em que o projeto primitivo foi mal redigido; por isso
elaborei o substitutivo.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se V. Exa.
tivesse ouvido o início do meu discurso saberia que
ventilei todos êsses aspectos. Mas vou repetir.
A intenção do nobre colega é das melhores.
Entretanto, desloca o problema para os arts. 28 e 30
que li para o Senado – da Consolidação das
Disposições, Referente a Pensões Militares
justamente que se referem a pensão especial.
No caso do art. 30, se aprovado, nos têrmos
do Substitutivo da Comissão de Finanças, a família
receberia o sôldo do pôsto imediato, quando pelo
projeto, teria quinze vêzes um dia de vencimentos
que é a situação atual.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quanto?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Quinze vêzes
um dia de vencimento do pôsto de Major, mais meio
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sôldo se tivesse, além do abono; ao passo que pela
Lei Especial, teria apenas o sôldo.
Nobre Senador em todos os livros, em todos
os trabalhos que V. Exa. ler sôbre o assunto – não
digo que eu seja um especialista, mas sou um
estudioso e há muitos anos, me dedico ao assunto –
verá, como tenho visto, que não há um só preceito,
um só dispositivo prevendo que, neste caso, a
família seja beneficiada.
O custo de vida está subindo. Em
conseqüência, aumentam-se os vencimentos.
Obtivemos uma lei que, em vez de dizer quinze
vêzes um dia de sôldo, diz quinze vêzes um dia de
vencimentos. A emenda de V. Exa., concede apenas
o sôldo do pôsto imediato.
Agora, pelo projeto que tramita pelo
Congresso, serão vinte vêzes um dia de
vencimentos.
Tem êle exatamente esta qualidade: procura
evitar qualquer interferência política, qualquer
influência de amizade, enfim, o "pistolão".
São três os casos de pensão: morte natural,
morte em serviço e morte em combate. Mas, todos
os técnicos, todos os livros dizem que a pensão
especial está desatualizada: foi proposta em 1941,
baseada na legislação da época, e estamos em
1959. Se o Major Vaz ao falecer contasse certo
tempo de serviço – que ignoro – sua família seria,
repito, prejudicada.
Exemplifico: suponhamos fôsse eu o falecido e
agora surgisse o projeto de lei em condições
idênticas às do Substitutivo em Causa. Minha família
seria grandemente prejudicada, porque o meio sôldo
é função do tempo de serviço e eu tenho mais de 49
anos de serviço, na atividade.
Ignoro, repito, o tempo de serviço do Major
Rubens Florentino Vaz e, por isso, não poderei
opinar. Devera ser, porém inferior a 25 anos e
portanto, muito reduzido o seu meio sôldo.

Assim, de qualquer modo, sua família deverá
receber quantia insuficiente.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não, com
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Que
aconselharia V. Exa. no caso?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Chegarei lá;
por enquanto, estou raciocinando, argumentando.
Dizia eu, Sr. Presidente: Demonstrado que o
projeto é inaceitável porque está provado, e os
pareceres salientam, sem discrepância, que a morte
ocorreu fora do serviço: demonstrado que o
Substitutivo da Comissão de Finanças é pior, muito
pior do que o Projeto, porque prejudicará em
futuro próximo, financeiramente, os herdeiros do
Major Vaz; sendo óbvio que uma Lei, tal como a que
se pretende votar é altamente prejudicial sob o
ponto de vista moral, porque importaria uma
afirmação de um fato não verdadeiro; prejudicial
porque certamente estimularia a prática de
atividades proibitivas às classes militares em
campanhas político-partidárias; prejudicial pelo
perigosíssimo precedente que se abriria, resta-nos
concluir.
Mas, Senhor Presidente, concluir, como?
Negando, pura e simplesmente, nosso apoio à
medida proposta? Não me parece razoável
semelhante decisão, que sòmente poderia ser
aconselhável em caso extremo.
Na dificuldade em que me encontro, sou,
naturalmente, levado a raciocinar como aprendi e
pratiquei durante dezenas de anos.
Caberia, então, a pergunta: de que
se trata? Trata-se de amparar os herdeiros do
Major Rubens Florentino Vaz, vítima de uma
emboscada altamente condenável, "atendendo ao
objetivo de proteger a educação e preparar o futuro
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dos filhos do infeliz oficial da Aeronáutica".
Como proceder para atingir a êsse fim? Só
poderemos fazê-lo dentro dos meios legais, sem
abrir precedentes perigosos, exceções odiosas ou
inovações de alcance imprevisível.
A legislação sôbre pensões militares é
antiquada, complexa, porém nos dá uma idéia para
solucionar o problema.
O Poder Legislativo, além das pensões
comumente concedidas, tem dado outras, de várias
naturezas: são as chamadas pensões pessoais. Se,
no caso em estudo, o Senado decidisse agir em
consonância com o seu procedimento anterior e se,
sem tocar na herança-militar deixada pelo Major Vaz,
votasse uma pensão destinada a auxiliar a educação
de seus filhos, creio que estaria praticando ação
político-social meritória e se elevando, cada vez
mais, no conceito em que é tido pela Nação.
Justifico desta maneira – e agora respondo ao
nobre Senador Fernandes Távora – o substitutivo
que apresento e remeto à Mesa, assim redigido:
SUBSTITUTIVO
Ao Projeto nº 4.760-B da Câmara e n. 81, de
1958, no Senado.
Art. 1º É concedida aos herdeiros do Major da
Aeronáutica, Rubens Florentino Vaz, a pensão
mensal de 6 (seis) mil cruzeiros, que será acumulada
com a pensão militar que percebem.
Parágrafo único. Por morte da viúva, a
totalidade desta pensão será distribuída em
igualdade entre os filhos, enquanto menores ou até
vinte e quatro anos, se estiverem cursando Escola
Superior, com aproveitamento e não exercerem
atividade remunerada.
Esclareço ao Senado que a pensão de
seis (6) mil cruzeiros corresponde a quatro
ou seis vêzes mais do que a estabelecida no

Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1958.
A herança militar é direito assegurado
à família e aos descendentes, os quais com honra e
orgulho poderão afirmar que têm herança militar
legada pelo seu chefe, que labutou nas Fôrças
Armadas.
O
Congresso
Nacional
auxiliando
a
educação dos herdeiros do Major Rubens
Florentino Vaz, através de pensão extra,
que lhe será concedida, atenderá à questão
social.
Sr. Presidente, penso haver justificado
suficientemente o substitutivo que tenho a honra de
apresentar.
Como declarei de início, sou até favorável a
que se auxilie a família do Major Vaz.
Não posso, entretanto, concordar vote o
Congresso desconsiderando o estabelecido na
matéria.
Se criarmos caso especial, como declarou
pessoa autorizada, consultada a respeito, quando
da passagem do projeto pela Comissão de
Segurança Nacional, abriremos perigoso precedente,
porquanto quantidade imprevisível de famílias de
militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
falecidos em desastres, vitimados em ciladas,
enquadrados em casos semelhantes, pleiteará
benefício idêntico.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. ainda um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Poderia V.
Exa. informar-me qual a pensão militar do Major
Rubens Florentino Vaz?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – É pergunta
difícil de responder, sem cálculo prévio.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sabe V.
Exa. em quanto importará?
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – Será a que
percebe no momento, aumentada de seis mil
cruzeiros.
Não posso precisá-la com exatidão por não
dispor, no momento de elementos esclarecedores,
indispensáveis.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Grato ao
nobre colega. É que desejo saber quais os recursos
com que contará essa família.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Os recursos
de que atualmente dispõe a família do Major Rubens
Florentino Vaz, são os estabelecidos na lei normal;
se amanhã, o Congresso aprovar o projeto, ou o
substitutivo, serão êles acrescidos de seis mil
cruzeiros; se aprovado o projeto ou o substitutivo da
Comissão de Finanças, o aumento não atingirá a
dois mil cruzeiros.
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Compreenderá V. Exa. que meu intuito é melhor
amparar essa família.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Já tive
ocasião de declarar-lhe meu apoio.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não terei,
portanto, constrangimento em apoiar o substitutivo
de V. Exa., se, honrado e digno como é assegurarme beneficiará êle a família que se pretende
amparar.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Declarei que
defendia o interêsse da família do falecido Major
Rubens Florentino Vaz. Seria incapaz do contrário.
Limitei-me a expor os erros e inconveniências do
projeto; as falhas porventura existentes no
substitutivo da Comissão de Finanças; as
irregularidades invocadas pelo nobre Senador Lima
Guimarães, no sentido de que o projeto, tendo
recebido parecer contrário, unânime, da Comissão
de Segurança Nacional, voltasse à Comissão de
Constituição e Justiça e não mais tornasse àquela

Comissão. Expus a questão e procurei dar-lhe
solução. Não afirmo nem tenho a veleidade
de pensar que minha sugestão é perfeita.
Penso ser a melhor e mais favorável, o
que será fácil verificar, pois, voltando a
matéria à Comissão de Segurança Nacional, seus
membros naturalmente, pedirão esclarecimentos
ao Ministério da Guerra. Ver-se-á, então,
quanto a família do Major Rubens Florentino Vaz
está recebendo hoje, o que virá a receber se
aprovado o substitutivo da Comissão de
Finanças, ou o que perceberá se vingar o meu
substitutivo.
Se, por uma circunstância qualquer tiver eu
incorrido em êrro, o que não é provável, embora
tenha feito os cálculos de cabeça, às pressas, sem
consultar tabelas, será facílimo corrigi-lo nas
Comissões.
Confesso a V. Exa., nobre Senador Fernandes
Távora, que tive escrúpulos de ir além dos
seis mil cruzeiros, pois o próprio Presidente da
República deixa apenas dez mil cruzeiros de
pensão para a viúva. É meu pensamento,
quando chegar ao Senado o projeto que
tramita na Câmara dos Deputados a respeito do
assunto, apresentar-lhe emenda aumentando
essa dotação, porque é ridículo que, na situação
atual, o Congresso vote pensão de apenas dez mil
cruzeiros para a viúva de um Chefe de Executivo
Federal.
É a informação que posso dar a Vossa
Excelência.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Foi enviado à Mesa,
pelo nobre Senador Caiado de Castro, emenda
substitutiva ao projeto em apreciação, que vai ser
lida pelo Sr. Primeiro Secretário.
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É lida e apoiada a seguinte:

É lido e aprovado o seguinte:

EMENDA Nº 2

REQUERIMENTO
Nº 429, DE 1959

Art. 1º É concedida aos herdeiros do
Major da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz, a
pensão mensal de seis (6) mil cruzeiros,
que será acumulada com a pensão militar que
percebem.
Parágrafo único. Por morte da viúva a
totalidade desta pensão será distribuída com
igualdade entre os filhos enquanto menores ou até
vinte e quatro anos, se estiverem cursando Escola
Superior com aproveitamento e não exercerem
atividade remunerada.
Sala das Sessões, em 13 de novembro de
1959 – Caiado de Castro.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Continua
em
discussão
o
projeto
com
o substitutivo, já agora com a emenda
apresentada
pelo
nobre
Senador
Caiado
de Castro e lida pelo Sr. Primeiro Secretário.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
O Projeto, com a emenda, vai às Comissões
competentes.
Primeira
discussão
do
Projeto
de
Lei do Senado nº 28, de 1957, (de autoria do
Senador Lino de Mattos), que modifica o
Decreto-lei nº 3.651, de 25 de setembro
de 1941, que dá nova redação ao Código
Nacional
do
Transito,
tendo
Pareceres
contrários, sob ns. 215 e 656, de 1959,
das Comissões de Constituição e Justiça
e de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.

Nos têrmos do arts. 212, letra "l", e 274, letra
"b", do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 28, de
1957, a fim de ser feita na sessão de 17 do corrente.
Sala das Sessões, em 13 de novembro de
1959 – Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão
do Senado, o Projeto sai da Ordem do Dia para
voltar na do dia 17 do corrente.
Esgotada a Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho,
primeiro
orador
inscrito
para
a
oportunidade.
O SR. GILBERTO MARINHO (*): – Sr.
Presidente, pedi a palavra tão sòmente para dar
conhecimento à Casa do requerimento de
informações que encaminhei à Mesa. Nêle solicito
esclarecimentos da Diretoria do Ensino Superior do
Ministério da Agricultura, quanto às providências que
prometeu tomar, em abril de 1958, para evitar o
acúmulo, cada vez mais crescente naquela Diretoria,
da massa de registros e diplomas que ali afluem
numa média anual de dez mil.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lima Teixeira segundo orador inscrito.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
há ano e meio tive ensejo de requerer ao Senado,
ouvido o Itamarati, fôssem prestadas informações
sôbre os motivos pelos quais o Govêrno não havia
promovido até então o reatamento das relações
comerciais com a Rússia.
Lembro-me
bem
de
que,
ao
redigir
o
requerimento
de
informações,
tive
o
cuidado
de
reconhecer
que

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
Secretário.
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a competência era do Executivo, mas que o Sr.
Presidente da República gostaria de dividir a
responsabilidade com o Congresso.
Decorrido mais de ano e meio, eis que o
Exmo. Sr. Presidente da República Dr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira, toma a deliberação de reatar
as relações comerciais com a Rússia. Viajará, dentro
de poucas dias, uma Delegação de técnicos, para
promover o incremento das nossas exportações,
sobretudo com aquêle País da Cortina de Ferro.
Sr.
Presidente,
quando
formulei
o
requerimento,
invocava,
precisamente,
a
necessidade
da
diversificação
das
nossas
exportações, lembrava a situação do cacau e,
especialmente, a do café.
Tenho em mãos dados sôbre o consumo de
cacau no mundo, que acusam a seguinte ordem:
primeiro lugar, Estados Unidos da América do Norte,
com duzentas mil toneladas; Inglaterra, com cem mil
toneladas, seguem-se a Alemanha Ocidental,
Holanda, França, Brasil e Rússia com um
consumo de mais de 40 mil toneladas, em sentido
crescente. O nosso País, como é evidente, precisa
aumentar o número de consumidores da sua
produção.
Sr. Presidente, essas informações são
prestadas pelo Diretor da CACEX, Sr. Ignácio Tosta
Filho. As nossas exportações de cacau, como é do
conhecimento geral, eram feitas através de Londres;
hoje, são diretas.
Acredito sinceramente que do reatamento de
relações comerciais com a Rússia e dado o interêsse
do Govêrno na procura de novos mercados,
poderemos, encontrar o caminho para solução de
muitos de nossos problemas.
Formulo, portanto, os melhores votos,
especialmente ao Sr. Renata Costa Lima,
Presidente do I.B.C., que hoje viaja com
destino àquele País, para que, estimulando
nossas
exportações,
possa,
nesta
ho-

ra difícil, quando temos em estoque 30 milhões de
sacas de café, diminuir êsse excedente, e dar à
lavoura cafeeira a posição de equilíbrio que todos
desejamos.
Ainda, hoje, Sr. Presidente, em reunião da
Confederação Rural Brasileira, a que assisti, o
assunto foi amplamente debatido. Tratou-se,
outrossim, da reforma da Carteira de Crédito
Agrícola do Banco do Brasil, com o objetivo de
proporcionar ao homem do campo, a prazo longo e
juros baixos o financiamento indispensável ao
desenvolvimento
da
produção,
sobretudo
diversificando-a, como estímulo à exportação.
Folgo, pois, em registrar o acontecimento,
muito embora considere que, para o reatamento das
relações comerciais com a Rússia, devemos, tomar
precauções, evitando que amanhã através dêsse
expediente, aquêles que ainda professam idéias
incompatíveis com o regime vigente em nosso País,
logrem caminho fácil para a implantação de
princípios incompatíveis com os que defendemos.
Quanto ao aspecto comercial, sòmente
louvores nos merece a atitude do Govêrno.
Desejamos ardentemente que nossas exportações
sejam ativadas, nem que seja preciso marcharmos
para a guerra competitiva de preços, para que o
Brasil alcance êsse grau de desenvolvimento da
nossa economia a que todos aspiramos. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou levantar a sessão.
Designo, para a de segunda-feira, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 99, de 1959 (número 553, de 1959, na
Câmara), que dispõe sôbre declarações de aspirantes
a oficial, de primeiros e segundos-tenentes da
Polícia Militar do Distrito Federal, tendo Pa-
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receres Fávoráveis (sob ns. 701 e 702, de 1959) das
Comissões: de Segurança Nacional e de Finanças.
2 – Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 1959, de autoria do Sr. Senador
Victorino Freire, que acrescenta dispositivo ao
Regimento de Custas do Distrito Federal (Decreto-lei
nº 8.550, de 4 de janeiro de 1946), no sentido de
atribuir percentagem ao Oficial de Registro de
Protestos sôbre o valor dos títulos resgatados em
Cartório (projeto aprovado em primeira discussão em
12 do mês em curso), tendo Pareceres Favoráveis
(ns. 562 a 564) das Comissões: de Constituição e
Justiça; de Economia e de Finanças.

3 – Primeira discussão do Projeto de
Lei do Senado nº 26, de 1959, de autoria do Sr.
Senador Fernandes Távora, que modifica o art. 38
do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, para
permitir
que
os
massagistas,
devidamente
habilitados, tenham gabinete legalizado em seu
próprio nome, e dá outras providências, tendo
Pareceres Favoráveis (números 699 e 700, de 1959),
das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Saúde Pública.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 25
minutos.

166ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vlvacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.

acham-se

Lima Guimarães.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin – (52).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 52 Senhores
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de Segundo, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Senhor Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê
o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Da Câmara dos Deputados, sob números
2.028, 2.068, 2.037 e 2.069, encaminhando
autógrafos dos seguintes:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 149, DE 1959
(Nº 938-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação
Maternidade do Salvador área de terreno nacional
interior situada no subdistrito da Penha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É autorizado o Poder Executivo a doar à
Fundação Maternidade do Salvador, com sede em
Salvador, capital do Estado da Bahia, a área de terreno
nacional interior, medindo 7.671,33 m2 (sete mil
seiscentos e setenta e um metros e trinta e três
centímetros quadrados), com frente para as Avenidas
Duarte da Costa e Bonfim, no subdistrito da Penha.
Art. 2º – Constará da escritura de doação
cláusula expressa que obrigue a reversão do terreno
doado ao patrimônio nacional, caso se dissolva a
entidade donatária ou seja excluída de seus serviços
a assistência social a que se propõe.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 150, DE 1959

«Art. 1º – É concedida a pensão especial de
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Beatriz
Ferreira Lucas e igual quantia a Arminda Ferreira
Lucas, irmãs solteiras do ex-maquinista do Lóide
Brasileiro Álvaro Ferreira Lucas, que a bordo do
navio «Avaré» fêz parte de comboio de guerra, no
período de 1914 a 1918».
Parágrafo único – O.pagamento da pensão
correrá à conta da verba orçamentária do
Ministério da Fazenda destinada aos pensionistas
da União.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 151, DE 1959
(Nº 644-A, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário –Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o
crédito suplementar de Cr$ 3.200.000,00 para
reforço de verba do Orçamento em vigor, destinado a
ocorrer às despesas com substituições na Justiça
local do Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
(Nº 848-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
abrir ao Poder Judiciário – Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, para refôrço da Verba 1.0.00 –
Retifica o artigo 1º da Lei nº 3.156, de 24 de Custeio; Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil;
maio de 1957, que concede pensão especial a Subconsignação 1.1.11 – Substituições – 5.06 –
Justiça do Distrito Federal; 01 – Tribunal de Justiça,
Beatriz e Arminda Ferreira Lucas.
do Orçamento da União, para o corrente exercício
O Congresso Nacional decreta:
(Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958).
Art. 1º – Passa a ter a seguinte redação o
Art.
2º
–
Esta
lei
entrará
artigo 1º da Lei nº 3.156, de 24 de maio de 1957:
em vigor na data de sua publicação,
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revogadas as disposições em contrário.
Anexo 2 – Poder Legislativo – Subanexo 2.01 –
Câmara dos Deputados, em 10 de novembro Câmara dos Deputados e 2.02 – Senado Federal.
de 1959.
À Comissão de Finanças.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 152, DE 1959

MENSAGEM
Nº 207, de 1959

(Nº 326-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)

Do Sr. Presidente da República, como segue.
Excelentíssimo Senhor, Presidente do Senado
Federal.
De acôrdo com o parágrafo 1º do art. 201, da
Consituição Federal, tenho a honra de submeter à
aprovação do Senado Federal a indicação do Dr.
Antônio Pereira Diniz, para membro do Conselho
Nacional de Economia.
Credencia-se a escolha do nome do Dr.
Antônio Pereira Diniz para integrar êsse ilustrado
Colégio, pelo exercício de altas e dignificantes
funções públicas, dentre as quais cumpre salientar
as seguintes:
Promotor Público na Comarca de Campina
Grande, no Estado da Paraíba; Advogado da
Municipalidade e da Assistência Judiciária do
Município de Campina Grande, no referido Estado;
Prefeito Municipal da mencionada cidade de
Campina Grande; Prefeito Municipal de João
Pessoa, capital do referido Estado; Consultor
Jurídico do mesmo Estado; Procurador da República
no Estado de Paraíba, cargo que ainda exerce;
Deputado Federal nas legislaturas de 1950 e 1954,
nas quais foi membro das Comissões de Justiça,
Finanças e Diplomacia.
A presente indicação atende, por tanto, face à
expressiva carreira pública do Dr. Antônio Pereira
Diniz aos preceitos legais disciplinadores da
composição do Conselho Nacional de Economia.
Rio de Janeiro, em 13 de novembro de 1959. –
Juscelino Kubitschek.
À Camisão de Economia.

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
50.000.000,00, destinado à construção do Hospital
Getúlio Vargas, em Manaus.
O.Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros),
destinada à construção do hospital Getúlio Vargas,
em Manaus, Estada do.Amazonas.
Art. 2º – Essa importância será entregue ao
Govêrno do Estado do Amazonas pela Ministério da
Saúde, mediante apresentação de planta e
orçamento sujeitos à aprovação deste e através de
convênio que fixará as condições do pagamento.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara dos Deputados, em 10 de novembro
de 1959.
Às Comissões de Saúde e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 1959
(Nº 350-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1960 –
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PARECERES
NS. 715 E 716, DE 1959
Nº 715, DE 1959

Nº 716, DE 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto, de
Lei da, Câmara, nº 251, de 1956, (nº 2,689-B, de
1952, na Câmara).

Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de
Relator: Sr. Francisco Gallotti.
Lei da Câmara nº 251, de 1956, (nº 2:689-B, de
O presente projeto é de 1952. Sôbre êle já se
1952), da Câmara, que concede isenção de direitos,
taxas aduaneiras e Impôsto de Consumo para manifestou a Comissão de Economia, cujo parecer,
do eminente Senador Fernandes Vivera aprovado por
importação de clinquer.
unanimidade, opina pelo arquivamento do projeto.
Relator: Sr. Fernandes Távora.
De pleno acôrdo. Embora, ainda, não haja
O Projeto de Lei da Câmara nº 251, de 1956, rigoroso equilíbrio entre a produção e o consumo do
que concede isenção de direitos, taxas aduaneiras e cimento nacional, a aprovação do projeto concedendo
Impôsto de Consumo para a importação de clinquer, isenção de direitos, taxas aduaneiras e Impôsto de
volta a esta Comissão, após audiência do Conselho Consumo para a importação de clinquer (cimento
de Política Aduaneira e da COFAP.
semi-acabado), poderia transformar-se em situação
Os dois órgãos mostram à saciedade que o de privilégio a grupos que se organizassem para a
projeto, pelo tempo decorrido, se acha totalmente devida exploração, podendo provocar uma crise na
superado pois, ao inverso do que acontecia há fabricação do cimento nacional. Parecer contrário.
alguns anos, não mais há falta de matéria-prima,
Sala das Comissões, em 3 de novembro de
«verificando-se equilibrio entre a produção de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco
clinquer e a capacidade de moagem de nossas Gallotti, Relator. – Ary Vianna. – Fernandes Távora.
fábricas»; e, além do mais, a concessão do – Irineu Bornhausen. – Fausto Cabral – Fernando
beneficio de isenção neste momento «viria Corrêa. – Barros Carvalho. – Taciano de Mello. –
beneficiar talvez um só produtor de cimento e criar Moura Andrade. – Dix-Huit Rosado.
situação privilegiada a grupo ou grupos que se
organizarem para a manipulação do produto, em
PARECERES
detrimento das fábricas já existentes e que
NS 717, 718 E 719, DE 1959
trabalham a plena capacidade, em boas condições
econômicas».
Nº 717, DE 1959
Em vista disto e de acôrdo com o artigo
136, parágrafo 1º do Regimento Interno desta
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
Casa, opinamos pelo arquivamento do projeto em a emenda apresentada ao Projeto de Lei da Câmara
tela.
nº 132, de 1957, que cria no Departamento Nacional
Sala das, Comissões, em 4 de setembro de de Estradas-de-Ferro o Serviço Social das Estradas1959. – Ary Vianna, Presidente. – Fernandes Távora, de-ferro.
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Reginaldo
Relator: Senhor.Benedicto Valladares.
Fernandes. – Lima Teixeira. – Sérgio Marinho.
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A emenda visa a ampliar o artigo 4º do projeto.
Confrontando-se as disposições, originária e
emendada, verifica-se que a última abrange também as
estradas-de-ferro de economia mista, bem como as de
concessão federal ou estadual, às quais não se refere,
pelo menos explicitamente, a redação do artigo 4º.
Como já se observou, a disposição apenas
autoriza as entidades que menciona a estabelecer a
taxa de 2% sôbre as tarifas, para atender às
despesas com o serviço criado.
A emenda parece-nos proveitosa à clareza do
projeto, eliminando dúvidas que possam surgir. Não
vemos, nela, inconstitucionalidade. Se, porventura,
conforme o caso, houver necessidade de ser
autorizada pelo Estado-membro a criação da taxa,
nada obsta que ela seja concedida regularmente,
pois o projeto não obriga a sua instituição.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1959.
– Menezes Pimentel, Presidente ad hoc. – Benedicto
Valladares, Relator. – Lima Guimarães, Jefferson de
Aguiar. – Rui Palmeira. – Argemiro de Figueiredo.
Nº 718, DE 1959
Da Comissão de Legislação Social, sôbre a
emenda ao Projeto de Lei da Câmara número 132,
de 1957.
Relator: Sr. Menezes Pimental.
Volta o presente projeto a esta Comissão para
emitir parecer sôbre a Emenda nº 1, de Plenário, do
ilustre Senador Francisco Gallotti, dando nova
redação ao artigo 4º do projeto, adaptando-o às
exigências da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957
que autorizou o Govêrno Federal a constituir a Rêde
Ferroviária Federal S.A.
A emenda inclui, entre as ferrovias autorizadas
a criar a taxa constitutiva do Fundo Social Fer-

roviário as arrendadas ou de economia mista, da
União ou dos Estados.
Com a nova redação proposta, dá-se maior
extensão e mais completo atendimento aos objetivos
do projeto.
Somos, assim, pela aprovação da emenda.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1959. – Lima Teixeira, Presidente. – Menezes
Pimentel, Relator. – Caiado de Castro. – Ruy
Carneiro. – Jefferson de Aguiar. – Padre Calazans.
Nº 719, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre emenda ao
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1957 (nº 167-B,
de 1955, na Câmara).
Relator: Sr. Lima Guimarães.
Por haver recebido emenda em Plenário, volta
ao exame desta Comissão o Projeto de Lei nº 132,
de 1957, que cria no Departamento Nacional de
Estradas-de-Ferro, o Serviço Social das Estradas-deFerro.
A emenda, de autoria do nobre Senador
Francisco Gallotti, visa a dar nova redação ao art. 4º,
que estabelece a taxa adicional de dois por cento
sôbre as tarifas vigorantes, para a criação do Fundo
Social Ferroviário.
A redação proposta inclui, entre as ferrovias
autorizadas a criar a referida taxa, as arrendadas ou
de economia mista, da União ou dos Estados.
Somos de parecer que aprovemos a emenda,
mas com a subemenda que abaixo sugerimos onde não
só procuramos dar redação mais direta ao artigo, como
incluímos, também, um parágrafo (parágrafo único). De
acôrdo com êste, as estradas-de-ferro são obrigadas a
recolher, mensalmente, ao Banco do Brasil, o
produto da arrecadação da taxa criada no artigo,
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ficando o dito produto à disposição do Serviço Social
O Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1959,
das Estradas-de-Ferro.
oriundo de Mensagem Presidencial, concede
Nestas condições, a Comissão de Finanças é de isenção dos impostos de importação e de
Parecer Favorável à Emenda nº 1, com a seguinte:
consumo para os equipamentos, suas peças e
sobressalentes, destinados à instalação ou
SUBEMENDA
ampliação de indústrias complementares da
construção naval e que tenham por finalidade a
Dê-se a seguinte redação no artigo 4º:
produção de motores diesel para propulsão;
Art. 4º – As estradas-de-ferro nacionais, motores diesel para grupos geradores de energia
administradas por autarquias ou sociedades de
elétrica; turbinas para propulsão e engrenagens
economia mista federais ou estaduais, ficam
redutoras.
autorizadas a cobrar, sôbre as tarifas vigorantes,
A proposição foi objeto de acurado estudo
uma taxa adicional de dois por cento, cujo produto
do
Grupo
Executivo de Indústria de Construção
constituirá o Fundo Social Ferroviário, destinado ao
Naval
(GEICON),
dêle merecendo o mais
cumprimento dos objetivos desta lei.
decidido
apoio,
sob
o fundamento de que ela
Parágrafo único. As Estradas-de-ferro que
propiciará
estímulos
à
implantação no Pais de
cobrarem a taxa a que se refere êste artigo, deverão
fábricas
de
equipamentos
complementares da
recolher mensalmente o produto da arrecadação ao
Banco do Brasil, em conta e à disposição do Serviço construção naval e de que, pela Lei nº 3.391, de
25 de abril de 1958, que criou a Taxa de
Social das Estradas-de-Ferro.
Sala das Comissões, em 13 de novembro de Renovação e o Fundo da Marinha Mercante, já
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Lima gozam do mesmo favor os estaleiros.
Guimarães, Relator. – Mem de Sá. – Fausto Cabral.
Sem o incentivo assegurado pelo projeto,
– Menezes Pimentel. Fernandes Távora. – Barros dificilmente se poderia pretender fôssem
Carvalho. – Fernando Corrêa. – Dix-Huit Rosado.
atingidos
os
índices
de
nacionalização
progressiva fixados para a construção de
PARECERES
navios no País – objetivo máximo a ser colimado
NS 720 E 721, DE 1959
nesse
setor,
tal
como
o
foi
nos
estímulos análogos concedidos à indústria
Nº 720, DE 1959
automobilística.
Tendo isso em vista e considerando o estado
Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de
deplorável
em que se encontra a nossa frota de
Lei da Câmara nº 57, de 1959, (nº 4.643-B, de 1958,
cabotagem,
necessitada
urgentemente
de
na Câmara), que, concede isenção dos impostos de
importação e de consumo para os equipamentos, renovação, opinamos, favoràvelmente ao projeto de
nas peças e sobressalentes destinados à instalação lei em causa.
Sala das Comissões, em 15 de outubro de
ou ampliação de indústrias complementares da
1959. – Ary Vianna, Presidente. – Taciano de Mello.
construção naval.
Relator. – Guido Mondin. – Fernandes Távora. –
Relator: Sr. Taciano de Mello.
Leônidas Mello. – Lima Teixeira.
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Nº 721, DE 1959

Diga-se:
«taxa de despacho aduaneiro».
Sala das Comissões, em 13 de novembro de
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 57, de 1959, (nº 4.643-B, de 1958, na 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Saulo Ramos,
Relator. – Taciano de Mello, – Dix-Huit Rosado. –
Câmara).
Fernando Corrêa. – Fausto Cabral. – Lima
Relator: Sr. Saulo Ramos.
Guimarães, – Moura Andrade.
O Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1959, é
oriundo da Mensagem Presidencial nº 375, de 16 de
PARECERES
outubro de 1958, e concede isenção dos impostos de
NS. 722 E 723, DE 1959
importação e de consumo para os equipamentos,
suas peças e sobressalentes, destinados à
Nº 722, DE 1959
instalação ou complementação de indústrias
complementares de construção naval e que tenham
Da Comissão de Constitui e Justiça, sôbre o
por finalidade a produção de motores diesel para Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 1959, (nº 214-B,
propulsão; motores diesel para grupos geradores de de 1959, na Câmara) que autoriza o Poder
energia elétrica; turbinas para propulsão e Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça
engrenagens redutoras.
Eleitoral – Tribunais Regionais, o crédito
O presente projeto foi submetido a análise suplementar de Cruzeiros 39.153.636,70, para os
pelo grupo Executivo de Indústria de Construção fins que especifica.
Naval (GEICON) que o aprovou sob a alegação de
contribuir para a implantação no País de fábricas de
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
equipamentos complementares da construção naval.
O Projeto de Lei nº 61, de 1959 é originário
No sentido, entretanto, de melhorar a redação da Câmara dos Deputados. Autoriza o Poder
do projeto, escoimando-o de certas impropriedades Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça
no uso de têrmos já tradicionalmente aceitos na Eleitoral – Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais
técnica da legislação fiscal, cabe emenda ao artigo Regionais Eleitorais, o crédito suplementar de Cr$
1º.
39.153.636,70, destinado ao pagamento de
De fato, há necessidade de retificar-se a despesas
com
gratificações
adicionais,
designação da antiga taxa de despacho aduaneiro, vencimentos, substituições. salário-familia e
de acôrdo com a nova Lei de Tarifas das Alfândegas, gratificação de funções, a que têm direito juízes e
(art. 66, nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957).
funcionários da Justiça Eleitoral de vários Estados
Opinamos, assim, favoràvelmente, ao projeto do Brasil.
com a seguinte:
Nesta Casa do Congresso foram apresentadas
duas emendas elevando o crédito previsto no
EMENDA
Projeto, para atender a interêsses idênticos,
Nº 1-(CF)
reclamados pelo Tribunal Regional do Pará.
A proposição e as emendas não se
Ao art. 1º.
conflitam com nenhum texto da Constituição. Ao
Onde se diz:
contrário:
a
primeira,
obedeceu
à
«taxa de previdência social».
norma constitucional da iniciativa da lei, emes-
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gindo de mensagem do Egrégio Tribunal Superior
nos têrmos do art. 97, item II, da Lei Maior; e as
«emendas» arrimam-se na faculdade que tem
qualquer das Casas do Congresso de emendar as
proposições adotadas pela outra – artigo 69
da.Constituição.
A matéria foi devidamente apreciada, quanto
ao mérito, na Câmara dos Deputados – onde
mereceu integral apoio.
Isso pôsto, somos de Parecer Favorável ao
Projeto nº 61, de 1959 e às emendas que lhe foram
apresentadas no ângulo de sua constitucionalidade.
Sala das Comissões, em 28 de outubro de
1959. – Daniel Krieger Presidente em exercício. –
Argemiro de Figueiredo, Relator. – Lima Guimarães.
– Milton Campos. – João Villasbôas. – Menezes
Pimentel. – Jefferson de Aguiar. – Ruy Carneiro. –
Attílio. Vivacqua.
Nº 723, DE 1959
Da Comissão de Finanças às Emendas ns. 1 e 2
(de Plenário), oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara
nº 61, de 1959 (nº 214-B, de 1959, na Câmara).
Relator: Sr. Ary Vianna.
O Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 1959 (nº
214-B-59, na Câmara), que autoriza a abertura de
«crédito suplementar» à Justiça Eleitoral, voltou a esta
Comissão a fim de que opine sôbre duas Emendas (ns.
1 e 2). que lhe foram oferecidas em Plenário.
O projeto, como esta Comissão já teve a
oportunidade de apreciar, opinando favoràvelmente à
sua aprovarão, autoriza a abertura de crédito
suplementar ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral.
A Emenda nº 1, subscrita pelo eminente
Senador Lobão da Silveira, sugere que se
acrescente, para o Tribunal Regional Eleito-

ral do Estado do Pará, o «crédito suplementar de Cr$
368.205,00.
A Emenda nº 2, do mesmo autor, requer, para
o mesmo Tribunal, autorização para a abertura de
crédito especial de Cruzeiros 79.112,50.
O nobre representante do Pará, na justificação
que junta a cada uma das emendas, refere-se a
Ofício (nº 132, de 1959) já endereçado, pelo
Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
Interessado, à Câmara dos Deputados, tal como
normalmente procedem os órgãos do Poder
Judiciário, quando necessitam de novos recursos
para atender às despesas com o exercício de suas
atividades.
Êste fato, isto é, o do Tribunal já haver se
dirigido à Câmara dos Deputados – como aliás é
regular – acrescido ao de que as emendas propõem
autorizações de natureza diversa, de crédito
suplementar, igual à do projeto, e; outra, de «crédito
especial», nos conduzem a não considerar
conveniente venha esta Comissão dar Parecer
Favorável às referidas emendas.
Por um lado, dificilmente poderia a Câmara
dos Deputados, ainda nesta sessão legislativa,
apreciar as emendas em aprêço, dando tempo ao
Poder Executivo para abrir, mediante decreto, os
competentes «créditos suplementares», cujas
vigências se exaurem com o exercício de 1959.
Por outro, em face desta coincidência de
proposições (emendas no Senado, e formulação, na
Câmara dos Deputados ao projeto de «crédito
especial» referente ao Oficio número 132 de 1959).
resultaria daí não só duplicação de esforços, como,
também, probabilidade de haver certa confusão em
tôrno do mesmo interêsse, ou da mesma
necessidade.
É
bastante
salientar
que,
por
exemplo,
poderá
acontecer
venha
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ainda nesta sessão legislativa, para o Senado, o
projeto referente ao Ofício nº 132, de 1959, do
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Pará, podendo
a Câmara dos Deputadas, simultâneamente,
examinar, ainda em tempo, as emendas do Senado,
ou, ao contrário, isto não fazer como seria
indispensável.
No primeiro caso, teríamos a abertura
simultânea de créditos suplementar e especial para
a mesma finalidade (visto que a Câmara, no
formular o projeto decorrente do Oficio nº 132, de
1959, já não poderá fazê-lo, autorizando «crédito
suplementar», vinculado ao exercício em curso, e
que se finda).
No segundo caso, só por causa do Tribunal
Regional Eleitoral do Pará, prejudicados ficarão não
só todos os Tribunais Regionais Eleitorais
relacionados no projeto em aprêço, como também, o
próprio Tribunal Superior Eleitoral.
Êste, é, aliás, o argumento fundamental, em
desfavor da oportunidade e da conveniência das
emendas que ora apreciamos. Sòmente êle será
suficiente, a nosso ver, para justificar o parecer
contrário desta Comissão. Não o poderíamos
consignar, entretanto, sem haver formulado as
hipóteses constantes dos parágrafos anteriores
dêste parecer.
Devemos considerar, ainda, que a rejeição
das emendas não prejudicará realmente o Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Pará. Quando muito
poderão os créditos de que necessita ser abertos
um pouco mais tarde, mas, temos a impressão, no
curso ainda da presente sessão legislativa,
bastando para tanto que seja a Câmara dos
Deputados alertada em tempo pela representação
do Estado.
São inúmeros os «créditos especiais» votados
pelo Congresso Nacional no último mês das sessões
legislativas, justamente para atenderem a casos
semelhantes.

Isto pôsto, a Comissão de Finanças é de
«parecer contrário às Emendas ns. 1 e 2 (de
Plenário), apresentadas ao Projeto nº 61, de 1959 (nº
214-B-59, na Câmara).
Sala das Comissões, em 13 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Guido Mondin. – Caiado de Castro. –
Moura Andrade. – Taciano de Mello. – Fernandes
Távora. – Daniel Krieger. Fausto Cabral. – Menezes
Pimentel. – Lima Guimarães. – Dix-Huit Rosado.
PARECER
Nº 724, DE 1959
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Subanexo 4.11 – Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da Regido
Fronteira Sudoeste do País.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O presente Subanexo do Orçamento Geral da
União,
para
1960,
fixa
a
despesa
da
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País.
A Superintendência em aprêço, instituída pela
Lei nº 2.976, de 28 de novembro de 1956, não foi
ainda instituída, muito embora os Orçamentos da
União, a partir de 1958, lhe venham consignando os
recursos previstos nos artigos 8º e 15, da referida lei,
isto é, Cruzeiros 500.000.000,00, distribuídos pelos
quatro Estados interessados nas seguintes bases:
Rio Grande do Sul......................
Santa Catarina...........................
Paraná........................................
Mato Grosso...............................
Total...................................

Cr$
200.000.000 00
80.000.000 00
100.000.000,00
120.000.000,00
500.000.000,00
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Foi, aliás, tendo em vista êste aspecto que a
douta Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira da Câmara dos Deputados achou de, no
Orçamento para o exercício vindouro, consignar
parcela especial para as despesas da instalação e
início do funcionamento da Superintendência,
atribuindo a êsse fim Cr$ 25.000.000,00 e sugerindo
ao Senado faça emenda no mesmo sentido e com
igual quantia.
O fato, todavia, de a Superintendência
ainda não ter sido implantada, não ilide a
constituição
do
«fundo
de
valorização
econômica», criado pelo art. 8º da já mencionada
Lei nº 2.976, de 1956; pois, de acôrdo com os
parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, os saldos
orçamentários são transferidos para o exercício
seguinte e mantidos no depósito vinculado de que
trata o parágrafo 2º do artigo 15, considerando-se
as dotações atribuídas ao plano como
automàticamente registradas e distribuídas.
Nesse caso, é de se admitir que a
Superintendência, uma vez instalada, o que
certamente se dará em 1960, conta imediatamente
com uma disponibilidade de Cr$ 1.000.000.000,
que é a quanto monta o total das dotações já
inscritas
no
Orçamento
da
União
(Cr$
500.000.000,00, em 1958; e Cr$ 500.000.000,00,
em 1959). Juntando-se a esta disponibilidade os
recursos a consignar no Orçamento de 1960,
iniciará a Superintendência suas atividades com
uma disponibilidade de, pelo menos, Cr$
1.500.000.000 00.
Isto é comprovado pelos Balanços Gerais da
União do exercício de 1958, onde consta a
dotação escriturada no título «fundos especiais». É
de se supor que exista o respectivo depósito no
Banco do Brasil, mesmo sem ter havido a
requisição do Superintendente prevista no
parágrafo 2º do artigo 15, uma vez que a
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Região Fronteira Sudoeste ainda
não está funcionando.

A Câmara dos Deputados, em relação a êste
subanexo, propõe dotações no valor total de
Cruzeiros 451.200.000,00, restando ao Senado,
portanto, uma disponibilidade de Cr$ 98.800.000,00,
sendo Cr$ 25.000.000,00 para complementar a
dotação de Cr$ 50.000.000,00 reservada à despesa
de instalação da Superintendência e Cr$
73.800.000,00 para as obras e serviços dos
Municípios compreendidos na Fronteira Sudoeste,
com a seguinte discriminação, por Estados:
Cr$
16.800.000,00
18.500.000,00
20.500.000,00
18.000.000,00

1 – Mato Grosso
2 – Paraná
3 – Rio G. do Sul
4 – Santa Catarina

A emenda por nós formulada, com a
colaboração dos dignos representantes dos referidos
Estados nesta Casa, atende à complementação
requerida pelo projeto em obediência aos critérios
fixados na citada Lei nº 2.976.
Nestas condições, opinamos favoràvelmente
ao presente Subanexo do Orçamento da União para
1960, com a Emenda anexa (número 1-CF).
Sala das Comissões, em 12 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Fernandes Távora. – Lima
Guimarães. – Moura Andrade. – Taciano de Mello. –
Dix-Huit Rosado. – Fernando Corrêa. – Mem de Sá.
– Barros Carvalho.
4.11 – SUPERINTENDÊNCIA DO PLANO DE
VALORIZAÇÃO
ECONÔMICA
DA
REGIÃO
FRONTEIRA SUDOESTE DO PAÍS
EMENDA
Nº 1 (CF)
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.1.00 – Serviço em Regime Especial de
Financiamento.
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3.1.19 – Valorização Econômica da Região
Fronteira Sudoeste do País (Lei nº 2.976, de 28 de
novembro de 1956).
1 – Para instalação e funcionamento da
Superintendência.
Onde se diz: Cr$ 25.000.000,00.
Diga-se Cr$ 50.000.000,00.
3.0 – Energia.
12 – Mato Grosso:
2) Para ampliação e melhoramentos dos
serviços de energia elétrica de Corumbá a cargo do
Ministério da Agricultura (D.N.P.M.)
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00.
3) Para ampliação e melhoramentos dos
serviços de energia elétrica de Aquidauana a cargo
do Ministério da Agricultura (D.N.P.M.).
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00.
4) Para melhoramentos nos serviços de luz
elétrica da cidade de Dourados, a cargo do Ministério
da Agricultura (D.N.P.M.).
Onde se diz: Cr$ 3.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00.
5) Para melhoria dos serviços de luz elétrica
dos seguintes Municípios:
1 – Maracaju.
Onde se diz: Cr$ 1.500.000,00.
Diga-se: Cr$ 2.400.000,00.
2 – Bela Vista.
Onde se diz: Cr$ 1.500.000,00.
Diga-se: Cr$ 2.400.000,00.
16 – Paraná.
1) Para ampliação da Usina Hidrelétrica de
Toledo.
Onde se diz: Cr$ 15.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 20.000.000,00.
2) Para a construção da Usina Hidrelétrica em
Francisco Beltrão, para suprir de luz e fôrça os
seguintes Municípios: Pato Branco, Capanema,
Barracão e Santo Cristo.
Onde se diz: Cr$ 30.000.000,00.
Diga-se-: Cr$ 43.500.000,00.
22 – Rio Grande do Sul.
2)
Para
ampliação
e
reforma
do
Serviço
de
energia
elétrica
no

Município de Ijuí, a cargo do Ministério da
Agricultura,
Onde se diz: Cr$ 7.000.000,0.
Diga-se: Cr$ 9.000.000,00.
3) Para linhas de transmissão de Palmeira das
Missões – Chapada – Rodeio Bonito, a cargo do
Ministério da Agricultura (D.N.P.M).
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 8.000.000,00.
4) Melhoramentos da rêde elétrica e serviços
complementares
nos
seguintes
Municípios:
Horizontina, Santa Rosa e Sarandino a cargo do
Ministério da Agricultura (D.N.P.M.).
Onde se diz: 6.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 8.000.000,00.
6) Para construção da Hidrelétrica Municipal
de São Francisco de Assis, a cargo do Ministério da
Agricultura (D.N.P.M.).
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 7.000.000,00.
24 – Santa Catarina:
1) Para as obras da Usina de Santa
Cruz, Município de Campos Novos, inclusive
linhas de transmissão para atender aos
Municípios de Campos Novos, Piratuba, Capinzal,
Joaçaba, Nerval D'Oeste, Tangará, Videira e
Caçador, a cargo do Ministério da Agricultura
(D.N.P.M.).
Onde se diz: Cr$ 14.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 17.000.000,00.
e acrescentem-se os Municípios de Ponte
Serrada, Seara e Palmitos.
Inclua-se:
Para obras da Usina de Ferradura no Rio
das Flôres, Município de São Miguel do Oeste,
inclusive linha de transmissão a cargo do
Ministério da Agricultura (D.N.P.M.), podendo ser
em convênio com a Prefeitura Municipal – Cr$
2.000.000,00.
4.0 – Transportes e Comunicações.
4.2 – Transporte Rodoviário.
24 – Santa Catarina.
4)
Reconstrução
da
rodovia
Itapiranga
–
São
João
–
Cristo
Rei,
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a cargo do Ministério da Viação (D.N.E.R.)
Onde se diz: Cr$ 3.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 4.000.000,00.
inclua-se:
6) Rodovia São Carlos – Saudade – Pinhal –
Campo Erê, a cargo do Ministério da Viação
(D.N.E.R.) – Cr$ 1.000.000,00.
1) Estrada Passarinhos – Palmitos – Cunha
Porã – Maravilhas, a cargo do Ministério da Viação
(D.N.E.R.) – Cr$ 1.000.000,00.
8) Estradas Ponte Serrada – Formal dos
Guedes – Xanxerê, a cargo do Ministério da Viação
(D.N.E.R.) – Cr$ 1.000.000,00.
9) Estrada Xapecó – Xaxim, a cargo do
Ministério da Viação (D.N.E.R.) – Cr$ 1.000.000,00
4.6 – Transporte Aéreo.
24 – Santa Catarina.
Inclua-se:
3 – Complementação das obras de ampliação
da pista do aeroporto de Concórdia – Cr$
1.000.000,00.
4) Obras de ampliação da pista do aeroporto
de Joaçaba Cr$ 200.000,00.
5) Construção da pista do aeroporto de
Campos Novos – Cruzeiros 800.000,00.
4.7 – Linhas Telegráficas.
Inclua-se:
24 – Santa Catarina.
1) Para instalação da linha telegráfica Capinzal
– Uruguai (distrito de Piratuba), a cargo do Ministério
da Viação (D.C.T.) – Cr$ 1.000.000 00.
2) Para construção do prédio dos Correios e
Telégrafos de Pôrto União – Cr$ 1.000.000,00.
6.0 – Saúde.
6.1. – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo.
a) Abastecimento dágua.
22 – Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
7) Saneamento e urbanização do Riacho na
cidade de Alegrete – Cr$ 2.000.000,00.
24 – Santa Catarina.
1) – Rêde de abastecimento dágua nas
cidades de:

Inclua-se:
6) Pôrto União – Cr$ 1.000.000,00.
6.2. – Assistência Médico-Sanitária.
a) Hospitais e Maternidades.
22 – Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
5) Hospital Santo Antônio – Roque Gonzales –
Cêrro Largo – Cr$ 1.000.000,00.
6) Sociedade União Progresso, mantenedora
do Hospital São Nicolau – São Luiz de Gonzaga –
Cr$ 1.000.000,00.
7) Para Serviço de Pronto Socorro nos
Hospitais de Caridade:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rosário do Sul.......................
Quaraí....................................
São Francisco de Assis.........
Uruguaiana............................
Itaqui.....................................
Tupanciritan...........................

Cr$
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.000.000,00

24 – Santa Catarina.
Inclua-se:
7) Hospital Beneficente São José de Caibi,
Palmitos – Cruzeiros 400.000,00.
8) Hospital São Domingos, de Caibi, Palmitos
– Cr$ 300.000,00.
9) Santa Casa Rural do Instituto de
Assistência e Educação de São João, Itapiranga –
Cruzeiros 500.000 00.
10) Hospital São Braz – Pôrto União – Cr$
300.000 00.
7.0 – Desenvolvimento Cultural.
7.1. – Ensino Técnico-Profissional.
22 – Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
8) Para instalação de uma Escola de Iniciação
Agrícola em São Nicolau, Município de São Luiz de
Gonzaga, em convênio com a Prefeitura – Cr$
4.500.000,00.
9)
Escolas
Profissionais
em
Quaraí
e
São
Francisco
de
Assis,
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sendo Cr$ 1.000.000,00 para cada uma – Cr$
2.000.000,00.
24 – Santa Catarina.
Inclua-se:
2) Instituto São Carlos – São Carlos – Cr$
500.000,00.
3) Escola de Iniciação Agrícola de Pôrto União
– Cr$ 600.000,00.
4) Aprendizado Agrícola de Pôrto União – Cr$
400.000,00.
PARECER
Nº 725, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 51, de 1958, (na Câmara nº 2.392B, de 1957) que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 2.000.000,00 para construção de
prédio próprio para a Agência Postal Telegráfica, na
cidade de Capanema, Estado do Pará.

Não tem outro sentido a Emenda nº 3, da lavra
do nobre ex-Senador Gomes de Oliveira, e que
destina a importância de Cruzeiros 1.600.000,00 (um
milhão e seiscentos mil cruzeiros) à edificação das
agências de Joaçaba e Indaial, Município do Estado
de Santa Catarina.
Como se vê, as emendas em aprêço têm o
propósito de destinar recursos para a construção de
sedes postais-telegráficas nas localidades que
menciona. Vale esclarecer, entretanto, que o
Orçamento para o exercício financeiro vigente, já
consigna dotações específicas para atendimento das
finalidades visadas. Para São Sebastião de Passé se
previa a importância de Cruzeiros 300.000,00
(trezentos mil cruzeiros); para Joaçaba e Indaial estão
consignadas, respectivamente, as dotações de Cr$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) e
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). Quanto ao
Amazonas, a dotação global é da ordem de Cr$
3.901.000,00 (três milhões, novecentos e um mil
cruzeiros), nela incluído o Município de Fonte Boa.
Atendidos destarte, na Lei de Meios, os justos
objetivos visados pelas emendas em referência, não
há como aprová-las nesta assentada senão
louvando-lhes o alto propósito.
Nosso parecer, pelo exposto, é pela rejeição
das Emendas números 1, 2 e 3.
Sala das Comissões, em 13 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Fernando Corrêa. – Fausto
Cabral. – Menezes Pimentel. – Lima Guimarães. –
Mem de Sá. – Dix-Huit Rosado.

Relator: Sr. Daniel Krieger.
Esta Comissão já se pronunciou sôbre o
presente projeto (Parecer nº 146 58), devendo
manifestar-se, nesta oportunidade, sôbre as
Emendas ns. 1, 2 e 3, apresentadas em Plenário.
A Emenda nº 1 é de autoria do nobre Senador
Lima Teixeira e visa a aumentar em Cr$ 800.000,00
(oitocentos mil cruzeiros) a importância prevista no
projeto. O acréscimo se destina à construção do
prédio da agência postal-telegráfica do Município de
São Sebastião do Passé, no Estado da Bahia.
A Emenda nº 2, do nobre Senador Mourão
PARECERES
Vieira, manda incluir a quantia de Cr$ 2.000.000,00
NS. 726, 727, 728 E 729, DE 1959
(dois milhões de cruzeiros), igual à do próprio projeto
para construção da agência postal-telegráfica de
Nº 726, de 1959
Fonte Boa no Estado do Amazonas, e cujo prédio,
segundo afirma o eminente autor da emenda, ruiu
Da
Comissão
de
Constituição
em data recente.
Justiça,
sôbre
o
Projeto

e
de
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Lei do Senado nº 86, de 1954, que dá nova redação
De autoria do ex-Senador Mozart Lago, o
aos arts. 3º e 4º do Decreto-lei nº 3.347, de 12 de Projeto nº 86, de 1954, modifica o art. 3º do Decretojulho de 1941, e estabelece outras providências lei nº 3.347, de 12 de junho de 1941, dispondo sôbre
as pensões e seguros do Instituto de Aposentadoria
relativas às pensões e aos seguros do IPASE.
e Pensões dos Servidores do Estado.
Relator: Senhor Lameira Bittencourt.
As alterações propostas ao Decreto-lei acima
A proposição em tela, de autoria do ex- citado que institui o regime de benefícios de família
Senador, o ilustre Senhor Mozart Lago, dando nova dos segurados do IPASE, já foram objeto de Lei nº
alteração ao decreto que menciona; modifica 3.373, de 12 de março de 1958 que atendem aos
sensìvelmente a organização inicial do IPASE, objetivos da proposição do ex-Senador Mozart Lago.
mormente no tocante às pensões e seguros.
Assim, somos pela rejeição do projeto.
E o faz, não há dúvida em muitos pontos, para
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1959.
melhor, seja melhor atendendo e servindo às – Ruy Carneiro, Presidente em exercício. – Caiado
finalidades da instituição, seja dando forma mais clara de Castro, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Padre
e adequada ao diploma legal que visa a modificar.
Calazans. – Ary Vianna.
Mas, ocorre que, sendo a proposição ainda de
1954, está ela, atualmente, superada, de modo a ficar
Nº 728, de 1959
sem objeto, pelo atendimento de grande parte de suas
finalidades, pela recente Lei nº 3.372, de 12 de março
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o
do corrente ano, que dispõe sôbre o Plano de Projeto de Lei do Senado nº 86, de 1954.
Previdência e Assistência do Funcionário e sua família,
englobando em seu texto, matéria idêntica à do projeto.
Relator: Sr. Zacharias de Assumpção.
Pelo exposto, nada temos a argüir contra a
O presente projeto dá nova redação aos
proposição em causa; no tocante à sua juridicidade, artigos 3º e 4º do Decreto-lei nº 3.347, de 12 de
somos pela sua rejeição.
junho de 1941, e estabelece outras providências.
É o parecer.
II – Seu autor, o ex-Senador Mozart Lago, diz,
Sala das Comissões, em 4 de junho de 1959. justificando-o, que o artigo 3º do Decreto-lei nº 3.347,
– Lourival Fontes, Presidente. – Lameira Bittencourt, citado, «tal como está redigido, se contrapõe aos
Relator. – Lima Guimarães. – Lineu Prestes. – princípios do estatuto de seguro, de vez que tolhe ao
Gilberto Marinho. – Benedicto Valladares. – Attílio segurado o direito e a liberdade de livremente dispor,
mediante declaração solene, dos benefícios de
Vivacqua.
família a favor dos beneficiários que melhor
Nº 727, de 1959
entender.
III – A proposição, como ressaltaram os seus
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o relatores nas Comissões de Constituição e Justiça, e
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 1954.
de Legislação Social, está superada, pois grande
parte de suas finalidades já foi atendida pela recente
Relator: Sr. Caiado de Castro.
Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958.
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IV – Ante o exposto, e o mais que do processo de partes interessadas, o teor do julgamento daquela
consta, somos pela rejeição do projeto.
Suprema Côrte, que considerou inconstitucional o
Sala das Comissões, em 21 de setembro de Decreto número 39.515, de 6 de julho de 1956.
1959. – Daniel Krieger, Presidente. – Zacharias de
Assumpção, Relator. – Ruy Carneiro. – Jarbas
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O Sr. Ministro Orosimbo Uonato, Presidente
Maranhão. – Caiado de Castro.
do Supremo Tribunal Federal, encaminhou
Nº 729, de 1959
ao Senado Federal, a pedido do Sindicato
das Indústrias Mecânicas e de Material Elétrico
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de do Rio de Janeiro, S. A. White Martins,
Lei número 86, de 1954.
Eletromar, Indústria Elétrica Brasileira S. A. e
outros, cópia do Acórdão daquela Alta Côrte,
Relator: Sr. Lima Guimarães.
que julgou inconstitucional o Decreto nº 39.515,
O Projeto nº 86.54 de autoria do nobre ex- de 6 de julho de 1956, a fim de que esta
Senador Mozart Lago dá nova redação aos artigos 3º Casa do Congresso Nacional promova a sua
e 4º do Decreto-lei nº 3.347, de 12 de junho de 1941 suspensão, nos têrmos do artigo 64, da Constituição
e estabelece outras providências.
Federal.
A
modificação
proposta
diz
respeito
Referido decisório se relaciona com o
especialmente às pensões e pecúlios providencias. A Mandado de Segurança nº 4.252, impetrado
unanimidade do pronunciamento das Comissões por aquelas entidades já mencionadas, contra o
Técnicas da Casa contra a aprovação do projeto Sr. Presidente da República, em virtude do Decreto
baseia-se principalmente no fato de já estar superada nº 39.515, de 6 de julho de 1956, cujo artigo
a sua finalidade, de vez que a Lei 3.372 de 12 de 1º dispõe:
março de 1958, atende já a maior parte do objetivo da
«Art. 1º – Ficam mantidas, sem interrupção,
proposição. Dando acolhida aos motivos da rejeição, independentemente
da
contribuição
tríplice
aderimos ao pronunciamento das demais comissões. estabelecida na Lei nº 2.755, de 16 de abril de 1956,
Contra a aprovação.
as contribuições suplementares, instituídas a favor
Sala das Comissões, em 13 de novembro de dos Institutos de Aposentadorias e Pensões,
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Lima Guimarães, destinadas ao custeio de assistência médica,
Relator. – Fernando Corrêa. – Barros Carvalho. – Mem cirúrgica e hospitalar».
de Sá. – Moura Andrade. – Fernandes Távora. –
E
segundo
os
postulantes,
êsse
Fausto Cabral. – Dix-Huit Rosado.
dispositivo teria revigorado, em tôda a sua
plenitude, a taxa suplementar de 1% que
PARECER
fôra
precedentemente
criada
pela
Portaria
Nº 730, DE 1959
nº 79, baixada pelo Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, em 25 de junho de 1952,
êsse
impugnado
através
de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre ato
o Ofício nº S-3, de 1958, do Presidente do Supremo mandado de segurança impetrado pelo Sindicato
Indústrias
de
Fiação
e
Tecelagem
Tribunal Federal, transmitindo, a requerimento das
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do Rio de Janeiro contra o Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos industriários do Distrito Federal e
declarado inoperante por sua evidente ilegalidade e
inconstitucionalidade, pelo Egrégio Tribunal Federal
de Recursos, em Acórdão confirmado à
unanimidade, pelo Supremo Tribunal Federal.
No caso vertente, a nossa mais Alta Côrte de
Justiça ratificou o seu pronunciamento anterior,
deferindo o «writ» e concluindo pela manifesta
inconstitucionalidade do malsinado Decreto nº
39.515, de 6 de julho de 1956, o qual criando tributo
novo, invadiu a esfera legislativa, contundindo,
frontalmente, a Carta Magna.
Dispõe o art. 64 da Constituição Federal:
«Art. 64 – Incumbe ao Senado Federal
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
ou decreto declarados inconstitucionais por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal».
É, pois, da competência exclusiva do Senado
suspender – apenas suspender – a execução da lei
ou decreto declarados inconstitucionais, não nos
cabendo, assim, entrar no mérito, para confirmar ou
derribar o aresto da Suprema Côrte, o que
constituiria, como já se disse, uma ampliação do
poder jurisdicional desta Casa do Congresso,
incomportável nos estritos limites impostos pela
própria Constituição.
Vale, a propósito, transcrever o que a respeito
do assunto refere o douto Sampaio Dória:
«Suspender a execução de uma lei
não é revagá-la. É ato de harmonização, com que
se dá ensejo ao Congresso para meditar melhor
no problema, e, prevalecendo, até lá, a decisão
do Supremo Tribunal, revogar o Congresso
a
lei
declarada
inconstitucional,
e
cuja

execução o Senado haja suspendido, ou dar tempo
ao tempo, para que, na hipótese de êrro do Supremo
Tribunal, já que ninguém é infalível, êle mesmo
possa, um dia, reconsiderar sua decisão, permitindo
ao Senado reconsiderar, por sua vez, a suspensão
que haja feito, da execução, no todo ou em parte, da
lei fulminada de inconstitucionalidade». (A. Sampaio
Dória – Direito Constitucional – página 306).
Presente, portanto a comunicação do Exmo.
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal,
acompanhada da certidão o V. Acórdão que julgou
inconstitucional, em parte, o Decreto nº 39.515, de 6
de julho de 1956, cumpre-nos, em atendimento ao
artigo 64 da Constituição Federal, submeter à
aprecriação do Senado o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Suspende a execução parcial do Decreto nº
39.515, de 6 de julho de 1956.
Art. 1º – Fica suspensa a execução do art. 1º do
Decreto nº 3.515, de 6 de julho de 1956, por ter sido
julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
em decisão definitiva de 4 de setembro de 1957.
Sala das Comissões, em 11 de novembro de
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Menezes Pimentel. – Attílio
Vivacqua, pela conclusão, uma vez que entendo
caber ao Senado examinar a conveniência da
suspensão da lei declarada inconstitucional pela
Suprema Côrte, corforme interpretação que já
expendemos, do artigo 64 da Constituição Federal
com apoio em autorizados juristas. – Jefferson de
Aguiar. – João Villasbôas.
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O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra, o nobre Senador Mourão
Vieira, primeiro orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente,
«O Jornal» de Manaus publicou, em sua primeira
página, declarações do titular da Secretaria de
Agricultura do Estado do Amazonas, ao que parece à
guisa de resposta a um discurso por mim aqui
proferido, há alguns dias, a respeito da distribuição
de sementes de juta. Pelo que nela se contém não
se tomou por base os interêsses econômicos do meu
Estado.
A nota, Sr. Presidente, declara – não com tôda
a plenitude de seus algarismos – que, até agora,
teriam sido distribuídas pela Secretaria de
Agricultura, 89.273 quilogramas de sementes de juta,
da qual se beneficiaria a própria Secretaria, pelo
modo atabalhoado como foi feita a declaração.
Segundo a Nota, foram distribuídas sementes
aos seguintes Municípios:
Kg.
Autazes ........................................................ 5.853
Anori ............................................................. 3.250
Airão .............................................................
200
Borba ............................................................ 2.254
Barreirinha ....................................................
12
Essa a primeira objeção que sou forçado a fazer
desta tribuna a fim de que minhas palavras cheguem a
todos os recantos da região que represento.
Uma Secretaria de Estado que tem a coragem,
justificando-se, de declarar que entregou ao
Município de Barreirinha 12 quilogramas de sementes,
está sujeita a receber condenação formal de todos
aquêles que dedicam uma parcela de interêsses aos
problemas da região, porquanto, Sr. Presidente, Barrei__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

rinha, é um dos principais Municípios jutícolas do
Estado, classificado em terceiro lugar. Lá estive, há
menos de um mês, e verifiquei que, em verdade, os
terrenos estavam preparados para receber a útil
semente para a devida produção da tiliácea tão
afamada, e já hoje de tanta utilidade em todo o Vale
do Amazonas.
Doze quilogramas são a quantidade precisa
para cobrir quatro hectares de terras de aluvião, e
Barreirinha necessitaria de alguns milhares de quilos
para habilitar-se a produzir aquilo que o seu solo
realmente comporta e promete.
O Município de Careiro, que está em
continuidade à Capital, recebeu dezoito mil e dezoito
quilos; Codajás, mil e cinqüenta e seis quilos; e
Eirunepé, nove quilos, justamente o necessário para
cobrer três hectares. Sr. Presidente, o que se poderá
fazer em Eirunepé será uma demonstração de jardim
botânico; poder-se-á plantar uns canteiros com essa
quantidade de sementes, para não desprezar os
nove quilogramas de sementes para lá enviadas,
apesar de pràticamente perdidos, porque mesmo
produzindo, êsses três hectares não terão o menor
valor comercial, sequer ocuparão um só produtor.
Esta a segunda observação que faço à
Secretaria de Agricultura do meu Estado, entregue,
como disse de outra feita, a um ilustre bancário,
profundo desconhecedor dos problemas da região.
Só assim, aliás, se justifica uma distribuição dêste
jaez, pela qual o Município de Barreirinha, grande
produtor de juta, recebeu quase a mesma
quantidade distribuída a outros que não podem ser
produtores de fibra, porque situados no Alto Juruá.
Prossegue a Nota:
Fonte Boa ..................................................
Itacoatiara ..................................................
Itapiranga ...................................................
Juruá ..........................................................
Manaus ......................................................

Kg.
800
10.129
750
200
5.491
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Kg.
Manicoré .....................................................
906
Maués ......................................................... 4.250
Manacapuru ................................................ 17.324
Nova Olinda ................................................ 1.500
Novo Aripuanã ............................................ 1.500
Parintins ...................................................... 7.500

a semente deve ser lançada ao solo; depois, ela
germinará, não no solo, como deve germinar, mas
nos armazéns.
Sr. Presidente, vim à tribuna porque era
preciso discutir essa nota que, na realidade, não
prova coisa alguma mas pode, de qualquer forma,
parecer uma resposta ao discurso irrespondível que
Senhor Presidente, aqui faço a terceira pronunciei desta tribuna.
interferência a que sou levado pela distribuição irregular
Não
estou
culpando
inteiramente
o
da Secretaria de Agricultura do meu Estado. Parintins é Governador do Estado, se bem lhe caiba parte
Município chave, principal produtor do Estado, porém a de culpa, já que S. Exa. é realmente
Secretaria de Agricultura o equipara a Municípios onde a quem administra o Estado – tem as vantagens
juta ainda representa uma tentativa, está colocado, e as glórias e deve ter os ônus. Responsabilizo o
ainda, entre Municípios cuja produção, até hoje não
seu Secretário de Agricultura. Reforça minha
totaliza a décima parte da sua, o que me leva a pensar
atitude a reclamação feita, no mesmo jornal,
que o critério de distribuição não obedece a um plano
preestabelecido, que destine maior quantidade de pelo Presidente da Federação das Associações
sementes às zonas que mais e melhor possam produzir. Rurais do Estado do Amazonas, Sr. Eurípedes
Senhor Presidente, consta que o Prefeito Ferreira Lins, que declara:
eleito nessa cidade é adversário do Govêrno do
«Até a presente data (13 de novembro
Estado. Portanto, seu povo precisa ser castigado; de 1959) segundo nos informou o Professor
pior que o povo, a economia do Estado; mais que o Eurípedes Ferreira Lins, Presidente da FAREA,
Estado a economia da Nação.
não recebeu aquela Federação a semente de
juta, que determinou o Governador Gilberto
Kg.
«Silves ……...………………………….......... 1.750 Mestrinho, fôsse entregue, para que assim
Tefé .............………………………………….
506 a FAREA pudesse atender aos pedidos feitos
Urucará ....................................................... 1.500 pelas Associações Rurais, espalhadas pelo
interior do Estado. O Presidente da FAREA
Os dois últimos Municípios, também de grande não compreende o motivo da demora da entrega
contingente de juta, estão aquinhoados com uma da semente de juta, pois, segundo sabemos, já
cota muito inferior às suas necessidades, isto é, chegou para a Secretaria da Agricultura e os juteiros
89.273 quilogramas. Por informações que acabo de do interior filiados à FAREA estão à espera da
receber, o Instituto Agronômico do Norte já remeteu mesma».
para o Estado do Amazonas 150 mil quilogramas de
Como se vê, Senhor Presidente, à minha
juta. Há, portanto, uma diferença de 60.727
voz
se
vem juntar a do Senhor Eurípedes Ferreira
quilogramas, que não foram distribuídos e, penso,
Lins,
o
qual, a bem da verdade, devo declarar,
não mais poderão sê-lo porque a época do cultivo
não
é
opositor da atual administração e é
é exatamente a que está transcorrendo. Como
tenho declarado, baixando o rio, se vão descobrindo Presidente da Federação das Associações
as primeiras terras aluviônicas, momento em que Rurais, pela qual tenho lutado, como, ago-
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ra, estou lutando, porque reconheço-a o órgão
competente para assumir essas questões agrícolas
do Estado.
Retiro um pouco de culpa do Governador,
porque determinou a entrega das sementes e a
Secretaria da Agricultura não a fêz.
Presumo, como declarei há pouco, que o
Secretário da Agricultura não estuda os problemas
da região, não os conhece nem pode conhecê-los.
Êsse ilustre cidadão, residente no Rio de Janeiro,
designado para uma função na agência local do
Banco do Brasil, saiu-se muito bem. Hábil
contabilista, entregaram-lhe a Secretaria da
Agricultura, como se no meu Estado agrônomos não
houvesse e os há, Sr. Presidente, da melhor
qualidade. Com sua contabilidade, pretende justificar
que já deu o que não deu, quando o que lhe
competia era estudar os problemas da Amazônia.
Loris Cordovil é o nome dêsse bancário
felizardo, designado para ocupar no Amazonas a
Secretaria de Agricultura. É possível que chegue a
Deputado Federal ou – quem sabe? – a Senador da
República, se não, até, a Governador do Estado. É
uma profecia que desejo não se realize; mas tudo
pode acontecer, como está acontecendo.
Senhor Presidente, não estou pondo
reticências nas minhas palavras; de natureza, elas já
são reticenciosas.
Pela displicência do Sr. Loris Cordovil não
fornecendo à imprensa a discriminação da «quarta
remessa de 30 toneladas de semente» que sua
administração está distribuindo, mostra que êle ou
não está atento ao que se passa no seu setor ou êste
está completamente acéfalo. Como estamos em plena
época da distribuição das sementes e a quantidade de
30 toneladas é irrisória numa cota de 150 mil não é
possível que a SAIC não pudesse fornecer ao seu
titular um acréscimo na lista de seu trabalho.

Também pode ser que o titular não se ache
obrigado a dar satisfações à opinião pública dos
seus atos, nem quando o chefe de seu govêrno é
acusado na mais alta Câmara do País de usar de
favoritismo político até em distribuição de sementes
que o próprio Govêrno Federal fornece, porque o
Govêrno Estadual faliu neste mister.
Com isso o Senhor Loris Cordovil ainda
colocou pior o Governador do Estado. Primeiro,
porque enquanto a administração anterior, antes de
se haverem realizado as eleições municipais em
muitos dos municípios, quando ainda esperava o
Govêrno subornar (êste é o nome da ação), os
prefeitos e eleitores com a distribuição das
sementes, a Secretaria distribuiu 89.273 quilos das
três remessas do IAN. Passadas as eleições,
derrotado o Govêrno em muitos dos seus redutos e
já se achando desobrigado a assistir ao abandonado
homem do interior através da burocrática Secretaria,
pomposamente chamada de Agricultura, Indústria e
Comércio, esta apenas distribui (será que está
distribuindo mesmo?) 30 mil quilos de sementes, não
obstante estar na fase de sua plantação.
Senhor Presidente, correndo embora o risco
de tornar-me fastidioso para os ilustres colegas,
repito: é fundamental, para a Amazônia, êsse
produto, surgido quase de um acaso. Importado, em
pequena quantidade, por japonêses, as sementes
aclimaram-se no Baixo Amazonas, precisamente na
zona que hoje reclama uma maior assistência de
sementes. Vingaram apenas cinco pequenas
plantas, através das quais converteu-se a iniciativa, a
experiência, em riqueza não só para a região como
para o próprio País. Haja vista estar o consumo
nacional definitivamente atendido.
Temos
lutado,
desta
tribuna,
e
ilustres
Senhores
Deputados
já
o
têm
feito,
da
tribuna
da
outra
Ca-
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sa do Congresso, para uma concessão de exportação.
A viagem que acabo de empreender ao Baixo
Amazonas, convenceu-me que, se vencidas essas
dificuldades; se, em vez de 89 mil quilogramas de
sementes conseguirmos distribuir tôdas as sementes
que o Instituto Agronômico do Norte forneceu ao
Estado do Amazonas, duplicaremos a produção.
Ainda mais: o maior fornecedor da América,
todos sabem, é o Paquistão, podemos dizer nosso
antípoda, desde que situado no outro extremo do
globo terrestre.
Há poucos dias o Paquistão e a Índia
tomaram providências excepcionais para não serem
envolvidos numa convulsão da qual possívelmente
resultariam graves danos para ambas as nações.
Encravado no caldeirão de fogo Onde, no
momento, mais ocorrem tentativas de sublevação,
tem o Paquistão a responsabilidade de abastecer
mercados como o norte-americano. Assim – e não
podemos prever fatos muito agradáveis, pois
diàriamente surgem ameaças, guerras frias e outros
fenômenos dos quais não nos é dado escapar – de
um instante para outro, o País, orientador desta parte
do Ocidente talvez se veja privado do abastecimento
de seu fornecedor habitual. Recorrerá, então,
inevitàvelmente, à região amazônica, por dois
motivos: primeiro, porque a fibra lá se aclimatou, faço
um parêntesis: a América do Norte consome, hoje,
seiscentas mil toneladas de juta, ou seja,
aproximadamente, dez vêzes o volume que estamos
habilitados a fornecer. Segundo, porque a juta
só pode ser plantada em terrenos de baixo preço.
Aliás, várias vêzes tenho repelido a afirmativa
de que, se se elevar o preço, a fibra pode
ser plantada em outras regiões do País.
As modestas experiências realizadas em São
Paulo e no Espírito Santo, quando não foram
negativas, pelo menos não foram animadoras, e o

produto obtido naquelas condições primárias e antihumanas, como o são, atualmente, na Amazônia,
não permitirá, pelo preço das terras que seja nêle,
empregadas terras altamente valorizadas do Sul do
País.
Senhor Presidente, essa Nota confusa da
Secretária de Agricultura do meu Estado mais confusa
ficará, em virtude de não ser possível explicar onde
estão os sessenta mil, setecentos e vinte e sete
quilogramas de semente. Renovo, pois, meu apêlo ao
Sr. Governador do Amazonas, para que declare onde
estão essas sementes, tão necessárias aos
Municípios que enumerei, entre os quais o de
Barreirinha, que recebe doze quilogramas, quando
precisa, no mínimo de cinco toneladas.
Se o Governador do meu Estado, por
intermédio do seu Secretário de Agricultura, não
explicar convenientemente onde estão os sessenta
mil, setecentos e vinte e sete quilogramas de
semente, irei àquela região, a fim de investigar onde
estão escondidas, a quem foram distribuídas. Tratase de um bem do País, produzido pelo Instituto
Agronômico do Norte, para ser distribuído
gratuitamente aos plantadores. Murmura-se que as
sementes não podem aparecer; sondarei. Os
esforços despendidos por aquela população, para
criar uma riqueza nova e, através dela, adquirir
condições para fixar-se ao solo, não podem ser
destruídos pela incapacidade de um Secretário de
Agricultura, que pode ter méritos como contabilista,
mas que falhou lamentàvelmente na direção da
incipiente agricultura de meu Estado. Espero que o
Governador do Amazonas, tomando conhecimento
dêste meu discurso – que farei publicar nos
jornais de Manaus – responda, dentro da elevação
com que estou encetando esta campanha,
onde estão ocultas ou a quem foram entregues
os sessenta mil quilogramas de semen-
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tes, que, ao preço corrente, representam quantia
apreciável, superior a dez milhões de cruzeiros. O
assunto não pode ficar sem esclarecimento.
Como disse, Sr. Presidente, tenho fé e
esperança de que, dessa luta, saiamos honrados e,
sobretudo, convencidos de que, na realidade,
estamos prestando um serviço à terra, que para aqui
nos mandou. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos,
segundo orador inscrito.
O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor
Presidente, como declarei na sessão em que o nobre
Líder da Maioria nos trouxe informações do ilustre
Ministro da Fazenda sôbre críticas que tive a honra de
formular desta tribuna, depois de examinar
cuidadosamente os dados arrolados por S. Exa.
naquelas informações e depois de consultar amigos
especialistas em matéria econômica e financeira, de
cujos conhecimentos habitualmente me valho quando
tenho algum problema dessa natureza a estudar, no
decurso de meu mandato parlamentar, venho hoje,
novamente à tribuna, não com o propósito de
estabelecer polêmica – de si mesma escusada – mas
com o objetivo de esclarecer certos dados de fato,
certos elementos concretos e, também, com a
intenção de oferecer nossa interpretação aos fatos
referidos na resposta ministerial – fazer aquilo que eu
mesmo, nos discursos anteriores declarei ser
«provocar o som de outro sino». Para tanto, desejo
ater-me, limitar-me, à contestação dos tópicos
principais da informação do eminente Senhor Ministro
da
Fazenda,
evitando
qualquer
digressão
desnecessária, ou qualquer tentativa de teorização
ou de doutrinação também escusadas em manifesta-

ção do tipo da que hoje pretendo exercitar da tribuna
do Senado.
O primeiro tópico da carta do Senhor Ministro
da Fazenda diz o seguinte:
«Significa dizer, essa explicação prévia sôbre
o mercado e últimas transformações promovidas,
que suas taxas vêm refletindo uma parcela muito
limitada e mutável de nossas transações comerciais
e financeiras com o exterior».
Ora, Senhor Presidente, pelos dados da
SUMOC, em 1956 as transações do chamado
mercado livre de câmbio atingiram a 15% do total
das transações cambiais do nosso País; em 1958,
essa
percentagem
ascendeu
a
22%
e,
posteriormente, no ano corrente, com a transferência
das exportações do algodão e do açúcar para o
mercado livre de câmbio, o total das transações
efetuadas no mesmo mercado não deve andar longe
de 30% do total das nossas transações cambiais.
Releva ainda notar, Senhor Presidente, que o
chamado câmbio de custo, isto é, o câmbio
preferencial de Cr$ 100,00 por dólar, não é
pròpriamente um mercado, visto que representa um
favor especial prestado pelas autoridades monetárias
a um certo tipo de importação. Conseqüentemente,
não poderemos classificar com a designação de
mercado, uma área cambial que não se submeta às
oscilações da oferta e da procura. Teríamos pois que
atribuir êste conceito de mercado de câmbio ao
mercado oficial, representado pelas licitações de que
decorrem os ágios das categorias geral e especial e
também ao mercado livre. Se fazermos essa
comparação entre o mercado oficial das licitações e
o mercado livre, chegaremos, então, sempre com
apoio dos dados fornecidos pelas autoridades
monetárias, aos seguintes totais do ano de 1958: no
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mercado oficial de licitações, os negócios
ascenderam a 423 milhões de dólares, no mercado
livre chegaram á 446 milhões de dólares.
Conseqüentemente, o que se verifica pelos dados
que acabo de fornecer, é que o mercado livre de
câmbio represente um volume de transações
superior ao do mercado oficial; portanto não se pode
dizer que o mercado livre não tenha significação.
Temos, ainda, a considerar, outro aspecto da
questão, qual o do item segundo da Carta Ministerial
em que S. Exa. diz o seguinte :
«Não podem constituir, pois, as recentes
oscilações de cotação o indicador idôneo da
desvalorização e valorização da moeda nacional».
Quer, com isso, dizer, Senhor Presidente, o
eminente gestor das finanças públicas, que a moeda
americana comprada e vendida no câmbio livre não
é um termômetro suficiente, não é um índice
aconselhável para que se possa aferir o grau de
desvalorização da nossa moeda. Então, se não
podemos lançar mão do mercado livre para
chegarmos a uma conclusão a respeito do valor
efetivo do cruzeiro, teremos de passar a vista sôbre
dados constantes do mercado de câmbio oficial, isto
é, daquele que está submetido à licitação na base
dos valores monetários.
Trago, aqui, publicação – Conjuntura
Econômica, outubro de 1959 – por onde vejo, às
páginas 28, que a taxa média ponderada, do dólar
americano de janeiro a julho de 1958 foi de Cr$
130,11 por dólar, enquanto essa mesma taxa média,
ponderada relativamente aos meses de janeiro a
julho do ano corrente, chegou a Cr$ 205,57 por
dólar.
Nestas
condições,
e,
atendendo
à
sugestão,
ou
melhor,
ao
conselho
do
Sr.
Ministro
da
Fazenda,
aban-

donei as expressões simbólicas do mercado
livre e recorri aos dados oficiais que dizem
respeito
ao
mercado
oficial.
Verificamos,
então,
que,
também
no
mercado
oficial,
a taxa média, no período dos sete primeiros
meses dêste ano, ultra-passou a faixa dos
duzentos cruzeiros por dólar – exatamente a
que eu havia indicado no meu discurso
anterior.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V, Exa.
um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – É difícil afirmarse que as oscilações do mercado livre de câmbio
não tenham reflexo no valor do cruzeiro e
conseqüentemente, no preço das utilidades. Ë
sabido que no mercado livre são obtidos os
dólares necessários ao custeio dos fretes e
dos seguros. Ora, na mercadoria importada estão
presentes os preços do seguro e dos fretes.
Seguro e fretes são custeados com moeda
estrangeira, obtida no câmbio livre, portanto,
inevitàvelmente, haverá reflexo no valor do
cruzeiro com consegüências no preço das
utilidades. Câmbio é a relação entre duas
moedas; assim, se uma moeda se altera,
naturalmente, a relação existente entre elas
também se altera. É inevitável, era o que desejava
ressaltar.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço muito
ao meu nobre colega, Senador pelo Rio Grande do
Norte.
Senhor Presidente, em um tópico imediato do
meu discurso examinarei justamente o aspecto
apontado pelo nobre Senador Sérgio Marinho.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Releve-me V.
Exa. a intervenção.
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O SR. AFONSO ARINOS: – A intervenção de
V. Exa., como sempre, esclarece os rumos que devo
seguir:
Sr. Presidente, o terceiro tópico da carta do Sr.
Ministro da Fazenda diz o seguinte:
«Diagnosticar desvalorização pela baixa que o
cruzeiro apresentou, nos últimos dias, naquele
mercado, é tão válido quanto aferir sua valorização
pelo fato de, ainda êste ano, de janeiro a maio, ter a
cotação do dólar revelado a queda constante de Cr$
146,00 para Cr$ 134,00, em média, na fase em que
se transferia a compra de cambiais de certos
produtos exportáveis para o mesmo mercador».
É essa exatamente, a fase a que me referi, na
qual, em virtude da Portaria 131, foram transferidos
para o mercado livre – como lembra o nobre Senador
Sérgio Marinho – os montantes dos fretes e seguros,
bem como a própria exportação do algodão e do
açúcar.
Há ainda um aspecto, que me parece de
grande delicadeza e que só menciono em discurso
de resposta ao Sr. Ministro da Fazenda porque não
pode ser esquecido nem relegado a segundo
plano.
É profundamente constrangedor que, do
Senado da República, se venha lembrar ao Titular
daquela Pasta que essa baixa do dólar, em relação
ao cruzeiro, ocorreu na fase em que se
desvendavam algumas das mais vergonhosas
negociatas da exportação do café – a venda do
produto no contrabando e a chamada venda do café
torrado.
O afluxo sangüíneo e congestionador dos
dólares mal obtidos determinou a relativa queda do
dólar no mercado livre.
Conhecemos
o
caso
da
exportação
clandestina
de
café
através
dos
países
limítrofes.
Recorde-se
o

Senado de que certa revista desta Capital, chegou a
publicar reportagem sôbre o fato de a Guiana
Holandesa estar exportando, em uma semana, o
café que produz em um ano.
Quanto à venda do café torrado foi negociata
vergonhosa, que veio beneficiar grupos econômicos
que toda a gente sabe e murmura quais sejam
inclusive por suas ligações com elementos políticos.
Foram estas irregularidades patentes, Sr.
Presidente, na nossa exportação e sua conseqüente
pressão de baixa sôbre o mercado livre que
coincidiram cronologicamente com as fases de
declínio do valor da moeda americana a que se
refere o Ministro da Fazenda.
Não quero incluir as altas autoridades do
Executivo, do Ministério da Fazenda e do Banco do
Brasil neste panorama vergonhoso; desejo salientar,
sim, a coincidência entre a queda da moeda norteamericana e o afluxo de dólares provindos da
exportação clandestina do café, nas suas duas
modalidades, ambas ilícitas.
Só em virtude de circunstâncias excepcionais
como estas se pode estabelecer aparente negativa
daquelas leis econômicas imutáveis, que determinam
seja a desvalorização interna de uma moeda
necessàriamente seguida da sua depreciação no
campo internacional. É a chamada lei de paridade no
poder de compra das moedas.
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa.
um aparte ?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com toda o
prazer.
O SR. LINO DE MATTOS: – No discurso que
proferi, se não me falha a memória, na sessão
de 15 de maio do corrente ano, denunciei
uma negociata de café torrado: exportação
feita no dia em que a SUMOC publicou
a Instrução que permite a exportação de café se-
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lúvel, moído e torrado, pela qual sòmente uma
firma fechou, no exterior, negócio de 490
toneladas de café torrado, representando cêrca
de 670 mil sacas, o que significa, em cruzeiros,
u'a margem de lucro furtado ao Tesouro
da República, porque constituía desvio de ágios
de cerca de 6 bilhões de cruzeiros. Um negócio
apenas.
O SR. AFONSO ARINOS: – Veja V. Exa.
Sr. Presidente a contribuição inestimável, em
cifras e em fatos, que traz o nobre Senador Lino de
Mattos.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte ?
O SR. AFONSO ARINOS: – Muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo
acentuar, como o nobre orador verificará
pela informação do Sr. Ministro da Fazenda,
que S. Exa. não fêz uma afirmativa dogmática
ou enfática, em tôrno da alterabilidade do
valor da moeda nacional. Aduziu, apenas,
com a hierarquia da valorização monetária, aquilo
que lhe parecia incidente sôbre as questões
que ventilava na sua resposta de ordem técnica,
em contraponto ao que asseverara V. Exa. no
Senado Federal. Por conseguinte, não havendo
afirmativa dogmática do Sr. Titular da Fazenda – que
nem sempre se refere a extra-influências dignas de
serem levadas em consideração – deverá V. Exa.
responder aquela insinuação ou a assertiva de S.
Exa. no sentido que ele deu: de apreciação global de
problema que disputa o valor cultural de tôdas as
autoridades monetárias do Universo, pois tôdas as
moedas padecem os graves males que atingiram o
cruzeiro em face da influência decisiva e dominante
do dólar, na sua área no mundo.

O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor
Presidente, agradeço o aparte do nobre Lider da
Maioria, Senador Jefferson de Aguiar; e me escuso
de respondê-lo, porque não contém qualquer
contestação direta ao que eu vinha afirmando.
Limitar-me-ei a declarar que, naquele ponto em que
o Sr. Ministro da Fazenda indicava a concomitância
de flexão descendente do dólar com uma fase
emissionista mais acentuada, a explicação não me
satisfazia, porque ela também coincide com o afluxo
maior do dólar no mercado livre, decorrente de
transações ilícitas, das quais excluo, expressamente,
tanto as autoridades do Ministério da Fazenda,
quanto as do Banco do Brasil...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Dá V.
Exa. licença para mais um aparte ?
O SR. AFONSO ARINOS: – Prosseguindo, eu
pediria ao nobre Líder que me honrasse com seus
apartes mas sempre tendo era vista que minha
exposição é coordenada. Se nos perdermos em
explicações ou digressões laterais, não poderei fazer
aquilo que desejo: responder tópico Dor tópico, à
carta do Senhor Ministro da Fazenda.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Aguardarei o término do discurso de V. Exa. Informo.
no entanto, desde já. que o eminente Líder Lameira
Bittencourt. que se encontra no Estado do Pará,
oportunamente examinará a matéria objeto do
discurso de V. Exa. e dará depois, todas as
explicações ao Plenário.
O SR. AFONSO ARINOS: – Tenho, Senhor
Presidente esperança de que o nobre Lider
Lameira
Bittencourt
possa
recolher,
do
desconchavo do meu discurso, os elementos que
realmente gostaria de utilizar, isto é, retirar a
parte mais impositiva, que está sendo um pou-
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co dissipada pelos apartes com que me honram.
Outro tópico da informação do Senhor Ministro
da Fazenda que apreciaria ressaltar é o seguinte:
referindo-se à queda do valor do cruzeiro, diz Sua
Excelência:
«A queda recente, por exemplo, decorreu
da predominância isolada que a procura de
cobertura
para
remessas
de
fretes
e
seguros – principalmente relacionadas com
importações a câmbio subsidiado, antes a cargo
exclusivamente do Banco do Brasil – passou a
exercer sôbre as limitadas disponibilidades da
oferta.»
A respeito, dessa passagem, eu devo
também fazer algumas revelações de fato ao
Senado. Verifiquei que êsse item tem explicação
também relacionada com a incompetência, a
negligência com que tem sido conduzida a nossa
política cambial.
Na verdade, Sr. Presidente, os fretes
e
seguros
das
importações
privilegiadas
passaram, pela Portaria 181, a serem negociados
no
câmbio
livre.
Ora,
a
demanda
predominante dêsses dólares para fretes e seguros
decorre das remessas feitas pelas companhias
estrangeiras de petróleo, isto é, o pagamento das
importações realizadas por essas empresas.
Acontece que, como sabe o Senado, essas
companhias de petróleo, como tôdas as outras que
se ocupam de importações a câmbio privilegiado,
têm, também, câmbio privilegiado de fretes de
seguros. O que ocorre é que elas compram no
«livre» pela taxa que se lhes oferecerem, mas o
Banco do Brasil paga a diferença entre essa taxa de
compra e a taxa de cem cruzeiros por dólar, que êle
fornece como subsidio, estímulo, favor ou qualquer
que seja o nome que se dê a essas importações
privilegiadas.

Senhor Presidente, entre maio e setembro as
companhias de seguros no Rio de Janeiro não
fizeram qualquer compra de dólar no câmbio livre
para cobertura desses fretes de seguros; e por que
não o fizeram? Porque o Banco do Brasil não as
levou a fazer uma entrada disciplinada no mercado,
efetuando as compras sucessivas de acôrdo com as
cotações que se ofereciam, também sucessivamente
evitando o impacto que levasse a moeda a rolar
pelos desvãos, como aconteceu.
As companhias não fizeram essa compra
porque estavam em litígio com o Banco do Brasil e
as autoridades monetárias, por causa do pagamento
de um Impôsto de Sêlo sôbre essas remessas.
Enquanto não se resolveu na órbita fiscal, essa
pendência, as companhias não foram solicitadas a
entrar no mercado para compra dos dólares no livre.
Quando no mês de setembro a questão do sêlo ficou
resolvida, as companhias foram convocadas pelo
Banco do Brasil para entrarem no «livre», a fim de
comprarem os dólares e satisfazer a parte que lhes
competia, no «livre», dos encargos de fretes de
seguros.
Havia cêrca de dez milhões de dólares,
seguramente mais de oito milhões atrasados, porque
as tornadas mensais dessas companhias vão a mais
de dois milhões de dólares. Foi, portanto, êsse
desabamento súbito de uma demanda de dólares.
durante o mês, que fêz com que o mercado livre
sofresse o abalo inevitável, dada a sua fragilidade e
limitação. Tivemos então nós – porque o Banco do
Brasil é um pouco de todos nós – que pagar a
diferença entre os cem cruzeiros de taxa, que o
Banco garante, e os cento e muitos cruzeiros, quase
duzentos, a que chegou o dólar nessa corrida
desabalada, no mercado livre, para compra
pelas companhias estrangeiras. Teve-se que cobrir
essa diferença, essa distância, dar uma injeção,
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uma transfusão de dólares que, de acôrdo com os
corretores de câmbio por mim consultados, homens
responsáveis, de longo tirocínio, deve orçar em cêrca
de setecentos milhões de cruzeiros.
Veja o Senado: êsse tópico da exposição do
Senhor Ministro da Fazenda é verídico. Foi,
realmente, a pressão dessas compras, para
cobertura de fretes de seguros, durante os meses de
setembro e outubro, que determinou a queda. A
interpretação que podemos dar ao fenômeno,
entretanto, uma vez conhecidos os seus pormenores
verdadeiros, pode não vir em abono da posição que
sustenta a licitude e o acêrto da política do Govêrno,
mas, sim, em abono da Oposição, quando reclama e
conclama maior atenção por parte do Govêrno e
maior responsabilidade na execução da política
financeira no setor cambial. Houve em prejuízo, creio
que retirado dos ágios e entregue pelo Banco do
Brasil, que se cifra na ordem de centenas de milhões
de cruzeiros.
Senhor Presidente, há ainda um parágrafo na
exposição do ilustre Ministro da Fazenda, que é o
seguinte:
«Tendo o Banco do Brasil S. A., no dia seis do
corrente voltado a fornecer, como antes, aquelas
coberturas, imediatamente as cotações do livre se
reajustaram a níveis mais estáveis, sem prejuízo da
adequada remuneração das exportações, que se
processam através dêle».
Chamo a atenção para o seguinte: essa
deliberação, tomada a seis de novembro, tinha-me
sido comunicada por um dos nossos mais doutos
conhecedores da matéria financeira e cambial,
o Deputado Herbert Levy, que ao mesmo tempo
que comentava o meu discurso que deu lugar à
honrosa contes tacão ministerial, discurso com que

o Deputado Levy concordava, dizia-me o
representante paulista que dado o desacerto, a
confusão e a falta de orientação geral da nossa
política cambial, não seria provável que a retirada
dos fretes e seguros do mercado livre representasse
uma revitalização do cruzeiro. O fato é que apesar
do Banco do Brasil estar entrando no mercado livre
para sustentar a taxa, aqui cabe uma pergunta: se o
mercado livre não tem valor, como é que o Banco do
Brasil entra nele para sustentar a taxa? – os jornais
de sábado já divulgavam o dólar novamente cotado a
cerca de 190 cruzeiros. De modo que êsse declínio,
essa revitalização da nossa moeda, em função da
retirada de certos encargos financeiros do mercado
livre, não se está verificando.
Finalmente, Senhor Presidente, há um ponto
na parte final da carta do eminente Senhor Ministro
da Fazenda, ainda com respeito à política cambial,
que me merece especial atenção.
Diz, com efeito, Sua Excelência:
«Neste
exercício,
acentuadamente
no
segundo semestre, o Govêrno tem enfrentado a
dupla contingência de melhor remunerar o mercado
exportador,
para
restabelecer
as
nossas
disponibilidades cambiais».
Esta a primeira assertiva. A segunda é:
«De outra parte executar o orçamento
da União em bases que evitem o agravamento
do «deficit» estimado em Cr$ 12 bilhões no
início
do
exercício,
cálculo
em
que
não se consideram as dotações e créditos
adicionais que se autorizariam durante o
exercício.»
Êste parágrafo contém duas sentenças,
duas
afirmações,
duas
teses,
Ambas
me parecem muito discutíveis e frágeis. Quanto à pri-
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meira – insisto, não técnico em finanças ou câmbio –
me parece estranho que o Senhor Ministro da
Fazenda venha nos dizer que enfrenta a
contingência de remunerar o mercado exportador
emitindo, porque se êle fornece moeda cruzeiro para
a compra das letras de exportação, de fato mobiliza
cruzeiros de um lado, mas por outro lado se serve
dessas cambiais, que adquire para vendê-las
também por cruzeiros com taxas mais altas. Ou não
entendo o que isso quer dizer, ou a afirmativa é
improcedente; Se despende cruzeiros aqui, para
comprar cambiais, ganha mais cruzeiros ali
vendendo essas cambiais a taxas mais altas.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – A não ser que S.
Exa. emita para comprar café.
O SR. AFONSO ARINOS: – Logo, tinha que
dispor dêsses cruzeiros, pelo próprio mecanismo da
transação, prescindindo, par conseqüência, da
necessidade de emitir. Imagino que haja aqui
qualquer das sutilezas metafísicas que se aninham
no bóio da ciência financeira e da especialidade
cambial que tenha escapada ao meu entendimento.
Parece-me estranho, mas admito.
Na segunda parte, o eminente Dr. Paes
de Almeida vai perdoar-me, mas não tem
razão, e não há dificuldade em demonstrar que não a
tem.
Diz, com efeito, o ilustre gestor da Pasta da
Fazenda, que teve de executar o Orçamento da
União em bases que evitassem o agravamento do
«déficit», estimado em 12 bilhões de cruzeiros e para
isso emitiu.
Quer dizer que foi obrigado a emitir para
evitar o «déficit». Tenho apenas rudimentos,
enquanto o eminente Ministro da Fazenda é técnico
devotado às finanças pela própria vida particular,
pelas próprias funções que exerce no meio

social brasileiro, grande industrial que é, homem de
grandes empresas que é, Portanto, não pode ignorar
que a emissão não é processo idôneo de se cobrir
«déficit». A confusão entre emissão e Receita está
condenada nos manuais da ciência das finanças. Eu
que não possuo nenhuma prática, nem mesmo
teoria, tenho, entretanto, no meu Curso de Direito
Constitucional um capitulo que é exatamente da
execução e elaboração do Orçamento e ali
aprendemos, no b-a-bá dos financistas, mesmo no
curso de Direito Constitucional, que não se pode de
forma alguma, emitir para cobertura de «déficit»,
dizendo que se está executando o Orçamento. A
execução dêste começa pela sua elaboração, pela
colocação das fontes da Receita na altura das
necessidades da Despesa. Se esta excede àquela
não se pode dizer que estamos evitando «déficit» ao
emitir, estamos é aumentando a inflação. Emitir sem
fazer um esfôrço para aumentarmos a arrecadação,
sem nos preocuparmos com a elaboração
equilibrada do Orçamento e sem fazermos um
esforço que realmente se impõe ao nosso País para
comprimir as despesas adiáveis que não sejam de
execução imediata, as despesas santuárias que se
ligam a planos puramente pessoais do Sr. Presidente
da República e que são confundidos com planos do
desenvolvimento econômico do País, eis a grande, a
funda contradição, a fragilidade intrínseca do Plano
de Estabilidade Financeira do Ministro Lucas Lopes.
Ainda hoje tive ocasião e o cuidado de ler
excelente resumo publicado pelo Professor
Otávio Gouvêa de Bulhões que fêz uma
espécie de apanhado geral de todos os programas
dos Ministros da Fazenda do nosso País, desde a
Constituição de 1946, e o que é doloroso
para o leitor mesmo reúno dessas páginas é a
inadequação permanente, constante, continua de
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todos os planos à realidade das execuções políticas.
O que nos surpreende no trabalho do Professor
Otávio Gouvêa de Bulhões é o fracasso total, no
Brasil, dêste planejamento de que fala com tanto
vigor e maestria o meu amigo Senador Argemiro de
Figueiredo: é uma coisa no papel ministerial e outra
na execução da política do Govêrno Vemos então
em seguimento a um piano como o do Ministro Lucas
Lopes, que visava à estabilidade financeira e ao
equilíbrio orçamentário, a timidez ou impossibilidade
dêsse mesmo Ministro declarar com franqueza que
muitas das metas do Presidente da República
estavam em contradição com o Plano que ele estava
elaborando. Essa conclusão emerge no entanto com
fôrça truculenta da leitura daquelas páginas. Vemos
então a inanidade, a impossibilidade, a completa
inatingibilidade de uma política financeira sensata,
quando do ápice do Govêrno não recebem os
Ministros os estímulos, os exemplos e o
encorajamento para a consecução dessa política.
Senhor Presidente, acredito esteja chegando
ao término do tempo que me é permitido pelo
Regimento e nessas condições, queria sòmente,
para concluir meu discurso, juntar algumas
considerações complementares, não tanto só de
natureza geral mas extensiva às palavras que aqui
tive oportunidade de proferir.
É nesse ponto que venho ao encontro da
sugestão oferecida pelo nobre Senador Sérgio
Marinho, no que toca à impossibilidade teórica e
doutrinária de separarmos a desvalorização da
moeda nacional da sua projeção na área
internacional. O aparte do nobre Senador tem, aqui,
tôda a oportunidade.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permita-me
V.
Exa.
complemente
meu
pensamento,
pois estou antevendo as palavras que o
nobre colega proferirá. Não ocorreu nem a V. Exa.

nem ao Ministro da Fazenda que outro fator está
presente no câmbio livre.
Êsse fator, implicando na desvalorização
do dólar, «ipso facto» o está na desvalorização
do cruzeiro. Traduz-se êle na demanda de
particulares que, à medida que vão tendo
conhecimento de novas e maciças emissões feitas
pelo Govêrno, sentem que o cruzeiro está se
deteriorando nas suas mãos e têm receio de o
continuar
retendo.
Vão
então
ao
livre
solicitar dólares. Assim, se aumenta a demanda do
livre, o dólar sobe e, conseqüentemente, o cruzeiro
baixa.
O SR. AFONSO ARINOS: – De pleno acôrdo
com o nobre Senador Sérgio Marinho.
Esta atmosfera emocional, psicológica, de
uma espécie de fuga coletiva do sentimento
econômico, corresponde perfeitamente às épocas de
inflação. Aliás, não é nova entre nós.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – O fenômeno é
universal.
O SR. AFONSO ARINOS: – Lamento não ter
procurado, hoje de manhã, um dos textos mais
valiosos da História Romana, creio eu que inserto
nos Anais de Tácito.
Tácito escreve sôbre o Império, numa fase de
ditadura, que se aplicava, também, à administração
financeira. As vitórias das armas romanas, em
diversos pontos do mundo ecumênico, traziam,
então, à Cidade matar da civilização, grande cópia
de elementos de expansão financeira. Nessa época,
ocorreu em Roma precisamente um processo de
inflação, seguida de dispêndios; e começamos a ver
o fim daquela tradição, da austeridade romana e o
início de um período de gastos insensatos e
imensos, de realizações materiais prodigiosas
mas estéreis que muitas vezes me fazem
pensar, relembrando os dias que vem nosso País
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atravessando, desde êsses monumentos que
começam com o Hotel Quitandinha, porque a
mentalidade do Hotel Quitandinha marca uma fase
que será reconhecida pelos historiadores futuros, ou,
pelo menos, pelos investigadores futuros, da nossa
sociologia atual e que esplende e reluz nas metas de
Brasília. É êste gigantismo material, esta
demonstração espantosa de beleza relativa – não
acho Quitandinha assim tão bonita, gosto muito mais
de Brasília como arquitetura, confesso – é esta
ascensão, numa espécie de orgulho de realizações
visíveis, numa espécie de vitória esmagadora dos
materiais reluzentes e acumulados, como se isso
representasse, de fato, transformação na vicia do
País, o que dá bem a idéia dessa mentalidade
inflacionária e jogadora, dessa mentalidade
aventureira, a cujo apogeu estamos chegando, mas
para a qual espero que, muito brevemente,
passamos olhar como sendo página de nosso
passado.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vossa
Excelência está lembrado de que, no Império
Romano, que acaba de evocar, já se dizia, com
ênfase, que os bárbaros eram eficientes.
O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor
Presidente, não queria deixar de mencionar outro
fator para a pressão cambial, que é o programa dos
«swaps».
Vossa Excelência não ignora – nós dois
somos curiosos, somos bacharéis em Direito; V. Exa.
não é um bacharel pedante, mas eu me orgulho
dêsse título no sentido que lhe emprestam na União
Democrática Nacional – e, como bacharéis, devemos
saber o que é o «swap».
Tomei
informações
neste
fim
de
semana, e consegui entender que «swap» é uma
espécie de venda de dólar para liquidação futura.
O mecanismo é o da compra de dólares em cruzeiro
a uma taxa, para restituição dos dólares, em certo

prazo, na taxa que o cruzeiro entro possuir.
Pelo que verifiquei, nas consultas que fiz a
meus ilustres assessores, neste momento,
há cêrca de duzentos e trinta milhões de dólares em
«swaps» oficiais, das autoridades monetárias,
registrando-se um acréscimo de cento e vinte
milhões de dólares êste ano, o que corresponde à
pressão inflacionária na base de dez bilhões de
cruzeiros, emitidos para fazer face às transações
havidas.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Está V. Exa.
considerando o dólar dos «swaps» a noventa
cruzeiros?
O SR. AFONSO ARINOS: – A oitenta e quatro
cruzeiros. Veja como meus assessores trabalham à
semelhança dos de Vossa Excelência,
Senhor Presidente, estou no fim do
discurso. Gostaria, mais uma vez, de voltar às
ponderações de homem do interior que sou, apesar
de ter a honra de hoje representar a maior cidade do
meu País, honra que me desvanece e que jamais
esquecerei, em tôda a minha vida. Sou, repito,
homem do interior; minha família, Senhor Presidente,
surgiu da gleba sanfranciscana; minha gente vivia do
plantio e da criação; então, eu me sinto diretamente
vinculado, a êsses problemas de valorização do
campo, do trabalho agrícola, e inteiramente
convencido
de
que
qualquer
forma
de
industrialização que não tenha em vista ò fomento e
a consolidação dessa vida agrária do nosso País, é
uma
fantasmagoria
destinada
a
fracasso
espetacular.
Fui
procurar,
Senhor
Presidente,
na
revista
«Conjuntura
Econômica»,
algumas
bases ou algumas comprovações a mais
para
minhas
reiteradas
advertências
ao
Govêrno da República com relação ao desequilíbrio,
à
separação,
ao
divórcio
dessa
política
urbanizadora e industrialista e do olvido e do es-
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quecimento em que estão os fatôres da nossa
produção camponesa.
Veja V. Exa., Senhor Presidente, as cifras
alarmantes, publicadas no número de setembro,
pagina nove:
Em 1959, nas instituições bancárias privadas,
os
empréstimos
sôbre
efeitos
comerciais
(empréstimos ao comércio) orçaram em 537 milhões
de cruzeiros; os empréstimos industriais a 443
milhões de cruzeiros; os empréstimos a particulares
– aquêles mesmos «papagaios», aquelas notas
promissórias que nós, homens de posses modestas,
tantas vezes vamos aos Bancos descontar,
principalmente depois das eleições – atingiram 147
milhões de cruzeiros, empréstimos de crédito
pessoal, sem base em papéis descontáveis; os
empréstimos destinados à lavoura e à pecuária,
juntos, vão a 117 milhões de cruzeiros.
Quer dizer: os dois fatôres da vida do trabalho
no campo, – lavoura e pecuária – têm juntos,
bastante menos que os simples empréstimos de
favor, mediante títulos chamados pessoais, que são
as notas promissórias. Esta é a nossa política de
crédito.
Se passarmos aos empréstimos das
autoridades monetárias vemos, também, Senhor
Presidente, dos dados aqui constantes, que o
volume dos empréstimos não rurais é muito maior do
que êstes.
Aí têm V. Exa. Sr. Presidente e o Senado
algumas considerações desconchavadas, feitas por
um homem que se considera e se proclama insciente
nesse assunto...
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ao contrário,
considerações muito bem organizadas.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradecido a
Vossa Excelência.
Correspondem
elas,
no
entanto,
a
investigações de boa-fé, fundadas em elementos
colhidos em publicações e declarações oficiais.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito
prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo
informar ao ilustre representante do Distrito
Federal
que
ainda
hoje
encaminhei
o
teor
de
discurso
proferido
no
Senado
Federal ao Senhor Ministro da Fazenda, a
fim de que S. Exa. recolha as informações
que V. Exa. dá e tenha oportunidade,
em conseqüência, de elucidar cabalmente esta
Casa a respeito das solicitações da opinião
pública em tôrno da política financeira do
Govêrno.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradecido a
Vossa Excelência.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Creio
que V. Exa. está inteiramente equivocado
quanto às cifras a que aludiu. Só no Estado de
Goiás o empréstimo à lavoura e à pecuária
foi superior a duzentos e quarenta milhões de
cruzeiros.
O SR. AFONSO ARINOS: – Passo às
mãos de V. Exa., nobre Senador Pedro
Ludovico, exatamente o documento em que me
baseei. (O orador encaminha uma revista ao Sr.
Pedro Ludovico).
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Acho
esquisito!
O SR. AFONSO ARINOS: – De resto,
estou pronto a reconhecer, em qualquer
momento, o meu erro; aliás, profundamente
desejoso
de
que
ele
realmente
exista.
Se tal acontecer não terei qualquer dúvida,
repito, em reconhecer, de público, o meu
engano.
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O SR. PEDRO LUDOVICO: – Penso que as
cifras se referem a um mês; não a um ano. Do
contrário, não teriam cabimento.
O SR. AFONSO ARINOS: – Meu caro
Senador, ainda que se refiram a meses, a diferença
existe; o ano será a multiplicação dessas cifras por
doze.
Ficarei muito contente se Vossa Excelência
puder .demonstrar meu êrro.
O meu objetivo, Senhor Presidente, era dar
uma indicação aproximada, que, insisto em dizer, é
de um curioso, sôbre êsse aspecto de emissões e de
crédito.
Sôbre a parte cambial, os dados fornecidos
parecem-me plenamente satisfatórios. Valem como
reafirmação das minhas assertivas anteriores, em
relação à política cambial; e valem também, Senhor
Presidente, como mais uma advertência ao Govêrno,
no sentido de que nós, da Oposição, continuamos
convencidos de que a defesa da nossa moeda se
impõe por tôdas as razões, quer de ordem nacional,
quer de ordem internacional.
Estamos convencidos de que o abandono da
moeda é o abandono de uma das expressões mais
vigorosas
da
soberania
nacional;
estamos
convencidos de que uma política monetária, que não
tenha em vista a defesa dos nossos instrumentos de
troca, abandona o País ao mais turvo, ao mais
imprevisto, ao mais ameaçador dos destinos. (Muito
bem ! Muito bem.! Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento de informações, que vai ser lido pelo
Senhor Primeiro Secretário.
É lido e deferido o seguinte

a

licitar ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
as seguintes informações:
1.Quantos servidores foram admitidos, a partir
de 1º de julho último, nos diversos Institutos de
Aposentadorias e Pensões e pela Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários
(CAPFESP),
discriminando,
autarquia
por
autarquia,
o
número
dos
admitidos
e
especificando, quanto a estes, o titulo a que foram
admitidos (extranumerários, contratados, por verbas
globais etc.) e a natureza das funções a que se
destinam (escriturários, procuradores, auxiliares,
fiscais etc).
2.Qual foi o aumento da despesa com
pessoal,
em
cada
uma
das
autarquias
mencionadas,
que
se
verificou
entre
30
de junho e 30 do corrente, mês por
mês.
3.Qual o montante da despesa que cada uma
das aludidas autarquias tem feito no corrente ano até
a presente data, com transportes para Brasília,
discriminando as despesas com transportes de
cargas e de pessoas e, ainda, as com aviões
especiais.
4.Quais as despesas de cada uma das
autarquias, com transporte de carga e de pessoas,
nos anos de 1956, 1957 e 1958.
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
1959. – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE: – No Expediente há
pouco lido figuram os Subanexos Orçamentários
para 1960, referentes à Câmara dos Deputados e ao
Senado Federal números (2.01 2.02).
Já estando distribuídos os respectivos avulsos,
a matéria fica sôbre a mesa, para recebimento de
REQUERIMENTO
emendas, pelo prazo de três sessões, a partir da que
Nº 430, DE 1959
se seguir ã presente. (Pausa).
A
Mesa
julga
oportuno
lembrar
Nos
têrmos
regimentais,
requeiro que
a
Resolução
nº
18,
de
1958,
V.
Exa.
se
digne
mandar
so- que
regulou
as
comemorações
do
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Dia da Bandeira no Senado, estabeleceu o seguinte:
1) às doze horas, com a presença de
Senadores e funcionários, será solenemente
hasteado o Pavilhão Nacional, em lugar condigno;
2) na primeira parte do Expediente da sessão
que nesse dia se realizar só poderão fazer uso da
palavra os oradores que desejem ocupar-se da
efeméride.
A Mesa convida, pois, os Senhores Senadores
a assistirem, às doze horas, do dia 19 do corrente,
quinta-feira, ao hasteamento da Bandeira no 4º
pavimento do Palácio Monroe.
Outrossim, comunico ao Senhores Senadores
que as inscrições para a sessão dêsse dia já se
acham abertas. (Pausa).
Estêve no Senado, na última sexta-feira, o Sr.
Embaixador Francisco Negrão de Lima, que veio
agradecer à Casa a aprovação que deu ao seu nome
para a chefia da missão diplomática do Brasil junto
ao Govêrno português, e apresentar despedidas, ao
partir para assumir o seu pôsto.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, para explicação pessoal.
O SR. LINO DE MATTOS (para explicação
pessoal) (*): – Senhor Presidente, a passagem
do 70º aniversário da Proclamação da República
não foi comemorada êste ano, como seria de
desejar, pelas autoridades federais; todavia, numa
espécie de contrapartida, o 11 de novembro
mereceu, por parte de elementos pertencentes ao
situacionismo, homenagens especiais, embora de
caráter político-eleitoral.
É bem verdade que o responsável pelo
comando do movimento de 11 de novembro, o
Marechal Teixeira Lott, não participou dessas
festividades
–
é
de
justiça
se
re__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

gistre nos Anais do Senado da República – pois
viajara para Brasília.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar
de não ter havido, por parte de nossas autoridades,
qualquer interêsse em que a data da Proclamação
da República fôsse devidamente comemorada,
não foi ela inteiramente esquecida, O Governador
de meu Estado, Professor Carlos Alberto de
Carvalho Pinto, lembrou-se do 15 do novembro, e fêlo dirigindo-se ao Primeiro Magistrado da Nação para
com Sua Excelência e com o povo brasileiro se
congratular, pela passagem de data tão significativa
para nós, dotados de sentimentos democráticos e de
liberdade.
É
do
meu
propósito
fazer
constar
dos Anais do Senado a Mensagem do Governador
bandeirante ao Senhor Presidente da República,
Dr.
Juscelino
Kubitschek,
nos
seguintes
têrmos:
«Na data em que o calendário da Pátria
evoca a Proclamação da República e relembra
a glória dos seus fundadores, receba o eminente
Sr. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
com as congratulações do Governador de São
Paulo, o testemunho da irredutível confiança
do nosso povo no regime político que livremente
escolheu. Acima das vicissitudes que marcam
a conquista da nossa independência política e
o processo da nossa emancipação econômica,
a invencível vocação democrática do Brasil é o
sinal constante da sua presença na História e a
esperança que ilumina os caminhos do seu
desenvolvimento.
Por isso, no aniversário da República, a
Nação, confiante na segurança com que o
Senhor Presidente preserva e respeita as
instituições democráticas, pode, com fé e tranqüi-
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lidade, rever o passado e olhar o futuro, antevendo a
grande Pátria de amanhã».
Senhor Presidente, falharia na missão que me
conduziu à tribuna se deixasse de completá-la lendo,
para que também conste dos nossos Anais, a
proclamação de S. Exa. o Sr. Ministro da Guerra,
Marechal Teixeira Lott, a propósito da passagem do
15 de Novembro.
Salvou o titular da Pasta da Guerra, com a
atitude que tomou, a falha das autoridades maiores
da República, não se lembrando, pelo menos com
alguma comemoraçãozinha em Brasília, da data
histórica do 15 de Novembro.
A proclamação do Ministro da Guerra, na
Ordem do Dia de 14 do corrente, é a seguinte:
«A data que hoje transcorre assinala o 70º
aniversário da implantação do regime republicano.
Completando uma fase da evolução histórica
nacional, o Exército irmanado com o Povo, ao
alvorecer de 15 de Novembro de 1889, sob o
comando do valoroso Marechal Deodoro da
Fonseca, deu início e levou avante, em ação rápida e
decisiva, o movimento cívico que, traduzindo os
anseios da liberdade dos brasileiros, há muito vinha
sendo propagado por eminentes patriotas como
Quintino Bocaiúva, Benjamim Constant, Silva Jardim,
Rui Barbosa e outros.
Conquanto livre do domínio estrangeiro
desde 7 de setembro de 1822, sòmente
com a transformação da forma de govêrno
e com a adoção do regime democrático,
pôde o nosso povo sentir em tôda extensão a
liberdade que justamente desejava e de que hoje
se beneficia. Com a proclamação da República
estabeleceu-se a forma de govêrno «Do Povo,

pelo Povo e Para o Povo», o qual passou a gozar da
faculdade de, soberanamente, eleger os dirigentes
da Nação.
O Exército, que diretamente contribuiu para
essa grande conquista, que é constituído de
elementos oriundos de tôdas as regiões do país, que
está sempre pronto para a defesa das instituições
nacionais, rende, homenagem, nesta data cívica, por
todos festejada em prol da democracia brasileira, e,
em particular, ao proclamador da República – o
insigne Marechal Deodoro da Fonseca.
E reafirmando, solenemente, a confiança no
patriotismo de seus irmãos e no ardor cívico dêsse
povo que, em vibração uníssona, com êle levou a
efeito o memorável acontecimento da manhã de 15
de novembro de 1889, prosseguirá cheio de fé, no
cumprimento da missão que lhe é atribuída pela
Constituição do País – defender a Pátria e garantir
os poderes constituídos, a lei e a ordem».
Não
posso,
Sr.
Presidente,
encerrar
minhas palavras sem fugir ao desejo de pôr realce
todo especial ao período final da Ordem do Dia
baixada a propósito da Proclamação da República,
por Sua Excelência o Marechal Henrique Teixeira
Lott.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 99, de 1959, (nº 553, de 1959, na Câmara), que
dispõe sôbre declarações de aspirante a oficial, de
primeiros e segundos tenentes da Polícia Militar do
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Distrito Federal, tendo Pareceres Favoráveis (sob 1946), no sentido de atribuir percentagem ao Oficial
números 701 e 702, de 1959) das Comissões: de de Registro de Protestos sôbre o valor dos títulos
resgatados em Cartório (Projeto aprovado em
Segurança Nacional e de Finanças.
primeira discussão em 12 do mês em curso), tendo
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o Pareceres Favoráveis (ns. 562 a 564) das
projeto.
Comissões: de Constituição e Justiça; de Economia
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar e de Finanças.
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Em votação.
projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Se nenhum dos Senhores Senadores
queiram permanecer sentados. (Pausa).
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
Está aprovado.
(Pausa).
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Está encerrada.
sanção:
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Nº 99, DE 1959
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
(Nº 525-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Comissão de Redação:
Dispõe sôbre declarações de aspirante a
oficial, de primeiros e segundos tenentes da Polícia
Militar do Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São consideradas a partir da
conclusão do curso, sem direito a diferença de
vencimentos atrasados, as declarações de aspirante
a oficial dos primeiros e segundos tenentes da
Polícia Militar do Distrito Federal diplomados peIa
antiga Escola Profissional.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 1959
Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 8.554,
de 4 de janeiro de 1946:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Acrescente-se às observações da
seção V da Tabela IV, título IV, título II, do Decretolei número 8.554, de 4 de janeiro da 1946, o
seguinte: «Sôbre os títulos resgatados em Cartório
terá o Oficial, pela guarda das importâncias
depositadas, direito a um por cento 1%) sôbre as
mesmas, pago pelo respectivo obrigado).
Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na
Segunda discussão do Projeto de Lei data de sua publicação revogadas as disposições em
do Senado nº 17, de 1959, de autoria do contrário.
Senhor Senador Victorino Freire, que acrescenta
dispositivo do Regimento de Custas do Distrito
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Federal (Decreto-lei número 8.554, de 4 janeiro de Senado nº 26, de 1959, de autoria do Sr. Sena-
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dor Fernandes Távora, que modifica o art. 38, do
Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, para
permitir
que
os
massagistas,
devidamente
habilitados tenham, gabinete legalizado em seu
próprio nome, e dá outras providências, tendo
Pareceres Favoráveis (números 699 e 700, de 1959),
das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Saúde Pública.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado em primeira
discussão:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 26, DE 1959
Modifica o art. 38, do Decreto nº 20.931, de 11
de janeiro de 1932, e dá outras providência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os massagistas, devidamente
habilitados, poderão ter gabinete legalizado em seu
próprio nome, para aplicação exclusiva de
massagem manual, sendo-lhes, entretanto, vedado o
direito ao uso de qualquer aparelhagem mecânica ou
fisioterápica, ficando obrigados a submeter sua
propaganda à aprovação da autoridade fiscalizadora.
§ 1º – É terminantemente proibido aos
enfermeiros, optometristas e ortopedistas a
instalação de consultórios para atender clientes, sob
pena de ser êsse material apreendido e remetido
para o depósito público, onde será vendido judicial-

mente,
a
requerimento
da
autoridade
competente.
§ 2º – A não ser em casos de urgência,
em que seja difícil encontrar o facultativo, a
aplicação de massagem será realizada mediante
prescrição médica, devendo a receita ser arquivada,
depois de devidamente registrada no livro
competente.
§ 3º – A infração aos dispositivos do art. 1º e
seus parágrafos 1º e 2º, será punida com o
fechamento do gabinete e multa estabelecida no art.
2º e seu parágrafo único.
Art. 2º – A infração de qualquer dos
dispositivos do presente projeto será passível da
multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 5.000,00 (dois mil a
cinco mil cruzeiros), conforme a sua natureza, a
critério da autoridade autuante, sem prejuízo das
penas criminais.
Parágrafo único. Nos casos de reincidência,
a multa será duplicada a cada nova infração.
Art. 3º – Os processos crimimais previstos
ou decorrentes dêste projeto terão lugar por
denúncia
da
autoridade
competente,
nas
Justiças do Distrito Federal, dos Estados e dos
Territórios, mediante solicitação da autoridade
fiscalizadora.
Art. 4º – Os massagistas submetidos a
exame pelo Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina, e aprovados, serão automàticamente
registrados naquele Serviço, podendo exercer
livremente a sua profissão.
Aos candidatos aprovados e registrados
será fornecido um Certificado de Habilitação,
podendo o profissional com essa garantia
exercer sua profissão em consultório próprio, sendolhe, entretanto, vedado o direito de uso de
aparelhagem mecânica de qualquer espécie, sob
pena de cassação de seu registro.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da
Ordem do Dia, dou a palavra ao nobre Senador Lino
de Mattos, primeiro orador inscrito para essa
oportunidade.
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Senhor
Presidente, os problemas da Agricultura e da
Pecuária ficaram em plano desprezíveis nas Metas
desenvolvimentistas
do
Presidente
Juscelino
Kubitschek. É de se lastimar que assim tenha sido.
As
conseqüências
dêsse
menosprêzo
governamental não se fizeram esperar por muito
tempo. A importação de milho, feijão, cebola, enfim,
de produtos agrícolas dos quais já fomos grandes
exportadores, mostra à evidência o êrro do Senhor
Presidente da República, não dando aos problemas da
Lavoura e da Pecuária relêvo especial nas suas Metas.
Em várias oportunidades lastimei que o
Govêrno não se interessasse pela implantação no
Brasil, de indústrias ligadas diretamente aos
problemas da terra. Fiz ver que, ao lado de indústrias
diversas, às quais se ofereceram vantagens de tôda
ordem dever-se-ia ter facilitado a instalação das de
tratores, implementos agrícolas, de tudo que
diretamente contribuísse em facilitar o trabalho do
lavrador estimulando-o. Enquanto cêrca de
quinhentos bilhões de cruzeiros de facilidades
cambiais foram permitidas para transferência, sem
cobertura cambial de indústrias várias, nenhuma
delas era do interêsse direto da Agricultura.
Exatamente por essa razão, Sr. Presidente,
ocupo a tribuna, cheio de esperança. Se ao Govêrno
Federal faltou essa iniciativa, se ao Presidente
Juscelino Kubitschek não pareceu interessante
incluir nas suas Metas os problemas da Lavoura e da
Agricultura, delas não se esqueceu o Governador de
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

meu Estado, o Professor Carlos Alberto de
Carvalho Pinto. É pois, com satisfação, que
dou conhecimento à Nação, através dos seus
representantes no Senado da República, que,
hoje, se instalará em São Paulo o Congresso
de Fabricação de Tratores e Implementos
Agrícolas.
A
iniciativa
será
sem
dúvida,
de
grande repercussão e de resultados práticos
imediatos. Além de estarem, à frente do
movimento o Governador de São Paulo e
seu
Secretário
da
Agricultura,
ofereceram
colaboração o Instituto de Engenharia do Estado
de São Paulo, a Confederação Nacional das
Indústrias, a Confederação Nacional do Comércio,
a Confederação Rural Brasileira, a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo, a
Associação Comercial do Estado de São Paulo, a
Federação das Associações Rurais do Estado de
São Paulo, a Sociedade Rural Brasileira e a União
das Cooperativas do Estado de São Paulo.
Sr. Presidente, Senhores Senadores, longo
temário será objeto de apreciação. Passo a ler para
que conste dos Anais do Senado:
«I – Da oportunidade da instalação
de fábricas de tratores no Brasil; II – Da avaliação
da percentagem de mecanização das várias
culturas econômicas, como índice da necessidade
dos diferentes tipos de máquinas; III – Das relações,
máquina/planta e planta/máquina e da participação
da Genética na solução do problema relativo
à mecanização; IV – Dos tipos de tratores mais
indicados, no momento, para a agricultura brasileira;
V – Do preparo do pessoal especializado; VI –
Do levantamento anual da maquinaria agrícola para
fins estatísticos; VII – Da indústria de implementos;
VIII – Da designação de técnicos para compo-
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sição de um Grupo de Estudos; e IX – Das
facilidades para a implantação da indústria de
tratores, implementos e máquinas agrícolas e do
financiamento da venda aos lavradores.
Para participar do Simpósio foram convidados
órgãos dos Governos da União e dos Estados,
estabelecimentos de ensino agronômico, entidades
do comércio, lavoura e indústria, bem como outras
organizações interessadas no conclave».
Senhor Presidente, embora tarde, chegou o
dia tão reclamado da tribuna do Senado e da
Câmara dos Deputados e também pela Imprensa,
pelo Rádio e pela Televisão, a fim de que algo de
positivo se tentasse, em nossa terra, em benefício da
Agricultura e da Pecuária.
As propagandas dão-nos como fabricantes de
automóveis; não é sem tempo, portanto se faça
qualquer coisa em relação a tratores, a implementos
agrícolas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com muito
prazer.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Na última
viagem que vários Senhores Senadores fizeram
a São Paulo, a convite das fábricas de
automóveis, debateu-se em reunião no Sindicato
da classe, o problema da fabricação de tratores.
Várias sugestões foram apresentadas, inclusive
pelo Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt.
Eu mesmo tive ensejo de acentuar a inconveniência
de se fabricar, para a lavoura, o trator comumente
vendido pelo Ministério da Agricultura – o trator
de rodas. Os tratores apropriados, à agricultura,
são os de esteira, capazes de vencer determinadas
terras. Na Bahia, por exemplo, onde há o

massapé o trator de rodas é impraticável.
O SR. LINO DE MATTOS: – Daí a importância
do Temário que se vai discutir.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tive ocasião
de transmitir ao Senado minha preocupação pelo
fabrico de tratores próprios ao nosso meio, aos solos
mais resistentes, que em nada se comparam com a
areia ou a terra comum. Sinto, aliás, que
caminhamos para etapa da moto-mecanização da
agricultura, pela qual se têm empenhado muitos
Senhores Senadores.
O SR. LINO DE MATTOS: – Agradeço o
aparte do eminente Senador Lima Teixeira.
Sua Excelência se tem grandemente
interessado pela moto-mecanização da lavoura,
como solução para a crise de gêneros alimentícios.
O lavrador não pode deixar de sentir-se
profundamente ferido em seus brios, tremendamente
envergonhado,
quando
sabe
que
estamos
importando feijão, milho e outros cereais dos
quais sempre fomos grandes produtores. É,
repito, vergonhoso para nosso agricultor. A
culpa, porém não é sua; não pode continuar
a plantar feijão a enxada e cavadeira. Não é
mais possível! A época é da moto-mecanização.
Quem não tiver o trator vai morrer de fome,
porque não poderá produzir cereais em quantidade
capaz de competir com os preços estabelecidos pela
COFAP.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa.
mais um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Apenas
para auxiliar o raciocínio de Vossa Excelência.
O último Relatório do Conselho Nacional
de Economia, nas considerações sôbre as de-
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ficiências do abastecimento, cita números que só nos
podem causar dó. O Norte e o Nordeste, o ano
passado, sofreram um decréscimo de 8 a 48% na
lavoura de subsistência – milho, feijão, arroz e
mandioca. Foi o que gerou a crise de alimentação.
Temo-nos preocupado muito com as grandes
lavouras, sobretudo com ás que produzem divisas –
o que é natural, mas nos esquecemos da de
subsistência, que evitaria crises como a presente,
que tanto afetam o Govêrno. Não digo que o
Govêrno não tenha também responsabilidade pelo
que sofremos, mas, em grande parte que fique
Vossa Excelência, certo, decorre das dificuldades de
o pequeno agricultor obter financiamento para sua
lavoura no Banco do Brasil. Além de juros altos e
prazos curtos, tem que apresentar um sem número
de papéis, inclusive o de prova da origem da
propriedade. Depois de todo êsse trabalho, se
consegue o empréstimo, é tão minguado, que pouco
lhe adianta.
O SR. LINO DE MATTOS: – De pleno acôrdo
com Vossa Excelência.
Creio, Senhor Presidente, que entre nossas
atribuições está a de estimular iniciativas como a do
Congresso de Tratores e Implementos Agrícolas.
Parece-me ficaria bem à Mesa, se o eminente
Presidente
entendesse
acertado
designar
representantes desta Casa do Congresso Nacional,
para levar aos integrantes do Certame que hoje se
instala na cidade de São Paulo, com a duração de
oito dias, a palavra de estímulo dos Senadores da
República, Os nossos votos são para que a
fabricação de tratores e implementos agrícolas
mereça dos capitalistas, dos capitães de indústria
real, amparo; e no menor prazo se efetive, em nossa
terra, como salvação nacional.
Sei
que
a
providência
regimental
seria
o
requerimento,
para
cons-

tituição de uma Comissão; entretanto, se possível, a
Mesa designará ela mesma Senadores ou técnicos
das Comissões especializadas da Casa, para
acompanharem os trabalhos daquele Congresso,
como manifestação de estímulo àqueles que
pretendem dedicar-se não apenas à fabricação de
automóveis de passeio, mas também à de tratores e
implementos agrícolas. (Muito bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao nobre
Senador que a Mesa não recebeu convite para se
fazer representar no Congresso de Tratores e
Implementos Agrícolas, a realizar-se em São Paulo.
A sugestão à Mesa, para designar representantes
àquela reunião não encontra apoio no Regimento.
Há necessidade de requerimento, que seria
submetido ao Plenário.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson
Aguiar, segundo orador inscrito.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, era meu propósito proferir discurso de
apreciação das articulações que se promovem contra
meu projeto de Regulamentação do Direito de Greve.
Havendo o eminente Senador Lameira Bittencourt,
viajado para Belém do Pará, incumbiu-me de liderar
a Maioria. Nestas condições, não me foi possível
colhêr os dados indispensáveis para debater a
matéria, e demonstrar à saciedade, que minha
proposição é a que mais se afina com os interêsses
primordiais
do
capital,
do
trabalho
e,
fundamentalmente, do Estado.
Os substitutivos a êle apresentados –
calcaram-se integralmente no meu trabalho e pouco
se afastam da orientação que adotei.
Desejando, porém, esclarecer a matéria, para
que não permaneça no espírito público a falsa consi__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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deração de que minha proposição tolhe o direito de
greve e prejudica as indústrias, formulei um discurso
escrito, que terei a honra de ler aos meus Pares na
sessão de amanhã. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito. (Pausa).
Havendo necessidade de decorrer prazo para
a apresentação de emendas ao Orçamento, a Mesa
convoca os Senhores Senadores para uma sessão
extraordinária hoje, às vinte e uma horas, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (número 350, de 1959, na
Câmara), que estima e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960 na parte referente à
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País
(Anexo nº 4, Subanexo 4.10), tendo Parecer número
724, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável
com a Emenda que oferece (1-CF).
2 – Discussão única da Redação Final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 202, de 1958 (nº 3.109, de 1957,
na Câmara), que abre o crédito extraordinário de
Cr$ 50.000.000,00, destinado a atender aos
prejuízos causados pelas enchentes no Vale

do Itajaí (redação oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 705, de
1959).
3 – Discussão única da Redação Final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 1959 (nº 1.652, de 1956, na
Câmara dos Deputados) que concede isenção de
direitos aduaneiros, adicional de 10%, Impôsto de
Consumo e mais taxas alfandegárias para
equipamento importado pela Companhia Telefônica
Aquidauanense Ltda., (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 706, de
1959).
4 – Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara nº 180, de 1958 (número 3.264,
de 1957, na Câmara), que estende os benefícios
da Lei nº 3.267, de 25 de setembro de 1957, aos
atuais Subtenentes, Suboficiais e Sargentos do
Exército e da Aeronáutica (1º Grupo de Caça) que
participaram das operações de guerra na Itália como
integrantes da Fôrça Expedicionária Brasileira; e dá
outras providências tendo pareceres, sob números
401, 402 e 670, de 1959, das Comissões: de
Segurança Nacional, contrários e de Finanças,
favorável.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às dezesseis horas
e vinte e cinco minutos.

167ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Ás 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.

Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Saulo Ramos.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (54).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 54 Srs.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Ary Vianna, servindo de 2º
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Matias Olympio, 1º Suplente, servindo
de Primeiro Secretário, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Ns. 208 a 210, do Sr. Presidente da República,
restituindo autógrafos, já sancionados, dos seguintes
Projetos de Lei da Câmara:
Nº 30, de 1954. que concede a pensão
especial de Cr$ 2.000,00 ao engenheiro civil
Raimundo Pereira da Silva;
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Nº 9, de 1959, que concede a pensão especial
de Cr$ 5.000,00 mensais a Maria Oliveira Mendonça
Sarmento, viúva do Dr. José Paulino de Albuquerque
Sarmento; e
Nº 59, de 1959, que amplia a aplicação do
crédito de Cruzeiros 582.424.000,00 aberto pela Lei
n. 3.430, de 15 de julho de 1958, e destinado ao
pagamento de repouso, qüinqüênios e salário-família
de marítimos que servem no Lóide Brasilieiro.
Ofícios
Da Câmara dos Deputados sob números 137
e 138, encaminhando autógrafos dos seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 1959
Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.13 –
Ministério da Educação e Cultura, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
de 1960.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 1959

ra apresentação de emendas, perante a Mesa, a
êsses subanexos.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello,
primeiro orador inscrito.
O SR. CUNHA MELLO (*): – Sr. Presidente,
numa das últimas sessões noturnas desta Casa, o
nobre Senador Caiado de Castro pediu a atenção da
Mesa para o Serviço de Cooperação, recentemente
criado para atender aos Srs. Senadores; e declarou
que nêle estavam lotados 8 funcionários.
Incumbido por V. Exa., Sr. Presidente, e pelos
mais companheiros da Comissão Diretora, venho à
Tribuna prestar ao eminente Colega, Senador
Caiado de Castro e aos outros Srs. Senadores, os
esclarecimentos da mesa a respeito das
reclamações do nobre representante do Distrito
Federal.
Determinei, inicialmente, uma providência
junto à Diretoria do Pessoal e, posteriormente, ao
próprio encarregado do Serviço de Cooperação.
Trago, agora, informações prestadas por essa
Diretoria e pelo encarregado do Serviço de
Cooperação, que passo a ler para o conhecimento
desta Casa.
"De acôrdo com a Resolução nº 21-56,
incumbe ao referido Serviço o seguinte:
I) – Prestar colaboração aos Senadores:
a) no recebimento das partes, anotando
o motivo da visita, para conhecimento do
Senador;
b) na redação de correspondência, podendo,
quando necessário, socorrer-se do serviço de
mecanografia da Diretoria do Expediente;
c) em entendimentos com repartições
públicas e órgãos do serviço público sôbre
assuntos do interêsse do Senado ou dos
Senadores;

Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.05 –
Comissão do Vale do São Francisco, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
de 1960.
À Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Foram lidos no Expediente da presente sessão
os subanexos orçamentários para 1960 referentes à
Comissão do Vale do São Francisco (nº 4.05) e
ao Ministério da Educação e Cultura.
Os avulsos já se acham distribuídos.
Nessas
condições,
começará
na __________________
próxima
sessão
a
correr
o
prazo
pa- (*) – Não foi revisto pelo orador.
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d) na obtenção de passagens e outras
providências em casos de viagem;
e) na representação em atos oficiais ou socíais
na Capital da República.
II) Desempenhar outras funções correlatas que
lhe sejam cometidas pela Comissão Diretora.
Art. 2º O Serviço de Cooperação será dirigido
por um Chefe, designado pelo Diretor-Geral, com
aprovação do 1º Secretário, e terá a lotação de
funcionários fixada pela Comissão Diretora;
Art. 3º A lotação do Serviço de Cooperação
será feita com pessoal do Quadro da Secretaria do
Senado Federal."
Essas, Sr. Presidente, as informações da
Diretoria do Pessoal.
Ouvido, o Encarregado do Serviço de
Cooperação informou que de acôrdo com a
Resolução que acabo de ler, o Serviço de
Cooperação compõe-se de uns chefe, dois auxiliares
legislativos e um auxiliar de portaria; nunca teve,
porém êsse total de funcionários, Nêle funcionam os
Oficiais Legislativos: Eurico Costa Macedo, como
chefe, Francisco de Assis Ribeiro, Rosa Baptista
Miranda e Adahy Borborema de Castro. Esta última
exerce, também, as funções de secretária do ViceDiretor Geral e do Senador Ruy Carneiro.
O Serviço de Cooperação tem prestado ao
Senado e aos Srs. Senadores os seguintes serviços
em matéria de passaportes e respectivos vistos:
"Senador Victorino Freire e Senhora;
Senadores Lino de Mattos e Sra.; Rui Palmeira e
Arlindo Rodrigues e o jornalista Mário H. Antunes.
– Senadores Onofre Gomes, Attilio Vivacqua e
Sra.; João de Lima Teixeira e Sra.
– Sr. Amphrisio Lessa Ribeiro e Sra.

– Sra. e filha do Senador Gilberto Marinho.
– Senador Irineu Bornhausen.
Sra. do Senador Lino de Mattos.
– Senador Lima Teixeira e Sra.
– Dr. Manços Chastinet Contreiras Filho e Sra,
(concunhado do Senador Lima Teixeira.
– Senador A. Barros Carvalho e Sra.
– Senador Alô Guimarães e Sra.
– Senador Lino de Mattos e Sra.
– Senador Freitas Cavalcanti.
– Senador Pedro Ludovico Teixeira e Sra.
– Filha do Senador A. de Barros Carvalho.
– Senador Jorge Maynard e Sra.
– Senadores Francisco Gallotti, Rui Palmeira e
filha.
– Sra. do Senador Fernando Corrêa.
– Senadores Rui Palmeira, Gilberto Marinho e
Sra.
– Os funcionários: Miécio Santos Andrade,
Nathercia Sá Leitão, Elza Tavares, Ivan Palmeira,
Diva Gallotti e Elza Gallotti."
Que viajaram para o estrangeiro.
Além desses serviços aos Senhores
Senadores, quase todos junto ao Itamarati, o Serviço
de Cooperação, dirigido pelo Sr. Eurico da Costa
Macedo, tem-se incumbido dos seguintes:
–
Pagamentos
e
recebimentos
de
contas e cheques, como sejam contas de luz, gás e
telefone;
– Pagamentos de crediários, de Impôsto de
Renda;
– Movimentação de processos de interêsse
dos Estados, a pedido de Governadores, prin-
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cipalmente para que as subvenções não calam em
exercício findo;
– Defesa de interêsses dos eleitores dos
Estados, junto aos Ministérios e autarquias.
Sr. Presidente, com essa enumeração, não se
pode dizer que o Serviço de Cooperação seja
ineficaz ou ineficiente. Certamente as seções do
Senado não acodem, como deviam, a todos os
ilustres Colegas, não correspondem aos desejos dos
Senhores Senadores, e se assim ocorre é devido
não só à falta de espaço para localizar o serviço,
pelo número reduzido de funcionários e, sobretudo,
da má distribuição.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. CUNHA MELLO: – Pois não.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me V.
Exa., mas pela leitura que o nobre Colega acaba de
fazer, a Diretoria do Pessoal não disse nada.
Limitou-se a repetir a organização do Serviço de
Cooperação. Tive, aliás, ocasião de ressaltar que o
Serviço de Protocolo era o único que funcionava a
contento, muito embora achasse que a importância
paga a êsse funcionário era exagerada, em função
do pouco serviço. Referi-me porém, mais aos
Senadores – entre êles me incluo – que não dispõem
de gabinete, nem têm secretários à disposição.
Aquêles que precisam atender ao seu eleitorado são
forçados, como costumo fazer, a pagar emprêsas
partitulares para fazerem cartas e cartões. Não
posso, repito, deixar de atender aos meus eleitores e
pessoas que me procuram, mesmo de outros
Estados. Alegam que o Senado não tem papéis de
carta para me fornecer, o que, pela declaração de V.
Exa., não é verídico. O fato é que mandei pedir o
papel e informaram que não havia, pelo menos
assim disse o funcionário.

Como não sei qual o funcionário que assim
respondeu, deixo o caso em suspenso.
O que desejo é poder dirigir-me ao funcionário
com direito e não ser servido por gentileza.
Não me passo, aliás, queixar-me de qualquer
funcionário do Senado. Todos são gentilíssimos.
Ainda hoje, pedi um obséquio a uma funcionária, que
me atendeu imediatamente. Apelo para V. Exa no
sentido de evitar que ao nos dirigirmos ao funcionário
para pedir a fineza de datilografar, não digo uma
carta, porque como Senador pelo Distrito Federal
tenho de escrever inúmeras, passemos pelo dissabor
de o funcionário não nos poder atender por estar
ocupado. Minha queixa não é contra o Senado nem
contra a Mesa. Pedia providência, porque há um
serviço que, na realidade, não funciona e apelo para
os Srs. Senadores, que não dispõem de gabinetes,
de secretárias e de automóvel, para declararem se
de fato funciona êsse Serviço. Não temos quem bata
uma carta e nem quem faça uma ligação telefônica.
Seria mais aconselhável extinguir o Serviço.
Sabendo que êle não existe no Senado, voltarei,
como antigamente, a pagar uma datilógrafa que
manterei no escritório de meu Partido. Datilografará
minhas cartas, como nos primeiros anos de
meu mandato. Depois foi que se criou o Serviço
de Cooperação. O subsídio era tão minguado,
não o atual, de trinta e três mil cruzeiros por
mês, que não permitia o luxo de manter datilógrafa
e mandar imprimir papel para carta. Não reclamei
contra a Mesa nem contra os funcionários
mas contra o Serviço, que não funciona. Fui
procurado por funcionários do Serviço de
Cooperação, que se puseram à minha dièposlção,
contanto que lhes desse máquina de escrever.
Uma senhorita, que trabalha na sala ao lado
do Plenário, está pronta a fazer minhas cartas,
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mas não tem máquina. Não é possível que o Senado
não disponha de um cantinho para alojar êsse
pessoal.
O SR. CUNHA MELLO: – Sr. Presidente, já
declarei que o motivo principal da deficiência do
Serviço é a falta de espaço. Sou Senador há cinco
anos e ocupo a Primeira Secretaria há dois. Nunca vi
colega algum reclamar contra a falta de solicitude, de
empenho de qualquer funcionário em servir um
Senador. A atual Comissão Diretora tem em vista,
com a mudança para Brasília, aumentar o número de
servidores desta Casa e estudar a possibilidade de
dar a cada Senador ou, pelo menos, a cada
Bancada, um secretário particular, um funcionário
que se dedique exclusivamente aos nossos serviços
particulares.
O Serviço de Cooperação tem desempenhado,
da melhor maneira, sua tarefa. Desafio tenha
qualquer Senador reparos a fazer contra êsse
Serviço. Ao contrário, conheço o depoimento de
diversos colegas que se mostram satisfeitíssimos.
Não deixo de reconhecer certa procedência na
reclamação do Senador Caiado de Castro. S. Exa.,
quando precisa atender aos pedidos que lhe são
feitos, tem que recorrer a funcionários dos gabinetes.
Várias vêzes, pediu a cooperação dos que
funcionavam comigo na Comissão de Constituição e
Justiça, sendo sempre atendido solicitamente. De
outras feitas, dirigiu-se ao pessoal de meu gabinete,
com o mesmo resultado. Como S. Exa., outros
Senadores têm que fazer o mesmo; que digam se
foram ou não sempre atendidos, com presteza, por
vêzes em prejuízo dos próprios trabalhos de meu
gabinete?
Se
defeitos
existem,
Sr.
Presidente,
decorrem sobretudo da falta de espaço ou
má distribuição dos serviços da Casa, a qual,
por seu turno, resulta, muitas vêzes, da

ausência de funcionários seja por resolução da
Mesa, em virtude de licença, ou de diversos outros
fatôres.
Essas as informações que me incumbia
prestar, pela deferência que nos merece o Senador
Caiado de Castro, como os mais Senadores, que lhe
ouviram a reclamação.
No Serviço de Cooperação estão lotados não
oito funcionários, mas quatro; dois dêles
encarregados do serviço externo particular dos
Senadores e os dois outros servindo, um no gabinete
do Vice-Diretor e simultâneamente ao Senador Ruy
Carneiro, e o outro, à disposição de qualquer
Senador.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Concordo
que errei; não são oito funcionários, são quatro.
Mas, se êsses quatro fôssem lotados na sala
do Líder da Maioria, para servir a todos os
Senadores, não seria mais interessante do que
no Gabinete do Diretor ou de um Senador? V.
Exa. concordará comigo em que a situação é
difícil, não temos a quem recorrer. Repito: tôdas
as vêzes que peço a colaboração de um funcionário
do Senado, tenho sido atendido com muita
gentileza, mas por deferência pessoal. O funcionário
atende porque o quer, não porque esteja obrigado.
Na minha idade e posição – perdoe-me a modéstia
– é desagradável, chegar um Senador, fazer um
pedido e ser recusado. Quero evitar essa situação.
V. Exa. há de compreender o meu ponto de vista.
Não quero, de maneira alguma, fazer qualquer
reclamação contra os funcionários do Senado.
Ao contrário, para comigo têm sido gentilíssimos.
Sinto-me, porém, acanhado de ir, por exemplo,
ao Gabinete de V. Exa. e fazer um pedido aos
seus auxiliares.
O SR. CUNHA MELO: – V. Exa. se sente
acanhado; e eu teria muito prazer.
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito
agradecido. Vejo, entretanto, a sua secretária
sempre sobrecarregada de serviço, teria de
interromper o trabalho do Senado para atender
aos meus interêsses particulares. Êsse o meu
ponto de vista. Se o Sr. 1º Secretário assim
não julga, resta-me depois de cinco anos de
mandato, voltar ao que era, ou seja, montar um
escritório e contratar uma datilógrafa particular
para fazer todo o meu serviço. V. Exa, ainda
não sentiu as agruras do Senador que está de
fora, sem ter a quem recorrer, porquanto foi
Líder durante um ano e é Secretário há dois
anos. Quanto a mim, estou no Senado precisamente
há cinco anos, e para atender ao meu eleitorado,
não posso, como V. Exa., retardar por dois,
três ou quatro dias a resposta a uma carta pois
o povo carioca exige assistência imediata. Tenho
volumosa correspondência; mas não posso nem
tenho a quem recorrer para respondê-la. Vou
fazer como no primeiro ano de Senado, quando
não conhecia a Casa. Mando imprimir papéis em
meu nome, contrato uma datilógrafa e vou fazer o
serviço no PTB Regional, onde sei que posso ter o
meu funcionário e dar o meu trabalho. É o
meu ponto de vista.
O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem. Fica V.
Exa. no direito de tomar a orientação que entender.
A Mesa garante a V. Exa, que vai atendê-lo no que
for possível.
Quanto à localização de um dos funcionários
do Serviço de Cooperação no Gabinete dos
Líderes, há de compreender V. Exa. que a sala
já é pequena para os Serviços que nela se
contém; procurarei, no entanto, localizar mais
um servidor, que atenda especialmente a
Vossa Excelência.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não! Não
quero privilégio para mim. Agradeço a Vossa
Excelência.

O SR. CUNHA MELLO: – Sou dos que
pensam que os Senadores são mal atendidos por
não terem mesas, secretárias, automóvel etc. Êsse
meu ponto de vista, já do conhecimento dos
Senhores Senadores. Todos devem ser tratados com
igual deferência.
Quanto aos funcionários do Senado, sou
testemunha de que todos procuram, com a maior
solicitude, atender aos Senhores Senadores.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou de
pleno acôrdo.
O SR. CUNHA MELLO: – Com estas
explicações, tenho por cumprida a delegação da
Mesa em da ferência ao nobre Senador Caiado de
Castro e aos mais colegas do Senado. (Muito bem,
Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
Secretário.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 431, DE 1959
Senhor Presidente.
Venho requerer a Vossa Excelência, nos
têrmos do Regimento Interno, sejam solicitadas ao
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, através
do IPASE, as seguintes informações:
1) O IPASE tem dado integral cumprimento ao
artigo 3º da Lei 2.068, de 9 de novembro de 1953,
que assegura o direito à aquisição de imóvel, à base
do preço de custo a todo segurado obrigatório, que,
na data do diploma legal, ocupasse, na qualidade de
locatário, casa ou apartamento de propriedade do
Instituto?
2) No caso negativo, quais os motivos do não
cumprimento da lei?
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
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O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do
Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA

É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1

(Constante do Parecer nº 724, lido na sessão
anterior, e publicado neste DCN).
O SR. PRESIDENTE: – A matéria
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1956, (nº 350, de 1959, na Câmara); que volta à Comissão de Finanças para a Redação
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Final.
exercício financeiro de 1960, na parte referente à
Superintendência do Plano de Valorização
Discussão única da Redação Final das
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
(Anexo nº 4, anexo nº 4.10), tendo Parecer nº 724, 202, de 1958 (nº 3.109, de 1957, na Câmara), que
de 1959, da Comissão de Finanças, favorável, com a abre o crédito extraordinário de Cruzeiros
Emenda que oferece (1-CF).
50.000.000,00, destinado a atender aos prejuízos
causados pelas enchentes no Vale do Itajaí (redação
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o oferecida pela Comissão de Redação em seu
subanexo e a emenda.
Parecer nº 705, de 1959).
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Está encerrada.
Redação Final.
Em votação o subanexo sem prejuízo da
Se
nenhum
dos
Srs.
Senadores
emenda.
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram (Pausa).
permanecer sentados. (Pausa).
Está encerrada.
Está aprovado.
Em votação.
É o seguinte o projeto aprovado:
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº permanecer sentados. (Pausa).
350-50 na Câmara) que estima a Receita e fixa a
Está aprovada.
Despesa da União para o exercício financeiro de
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
1960.
vai à Câmara dos Deputados:
(Publicado em Suplemento).
Redação Final das emendas do Senado ao
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 1958, que abre
emenda.
o crédito extraordinário de Cr$ 50.000.000,00
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram destinado a atender aos prejuízos causados pelas
permanecer sentados. (Pausa).
enchentes no Vale do Itajaí, no Estado de Santa
Está aprovado.
Catarina.
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EMENDA Nº 1
Ao art. 1º (Substitutivo da C. de F.).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
"Art. 1º É aberto, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito extraordinário de Cr$ 50.000.000,00
(cinqüenta milhões de cruzeiros) destinado a atender
aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale do
Itajaí, principalmente, no Estado de Santa Catarina,
obedecendo à seguinte distribuição:
Municípios:
Cr$
de Joaçaba .................................... 10.000.000,00
de Gaspar ......................................
2.500.000,00
de Taió ...........................................
2.500.000,00
de Ibirama ......................................
2.500.000,00
de Itajaí ..........................................
700.000,00
de Indaial .......................................
2.500.000,00
de Rio do Sul .................................
7.000.000,00
de Rodeio ....................................... 4.000.000,00
de Tijucas ....................................... 2.300.000,00
de Pôrto Belo .................................
1.000.000,00
de Pôrto União ...............................
3.000.000,00
de Brusque ..................................... 3.000.000,00
de Camboriu ..................................
2.000.000,00
de Blumenau ..................................
3.000.000,00
Govêrno do Estado ........................
4.000.000,00
50.000.000,00
EMENDA Nº 2
Ao art. 2º (Substitutivo da C. de F.).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
"Art. 2º A importância correspondente ao
crédito extraordinário, aberto pela presente lei, será
entregue ao Govêrno do Estado de Santa Catarina
que, por sua vez, fará entrega das respectivas cotas
aos Municípios contemplados, devendo, no prazo de
120 (cento e vinte) dias de sua aplicação prestar
contas à União".
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na
Câmara dos Deputados, o estudo das emendas do
Senado, designo o nobre Senador Mem de Sá.

Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
número 2, de 1959, (nº 1.652, de 1956, na Câmara
dos Deputados) que concede isenção de direitos
aduaneiros, adicional de 10%, impôsto de
consumo e mais taxas alfandegárias para
equipamento importado pela Companhia Telefônica
Aquidauanense Ltda. (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 706, de
1959).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1959, que
concede isenção de direitos aduaneiros, adicional de
10%, impôsto de consumo e mais taxas
alfandegárias para equipamento importado pela
Emprêsa Telefônica Aquidauanense Limitada.
Ao art. 1º (Subemenda da Comissão de
Finanças às emendas ns, 1 e 2, da Comissão de
Economia).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
"Art. 1º É concedida isenção de direitos
aduaneiros, adicional de 10%,( dez por cento),
impôsto de consumo e mais taxas alfandegá.
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rias, exceto a de despacho aduaneiro, para os
seguintes materiais:
a) equipamento importado pela Emprêsa
Telefônica Aquidauanense Limitada, com sede na
Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso,
necessário à ampliação de mais 300 (trezentas)
linhas
em
seu
centro
telefônico,
da
Telefonaktlebolaget L. M. Ericsson, de Estocolmo,
Suécia, no valor de Sw Kr 76.800 (setenta e seis mil
e oitocentas coroas suecas);
b) conjunto de um centro telefônico automático
de 200 (duzentas) linhas, com pertences e
acessórios, no valor de D. M. 66.300,00 (sessenta e
seis mil e trezentos marcos), correspondente a
U.S.A. C.L. 15.785,00 (quinze mil, setecentos e
oitenta e cinco dólares da áréa de conversibilidade
limitada), importados da Siemens & Halske
Aktiengesellschaft, de Munique, Alemanha, pela
Companhia Telefônica de Valinhos, com sede na
Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo;
c) conjunto de um centro telefônico automático, de
500 (quinhentas) linhas, com pertences e acessórios, no
valor de Sw Kr. 419.700 (quatrocentas e dezenove mil e
setecentas coroas suecas): importado da Suécia pela
firma Ericsson do Brasil Comercio e Indústria S. A., com
sede no Distrito Federal, e consignado à Emprêsa de
Melhoramentos de Andradina, – EMA – Construtora
Sociedade Anônima, com sede na Cidade de Andradina,
Estado de São Paulo".
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar,
naquela Casa do Congresso, o estudo das emendas
do Senado, designo o nobre Senador Taciano de
Mello.
Discussdo única do Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 1958, (número 3.284,
de 1957, na Câmara), que estende os
benefícios da Lei nº 3.267, de 25 de setembro
de 1957, aos atuais subtenentes, suboficiais

e sargentos do Exército e da Aeronáutica (1º Grupo
de Caça) que participaram das operações de guerra
na Itália como integrantes da Fôrça Expedicionária
Brasileira; e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob números 401, 402 e 670, de 1959,
das Comissões: de Segurança Nacional, contrários e
de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro
Secretário.
É lida e apoiada a seguinte:
EMENDA Nº 1
a) Dê-se ao artigo 1º a seguinte redação:
Art. 1º São extensivos os benefícios da
Lei nº 3.267, de 25 de setembro de 1957, aos
subaficiais, subtenentes e sargentos, que tendo
participado da Campanha da Itália, foram
promovidos à graduação de sargentos antes do
regresso ao Brasil, são portadores de medalha de
Campanha e que:
a) já se habilitaram ou se venham a
habilitar, dentro do prazo de 3 (três) anos a contar
da data da publicação da presente lei com o
Curso de Comandante de Pelotão, Seção ou
equivalente, Cursos e Estágios da Escola de
Especialista de Aeronáutica e ex-Escola Técnica
de Aviação;
b)
estejam
habilitados
pela
seleção
prevista no parágrafo único do artigo 13 do
Decreto número 8.401, de 16 de dezembro
de 1941, alterados pelos Decretos ns. 11.848,
de 6 de março de 1943, e 13.570, de 4 de outubro
de 1943.
c) Ao § 1º do art. 1º.
Acrescentar, in fine, depois de "as exigências
de lei", "antes de promoção."
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Justificação
O projeto, da forma por que está redigido, não
procura reparar qualquer injustiça; se transformado
em lei, será uma das leis de favor das muitas
existentes depois da guerra, em que militares que
não saíram das grandes cidades são considerados
como se na guerra tivessem estado, com todos os
sacrifícios daí decorrentes.
O ilustre Marechal Mascarenhas de Morais,
com a responsabilidade de comandante da F.E.B.
tem-se dirigido a vários Senadores pedindo apoio
para o projeto, na parte que se relaciona com os
sargentos promovidos ainda na Itália, após o dia 8 de
maio, término da guerra. A explicação para tornar os
favores da lei extensivos aos que foram promovidas,
depois de terminada a guerra, se encontra no fato de
que "algumas promoções a sargento, por mim
autorizadas no decurso das operações, só foram
ultimadas após 8 de maio de 1945, em conseqüência
do natural atraso que o expediente burocrático sofreu
durante e após a "Ofensiva da Primavera".
Tendo o Exmo. Sr. Marechal Mascarenhas de
Morais, com a sua alta autoridade assim declarado e
considerando que não podem os sargentos ser
responsabilizados pelos atrasos burocráticos e,
considerando, também, que as promoções foram
realizadas ainda na Itália, parece de toda justiça a
aprovação ao projeto, com as emendas que visam a
esclarecer que sòmente os que foram promovidos a
sargentos ainda na Itália e depois de habilitados com
os cursos exigidos em leis anteriores, têm direito ao
novo beneficio.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Francisco GalO SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e a emenda. (Pausa).

Não havendo quem faça uso da palavra,
encerro a discussão (Pausa).
Encerrada.
O projeto volta às Comissões de Constituição
e Justiça, de Segurança Nacional e de
Finanças para que se pronunciem sôbre a emenda
de plenário.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia. Não há orador inscrito para esta
oportunidade.
O SR. LIMA GUIMARÃES (*): – Sr
Presidente, o Diário do Congresso Nacional de
sábado, 14 do corrente, publicou o discurso do
nobre Senador Caiado de Castro, a quem tive
oportunidade de oferecer alguns apartes, os quais,
por cinco vêzes consecutivas foram atribuídos a
"Lima de Castro".
Pediria a atenção de Vossa Excelência para
que tal engano não se repetisse. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa tomará
providências junto à Imprensa Nacional para que
cesse o motivo determinante da reclamação do
nobre Senador.
Nada mais havendo que tratar, vou levantar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 216, de 1955 (nº 4.891, de 1954, na
Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 25.000.000,00, destinado à
regularização de despesas da Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 12, de 1958 e
569, de 1959, da Comissão de Finanças.
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2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 148, de 1957 (nº 2.009, de 1952, na
Câmara), que cria o Grande Prêmio Nacional de
Medicina, tendo Pareceres sob ns. 679 a 682, de
1959, das Comissões: de Constituição e Justiça,
favorável; de Saúde Pública, favorável; de Educação
e Cultura, favorável, e de Finanças, favorável com as
Emendas que oferece (1-CF e 2-CF).
3 – Primeira discussão do Projeto de lei do
Senado nº. 28, de 1957 (de autoria do Senador Lino

de Mattos), que modifica o Decreto-lei nº
3.651, de 25 de setembro de 1941, que dá
nova redação ao Código Nacional do Trânsito,
tendo pareceres contrários, sob ns. 215 e
656, de 1959, das Comissões: de Constituição
e Justiça e de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às vinte e uma horas e
trinta e cinco minutos.

168ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO
As 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

acham-se

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (60).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 60 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O
Sr.
Francisco
Gallotti,
servindo
de
2º
Secretário,
proce
de
à
leitura
da Ata da sessão anterior, que, posta
em
discussão,
é
sem
debate
aprovada.
O Sr. Mathtas Olympio, 1º Suplente, lê o
seguinte
EXPEDIENTE
Avisos
–
Nº
3.081,
do
Sr.
Ministro
do
Trabalho,
Indústria
e
Comércio
solicitando
maior prazo a fim de permitir ao Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industrlários e
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à Caixa de Aposentadoria e Pensões dos
Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos
prestarem
as
informações
relativas
aos
Requerimentos ns. 368 e 363, de 1959,
respectivamente dos Senhores Senadores Mem de
Sá e Gilberto Marinho.
Dê-se conhecimento aos Requerentes.
MINISTÉRIO DO TRABALHO,
INDÚSTRIA E COMERCIO
Em 13 de novembro de 1959.
Nº GM. 3.113.
Pedido de prorrogação de prazo para resposta
a Requerimentos de Informações.
Sr. Secretário.
1. Apesar dos esforços que venho
despendendo para, como titular desta Pasta, dar
cabal atendimento a todos os pedidos de
informações de ilustres Membros dessa Casa, não
me foi possível responder a alguns dêles, no prazo
da lei.
2. Estou certo de que V. Exa. e os
seus Nobres Pares compreenderão que êsse
retardamento não decorre de falta de atenção ou de
acatamento às deliberações da Mesa dessa Casa ou
dos Senhores Senadores, devendo ser atribuído
exclusivamente à multiplicidade dos assuntos
pendentes desta Pasta.
3. Acabo, todavia, de adotar enérgicas
providências tendentes a pôr côbro a essa situação e
espero, em conseqüência, estar habilitado a dentro
em poucos dias prestar as informações requeridas e
ainda não fornecidas.
4. Nessas condições, tenho a honra de me
dirigir a V. Exa., para solicitar a concessão do prazo
improrrogável de mais 30 (trinta) dias, a contar desta
data, dentro no qual serão respondidos todos os
requerimentos que ainda não o tenham sido ou,
na impossibilidade de o fazer, por motivos de fôrça

maior, serão prestados pelo menos esclarecimentos
que os justifiquem.
Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa, os
protestos de minha estima e distinta consideração. –
Fernando Nóbrega.
Publique-se
Ns. 2,066, 2.067, 2.059, 2.060 e 2.075, da
Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafos
dos seguintes projetos de lei da Câmara:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 153, DE 1959
(Nº 367-A, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Tribunal de Justiça do Distrito Federal –
o crédito especial de Cr$ 359.881,40, para
pagamento de diferença de vencimentos ao
Desembargador Caio Valadares Filho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Poder Judiciário – Tribunal de Justiça do Distrito
Federal – o crédito especial de Cr$ 359.881,40
(trezentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e
oitenta e um cruzeiros e quarenta centavos),
destinado ao pagamento de diferença de
vencimentos devida ao Desembargador Caio
Valadares Filho.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 154, DE 1959
(Nº..... na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cru-
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zeiros 30.000.000,00, para o Instituto Central do terior, importados pela Companhia Eletroquímica de
Osasco, para a instalação de uma fábrica de água
Câncer, de São Paulo.
oxigenada no Município de Osasco, Estado de São
O Congresso Nacional decreta:
Paulo.
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
Art. 2º A isenção concedida não abrange o
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de material com similar nacional.
Cruzeiros 30.000.000,00 (trinta milhões de
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
cruzeiros), destinado à Associação Paulista de publicação, re vogadas as disposições em contrário.
Combate ao Câncer, para o Instituto Central do
Às Comissões de Economia e de Finanças.
Câncer, em São Paulo.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nº 156, DE 1959
À Comissão de Finanças.
(Nº 2.634-C, de 1957, na câmara dos Deputados)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 155, DE 1959
Concede pensão vitalícia de Cr$ 5.000,00 a
Rubens Ferreira das Trinaz.
(Nº 4.299-C, de 1959, na Câmara dos Deputados)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida, a pensão vitalícia de Cr$
Isenta dos impostos de importação e de
consumo os materiais importados pela Companhia 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais ao artista
Eletroquímica de Osasco, para a instalação de uma Rubens Ferreira das Trinaz.
Art. 2º A despesa com a pensão correrá
fábrica de água oxigenada.
à conta da verba orçamentária do Ministério
O Congresso Nacional decreta:
da Fazenda destinada aos pensionistas da
Art. 1º É concedida isenção dos impostos de União.
importação e de consumo, exceto a taxa aduaneira,
Art. 3º Revogam-se as disposições em
para os materiais constantes da Licença nº DG-57- contrário.
25303-24834, emitida pela Carteira de Comércio ExÀ Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 157, DE 1959
(Nº 943-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Retifica, sem ônus, a Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958, que estima a Receita e fixa a
Despesa da Unido para o exercício financeiro de 1959.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São feitas as seguintes retificações na Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958:
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ANEXO 4 – PODER EXECUTIVO
Subanexo 4.13 – Ministério da Agricultura.
07.04.02 – Divisão do Orçamento. (Encargos Gerais)
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
2) Associações Rurais e outras instituições para custeio de serviços (§ 1º do art. 4º da Lei nº 1.493,
de 13-12-51) conforme discriminação do Adendo A.
Onde se lê: ................................................................................................................................
Leia-se: ......................................................................................................................................
Onde se lê:
Total da Subconsignação 2.1.02 ...............................................................................................
Total da Subconsignação 2.1.03 ...............................................................................................
Total da Consignação 2.1.00 ....................................................................................................
Total da Verba 2.0.00 ................................................................................................................
Total das Despesas Ordinárias .................................................................................................
Total Geral .................................................................................................................................
Leia-se:
Total da Subconsignação 2.1.02 ...............................................................................................
Total da Subconsignação 2.1.03 ...............................................................................................
Total da Consignação 2.1.00 ....................................................................................................
Total da Verba 2.0.00 ................................................................................................................
Total das Despesas Ordinárias .................................................................................................
Total Geral .................................................................................................................................

Cr$
194.733.866
192.233.866
294.733.866
838.475.866
838.475.866
838.475.866
1.226.530.249
1.329.030.249
292.233.866
49.662,000
835.975.866
835.975.866
1.224.030.249
1.326.530.249

09.02.07 – INSTITUTO AGRONÓMICO DO NORDESTE
Onde se lê:
1.1.06 – Salários de Contratados ...........................................................................................
Leia-se:
1.1.05 – Salários de Contratados ...........................................................................................
Onde se lê:
3.1.03 – Desenvolvimento da Produção
25) – Convênio com o ETA (Escritório Técnico de Agricultura), a Universidade de
Pernambuco, a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural (A.B.
C.A.R) para instalação e manutenção do Curso Regional de Treinamento para o
Nordeste....................................................................................................................
Leia-se:
3.1.03 – Desenvolvimento da Produção
25) – Convênio com o ETA (Escritório Técnico de Agricultura), a Universidade
Rural de Pernambuco, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural
(ABCAR) e a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural (AMAR), para
criação e manutenção do Centro Regional de Treinamento para o Nordeste
(Cetreino)..................................................................................................................

Cr$
540.000
540.000

3.000.000

3.000.000
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11 – DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇAO MINERAL
4.13 – Ministério da Agricultura
Departamento Nacional da Produção Mineral
Onde se lê:
Unidades
Diretoria Geral...........................................................................................
Divisão de Águas.......................................................................................
Leia-se:
Unidades
Diretoria Geral...........................................................................................
Divisão de Águas.......................................................................................

Cr$
1.3.02
1.3.13
285.000 200.000
395.000 350.000

Consignação
1.835.000
18.554.000

1.3.02
1.3.13 Consignação
385.000 300.000
1.935.000
495.000 350.000
18.454.000

15 – SERVIÇO FLORESTAL
3.1.17 – Acordos
Onde se lê:
11) Maranhão......................................................................................................................................
1) Cuiabá.............................................................................................................................................
Leia-se:
11) Maranhão......................................................................................................................................
12) Mato Grosso:
1) Cuiabá.............................................................................................................................................

200.000
100.000
200.000
100.000

17 – SERVIÇO DE METEOROLOGIA
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento de
programas, serviços e trabalhos
específicos
Inclua-se:
10) Instituto Regional de Meteorologia de Salvador
Onde se lê:
Total da Subconsignação1.6.23..................................................................................................
Total da Consignação1.6.00........................................................................................................
Total da Verba 1.0.00...................................................................................................................
Total das Despesas Ordinárias....................................................................................................
Total Geral....................................................................................................................................
Leia-se:
Total da Subconsignação 1.6.23..................................................................................................
Total da Consignação 1.6.00.......................................................................................................
Total da Verba 1.0.00..................................................................................................................
Total das Despesas Ordinárias...................................................................................................
Total Geral...................................................................................................................................

2.500.000
21.000.000
21.020.000
121.773.720
121.773.720
137.073.720
23.500.000
23.520.000
124.273.720
124.273.720
139.573.720

19.01 – SUPERINTENDÊNCIA DO ENSINO AGRÍCOLA E VETERINARIO
(Despesas Próprias)
Cr$
1.5.14 – Outros serviços contratuais
1) Ampliação das atividades didáticas das Escolas
07) Distrito Federal
Inclua-se o seguinte item, transferido de
13) Minas Gerais, item 12:
3) Escola de Horticultura "Venceslau Belo", da Sociedade Nacional de Agricultura.............

450.000
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13) Minas Gerais
Suprimam-se os itens 5, 6, 7 e 9, transferidos para a s/c. 1.6.13: o item 10 transferido
para a s/c. 3.1.17 e o item 12 transferido para 07) Distrito Federal.
20) Rio de Janeiro
Suprima-se o item 2, transferido para a s/c. 1.6.13 23) Rio Grande do Sul
Suprima-se o item 3, transferido para s/c. 1.6.13
Onde se lê:
Total da Subconsignação 1.5.14................................................................................................
Total da Consignação 1.5.00......................................................................................................
Leia-se:
Total da Subconsignação 1.5.14 ...............................................................................................
Total da Consignação 1.5.00......................................................................................................
1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais
Incluam-se os seguintes itens :
10) Despesas de qualquer natureza com a ampliação das atividades didáticas, inclusive
honorários de professôres, mecanização da lavoura, prosseguimento da instalação do
internato do novo pavilhão e respectiva manutenção de 160 alunos, compreendendo
ainda a aquisição de material escolar, de escritório, de dormitório, de lavanderia, copa,
cozinha, gabinete dentário etc., da Escola Agrotécnica Diaulas de Abreu – Barbacena –
Minas Gerais......................................................................................................................
11) Desenvolvimento dos trabalhos e prosseguimento das instalações da Escola de
Iniciação Agrícola de São João Evangelista......................................................................
12) Despesas de qualquer natureza com a ampliação das atividades didáticas da Escola
Agrotécnica Diaulas de Abreu – Barbacena......................................................................
13) Despesas de qualquer natureza para a ampliação das atividades didáticas, inclusive
honorários dos professôres, para a Escola Agrotécnica Diaulas de Abreu, em
Barbacena..........................................................................................................................
14) Construção do Centro Social da Escola Nilo Peçanha, em Pinheiral, Estado do Rio de
Janeiro...............................................................................................................................
15) Despesas de qualquer natureza com o Curso de Economia Doméstica da Escola
Agrotécnica de Alegrete.....................................................................................................
Onde se lê :
Total da Subconsignação 1.6.13................................................................................................
Total da Consignação 1.6.00......................................................................................................
Total da Verba 1.0.00.................................................................................................................
Total das Despesas Ordinárias...................................................................................................
Leia-se:
Total da Subconsignação 1.6.13................................................................................................
Total da Consignação 1.6.00......................................................................................................
Total da Verba 1.0.00.................................................................................................................
Total das Despesas Ordinárias...................................................................................................
3.1.17 – Acordos
1) Acordos estabelecidos pelo Decreto nº 22.470, de 20 de janeiro de 1947, para instalação
e manutenção de escolas destinadas ao ensino agrícola

Cr$

47.390.000
56.180.000
40.850.000
49.640.000

1.500.000
800,000
440.000
1.500.000
500.000
1.000.000
69.610.000
111.020.000
324.337.700
324.337.700
74.740.000
116.150.000
323.427.700
323.427.700
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1) Escolas Agrotécnicas
21) Rio Grande do Norte
Onde se lê:
1) Janduis...............................................................................................................................
Leia-se:
1) Macaíba – Jundiaí..............................................................................................................
2) Escolas de Iniciação Agrícola
13) Minas Gerais
Inclua-se:
16) Inhaúma.............................................................................................................................
Onde se lê:
Total do item 2.............................................................................................................................
Total da Subconsignação 3.1.17.................................................................................................
Total da Consignação 3.1.00......................................................................................................
Total da Verba 3.0.00.................................................................................................................
Total das Despesas de Capital...................................................................................................
Total Geral..................................................................................................................................
Leia se:
Total do item 2............................................................................................................................
Total da Subconsignação 3.1.17................................................................................................
Total da Consignação 3.1.00......................................................................................................
Total da Verba 3.0.00.................................................................................................................
Total das Despesas de Capital...................................................................................................
Total Geral..................................................................................................................................
Onde se lê:
21) Escola Fluminense de Medicina e Veterinária
Leia-se:
21) Escola Fluminense de Medicina e Veterinária
2.1.01 – Auxílios
Onde se lê :
7) Outras entidades
1.6.13 – Serviços educativos e culturais
2) Associação Atlética (Decreto nº 3.617, de 15-9-41)...............................................................
Leia-se:
7) Outras entidades
2) Associação Atlética (Decreto nº 3.617, de 15-9-41)............................................................

Cr$

3.000.000
3.000.000

800.000
91.600.000
184.900.000
315.850.000
505.850.000
544.650.000
869.487.700
92.400.000
185.700.000
316.800.000
506.650.000
545.450.000
868.877.700

30.000
30.000

Tabela de Demonstração da Despesa por Verbas e Consignações
Onde se lê:
1.5.00 – Serviços de Terceiros.................................................................
1.6.00 – Encargos Diversos.....................................................................
Total da Verba 1.0.00.................................................................
2.1.00 – Auxílios e Subvenções...............................................................
Total da Verba 2.0.00.................................................................
Total das Despesas Ordinárias..................................................

Cr$
276.188.348
1.019.320.483
3.200.618.891
989.935.776
989.935.778

Cr$
276.188.348
1.019.320.483
3.668.100.047
989.935.776
989.935.776
4.658.035.823
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3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento........................
Total da Verba 3.0.00..................................................................
Total das Despesas de Capital....................................................
Total Geral...................................................................................
Leia-se:
1.5.00 – Serviços de Terceiros..................................................................
1.6.00 – Encargos Diversos.......................................................................
Total da Verba 1.0.00..................................................................
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.................................................................
Total da Verba 2.0.00..................................................................
Total das Despesas Ordinárias....................................................
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento........................
Total da Verba 3.0.00..................................................................
Total das Despesas de Capital....................................................
Total Geral...................................................................................

Cr$
Cr$
4.272.420.000 4.272.420.000
4.462.420.000
4.981.392.000
9.639.427.823
269.648.348
269.648.348
1.026.950.483 1.026.950.483
3.201.708.891 3.669.190.047
987.435.776
987.435.776
987.435.776
987.435.776
4.656.625.823
4.273.220.000 4.273.220.000
4.463.220.000
4.932.192.000
9.638.817.823

Demonstração da Despesa por Unidade
Onde se lê:
07 04.02 – Divisão de Orçamento (Encargos Gerais).......
17 – Serviço de Meteorologia..................................
19.01 – Superintendência do Ensino Agrícola e
Veterinário (Despesas Próprias)......................
Total.................................................................
Leia-se:
07.04.02– Divisão de Orça-mento (Encargos Gerais)......

Cr$
1.226.530.249
121.773.720

Cr$
Cr$
102.500.000 1.329.030.249
15.300.000
137.073.720

324.837.700
544.650.000
869.487.700
4.658.035.823 4.981.392.000 9.639.427.823
1.224.030.249

102.500.000 1.326.530.249
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17 – Serviço de Meteorologia.......................................
19.01 – Superintendência do Ensino Agrícola e
Veterinário (Despesas Próprias)...........................
Total......................................................................

Cr$
124.273.720

Cr$
15.300.000

Cr$
139.573.720

323.427.700
545.450.000
868.877.700
4.656.625.823 4.982.192.000 9.638.817.823

ADENDO "A"
4.13 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Subvenções Ordinárias
05) Bahia
Suprima-se a dotação de Cr$ 2.500.000,00, consignada ao Instituto Regional de Meteorologia de
Salvador e retifique-se o total da relação para Cr$ 192.233.866,00.
Art. 2º Ficam retificados, de Cr$ 158.228.543.201,00 e Cruzeiros 9.639.427.823,00 para Cr$
156.225.933.201,00 (cento e cinqüenta e seis bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões, novecentos e trinta
e três mil, duzentos e um cruzeiros) e Cr$ 9.638.817.823,00 (nove bilhões, seiscentos e trinta e oito milhões,
oitocentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e três cruzeiros), os totais da Despesa e do Ministério da
Agricultura, mencionados nos arts. 1º e 4º da Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958.
Art 3º São substituídas, pelas tabelas anexas a esta lei, as tabela, discriminativas das dotações
correspondentes às Verbas 3.0.00 e 4.0.00 das Unidades Orçamentárias – 10 – Departamento Nacional da
Produção Animal e à Verba 3.0.00, das Unidades Orçamentárias – 11 – Departamento Nacional da
Produção Mineral e 12 – Departamento Nacional da Produção Vegetal.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Nº 140, ainda da Câmara dos Deputados, der Executivo – Subanexo 4.12 – Ministério da
encaminhando autógrafo do:
Agricultura.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

À Comissão de Finanças.

– S/Nº, do Sr. Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República, encaminhando
informações solicitadas pelo Requerimento nº 353,
de 1959, do Sr. Senador Mem de; Sá, como segue:
(Nº 350-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Em 13 de novembro de 1959.
Excelentíssimo Sr. Primeiro Secretário:
Passo às mãos de Vossa Excelência,
Fixa a Despesa e estima a Receita da
em
anexo,
as
informações
presUnião para o exercício de 1960 – Anexo 4 – PoNº 67, DE 1959
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tadas pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público, relativas a requerimento do Sr. Senador
Mem de Sá, a que se refere o Ofício nº 626, de 1959,
dessa Secretaria.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos de minha elevada estima e
consideração. – José Sette Câmara, Chefe do
Gabinete Civil.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PUBLICO
Nº 4.058.
Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 1959.
Sr. Chefe do Gabinete Civil:
Tenho a honra de restituir a Vossa Excelência
o Processo DASP-21.831-59, em que o Senado
Federal, através do Ofício nº 121, de 9 de outubro
findo, transmite o teor do requerimento apresentado
pelo Senador Mem de Sá, solicitando informações
dêste Departamento sôbre a situação de funcionários
internos e realização de concursos.
2. Com relação aos itens a e b do
requerimento, solicitando a indicação dos cargos de
carreiras do Serviço Público Civil da União em que
existem funcionários interinos e quais as datas em
que se realizaram os últimos concursos para
provimento dêsses cargos, o Anexo A do presente
oficio responde às indagações.
3. O Anexo B relaciona as carreiras para as
quais foram abertos os respectivos concursos, com a
indicação dos que foram homologados êste ano e
dos que estão em realização, ficando, assim,
respondida a pergunta relativa ao item c do
requerimento.
4. Relativamente a êsse item, cabe aduzir que
no Anexo C estão relacionadas as carreiras das
autarquias, cujos concursos foram realizados por
êste Departamento, a título de colaboração,
mediante solicitações das entidades interessadas.

5. Quanto ao item d, em que se indaga
sôbre as razões ou motivos que explicam a
existência de interinos, em cargos de carreiras, por
mais de dois anos, sem que se hajam realizado
concursos para provimento efetivo dos mesmos,
cabe acentuar que a exoneração pura e simples de
funcionários interinos, sem a correspondente
nomeação de candidatos habilitados em concurso
público, acarreta problemas de variada natureza para
a administração, sem outra vantagem de ordem
prática.
7. A êste respeito, cabe-me informar que a
realização de concursos está sujeita à existência de
recurso orçamentário próprio. Planeja êste
Departamento
realizar
todos
os
concursos
necessários para provimento dos cargos das
carreiras em que há interinos. Entre estas carreiras
está a de Escrivão de Coletoria do Ministério da
Fazenda, cujo concurso se reveste da maior
complexidade
executiva.
Prevendo
esta
circunstância, o DASP incluiu na Proposta
Orçamentária para 1960 a dotação de Cruzeiros
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil
cruzeiros) a qual foi reduzida na Câmara dos
Deputados para Cr$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil cruzeiros), quantia essa insuficiente
para atender ao volume de trabalho dêsse último
concurso citado. Sentindo a magnitude do problema
a Comissão de Finanças do Senado Federal, através
da Emenda nº 4 (D.C. de 27.10.59, pág. 2.567 e
2.568), propôs o restabelecimento da mencionada
dotação.
8. São os esclarecimentos que cabe a êste
Departamento prestar a respeito do assunto e que
Poderão ser transmitidos ao Senado Federal, na
forma solicitada.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos da minha alta estima e mais
distinta consideração. – Assinatura ilegível. – Diretor
Geral.

ANEXO A
CARREIRAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL EM QUE HÁ FUNCIONARIOS INTERINOS
Ministério
Aeronáutica
Agricultura
Educação e Cultura

Fazenda

Carreira
Enfermeiro.................................................
Eng. de Aeronáutica..................................
Almoxarife..................................................
Meteorologista...........................................
Naturalista..................................................
Arquivologista............................................
Astrônomo Auxiliar.....................................
Conservador..............................................
Estatístico Auxiliar.....................................
Técnico de Educação................................
Almoxarife..................................................
Arquivista...................................................
Desenhista Auxiliar....................................
Engenheiro................................................
Escrivão de Coletoria.................................

Último Concurso
Realizado
C-361
–
C-334
C-335
C-231
C-274
C315
C.191
C-323
C-154
C-334 (-AM)
C 345 (-CE e PR)
C-336
C-281
C-219

Estatístico.................................................. C-255
Estatístico Auxiliar..................................... C-323
Fiscal Aduaneiro ...................................... C-229

Guerra

Fiscal Auxiliar de Impostos Internos..........
Fundidor.....................................................
Técnico de Material...................................
Tecnologista..............................................
Escriturário.................................................

–
C-385
C-355
C-317
C-358

Homologação

Diário Oficial

8-7-58
–
10-4, 27-5, 30-5, 5-6-57
8-5-57
18-7-52
28-10-54
21-9-55
24-7 e 5-8-50
6-8-56
30-12-46
10-4, 27-5, 30-5, 5-8-57
9-5 e 8-8-58
13-1-58
16-7-55
23-12. 15-12, 30-12, 28-1249, 10-3, 28-1, 18-3, 18-1-50
2-10-53, 12-10-53
6 8.56
23-7-52, 22-7-52, 19-8-52,
25-7-52 e 8-8-52
–
7-8-59
5-12-57
24-10-55
4-7, 8-7 e 9-7-58

9-7-58
–
15-4, 31-5, 7-6, 12-6-57
13-5-57
26-7-52
12-11-54
29-9-55
1-8 e 16-8-50
10-8-56
3-1-47
15-4, 31-5, 7-8, 12-6-58
14-5 e 14-8-58
17-1-58
18-7-55
28-1-50, 22-12 49, 133-50, 4-2-50, 23-3-50
5-10-53 e 20-10-53
10-8-56
26-7-52, 24-7-52, 228.52, 29-7-52 e 13-8-52
–
14-8-59
11-12-57
28-10-55
9-7 e 12-7-58

Justiça e Negócios
Interiores

Marinha

Trabalho, Indústria
e Comércio

Saúde

Viação e Obras Públicas

DASP

Arquivologista.........................................
Dactiloscopista.......................................
Escrivão de Polícia.................................
Estatístico Auxiliar..................................
Farmacêutico..........................................
Guarda Civil............................................
Inspetor de Alunos.................................
Polícia Especial......................................

C-274
C 275
C-205
C-323
C-304
C-216
C-227
C-221

28-10-54
21-12-54
7-11-49
6-3-56
7-7-55
29-4-49
1-5 e 11-6-51
18-7-50

12-11-54
23-12-54
17-11-49
10-8-56
12-7-55
10-5-49
15-5 e 15-3 e 15-8-51
25-7-50

Escriturário.............................................
Foguista..................................................
Maquinista Marítimo...............................
Marinheiro..............................................
Operário de Armamento.........................
Idem de Arsenal (Seção Escafandrista).
Idem de Imprensa..................................
Patrão.....................................................
Tecnologista..........................................

C-353
C-294
–
C-293
C-259
C-328
C-254
–
C-249

4-7-58 e 8-7-58
25-10-55
–
26.10-55 e 4-11-55
16-2-54
3-7 e 2-7-57
24-7-53
–
24-7-53

9-7 e 12-7-58
27-10-55
–
9-11-55
18-2-54
6-7 e 9-7-57
29-7-53
–
29-7-53

Engenheiro.............................................
Escriturário.............................................
Estatístico Auxiliar..................................
Inspetor de Previdência.........................
Inspetor de Seguros...............................
Tecnologista Engenheiro.......................

–
C-358
C-323
C-182
C-279
–

28-11-52
4-7, 8-7, 9-7-5
6-8.56
30-3-49
26-5 e 27-5-55
–

3-12-52
9-7-58 e 12-7-58
10.8-56
7-1-49
1-6-55
–

Biologista................................................
Enfermeiro..............................................
Engenheiro.............................................
Estatístico Auxiliar..................................
Médico Sanitarista..................................
Técnico de Laboratório..........................

–
C-363
C-313
C-323
C-296
–

–
3-7-58
27-10-55
6-8-56
27-9-55
–

–
9-7-58
29-10-55
10-8-56
7-10-55
–

Arquivologista.........................................
Engenheiro (DNPRC-DNOCS)..............
Escriturário.............................................

C-274
C-277
C-358

28-10-54
7-1-55
4-7-58 e 8-7-5

12-11-54
14-1-55
9-7 e 12-7-58

Técnico de Administração......................

C-322

8-10-56

13-10-56
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ANEXO B
CONCURSOS PARA A ADMINISTRAÇAO DIRETA
Em realização

(C-374) – Auxiliar.
(C-376)– Radiotelegrafista
(C-377)– Contador.
(C-378) – Inspetor de Imigração.
(C-380)– Servente.
(C-381)– Mensageiro.
(C-383) – Guarda.

(C-386) – Medalhista da Casa da Moeda.
(C-389) – Artífice da Casa da Moeda.
(C-391) – Mecânica da Casa da Moeda.
Para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
(C-393) – Economista do Conselho Nacional
Bancários
de Economia.
(C-394) – Impressor de Valores da Casa da
(C-6-57) – Escriturário.
Moeda.
Para o Banco Nacional do Desenvolvimento
(C-395) – Gravador da Casa da Moeda.
Econômico
(C-396) – Condutor de Serviços
Contador.
Técnicos da Casa da Moeda.
Motorista.
(C-397) – Polícia Especial.
Ainda da Câmara dos Deputados, como
(C-398) – Dactiloscopista.
(C-399) – Estatístico do Ministério da Fazenda. segue:
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1959.
(C-400) – Tecnologista Engenheiro.
Nº 02.084:
Solicita modificações e inclusão de dotações
Homologados êste ano
orçamentárias.
(C-384) – Eletricista da Casa da Moeda.
Senhor Primeiro Secretário:
(C-385) – Fundidor da Casa da Moeda.
Solicito de Vossa Excelência providências a
(C-387) – Galvanoplasta da Casa da Moeda.
fim de que sejam alteradas as respectivas dotações
(C-388) – Cunhador de Moeda, da Casa da orçamentárias, bem como inclusão na parte
Moeda.
destinada à Câmara dos Deputados, Anexo 2 –
(C-390) – Afinador de metais da Casa da Poder Legislativo – 2.01 – Câmara dos Deputados,
Moeda.
Projeto nº 350-B, de 1959, de acôrdo com a seguinte
(C-392) – Auxiliar de Procuradoria Geral da discriminação:
Justiça Militar.
Verba 1.0.00 – Custeio
Consignação 1.4.00 – Material Permanente
ANEXO C
Subconsignação:
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes
CONCURSO PARA A ADMINISTRAÇAO INDIRETA
– Cr$ 1.000.000.
Consignação
1.5.00
–
Serviços
de
Homologados êste ano
Terceiros.
Subconsignações:
Para o Instituto Nacional de Imigração e Colonização
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de
recortes
de publicações periódicas – Cr$
(C-366) – Documentarista.
4.000.000.
(C-367) – Desenhista.
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e
(C-368) – Mecânico.
encadernação:
(C-369) – Bibliotecário.
1) Biblioteca da Câmara dos Deputados.
(C-370) – Almoxarife.
Para impressão do Boletim da Biblioteca –
(C-371) – Estatístico.
(C-372) – Estatístico-Auxiliar.
500.000.
(C-373) – Assistente Social.
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.
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Subconsignação:
1.6.23 – Diversos.
1) Comissões de Inquérito – Cr$ 2.000.000.
Aproveito o ensejo para apresentar
a V. Exa. os meus protestos de estima
e
consideração.
–
José
Bonifácio,
1º
Secretário.
Junte-se ao processo.à Comissão de Finanças.
PARECER
Nº 731, DE 1959
Da
Comissão
de
Finanças,
sôbre
a Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350B, de 1959, na Câmara dos Deputados), que
estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1960 – Anexo
nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.10 –
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Região Fronteira do Sudoeste do
País.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
A Comissão de Finanças apresenta, a
fôlhas anexas, a Redação Final da Emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1980 –
Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.10 –
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Região Fronteira do Sudoeste do
País.
Sala das Comissões, novembro de 1959. –
Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel Krieger,
Relator. – Moura Andrade. – Ary Vianna. – Fausto
Cabral. – Dix-Huit Rosado. – Guido Mondin. –
Caiado de Castro. – Fernando Corrêa. – Irineu
Bornhausen. – Taciano de Mello. – Fernandes
Távora.
Redação Final da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959, que estima a Receita e fixa a Des-

pesa da União para o exercício financeiro de 1960 –
Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.10 –
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
Financiamento
3.1.19 – Valorização Econômica da Região
Sudoeste do País (Lei nº 2.976, de 28 de novembro
de 1956)
1 – Para instalação e funcionamento da
Superintendência.
Onde se diz:
Cr$ 25.000.000.
Diga-se:
Cr$ 50.000.000.
3.0 – Energia.
12) Mato Grosso.
2 – Para ampliação e melhoramentos dos
serviços de energia elétrica de Corumbá a cargo do
Ministério da Agricultura (DNPM).
Onde se diz:
Cr$ 6.000.000.
Diga-se:
Cr$ 10.000.000.
3 – Para ampliação e melhoramentos dos
serviços de energia elétrica de Aquidauana a cargo
do Ministério da Agricultura (DNPM).
Onde se diz:
Cr$ 6.000.000.
Diga-se:
Cr$ 10.000.000.
4 – Para melhoramentos nos serviços de luz
elétrica na cidade de Dourados, a cargo do Ministério
da Agricultura (DNPM).
Onde se diz:
Cr$ 3.000.000.
Diga se:
Cr$ 10.000.000.
5 – Para melhoria dos serviços de luz elétrica
dos seguintes Municípios:
1) Maracaju.
Onde se diz:
Cr$ 1.500.000.
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Diga-se:
Cr$ 2.400.000.
2) Bela Vista.
Onde se diz:
Cr$ 1.500.000.
Diga-se:
Cr$ 2.400.000.
16) Paraná.
1 – Para ampliação da Usina Hidrelétrica de
Toledo.
Onde se diz:
Cr$ 15.000.000.
Diga-se:
Cr$ 20.000.000.
2 – Para a construção da Usina Hidrelétrica
em Francisco Beltrão, para suprir de luz e fôrça os
seguintes Municípios: Pato Branco, Capanema,
Barracão e Santo Cristo.
Onde se diz:
Cr$ 30.000.000.
Diga-se:
Cr$ 43.500.000.
22) Rio Grande do Sul.
2 – Para ampliação e reforma do Serviço de
Energia Elétrica no Município de Ijuí, a cargo do
Ministério da Agricultura.
Onde se diz:
Cr$ 7.000.000.
Diga se:
Cr$ 9.000.000.
3 – Para linhas de transmissão de Palmeiras
das Missões – Chapada – Rodeio Bonito, a cargo do
Ministério da Agricultura (DNPM).
Onde se diz:
Cr$ 6.000.000.
Diga-se:
Cr$ 8.000.000.
4 – Melhoramento da rêde elétrica e serviços
complementares
nos
seguintes
Municípios:
Horizontina, Santa Rosa e Sarandi, a cargo do
Ministério da Agricultura (DNPM).
Onde se diz:
Cr$ 8.000.000.
Diga se:
Cr$ 8.000.000.
8 – Para a construção da Hidrelétrica
Municipal de S. Francisco de Assis, a cargo do
Ministério da Agricultura (DNPM).

Onde se diz:
Cr$ 6.000.000.
Diga-se:
Cr$ 7.000.000.
24) Santa Catarina.
1 – Para as obras da Usina de Santa
Cruz, Município de Campos Novos, inclusive
linhas de transmissão para atender aos
Municípios de Campos Novos, Piratuba, Capinzal,
Joaçaba, Nerval d’Oeste, Tangará, Videira e
Caçador, a cargo do Ministério da Agricultura
(DNPM).
Onde se diz:
Cr$ 14.000.000.
Diga-se:
Cr$ 17.000.000.
E acrescentem se os Municípios de Ponte
Serrada, Seara e Palmitos.
Inclua-se:
Para obras da Usina de Ferradura, no
Rio das Flôres, Município de São Miguel
do Oeste, inclusive linha de transmissão, a
cargo do Ministério da Agricultura (DNPM),
podendo Prefeitura ser com convênio – Cr$
2.000.000.
4.0 – Transportes e Comunicações
4.2 – Transporte Rodoviário
24) Santa Catarina.
4) Reconstrução da rodovia Itapiranga e São
João – Cristo Rei, a cargo do Ministério da Viação
(DNER).
Onde se diz:
Cr$ 3.000.000.
Diga-se:
Cr$ 4.000.000.
Inclua-se:
6 – Rodovia São Carlos – Saudade – Pinhal –
Campo Erê, a cargo do Ministério da Viação (DNER)
– Cr$ 1.000,000.
7 – Estrada Passarinhos – Palmitos – Cunha
Porã – Maravilhas, a cargo do Ministério da Viação
(DNER) – Cr$ 1.000.000.
8 – Estrada Ponte Serrada – Formal dos
Guedes Xanxerê, a cargo do Ministério da Viação
(DNER) – Cr$ 1.000.000.
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9 – Estrada Xapecó – Xaxim, a cargo
do Ministério da Viação (DNER) – Cr$
1.000.000.
4.6 – Transporte Aéreo
24) Santa Cantarina.
Inclua-se:
3 – Complementação das obras de ampliação
da pista do Aeroporto de Concórdia –
Cr$ 1.000.000.
4 – Obras de ampliação da pista do Aeroporto
de Joaçaba – Cruzeiros 200.000.
5 – Construção da pista do Aeroporto de
Campos Novos – Cruzeiros 800.000.
4.7 – Linhas Telegráficas
24) Santa Catarina.
Inclua-se:
1 – Para instalação da linha telegráfica
Capinzal – Uruguai (distrito de Piratuba), a cargo
do Ministério da Viação (DCT) – Cruzeiros
1.000.000.
2 – Para construção do prédio dos
Correios e Telégrafos de Pôrto União – Cr$
1.000.000.
6.0 – Saúde
6.1 – Serviços básicos de Saneamento e
Urbanismo
a) Abastecimento dágua.
22) Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
7 – Saneamento e urbanização do Riacho na
cidade de Alegrete – Cr$ 2.000.000.
24) Santa Catarina.
1 – Rêde de abastecimento dágua nas cidades
de:
Inclua-se:
6 – Pôrto União – Cr$ 1.000.000.
6.2 – Assistência Médico-sanitária
a) Hospitais e Maternidades.
22) Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
5 – Hospital Santo Antônio – Roque Gonzalez
– Cêrro Largo – Cr$ 1.000.000.
6 – Sociedade União Progresso, Mantenedora
do Hospital N. Nicolau – S. Luís Gonzaga –
Cruzeiros 1.000.000.

7 – Para Serviço de Pronto Socorro nos
Hospitais de Caridade:
Cr$
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rosário do Sul................................
Quaraí.............................................
S. Francisco de Assis.....................
Uruguaiana.....................................
Itaquí...............................................
Tupanciretan...................................

500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
3.000.000

24) Santa Catarina.
Inclua-se:
7 – Hospital Beneficente S. José, de Caibi –
Palmitos – Cruzeiros 400.000.
8 – Hospital São Domingos, de Caibi –
Palmitos – Cr$ 300.000.
9 – Santa Casa Rural do Instituto de
Assistência e Educação, de São João – Itapiranga –
Cruzeiros 500.000.
10 – Hospital São Braz – Pôrto União – Cr$
300.000.
7.0 – Desenvolvimento Cultural
7.1 – Ensino Técnico-profissional
22) Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
8 – Para instalação de uma Escola de
Iniciação Agrícola em São Luís Gonzaga, em
convênio com a Prefeitura – Cr$ 4.500.000.
9 – Escolas Profissionais em Quaraí e São
Francisco de Assis, sendo Cr$ 1.000.000 para cada
uma – Cr$ 2.000.000.
24) Santa Catarina.
Inclua-se:
2 – Instituto São Carlos – São Carlos – Cr$
500.000.
3 – Escola de Iniciação Agrícola de Pôrto
União – Cr$ 600.000.
4 – Aprendizado Agrícola de Pôrto União – Cr$
400.000.
Senado Federal, em novembro de 1959.
O SR. PRESIDENTE: – No Expediente lido na
presente sessão figurou o Subanexo orçamentário para
1960 nº 4-12, referente ao Ministério da Agricultura.
Já
estando
distribuídos
os
respectivos
avulsos,
começará
na
pró-
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xima sessão o prazo regimental para apresentação
de emendas a êsse subanexo perante a Mesa.
(Pausa).
Na sessão anterior terminou o prazo para
apresentação de emendas, perante a Mesa, aos
subanexos orçamentários para 1960 referentes aos
Ministérios:
da Aeronáutica (nº 4.11);
da Saúde (nº 4.19) e do Trabalho, Indústria e
Comércio (nº 4.20).
Nenhuma emenda foi oferecida nessa fase.
Os Senhores Senadores que ainda desejarem
emendar êsses subanexos poderão fazê-lo perante a
Comissão de Finanças. (Pausa).
Em discurso proferido na sessão ordinária de
ontem, o Sr. Senador Lino de Mattos formulou
sugestão à Mesa, no sentido de que designasse
Comissão para representar o Senado no Simpósio
de Tratores e Implementos Agrícolas, que na mesma
data se instalaria na Capital do Estado de São Paulo.
Em resposta, a Presidência informou não
haver recebido convite algum nesse sentido, não lhe
sendo lícito tomar a iniciativa da representação, que
dependeria de requerimento.
Após a terminação da sessão extraordinária
de ontem chegou ao Senado o seguinte telegrama:
“Tenho honra reiterar convite comparecimento
Egrégia Mesa Senado República sessão inaugural
Simpósio Fabricação Trator Implemento Agrícola
País realizar-se hoje grande auditório Palácio Mauá,
20 horas. Atenciosamente. José Bonifácio Nogueira,
Secretário da Agricultura São Paulo.”
Nesse despacho se reitera convite que teria
sido feito anteriormente e que a Mesa nesta
oportunidade novamente informa não haver
recebido.
Dos têrmos do telegrama que acaba de ser
lido se vê que o convite era tão sòmente para a
Mesa e se referia apenas à sessão inaugural

do Simpósio, que, ao ser êle recebido, cêrca de 22
horas, já estaria em adiantada realização, quando
não terminada.
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, pela
ordem, o nobre Senador Lino de Mattos.
O SR. LINO DE MATTOS (pela ordem) (*):
– Sr. Presidente, estou na obrigação de emitir meu
ponto de vista com referência ao telegrama que V.
Exa. acaba de ler. Trata-se de reiteração de
convite.
Informo à Mesa, como já o fizera na sessão de
ontem, que o primeiro convite não chegou ao
Senado. Tenho a impressão, à vista de
esclarecimentos diretamente recebidos de São
Paulo, que o convite anterior foi dirigido a S. Exa. o
Sr. Vice-Presidente da República, Presidente do
Congresso Nacional. Acontece que o Sr. João
Goulart não se encontra no Rio de Janeiro.
Provàvelmente sua correspondência está retida no
Gabinete de Sua Excelência. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho,
por cessão do nobre Senador Jefferson de Aguiar,
primeiro orador inscrito.
O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente,
ocupo a tribuna para o cumprimento de um triste
dever, qual seja o de associar-me às manifestações
de pesar do povo do Município de Jaboatão pela
dolorosa ocorrência de ontem, na minha formosa e
histórica cidade do Recife.
Quando
palestrava
com
outros
magistrados, no próprio Tribunal de Justiça, foi
assassinado o Juiz da minha Comarca, o Dr. Luiz Ri__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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gueira Carneiro da Cunha, sem favor figura das mais
altas, das mais dignas e mais queridas e respeitadas
da Magistratura pernambucana pela cultura jurídica,
pela serenidade, que sempre lhe presidia os atos, e,
sobretudo, pelos dotes de generosidade, tão bem
conhecidos de seus jurisdicionados.
Sôbre processo apresentado àquela Comarca,
prolatara o eminente e saudoso Juiz de Jaboatão,
sentença condenatória, com a pena de quatro meses
de reclusão. Inconformado, o irmão do réu – exPrefeito do Município, membro do Ministério Público
de Pernambuco, do qual fôra afastado a bem do
serviço público, mas, posteriormente, reintegrado –
num gesto dos mais dolorosos e impulsivos, ao
defrontar-se, ontem, com o Dr. Luiz Rigueira
Carneiro da Cunha, assassinou-o, alvejando-o com
cinco tiros.
Ao chegar à cidade de Jaboatão a notícia, Sr.
Presidente, o povo não se conteve; acorreu às ruas
em pranto e, em represália, no desespêro da dor,
praticou atentados tremendos contra a residência e
os pertences do homicida. Explica-se a ira popular, o
protesto brutal do povo chocado e comovido porque
o Magistrado assassinado era uma figura querida e
respeitada, pela bondade e pelas grandes
qualidades de juiz.
Todo o Município de Jaboatão acompanhava
de perto a atuação do grande Luiz Rigueira, sempre
pronto à prática do bem, à assistência aos
necessitados, ao amparo aos desvalidos.
Admirável, Sr. Presidente, como tão bem
conciliava as excelsas qualidades de Magistrado
com aquêle traço culminante do seu caráter de
homem bom, de homem de extraordinária formação
e de sentimentos elevados.
Com estas palavras, rendo as homenagens
da minha saudade e da minha admiração
ao inditoso Juiz da Comarca de Jaboatão,
que depois de tão brilhante carreira na

Magistratura pernambucana, foi ontem morto. Êle
que não sabia manejar arma a não ser a da cultura –
a do Direito e da boa aplicação da Justiça – caiu,
desapareceu, deixando, desolada, numerosa prole e,
na maior revolta e indignação, todos os seus
jurisdicionados, a cuja revolta e indignação dou,
através desta tribuna, a minha completa
solidariedade. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
segundo orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, dois assuntos trazem me hoje
à tribuna. Prende-se o primeiro à denúncia que
recebi de pessoas, que me merecem inteira
confiança. Encerra o fato aspecto grave e, por isso,
reclama de mim a formulação de um requerimento
de informações, que vou dirigir à Mesa.
Trata-se do que se está passando, ou de que
se vai passar, no Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Dizem os denunciantes que o Presidente
do IBGE, há alguns meses, iniciou contato com
diversas firmas para compra de um computador
eletrônico e máquinas elétricas para a apuração
do censo brasileiro, a realizar-se no ano que vem. É,
aliás, intenção antiga de S. Sa. adquirir um
computador de grande capacidade, muito embora
desaconselhado pelos pareceres de todos os
técnicos em mecanização e em apuração censitária
daquele Instituto, que dizem não estarmos
em condições de operar um cérebro eletrônico
de grande capacidade, pelo que a apuração do
próximo ano se deveria fazer por computador do
tipo médio e cartões perfurados, num sistema
misto. Contrariando, porém, a opinião dos técnicos, o
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Presidente resolveu comprar o computador de
grande capacidade e, finalmente, dirigiu relatório à
Comissão Censitária Nacional propondo a compra de
determinado tipo fabricado pela Remington Rand, o
Univac Scientific 1105, cujo valor aproximado é de
três milhões de dólares.
A máquina – êsse o aspecto grave para o qual
peço a atenção do Senado e da Imprensa – realiza a
apuração dos dados gravados em fita magnética,
dados êsses colhidos dos boletins censitários
individuais.
Após
criticados,
devem
ser
transplantados para uma fita magnética, para serem
apurados na máquina.
Essa gravação na fita magnética só pode,
entretanto, ser feita numa outra máquina, de um
sistema denominado “Fosdic”, máquina esta não
encontrada no mercado, porque patenteada pelo
Bureau of Census dos Estados Unidos da América
do Norte. Não existe, portanto, à venda, e só pode
ser operada no Bureau of Census.
Assim, de acôrdo com a decisão do Presidente
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o
recenseamento de 1960 será feito pela seguinte
forma: 1º) Os dados dos boletins censitários, após
sofrerem a crítica necessária serão transcritos para
documentos
especiais,
que
permitam
a
microfilmagem; 2º) Em seguida, êsses documentos
serão filmados por uma câmara fotográfica especial,
denominada Eastman Recordack, modêlo C-3; 3º)
Os filmes, assim obtidos, são enviados para os
Estados Unidos da América do Norte, onde se
transcreverão os dados contidos nos mesmos, por
intermédio do sistema Fosdic, para as fitas
magnéticas destinadas à máquina comprada pelo
Brasil. Essas fitas magnéticas serão, então, enviadas
para o IBGE, que fará a apuração.
Como se vê, é inacreditável o processo que se
pretende adotar para a apuração do censo
brasileiro. Em primeiro lugar, êle ofende frontal-

mente a legislação reguladora do assunto, pois
permitirá que os dados singulares do censo sejam
manipulados por pessoas estranhas ao IBGE e –
é de assinalar-se – por estrangeiros. Êste, aliás,
o aspecto mais grave. Tal plano tem a virtude de
entregar,
complacentemente,
tôdas
as
informações sôbre os nossos levantamentos
agrícola, demográfico, econômico e industrial, a
um órgão de nação estrangeira – o Bureau of
Census, dos Estados Unidos – que ficará com o
conhecimento absoluto de todo o potencial de
nosso País, inclusive jazidas de petróleo e
minerais estratégicos.
Êsse é sem dúvida um ponto que fere o
sentimento patriótico, máxime tendo em vista que
nação alguma do mundo, até o presente
momento, jamais pensou apurar o seu censo em
outro país, ou através de govêrno de potência
estrangeira.
Sr. Presidente, tenho horror dessa loucura
nacionalista, que rotula arbitrária e ultrajantemente
todos os seus adversários de entreguistas. Basta
não se estar serviçalmente submetido aos papas
dêsse nacionalismo vermelho para que qualquer
brasileiro, por mais patriota, por mais serviços
prestados, receba logo o labéu infamante de
entreguista.
A ser verdadeira a denúncia que transmito
ao Senado e sôbre a qual apresentarei pedido de
informação,
para
apurar
a
sua
inteira
procedência, iremos realmente “entregar” os
dados do nosso recenseamento ao Bureau of
Census norte americano, para que êste os grave
pelo sistema Fosdic e nos remeta as fitas com as
quais iremos alimentar o cérebro eletrônico que
compramos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação.
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O SR. LINO DE MATTOS: – Em 1957, ocupei
a tribuna do Senado para apontar ao IBGE a
importância do trabalho a ser feito, através do
cérebro
eletrônico.
Encaminhei,
naquela
oportunidade, requerimento de informações para
saber se já havia alguma providência naquele
sentido. Tenho, portanto, à primeira vista, alguma
culpa quanto à idéia da montagem do cérebro
eletrônico. Falei no assunto por duas ou três vezes;
entretanto, parecia-me implícito que a máquina devia
ter todos os elementos que permitissem fôsse o
trabalho todo realizado no Brasil com o segrêdo que
se faz mister. Nestas condições, reivindico para o
Senado a idéia da montagem do cérebro eletrônico,
mas ressalvo qualquer responsabilidade quanto à
maneira de agir do IBGE.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V.
Exa.; no que toca à idéia é ela vitoriosa. Segundo estou
informado, os técnicos do IBGE entendem que não
estamos habilitados a operar um computador de
grande capacidade. Deveríamos preferir um sistema
misto em que se usasse o computador eletrônico de
tipo médio combinado com os cartões perfurados. Há,
entretanto, outros computadores eletrônicos de grande
capacidade que não apresentam o terrível
inconveniente do sistema escolhido. O aspecto é muito
grave, do ponto de vista nacional e individual. Os dados
do Brasil vão ser manipulados por uma repartição
estrangeira. Ora, o sigilo do recenseamento é
fundamental. Nem o Impôsto de Renda tem direito a
conhecer dos dados do recenseamento brasileiro; a
legislação é especialmente rigorosa sôbre o sigilo. Pois
bem, isto vai ser completamente quebrado e por
pessoas sôbre as quais não temos a menor autoridade
ou a menor possibilidade de sanção.
A denúncia fica feita; espero informações
sôbre o pedido que formulei.

Outro aspecto é de ressaltar. Segundo estou
informado, essa máquina só poderá ser instalada em
1961, já no novo Govêrno. Vai criar-se, portanto,
desde logo, situação irremediável. O novo Govêrno
vai ter que aceitar o fato consumado, seja êle qual
fôr; e a transação envolve três milhões de dólares,
sem falar no preço que custará o serviço do Bureau
of Census que, evidentemente, vai ter que cobrar o
uso das suas máquinas e o trabalho do seu pessoal.
O segundo assunto que me traz à tribuna é o
vergonhoso, o ignominioso caso do feijão americano
comprado pelo Brasil. Há dias se sabe, através da
Imprensa, que tipo de coisa nos foi vendida por um
milhão de dólares. Ainda ontem, no Senado, tive
oportunidade de ver amostras dessa seleção de lixo,
que provàvelmente será repugnante até a porcos, e
pela qual a COFAP pagou um milhão de dólares, que
nos fazem falta para a aquisição de tratores e
implementos agrícolas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite
V. Exa. um aparte? Assentimento do orador) Não
admira que negociante ianque ou qualquer outro
nos mandasse feijão podre; admira que o
Govêrno mandasse fazer a compra por indivíduos
que aceitam gêneros como êsses, totalmente,
imprestáveis,
favorecendo
um
verdadeiro
roubo.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a V. Exa. o
aparte; apenas faria um reparo. Não se trata de
gênero alimentício. O que vi como amostra,
aqui no Senado, nem era gênero, mas resto de
lixo.
O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Consideraram-nos porcos, pensando: para brasileiro,
qualquer feijão pôdre serve.
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, os jornais
de domingo trazem resumos extremamente minu-
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ciosos das fases que levaram a essa desgraçada
transação.
Os fatos arrolados no Diário de Notícias de
domingo, que tenho aqui à vista, mostram
sobejamente que o Govêrno teve mais de uma
oportunidade de sustar a transação, adotando os
meios e processos mais sadios, lógicos e,
principalmente, corretos e honestos. Denuncia êsse
jornal, que no dia 4 de setembro, já a Imprensa
publicava a informação de que o órgão técnico do
Banco do Brasil se havia manifestado contra a
transação, mencionando, inclusive, ser o preço em
vigor nos Estados Unidos trinta dólares mais baixo
do que o proposto pela firma brasileira que o oferecia
e fôra vitoriosa perante a COFAP, e acrescenta:
“2 – No dia seguinte, 5 de setembro, o
Conselho Coordenador do Abastecimento comunicou
pùblicamente que nada tinha com a compra e que
esta fôra feita pela COFAP. O CCA apenas opinara,
condicionando a operação à rapidez da entrega e
acessibilidade do custo do produto.
Juscelino mandou
3 – No dia seguinte, o Diário de Notícias noticiou
que a Carteira de Câmbio concedera o crédito de 1
milhão de dólares para cobrir a transação, e que o Sr.
Marcos de Souza Dantas ameaçara renunciar porque
não concordava com detalhes suspeitos do processo.
Criado o impasse, o assunto voltou ao Presidente
Kubitschek, que o devolveu com ordem expressa de
ser feito o negócio de qualquer maneira. A proposta
inicial de compra do feijão norte-americano fôra feita
pelo coronel Frederico Mindelo, poucos dias antes de
deixar a COFAP.
4
–
Confirmando
informação
dêste
jornal, o General Ururahy Magalhães, que era o

novo Presidente da COFAP, declarou no dia 9 de
setembro que a transação fôra acordada sem
concorrência pública. A firma Sogema S.A. –
esclareceu – oferecera à COFAP o feijão americano,
cujo preço seria de Cr$ 18,20 (CIF-Rio), adiantando
que o volume das importações era de 20 mil
toneladas e que o preço fôra modificado de CIF
para FOB, de acôrdo com a Portaria nº 181 da
SUMOC.
Diante de certos rumores segundo
os quais o feijão não seria embarcado nos EUA, a
COFAP procurou a firma brasileira, e esta
assumiu por escrito a responsabilidade da
entrega.
Nessa mesma notícia, êste jornal advertiu que
a firma era inidônea e que exportadores americanos
tradicionais “haviam estranhado que nosso País
transacionasse com uma firma (a “Anisca”)
reconhecidamente inidônea”.
Nossa Embaixada em Washington, conforme a
imprensa noticiou, também avisou que nada tinha
com a transação, não fôra consultada e, portanto,
não abonava a firma com a qual a COFAP estava
transacionando.
Apesar de tôdas as denúncias, o feijão foi
comprado e, embora o preço prometido fôsse de
dezoito cruzeiros e vinte centavos, chegou por
cinqüenta e três e foi vendido a cinqüenta e quatro
cruzeiros. A primeira remessa era de artigo bom;
mas a segunda foi de verdadeiro lixo, imprestável até
para alimentação de animais.
A 10 de setembro do corrente ano o Deputado
Eloy Dutra, da Bancada do Partido Trabalhista
Brasileiro, dirigiu requerimento de informações ao
Govêrno, explicitando os itens que deviam ser
esclarecidos para tranquilizar a opinião pública.
Nesse requerimento claro ficava a suspeita que pesava

sôbre a transação e sôbre os lucros descomedidos
que permitia aos intermediários. Hoje, decorridos
dois meses, ainda não houve resposta.
No Correio da Manhã de domingo encontro,
lado a lado, a informação de que, enquanto se
desembarcava, no cais do Pôrto, êsse lixo vendido
ao Brasil, como feijão, por um milhão de dólares, no
Armazém nº 16 estavam quinhentas sacas de feijão
nacional, adquiridas em março de 1957, pela
COFAP, e até hoje não retiradas. Essas quinhentas
sacas, segundo aquêle matutino, apodreceram,
tornaram-se imprestáveis, embora lá se achassem
durante tôda a crise do abastecimento, com
escassez ou total falta do produto.
Sr. Presidente, Senhores Senadores, o fato
demonstra a que ponto extremo de desmantêlo
chegou a administração brasileira: as mazelas, a
desídia, a incapacidade total do Govêrno.
Governar, não se resume em determinar a
construção de grandes obras. Mandar construir
obras monumentais é o que há de mais fácil, mais
singelo, cômodo e agradável para o governante.
Basta apor a assinatura no processo de autorização.
Governar é administrar; é uma ação que demanda
paciência, amor, seriedade, humildade, gravidade de
propósitos. E é isto que falta no atual Govêrno, como
se verifica por êste episódio, que só por si fala mais
do que todos os discursos que possam ser ditos e
irradiados; episódio que só por si fala mais do que
tôdas as notícias da Rádio Nacional e todos os
discursos de panegíricos que se façam ao Sr.
Presidente da República.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Concedo-o a Vossa
Excelência.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Casualmente
me encontrava na COFAP, quando o Coronel Frederico

Mindelo recebeu as amostras de feijão. Tôdas de
ótima qualidade. V. Exa. repetiu a notícia dos jornais,
e eu também a li; mas esqueceu-se de dizer que o
Govêrno
está
tomando
providências
para
devolver à firma importadora todo esse feijão
imprestável. Nem mesmo o frete correspondente à
remessa ele pagará. O Presidente da COFAP,
agindo da mesma maneira, não o aceitará. Estou de
acôrdo com V. Exa. não deveríamos ter importado
feijão de espécie alguma, porque o temos em
quantidade suficiente para atravessar essa grande
crise ocasionada pela sêca e pela exploração dos
intermediários.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradecido a V. Exa.
Verifico que o nobre colega, como sempre, está
satisfeito com o Govêrno.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Digo que o
Govêrno se está esforçando para resolver tôdas as
crises – as atuais, as de emergência e as de médio e
longo prazo.
O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. Foi
o que eu disse: V. Exa. continua satisfeito com o
Govêrno.
O
SR.
TACIANO
DE
MELLO:
–
Perfeitamente.
O SR. MEM DE SÁ: – Então por que contesta,
se proclamo uma verdade que tanto bem faz a Vossa
Excelência?
O SR. TACIANO DE MELLO: – É o mérito da
verdade. O Govêrno está agindo contra os
esbulhadores do povo.
O SR. MEM DE SÁ: – É por isso que V. Exa.
está satisfeito.
O SR. TACIANO DE MELLO: – E Vossa
Excelência está, com sua tese, insinuando que o
Governo está cooperando no esbulho do povo.
O SR. MEM DE SÁ: – Entendo que
não
basta
devolver
o
feijão
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entendo que não basta reaver o perdido; entendo
que não basta recuperar o frete pago; entendo que
para um Govêrno, rudimentarmente consciente dos
seus deveres e honesto nos seus propósitos, se
impõe, urgente e inevitàvelmente, a apuração das
responsabilidades e a punição exemplar dos
faltosos.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Estou de
pleno acordo com Vossa Excelência.
O SR. MEM DE SÁ: – Não adianta estar de
acordo. O Govêrno também dirá que está de acôrdo
comigo e, provàvelmente, dirá que vai abrir rigoroso
inquérito. Porque, no Brasil, todos os inquéritos são
rigorosos ao serem iniciados (riso). Neste como em
todos os outros casos, ficaremos nas palavras. E
quanto maior tiver sido o roubo, quanto maior forem
os ladrões, mais seguramente ficarão impunes,
porque essa é a regra no Brasil.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Apoiado!
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, trago
êsses fatos para concluir com esta consideração: faz
alguns anos o Govêrno não êste, um anterior – pediu
ao Congresso Nacional a lei,que instituiu a COFAP,
sob o fundamento de que a legislação então vigente
era ineficaz, era inoperante, para que êle pudesse
realizar a tarefa de abastecer os mercados e conter
as explorações.
Com aquêle diploma legislativo, com a
instituição da COFAP e os poderes a ela atribuídos,
dizia-se, o Govêrno estaria armado, em definitivo,
para realizar esta missão tão necessária: contrôle
dos preços, punição dos intermediários gananciosos,
abastecimento seguro.
Agora, depois dêsse rosário interminável
de
descalabros,
de
insucessos
quase
afrontosos
è
inteligência
brasileira,
o
Govêrno novamente se dirige ao Poder Legisla-

tivo, com outra Mensagem, dizendo que os Poderes
da COFAP são insuficientes, inadequados ao
objetivo. E pede mais poderes, mais autoridade;
sobretudo reclama mais capacidade de intervenção
nas atividades privadas.
O Congresso Nacional está está dando êsse
projeto. Provàvelmente, a Maioria, como sempre
atenta e solicita ao que o Executivo pede, lhe dará
mais êsse diploma, mais essa autoridade, mais êsse
poder de intervencionismo.
O SR. PADRE CALAZANS: – V. Exa.
concede um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer.
O SR. PADRE CALAZANS: – Tem Vossa
Excelência sobejas razões. Quando havia menos
estatismo, menos intervencionismo da parte do
Estado, na órbita privada, havia mais seriedade e
mais fartura. Hoje, com a desculpa de defesa dos
interêsses do povo, através de invasão de órbitas,
tudo se torna mais caro para a República e há mais
miséria nos lares.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço o aparte de
Vossa Excelência.
O que desejava mostrar ao Senado é que o
Govêrno não tem direito a pedir mais poderes, mais
autoridade, quando se revela de tal forma incapaz
para exercer os que já lhe conferimos. Quem se
mostra tão incompetente para o menos, como deseja
ser competente para o mais?
Êsse verdadeiro descalabro da administração,
no setor do abastecimento público, êsses sucessivos
episódios, que caracterizam a vida da COFAP,
demonstram que o Govêrno não depende de leis e
nem de autoridade. O que lhe faz falta, o que lhe
falece, totalmente, é capacidade, é serenidade, é
compenetração dos deveres, é, sobretudo, o senso e
a consciência da sua missão.
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Não adianta portanto, lhe darmos o que pede.
O de que precisamos é exigir o que não dá: govêrno,
administração e seriedade.
Sr. Presidente, não obstante o desfecho do
pedido de informações do Deputado Eloy Dutra, vou
dirigir ao Govêrno novo requerimento de informações.
Penso que o caso do feijão justificaria uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, para que o
Poder Legislativo possa conhecer os responsáveis e
apurar os descalabros ocorridos.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Nesse ponto,
estou de acôrdo com V. Exa. Aliás, pela televisão,
ouvi acusações graves, envolvendo Deputados.
Perguntaram ao atual Presidente da COFAP quais os
nomes dêsses parlamentares, ao que êle respondeu
que já devem sabê-los. A afirmativa é muito séria e
envolve até a dignidade do Poder Legislativo. Por isso,
estou de acôrdo com V. Exa. no particular.
O SR. MEM DE SÁ: – Realmente, os jornais
noticiam que a firma vitoriosa, a intermediária na
transação, cujo conceito bancário é mau, é
manobrada por quatro parlamentares, que dela não
fazem parte ostensiva. Foi o publicado.
Não é de meu feitio fazer imputações pessoais.
Tenho mesmo horror a agressões dessa natureza e
prefiro sempre restringir-me ao tema amplo.
Espero que a COFAP, tendo em vista a honra
do Poder Executivo, envolvida no caso, responda ao
meu pedido de informações, se a Maioria decidir
discordar da constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito. Espero, se meu
requerimento não fôr respondido no prazo
prescrito na Lei de Responsabilidade, que o Senado
não me desampare no sentido de que se-

jam adotadas as medidas que nela se
estabelece, para o chamamento do Ministro à,
responsabilidade.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Pode V. Exa.
informar se os parlamentares interessados na firma
são Senadores ou Deputados?
O SR. MEM DE SÁ: – Não me referi a
Senador ou a Deputado algum. V. Exa., certamente,
não prestou bem atenção às minhas palavras. Falei
apenas sôbre o mau conceito bancário de que goza
a firma intermediária. Como posso saber se os
parlamentares acusados são Senadores, Deputados
ou Vereadores?
O SR. LIMA GUIMARÃES: – A acusação é
gravíssima.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – O
nobre orador não deveria citar o fato sem dizer os
nomes dos responsáveis.
O SR. MEM DE SÁ: – Não fui eu quem citou o
fato. O eminente colega, Senador Taciano de Mello,
fêz a insinuação – Vossas Excelências se esquecem
dêsse pormenor – lembrando, inclusive, que
parlamentares estavam sendo envolvidos.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – V.
Exa., contudo, encampou a insinuação.
O SR. MEM DE SÁ: – Não encampei! Apenas
afirmei que lera a notícia nos jornais, e qualquer
brasileiro que saiba ler poderia têlo feito. Não
encampo coisa alguma, tampouco acusações
individuais a qualquer dirigente da COFAP. Está
evidente, porém, que o negócio foi desastroso e
deve ser apurado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer.

– 534 –
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Estou de
acôrdo com V. Exa., nobre Senador Mem de Sá, em
dar realce à gravidade da operação e às atividades
dos implicados, para efeito de punição, inclusive dos
parlamentares que, como insinua o Diário de
Notícias, estariam envolvidos. Nenhum de nós quer
permanecer
sob
a
falsa
imputação
de
responsabilidade numa operação pela qual o único
culpado é o vendedor, porque a mercadoria entregue
não correspondeu às amostras apresentadas. O
Govêrno já tomou as providências, providências
liminares de ordem civil, para que pudesse o Brasil
acobertar-se dos prejuízos decorrentes da operação
danosa a que V. Exa. se reporta; mas, sem dúvida
alguma, sem encampar a imputação do Diário de
Notícias, V. Exa. correspondeu a uma indicação do
nobre Senador Taciano de Mello que também
responsabilidade pode ter na indicação, porquanto o
Diário de Notícias noticiou amplamente que quatro
parlamentares seriam os testas-de-ferro da firma
inidônea. Por conseguinte o próprio jornal ou quem
porventura, tenha conhecimento dos fatos deverá
fazer a imputação às pessoas dos responsáveis
porque, do contrário, acobertando a indicação dos
culpados está prejudicando a honra e a dignidade de
todo o Poder Legislativo. Dai porque formulo apêlo
àquele jornal para que indique nominalmente os
responsáveis pela operação.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Muito
bem!
O SR. MEM DE SÁ: – Talvez o próprio jornal
não saiba.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V.
Exa. que complete meu pensamento? –
(Assentimento do orador) – Ouvi, pela televisão,
uma pergunta direta ao atual Presidente da
COFAP: se sabia que Deputados estavam
envolvidos no negócio e quais os seus nomes. Res-

pondeu o interpelado que quem estava perguntando
é que devia citar os nomes.
O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem! Eu faria o
mesmo.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Tendo V. Exa.
encampado...
O SR. MEM DE SÁ: – Não encampei coisa
alguma!
O SR. TACIANO DE MELLO: – Peço a V.
Exa. que me deixe completar o pensamento. V. Exa.
englobou o Govêrno nessa forte acusação a
elementos que não constituem o Govêrno e que
entraram no negócio sòmente por interêsse. Nem o
Presidente da República nem os Ministros – V. Exa.
mesmo o reconhece – encampam tais falcatruas;
tampouco Senadores ou Deputados. Assistindo à
televisão, ficamos indignados ante o fato de certo
animador de programa dirigir semelhante pergunta
ao atual Presidente da COFAP, o qual não quis citar
nomes. Nós integrantes do Poder Legislativo que
vivemos com honestidade, enfrentando duras
dificuldades não poderíamos aceitar de bom grado a
afirmação de V. Exa., permanecendo calados, sem
dar, pelo menos, um aparte. Estamos com V. Exa.,
queremos o inquérito; que se apurem os fatos e
sejam punidos os responsáveis. Apoiamos
integralmente o atual Govêrno da República, com
tôda a dedicação e sem a menor restrição, porque
temos a certeza de que êle também não pactua de
negociatas de espécie alguma. Se não castiga os
culpados, é porque, naturalmente, depende de
outros órgãos a punição do cidadão que atenta
contra a lei. Não é possível imputar-se ao Presidente
da República tudo que há de errado e de criminoso
nesta terra.
O SR. MEM DE SÁ: – Peço que V. Exa.
reveja seu conceito sôbre encampação, para
verificar que não estou nesse caso. Nem eu di-

– 535 –
ria, por exemplo, que V. Exa. encampa o Govêrno.
Sr. Presidente, formulei requerimento de
informações e espero resposta no prazo da lei. Caso
não venha – como sucedeu com o do Deputado Eloy
Dutra – confio em que o Senado saberá proceder de
acôrdo com as determinações legais.
É o seguinte meu pedido de informações ao
Ministério do Trabalho, ao qual está afeta a COFAP:
REQUERIMENTO

6. Se é exato que, desde abril de 1957,
existem no Armazém nº 16 do Cais do Pôrto,
quinhentos sacos de feijão prêto, nacional, adquirido
pela COFAP e até hoje não retirados, achando-se,
atualmente, imprestáveis para o consumo;
7. Que providências – em caso afirmativo –
tomou a COFAP para apurar e punir os responsáveis
por tal desídia.
Sala das Sessões, em 17 de novembro de
1959.
Sr. Presidente, com êste requerimento, espero
contribuir para o bom nome do Govêrno, se é que o
Govêrno o preza.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sempre o
prezou e o demonstrará a Vossa Excelência.
O SR. MEM DE SÁ: – Era o que tinha a dizer.
(Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
terceiro orador inscrito.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, em
várias ocasiões, da tribuna do Senado, tive enseja de
solicitar ao Govêrno da Republica a estruturação dos
Escritórios Comerciais mantidos pelo Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, com o objetivo de
realizar a propaganda do Brasil no Exterior.
Verifico, porém, que a mensagem ainda não
foi enviada ao Congresso, embora há mais de dois
anos venha eu insistindo em que se adotem
providências no sentido de dar conceituação jurídica
àqueles organismos criados através de Portaria do
referido Ministério.
Se
há
erros,
se
alguns
não
funcionam
regularmente,
vários,
entretanto,
prestam
excelentes
servi-

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal.
Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Exa. se
digne solicitar da COFAP, por intermédio do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as
seguintes informações:
1. Com que firmas brasileiras e norteamericanas a COFAP contratou a compra do feijão
que ora está sendo recebido, indicando os critérios
ou motivos que obedeceu para dar preferência
àquelas firmas;
2. Teor integral da correspondência trocada
entre a COFAP e as mesmas firmas, referentes à
compra do feijão, sobretudo quanto a preços,
condições, prazos etc;
3. Quais os componentes, e capital e o
conceito bancário da firma brasileira (com indicação
dos bancos consultados a respeito);
4. Quanto a COFAP já despendeu, até o
presente, em dólares e cruzeiros, na aludida
transação, e que quantidade de feijão lhe foi
entregue;
5. Que providência tomou ela para
apurar as responsabilidades pelos prejuízos
sofridos com a transação, indicando de que
forma pretende agir para ressarcir êstes prejuízos
e, ainda, se os responsáveis têm idoneidade
financeira
ou
garantias
que
assegurem __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
o sarcimento;
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ços à propaganda do Brasil, no Exterior. Inúmeras
vêzes, neste Plenário, referi-me à gentileza e
eficiência com que os funcionários dêsses Escritórios
atendem os que representam o Senado, no
estrangeiro, fornecendo-lhes dados e elementos
indispensáveis ao bom desempenho da elevada
missão de que se acham investidos.
Agora mesmo, Sr. Presidente, recebido
Escritório Comercial do Brasil em Bonn, excelente
trabalho organizado pelo Chefe daquele Escritório, o
grande técnico Sr. Helvídio Martins Maia, com quem
não posso deixar de me congratular por se tratar de
análise muito interessante e de ótima propaganda do
Brasil na Alemanha.
A obra, intitularia "Brasil, País do Presente",
tem o seguinte índice:
"I – Introdução – 1) Visão do Brasil por Alceu
Amoroso Lima; 2) Dados gerais.
II – A Conjuntura – Dados e, observações
sôbre a atual situação econômica e financeira.
III – As Metas – 1) Programa das Metas; 2) Os
resultados;
IV – Os Investimentos Estrangeiros – 1)
Disposições sôbre investimentos no Brasil; 2) Os
investimentos dentro do quadro da Instrução 113.
V – Operação Pan-Americana – 1) O discurso
do Presidente da República à Nação perante os
representantes
diplomáticos
dos
estados
americanos; 2) "Aidemémoire" referente à Operação
Pan-Americana; 3) O discurso pronunciado pelo
Vice-Presidente João Goulart, em Genebra.
VI – A Agricultura – 1) Aspecto geral da
agricultura brasileira; 2) Produtos essenciais,
sobretudo, em relação à exportação:
a) Café; b) Cacau; c) Algodão; d) Açúcar; e)
Sisal; f) Fumo; g) Pinho; h) Carne.

VII – A Indústria – 1) Desenvolvimento geral –
a) Ferro e Aço; b) Cimento; c) Automóveis; d)
Indústria farmacêutica.
VIII – Energia – 1) Petróleo; 2) Energia
Elétrica; 3) Carvão; 4) Energia nuclear.
IX – Transportes – 1) Rodovias; 2) Rêde
Ferroviária; 3) A navegação – A aviação.
X – O Comércio Externo – 1) Quadro Geral; 2)
As importações; 3) As exportações – a) Cêra de
carnaúba; b) Mamona; c) Mate; d) Amêndoa do Pará;
e) Arroz; f) Milho; g) Soja; h) Feijão; 1) Cachaça; j)
Laranjas; k) Bananas; 1) Ananás; m) Peles e couros;
n) Lã; o) Minérios de ferro; p) Minério de manganês;
q) outros metais; r) Cristal de rocha.
XI – Fomento da Exportação – 1) "Exportar ou
estagnar", de Lucas Lopes; 2) O Escritório, em Bonn,
e o fomento da exportação.
XII – Brasília".
Sr. Presidente, sôbre Brasília também é feito
estudo muito interessante, sobretudo porque a Nova
Capital constitui hoje, na Europa, atração turística,
Esse trabalho foi impresso em português e alemão.
Cabe-me, neste instante, Sr. Presidente,
congratular-me com o nosso representante em Bonn
e, ao mesmo tempo, apontar ao Senado alguns
dados referentes à posição do nosso café na
Alemanha. Em virtude da atuação do atual
Presidente do Instituto Brasileiro do Café, Sr. Renato
Costa Lima. e da atitude assumida pelo seu Diretor,
passamos à situação de principal exportador do
produto.
Quanto ao cacau; estamos hoje em posição
privilegiada naquele país, conforme revela o
relatório:
"Vem informando esta Chefia, através de
seguidos
contatos
com
os
importadores
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hamburguêses, continuam os reparos no tocante à
melhoria do cacau baiano, requerendo o mercado
alemão maior cuidado na classificação daquele
produto.
O descuido, neste setor, poderá acarretar
sérios prejuízos em relação ao mercado alemão,
altamente exigente. Por isso, mais uma vez, quer
êste Escritório alertar produtores e autoridades
responsáveis, no sentido de que sejam adotadas as
providências indispensáveis à melhor secagem das
amêndoas e à sua classificação, de modo a
assegurar a melhoria da produção".
Aliás, tive ensejo de alertar o Instituto do
Cacau, na Bahia, para que maior cuidado fôsse
dispensado à secagem das amêndoas, a fim de
estimular a procura do produto, naquele país.
A Alemanha, Sr. Presidente, está também
grandemente interessada na importação de madeira
para construções, sobretudo no pinho. A importação
da fibra do sisal vem acusando também tendência
ascensional.
O abacaxi é outro produto brasileiro que
continua a liderar as importações alemãs. A
apresentação do fruto brasileiro requer seleção, e
por outro lado, maior cuidado deve ser pôsto no seu
transporte, além de intensa propaganda.
Com relação, à Exposição de Gêneros
Alimentícios e Estimulantes, – a ANUGA – que se
realizou em Colônia, convém salientar não se trata
apenas de um mostruário gigantesco, pôsto de
maneira atraente, mas de um mercado internacional
para milhares de estrangeiros. Cumpre, pois,
encorajar as nossas firmas produtoras a que se
façam representar nessa feira, dada a possibilidade
de negócios que ali encontrarão, tanto mais que o
nosso comparecimento em Colônia corresponde aos
interêsses da economia brasileira.

A presença do Brasil foi marcada, desta vez,
por uma série de dificuldades. A Chefia do nosso
Escritório Comercial na Alemanha teve que se valer
do mercado de Hamburgo, para adquirir café
brasileiro e, sobretudo, mate, porque as remessas
chegaram tardiamente à Feira.
Isto só pode merecer reparo, e está a exigir
mais cuidado e zêlo do Govêrno brasileiro nas
exposições no exterior, principalmente nesta que se
realiza, bienalmente naquele país.
Ao lado disso, Sr. Presidente, e aproveitando a
oportunidade, trago ao conhecimento da Casa que
várias firmas alemãs desejam visitar o Brasil e
manter conosco o maior contato comercial. Está de
partida para a América Central e do Sul,
especialmente para o Brasil, uma missão de boa
vontade da Federação da Indústria Alemã; visitará o
Brasil, a Argentina, o Chile, a Venezuela. A
delegação será chefiada pelo Presidente da
Federação, Sr. Fritz Berg e constituída de vários
produtores, que irão entrar em entendimentos
comerciais, com os produtores brasileiros, no sentido
de estimular nossa exportação.
Voltando ao "stand" do Brasil, na ANUGA dêste
ano, em Colônia, enquanto Israel, empregou perto de
um milhão de marcos na propaganda da laranja, e
Portugal duzentos e cinqüenta mil marcos na do vinho
do Pôrto, o Brasil, com o café, vinte e cinco mil marcos,
e o número de sacas do produto enviado para aquela
exposição industrial, das mais famosas na Alemanha,
foi de apenas trinta. O café foi dividido e distribuído em
pequenas porções, além de servido e preparado como
no Brasil. O interêsse pelo mate e pelo café brasileiro,
segundo os dados que tenho em mãos, fornecidos
pelo Escritório Comercial de Bonn, foram de
molde a despertar, de nossa parte, a maior
atenção para a exportação. Ao tratar ligeiramente do
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Escritório Comercial de Bonn, aproveito o ensejo
para lembrar ao Govêrno que já é tempo de promover a
reestruturação dos nossos Escritórios Comerciais. Redigi
excelente projeto, com a cooperação da Confederação
Rural
Brasileira,
Confederação
da
Indústria,
Confederação do Comércio e de técnicos e assessores,
e estou disposto, já que êsses Escritórios Comerciais
não foram reestruturados até agora, a apresentá-lo à
apreciação do Senado. Considero-o de suma
importância, porque os escritórios comerciais poderão,
então, fazer boa propaganda do Brasil no exterior.
Há meses, na Comissão Especial de Estudo da
Política de Produção e Exportação, estêve presente o
Presidente da Confederação da Indústria. Depois de
longa exposição sôbre nossas exportações, fêz
referência tôda especial à necessidade da
reestruturação dos Escritórios Comerciais e ao cuidado
que deve o Govêrno Brasileiro ter para quanto antes,
dar-lhes sentido jurídico.
Lerei, a seguir, os dados que coligi para a
apresentação do projeto a que há pouco me referi.
Tecerei algumas considerações em tôrno de vários
pontos dessa proposição, que será em breve
apresentada a essa Casa.
(Lendo):
As atividades dos Escritórios de Propaganda e
Expansão Comercial do Brasil no Exterior passarão a
ser regidas de conformidade com o disposto na
presente lei.
"Os Escritórios de Propaganda e Expansão
Comercial serão diretamente subordinados ao
Departamento Nacional de Indústria e Comércio do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio".
A fim de ficar assegurada a unidade
de representação do Brasil no Exterior,
os
Escritórios
manterão
estreita
colaboração
com
as
Missões
Diplomá-

ticas Brasileiras, nos países onde estiverem
localizados.
Os Escritórios de Propaganda e Expansão
Comercial têm finalidade de promover um maior
conhecimento do Brasil no Exterior e incentivar as
relações econômicas com os países onde estiverem
sediados, incumbindo-lhes:
I – Divulgar informações que se relacionem
com o desenvolvimento econômico do Brasil;
II – Publicar, mensalmente, na língua do País,
um boletim referente à economia e às realidades
brasileiras, e um boletim em português, para
divulgação no Brasil, destinado às entidades de
classes e aos círculos interessados;
III – prestar informações sôbre as realidades
culturais e sociais do Brasil, bem como sôbre suas
atrações turísticas;
IV – Promover, junto aos centros financeiros e
industriais a atração de capitais e recursos que
venham a ativar o desenvolvimento econômico do
País;
V – Divulgar informações sôbre o movimento
migratório estrangeiro no Brasil e sôbre as leis que o
regulam;
VI – Acompanhar as atividades dos
concorrentes dos produtos e matérias primas do
Brasil, bem como o desenvolvimento de sucedâneos
de artigos nacionais, prestando informações
minuciosas ao Departamento Nacional de Indústria e
Comércio;
VII – Estudar as condições econômicas e
sociais dos países onde estiverem sediados, com o
objetivo de sugerir elementos de contribuição para a
política comercial do Brasil;
VIII – Representar, quando solicitado-os
interêsses comerciais brasileiros em câmaras de
arbitragem;
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IX – Prestar assistência, em assuntos de suas
atribuições a quem solicitar."
Segue-se a relação de todos os órgãos com
as respectivas incumbências, dando assim aos
escritórios comerciais maior elasticidade e melhor
funcionamento no Exterior, sobretudo maior
intensidade na propaganda de nossos produtos, a
qual não está sendo feita convenientemente, mesmo
porque os Escritórios não são dotados de recursos
suficientes para prestar a necessária assistência a
êsse setor.
As ligeiras considerações que faço neste
instante, Sr. Presidente, referem-se mais ao desejo
que tenho de apresentar êsse projeto, já agora com
a colaboração de vários órgãos, entre os quais a
Comissão Especial de Estudo da Política de
Produção e Exportação do Senado. Congratulo-me
ainda com o Chefe do Escritório Comercial do Brasil
em Bonn, pelo excelente trabalho que acaba de
imprimir e que está sendo distribuído naquele País, o
qual se refere, pormenorizadamente, à nossa
situação econômica, aos nossos produtos de
exportação e à sua diversificação, à necessidade de
estimularmos mais êsse intercâmbio, tão requerido, e
que se reflete melhor na propaganda do Brasil no
Exterior.
Quando da apresentação do projeto terei
oportunidade de expor vários dados sôbre êsses
escritórios aos quais pretendo possibilitar a
prestação de melhores serviços ao nosso País no
estrangeiro. Trarei então a esta Casa informações
suficientes sôbre o que têm realizado êsses
Escritórios, ressaltando, igualmente, a necessidade
que temos, neste instante, de dar-lhe estruturação
condigna, para que ofereçam melhor atuação em
favor do Brasil. (Muito bem. Muito bem).
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr.
Presidente, peço a palavra, para explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho.
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente,
peço a palavra, para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para
explicação pessoal, o nobre Senador Lino de Mattos.
O SR. LINO DE MATTOS (para explicação
pessoal) (*): – Sr. Presidente, creio vou receber o
prêmio de cem mil cruzeiros que a Chefia de Polícia
promete a quem apresentasse dados capazes de
orientá-la na descoberta dos responsáveis pelas
bombas-relógio que explodiram no escritório da
COFAP e no Conselho Coordenador do
Abastecimento.
Conforme consta dos Anais, no dia seguinte ao
das explosões ocupei a tribuna e declarei parecer-me
incidir a responsabilidade sôbre os que tinham
interêsse no desaparecimento de alguns comprovantes
de irregularidades praticadas pela COFAP.
Há instantes, através da palavra corajosa do
eminente Senador Mem de Sá, verificamos a
negociata sôbre a importação de feijão. Já é do
domínio público a qualidade ordinaríssima da
mercadoria adquirida. Ignoro, no entanto, se todos os
Senhores Senadores já tiveram oportunidade de ver
uma amostra do feijão importado. Aqui está ela.
(Exibe para o Plenário). artigo que não serve nem
mesmo para porcos, mas que foi importado para
alimentação dos brasileiros. Constitui, no meu
entender, afronta das maiores, aos brios da nossa
gente e, em particular, dos lavradores, o fato de o
Brasil importar feijão; e quando o artigo é dessa
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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qualidade, não sei onde os brasileiros de vergonha
devam meter a cara!
Disse de início, que acredito merecer o prêmio
prometido pela Polícia; a seguir, mencionarei alguns
fatos, para orientá-la.
Em 1 de setembro de 1958, o Senhor Diretor do
Departamento de Abastecimento oficiou ao Sr. Coronel
Presidente da COFAP dando conta, entre outros
negócios, do seguinte: no período de 1 de janeiro de
1956 a 31 de agôsto de 1956, a COFAP adquiriu
15.745.883 quilos de carne, pelo preço global de
Cruzeiros 385.095.724,10. Essa mercadoria, vendida
por aquêle órgão aos seus intermediários, foi reduzida
para 14.877.208 quilos, com uma quebra da ordem de
10 por cento. Em palavras claras: a COFAP comprou
determinado número de quilos de carne, mas recebeu
10 por cento menos. Essa mercadoria foi vendida por
Cr$ 297.079.881,90, causando à COFAP um prejuízo
de Cr$ 88.015.862,20.
Negócios com a carne!
Denunciei, há algum tempo, um negócio com o
feijão, em setembro do ano passado, cotado, nas
Bôlsas de Mercadorias de São Paulo e Rio de
Janeiro, ao prego de Cruzeiros 580,00 a saca; e que
no mesmo dia, a COFAP adquiriu êsse mesmo feijão
pelo preço de Cruzeiros 750,00, com o prejuízo,
portanto, de alguns milhões de cruzeiros.
Conhecemos
também
o
negócio
da
importação de azeite. A COFAP importou êsse
produto com dólares favorecidos, naquela época a
Cruzeiros 65,00. A mercadoria foi colocada no
mercado, através de elementos ligados à COFAP,
que, por sua vez, o vendeu ao consumidor com larga
margem de lucro, lucro êsse que desapareceu,
porque não foi escriturado por aquêle órgão.
Quanto à recente importação de feijão, para
ser discutido se a firma que o vendeu o recebe ou
não de volta.

Nesse negócio já se procura envolver nomes
de parlamentares, comprometendo o Congresso
Nacional, vale dizer a cada um de nós, sem indicar,
porém, os responsáveis.
O negócio da carne, que denunciei, um
apenas, causou prejuízos à COFAP da ordem de
cem milhões de cruzeiros; idênticos a êsse há
diversos outros. Há a importação de milho, a
importação de cebolas, a importação de azeite, a
importação de bacalhau podre, a importação de
vários outros gêneros, através dos quais se
registraram prejuízos para a COFAP.
Não sei, Sr. Presidente, qual a verba, se
orçamentária ou não, de que se utiliza a COFAP
para enfrentar tão grandes prejuízos. A verdade é
que cito fatos, que devem estar escriturados.
Nestas condições, a Polícia tem a resposta;
procure entre os elementos da própria COFAP, e
encontrará o responsável, ou os responsáveis. Fácil
o raciocínio. A bomba foi colocada, segundo
afirmam os técnicos, dentro de uma gaveta de
escrivaninha. Quando explodiu, estava fechado o
escritório da COFAP, assim como o Conselho
Coordenador do Abastecimento. Logo, a bomba foi
colocada antes de encerrado o expediente. Pareceme fora de dúvida – e a Polícia terá que verificar
êsse pormenor – que sòmente pessoa dos quadros
da própria COFAP teria entrada livre nos seus
escritórios para abrir uma gaveta e nela colocar a
bomba-relógio. Ao que me consta, a porta de entrada
dos escritórios não foi arrombada; e se não houve
arrombamento para que o responsável se
introduzisse no escritório, é fora de dúvida que a
bomba foi colocada na hora do expediente; assim
sendo, só poderia ser por pessoa conhecida, entre
aquelas que ali trabalham.
Perguntará a Polícia se a bomba na tôrre da
Light tem alguma ligação com as colocadas no escri-
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tório da COFAP e no Conselho Coordenador do
Abastecimento.
Sim; e a Polícia sabe disso. Crimes como
êsse, para ocultar desaparecimentos de papéis de
responsabilidade, teriam que ser praticados com
uma cortina de fumaça, com um despistamento, com
uma bomba colocada em outro local, levando a
opinião pública e a própria Polícia a admitir que se
tratava de terrorismo, com objetivo subversivo. A
confusão que as autoridades procuram estabelecer é
grande, e não se justifica. Quem estaria interessado,
a esta altura dos acontecimentos, na subversão da
ordem pública para golpes militares? A fôrça, quem a
tem em suas mãos, é o Marechal Henrique Teixeira
Lott, Ministro da Guerra e candidato à Presidência da
República. Digam o que disserem do candidato, mas
que se reconheça, de público, a honestidade de seus
propósitos e a confiança que o povo deposita na sua
palavra de que teremos eleições no prazo certo,
respeito à Constituição e posse do eleito. Fácil
compreender a posição do Marechal Teixeira Lott. O
11 de novembro que corre à sua responsabilidade,
teve como pretexto o respeito às urnas, a fim de
que o candidato proclamado pela Justiça Eleitoral.
Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, tomasse
posse.
Há, portanto, na vida dêsse militar,
um passado que não autoriza admitir-se qualquer
atitude golpista que contrarie a vontade popular,
não permitindo seja eleito o seu candidato ou
não seja empossado depois de proclamado
pela Justiça Eleitoral. Nessas condições, ao
Marechal Henrique Teixeira Lott não poderia
interessar a explosão das bombas, a subversão
da ordem pública; e não interessando a S. Exa.,
nem sendo da responsabilidade dos militares
que detêm comandos no Distrito Federal e
nas mais Regiões Militares do País, e sendo certo,
que
o
povo
confia
nas
palavras
de
responsabilidade e de austeridade dos Mare-

chais Odilo Denys, Lima Brayner e outros – que de
público disseram que o Exército garantirá a
Constituição, respeitará o resultado das urnas e dará
posse ao proclamado pela Justiça Eleitoral, – quem,
então, Sr. Presidente, poderia interessar-se pela
explosão dessas bombas, senão, conforme disse eu
em discurso na sessão do dia dez do corrente,
aquêles elementos ligados à própria COFAP,
empenhados no desaparecimento de alguns
documentos?
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que o tempo
para explicação pessoal está terminado; entretanto,
V. Exa. disporá de mais três minutos para concluir
suas considerações.
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente,
vou encerrar, lembrando que, na sessão de ontem,
tive oportunidade de lastimar que as autoridades
federais não houvessem dado maior importância à
passagem
do
setuagésimo
aniversário
da
Proclamação da República.
Li então a Mensagem que o Governador
Carlos Alberto de Carvalho Pinto, a propósito da
data, enviou ao Sr. Presidente da República e
também a Ordem do Dia baixada pelo Ministro da
Guerra, Marechal Teixeira Lott.
É com satisfação, Sr. Presidente, que
proclamo, para que se registre em nossos "Anais", a
maneira pela qual "O Globo" noticiou a Mensagem
do Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto,
Governador de São Paulo, inserindo, em sua
primeira página, com grande destaque, artigo com o
seguinte título:
"MENSAGEM MUITO OPORTUNA
Mais
protocolar,
São Paulo
no ensejo

do que uma simples mensagem
o telegrama que o Governador de
dirigiu ao Presidente da República,
da data da Proclamação da Repú-
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blica, é uma demonstração de fé nos destinos do
Brasil e na pujança das suas instituições
democráticas. Disse, com acêrto, o Sr. Carvalho
Pinto, que acima das vicissitudes que marcam a
conquista da nossa independência política e o
processo da nossa emancipação econômica, a
invencível vocação democrática do Brasil é o
sinal constante da sua presença na História e a
esperança que ilumina os caminhos do seu
desenvolvimento.
Tais palavras, partidas do dirigente do grande
Estado bandeirante, são uma advertência e um
estímulo. Advertem quando mostram que o
fundamental em nosso progresso é o sentido
democrático da nossa evolução e estimulam quando
lembram que na democracia está a esperança que
aponta as rotas do desenvolvimento.
Nunca será demais lembrar tais coisas, no
momento em que a Nação se prepara para uma
campanha eleitoral que se anuncia como das mais
animadas. Sobretudo para evitar que se faça do
desenvolvimento a meta última a conquistar, sem
olhar os meios. Os que assim pessam, traem o
sentimento mais profundo do nosso povo. A
verdadeira meta está na preservação da democracia,
através da qual poderemos atingir os níveis mais
elevados de progresso. Homem público de rara
envergadura, o Sr. Carvalho Pinto contribuiu, com a
sua lúcida mensagem, para preservar a única
interpretação que convém aos interêsses do Brasil e
dos brasileiros."
Sr. Presidente, tenho para mim que êsse
editorial por si só vale a lembrança que teve o
Professor Carvalho Pinto de dirigir-se ao Senhor
Presidente da República, a fim de manifestar o
pensamento do Estado de São Paulo e de sua

população sôbre o significado histórico e
democrático do dia 15 de novembro, (Muito bem.
Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Mem
de Sá leu da tribuna dois requerimentos de
informações. Defiro os requerimentos de Sua
Excelência.
São os seguintes os requerimentos deferidos:
REQUERIMENTO
Nº 432, DE 1959
Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Exa. se
digne mandar solicitar ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, versando os seguintes itens:
1 – Se é exato que o IBGE contratou, ou vai
contratar, a compra de um computador eletrônico de
grande capacidade, fabricado pela Remington Rand
– denominado "Univac Scientific 1.105" – para a
apuração dos Censos de 1960.
2. Em caso afirmativo, qual o valor, em
dólares, desta aquisição e se para ela, isto é, para a
compra de um computador eletrônico foi efetuada
concorrência pública ou consulta de preços.
3. Se foi constituída uma comissão de técnicos
para estudar as propostas e qual o teor do parecer
de tal comissão.
4. Se os técnicos em mecanização e apuração
censitária do IBGE foram prèviamente consultados
sôbre quais os processos e máquinas mais
convenientes e apropriados às condições do Brasil e
do Instituto para efetuar a operação. Em caso
positivo, qual o teor integral dos diversos pareceres e
observações formulados a respeito.
5. Se é certo que, para a apuração através
do "Univac Scientific 1.105", os dados dos boletins
censitários deverão ser gravados em fita magnética,
por meio de outra máquina que não existe à
venda e só se encontra e só pode ser ope-
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rada no Bureau of Census, dos Estados Unidos da
América.
6. Se, em conseqüência, é verdade que os
filmes, contendo os dados dos boletins censitários
brasileiros, terão de ser enviados para os Estados
Unidos, a fim de ali serem gravados em fitas
magnéticas, as quais retornarão ao Brasil para
serem trabalhados pelo computador eletrônico.
7. Se o IBGE já tem conhecimento do preço
que o Bureau of Census pede para a prestação dos
serviços e uso de suas máquinas que o processo
referido reclama.
8. Quando será instalado, no IBGE, o aludido
computador, quando começará a operar e qual a
equipe técnica que o vai operar, indicando o número
de técnicos que necessitarão se preparar, nos
Estados Unidos, para êste fim.
Sala das Sessões, em 16 de novembro de
1959. – Mem de Sá.
REQUERIMENTO
Nº 433, DE 1959
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal
Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Exa. se
digne solicitar à COFAP, por intermédio do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio, as seguintes
informações:
1 – Com que firmas brasileiras e norteamericanas a COFAP contratou a compra do feijão
que ora está sendo recebido; indicando os critérios
ou motivos que obedeceu para dar preferência
àquelas firmas;
2 – teor integral da correspondência trocada
entre a COFAP e as mesmas firmas, referente à
compra do feijão, sobretudo quanto a preços,
condições, prazos etc.;
3 – quais os componentes, capital e o conceito
bancário da firma brasileira (com indicação dos
bancos consultados a respeito);
4
–
quanto
a
COFAP
já
despendeu, até o presente, em dólares
e
cruzeiros,
na
aludida
transação,
e

que quantidade de feijão lhe foi entregue;
5 – que providências tomou ela para apurar as
responsabilidades pelos prejuízos sofridos com a
transação, indicando de que forma pretende agir
para ressarcir êstes prejuízos e, ainda, se os
responsáveis têm idoneidade financeira ou garantias
que assegurem o ressarcimento;
6 – se é exato que, desde abril de 1957,
existem no Armazém nº 16, do Cais do Pôrto,
quinhentos sacos de feijão prêto, nacional,
adquiridos pela COFAP e até hoje não retirados,
achando-se, atualmente, imprestáveis para o
consumo;
7 – que providências – em caso afirmativo –
tomou a COFAP para apurar e punir os responsáveis
por tal desídia.
Sala das Sessões, em 17 de novembro de
1959. – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
projeto que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
Secretário.
É lido, apoiado e vai às Comissões de
Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de
Finanças, o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 37, DE 1959
Altera a Lei nº 3.431, de 18 de julho de
1958, que constituiu o Estabelecimento Rural do
Tapajós.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei número 3.431,
de 18 de julho de 1958, passa a ter a seguinte
redação:
"A
administração
do
Estabelecimento
Rural do Tapajós será composta de um
administrador nomeado em comissão, por livre
escolha do Presidente da República, entre
engenheiros agrônomos de reconhecido tirocínio
e
de
um
Conselho
Fiscal
constituído
por dois representantes do Ministério da Agri-
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cultura,
indicados
pelo
Ministro,
por
um
representante do Estado do Pará, indicado pelo
Governador e por dois representantes dos
Municípios de Santarém e Itaituba, indicado cada
qual pelos respectivos Prefeitos".
§ 1º O mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de 2 anos.
§ 2º O administrador será substituído em
suas faltas e impedimentos, por um dos
engenheiros agrônomos de reconhecido tirocínio
que trabalhem no Estabelecimento e designado
para essas funções eventuais pelo Ministro da
Agricultura.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor a partir
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Justificação
A lei que constituiu o Estabelecimento Rural
do Tapajós omitiu a representação a que tem direito
o Município de Itaituba na organização do Conselho
Fiscal dessa autarquia. De fato, o patrimônio do
Estabelecimento Rural do Tapajós é constituído de
áreas dos Municípios de Santarém e Itaituba. Justo
salientar ainda que a área maior do patrimônio fica
em Itaituba. Por isso mesmo é natural que Itaituba
tenha a sua representação no Conselho Fiscal da
entidade.
Além dessa correção o projeto de lei visa
estabelecer um número ímpar de representantes na
constituição do Conselho Fiscal e assim evitar que o
Presidente tenha, em caso de empate, direito a dois
votos, o de qualidade e o de desempate, o que pode
gerar graves inconvenientes à marcha normal das
atribuições fiscais.
A substituição do Administrador pelo
Presidente do Conselho Fiscal é inadmissível
porque a função do Conselho é fiscalizar. E
assim, mesmo eventualmente na administração,
como poderia o Presidente do Conselho Fiscal
exercer atribuições de fiscalização em atos

administrativos que viesse a praticar?
A substituição do Administrador nas suas
faltas e impedimentos por um engenheiro agrônomo
também se impõe, pois essa função em
Estabelecimento de tal espécie e importância deve
ser necessàriamente de natureza técnica.
Êstes, pois, os objetivos do projeto de Emenda
à Lei nº 3.431, que ora apresentamos à apreciação e
deliberação dos ilustres membros do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões do Senado Federal, em
novembro de 1959. – Lobão da Silveira.
LEGISLAÇÃO CITADA
Lei nº 3.431, de 18.7-58
Cria no Município de Santarém, Estado do
Pará, o Estabelecimento Rural do Tapajós.
Art. 5º A administração do E.R.T. será
composta de um Administrador, nomeado em
comissão, por livre escolha do Presidente da
República, entre engenheiros agrônomos de
reconhecido tirocínio, e de um Conselho Fiscal
constituído por dois representantes do Ministério da
Agricultura, indicados pelo Ministro, por um
representante do Estado do Pará, indicado pelo
Governador, e por um representante do Município de
Santarém, indicado pelo Prefeito.
§ 1º O mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de 2 (dois) anos.
§ 2º O Presidente do Conselho Fiscal, que
será escolhido por eleição entre seus membros,
substituirá o Administrador em suas faltas e
impedimentos.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Lei

Discussão
única
da
Câmara

do
nº

Projeto
216,

de
de
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Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
1955, (nº 4.891, de 1954, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir, usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
Em votação o projeto sem prejuízo das
25.000.000,00, destinado à regularização de
despesas da Superintendência das Emprêsas emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Incorporadas ao Patrimônio Nacional, tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 12, de 1958, e 569, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
de 1959, da Comissão de Finanças.
É o seguinte o projeto aprovado:
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Secretário.
Nº 148, DE 1957
É lido e sem debate aprovado o seguinte:
(Nº 2.009-C-1952, na Câmara dos Deputados)
REQUERIMENTO
Nº 434, DE 1959
Cria o Grande Prêmio Nacional de Medicina.
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 216, de
1955, a fim de ser ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, em 17 de novembro de
1959. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai à
Comissão de Constituição e Justiça, conforme
deliberação do Plenário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 148, de 1957, (nº 2.009, de 1952, na Câmara),
que cria o Grande Prêmio Nacional de Medicina,
tendo Pareceres, sob ns. 679 a 682, de 1959, das
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável, de
Saúde Pública, favorável; de Educação e Cultura,
favorável, e de Finanças, favorável com as Emendas
que oferece (1-CF e 2-CF).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto com as emendas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Grande Prêmio Nacional
de Medicina, a fim de ser atribuído pela Academia
Nacional de Medicina, de 2 (dois) em 2 (dois) anos, a
partir de 1957, ao melhor trabalho de médico, inédito
e sob pseudônimo, versando assunto de Medicina.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros),
a fim de ser entregue à Academia Nacional de
Medicina, que o empregará como fôr de sua
conveniência e na conformidade de seus Estatutos.
Parágrafo único. O valor do prêmio a ser
bienalmente conferido corresponderá ao resultado da
aplicação do crédito a que se refere êste artigo.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
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São as seguintes as emendas aprovadas:
Nº 1 (CF)
Ao art. 1º, suprima-se.
Nº 2 (CF)
Ao art. 2º, suprima-se o parágrafo único.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação para a Redação Final.
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 28, de 1957 (de autoria do Senador Lino
de Mattos), que modifica o Decreto-lei nº 3.651, de
25 de setembro de 1941, que dá nova redação ao
Código Nacional do Trânsito, tendo Pareceres
Contrários, sob ns. 215 e 656, de 1959, das
Comissões: de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
O SR.PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está, encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa).
Está rejeitado.
É o seguinte o projeto rejeitado em primeira
discussão, que vai ao Arquivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 28, DE 1957
Modifica o Decreto-lei nº 3.651, de 25 de
setembro de 1941, que dá nova redação ao Código
Nacional do Trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É proibido, no perímetro urbano, no
período compreendido entre 22 horas e seis horas da

manhã o trânsito de motocicleta que não disponha
de dispositivo silenciador das explosões do
motor.
Art. 2º O Serviço de Trânsito não poderá
licenciar o veículo a que se refere o art. 43, nº 2, do
Código Nacional de Trânsito, sem o cumprimento da
exigência do artigo 52, letra f, do mesmo dispositivo
legal.
Art. 3º Constitui infração punível com multa
de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e na
reincidência, a de apreensão do veículo, o não
cumprimento do que estabelece o art. 1º da presente
lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da
Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Caiado
de Castro, orador inscrito para falar nesta
oportunidade.
O SR: CAIADO DE CASTRO (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, eu sei que
os homens públicos devem receber com serenidade
as críticas que lhe são feitas, por mais injustas
que estas lhe pareçam; mas eu sei também que
o jornalista, no seu duro afã de colhêr notícias e
transmití-las ao público, para bem informá-lo,
deve ser cuidadoso, fazendo uma triagem do
que é levado a seu conhecimento, de maneira
a não informar mal, nem procurar levar o
descrédito ao bom nome das pessoas por êles
referidas.
Refiro-me a uma publicação do "Diário de
Notícias" de hoje, jornal que desde a sua fundação
é de minha leitura diária e do qual sou assinante
por dez anos. A notícia é assinada pelo jornalista
Hélio Fernandes, que não conheço nem de vista; e
não conhecendo não posso assegurar se êle
trabalha na Sala de Imprensa desta Casa ou
se aqui esteve, na ocasião em que tratei do projeto
de lei que mandava considerar o falecimento do
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Major Rubens Vaz como tendo ocorrido em serviço.
Se o jornalista estêve presente e ouviu as
minhas palavras, ele não entendeu o que eu disse e
muito menos compreendeu o alcance do meu
substitutivo. Se não estêve, foi mal informado, o que,
aliás, não é a primeira vez que acontece, quando a
mim se refere.
De qualquer maneira, na pequena notícia de
hoje, há erros que precisam ser corrigidos e
afirmações absolutamente falsas, sem o menor
fundamento. Contesto a acusação de que venho
protelando a aprovação do projeto há muito tempo.
Não existe um só ato de minha parte que direta ou
indiretamente tenha concorrido para retardar a
marcha dêsse projeto, em qualquer momento, desde
a sua chegada ao Senado.
Desafio qualquer pessoa, de dentro ou de fora
do Senado, a apresentar um fato, por menor que
seja, pelo qual se verifique haver eu concorrido, com
uma palavra sequer, para o atraso da tramitação
dêsse projeto.
Sou contra – e disso jamais fiz segrêdo – sou
contra o projeto; quando manda considerar a morte
do Major Vaz como tendo ocorrido em serviço, o que
além de não ser verdade – viria criar um sério
precedente nas Fôrças Armadas. Era meu
pensamento, de fato, combater o projeto, se êle
viesse à discussão, em Plenário, com a redação
inicial.
Disso tive oportunidade de dar ciência a vários
Senhores Senadores, principalmente os integrantes
da União Democrática Nacional, entre os quais cito o
ex-Senador Juracy Magalhães, explicando-lhes
tratar-se de questão de ordem técnica, de uma
questão de princípios e não por ser contra o
benefício que se pretendia dar aos herdeiros do
Major Vaz.
Não
combati
o
projeto
nem
havia
necessidade, porque o que estava em discussão
era o substitutivo apresentado pelo nobre Sena-

dor Fernandes Távora com a melhor das intenções,
o qual, a meu ver, não atendia ao objetivo que se
pretendia alcançar.
Discuti o substitutivo e apresentei outro, muito
mais vantajoso, muito mais de acôrdo com o que se
pretende. Onde e por que a estranheza pela minha
atitude? Não terei o direito, como Senador, de
discutir um projeto e procurar emendá-lo? No
entender do jornalista, minha atitude, combatendo
êsse projeto no Senado, teria sido reprovada. No
entanto, não recebi no Senado, ou fora dêle uma só
manifestação a ela contrária; ao contrário, só tenho
recebido cumprimentos de todos quantos me
conhecem.
Não combati o projeto – repito – não me
manifestei contra o benefício; procurei, isso sim,
aumentá-lo e torná-lo mais de acôrdo com as
necessidades do momento. O jornalista, porém, acha
que não teve grandeza minha atitude ao combater a
proposição. Já declarei que não a combati.
Êsse mesmo jornalista, logo adiante,
recrimina-me pelo fato de não ter coragem para
combatê-lo de frente.
Sr. Presidente, já não sou criança; sou homem
avançado na idade. Todos os que me conhecem,
sabem que sempre tive coragem física e moral, para
enfrentar todos os embates. Jamais me recusei à
luta; jamais tive tibieza moral em face da
adversidade.
É, portanto, muito injusto êsse conceito a meu
respeito, mas simpatia não se impõe.
Nunca tive, que me lembre, qualquer contato
com o referido jornalista. Ele, provàvelmente, não me
conhece. O que não está certo é que S. Sa., sem me
conhecer, sem saber o que de fato eu disse da
tribuna e sem indagar das minhas intenções, me
atribua coisas que jamais passaram pela minha
cabeça.
Sr.
Presidente,
depois
do
discurso
que
tive
oportunidade
de
pronun-
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ciar, um substitutivo com o objetivo de melhorar o
que se pretendia fazer, recebi do técnico em finanças
da Aeronáutica, um documento em que mostra a
justeza daquilo que eu havia afirmado, observando
até que eu agira com magnificência.
Parti do ponto em que no substitutivo se
dizia pretender dar aos filhos do falecido Major
Vaz oportunidade de melhorar sua educação e sua
cultura. Tendo verificado, como homem versado
nesses assuntos e que conhece bem a questão
das pensões militares, que o projeto viria redundar
em prejuízo da viúva, porque, no momento lhe
dá, apenas, o benefício de mil quinhentos e
sessenta e dois cruzeiros, apresentei substitutivo
aumentando a pensão para seis mil cruzeiros, sem
prejuízo do que a viúva possa receber da herança
militar.
Sr. Presidente, estava convencido, como
estou, de que procurei ajudar e jamais prejudicar. Se
o Senado julgar que estou errado e não quiser
aprovar meu substitutivo, paciência. Aceitarei a
decisão. O que não aceito não admito é que se me
procure atribuir intenção que não tive: que se dê a
entender que estou solapando a marcha do projeto,
o que não é verdade; refuto que se procure dizer que
não tive coragem suficiente para atacar de frente o
projeto. Não houve necessidade de apreciá-lo,
porque não entrou em discussão. Quando aqui
chegou, declarei ser contrário e expliquei a razão.
Não me oponho a que se melhore a situação dos
herdeiros do meu antigo companheiro, mas não se
pode encarar sua morte como ocorrida em serviço,
dado o grande e danoso precedente que
estabeleceríamos.
Esta opinião, Sr. Presidente, não é apenas
minha; todos os que pertencem às Fôrças Armadas,
tôdas as autoridades, concordam em que se melhore
a situação dos herdeiros dêsse militar, dentro,
porém, de certo limite.

Essa a declaração que desejava prestar, a fim
de esclarecer, uma vez mais, que o jornalista se
equivocou a meu respeito. (Muito bem; intuito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959, (nº 350, de 1959, na Câmara) que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960, na parte referente à
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Fronteira Sudoeste do País (Anexo nº
4 – Subanexo nº 4.10) – redação oferecida pela
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 731, de
1959.
2 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 15, de 1959 (de autoria do Senador
Gilberto
Marinho),
que
dispõe
sôbre
o
aproveitamento dos servidores públicos civis da
União e das autarquias federais transferidos de
carreiras que, posteriormente, foram beneficiadas por
leis especiais, tendo Pareceres Contrários, sob ns.
647 a 649, de 1959, das Comissões: de Constituição
e Justiça; de Serviço Público Civil e de Finanças.
3 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 16, de 1959, de autoria do Sr. Senador
Sigilo Ramos, que retifica, sem ônus a Lei nº 3.487,
de 10 de dezembro de 1958, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1959, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 712 e
713, de 1959, das Comissões: de Constituição e
Justiça e de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.

169ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se
Benedicto Valladares.
presentes os Srs. Senadores:
Lima Guimarães.
Mourão Vieira.
Milton Campos.
Cunha Mello.
Moura Andrade.
Lameira Bittencourt.
Lino de Mattos.
Zacharias de Assumpção.
Padre Calazans.
Lobão da Silveira.
Pedro Ludovico.
Victorino Freire.
Coimbra Bueno.
Sebastião Archer.
Taciano de Mello.
Eugênio de Barras.
João Villasbôas.
Leônidas Mello.
Filinto Müller.
Mathias Olympio.
Fernando Corrêa.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Alô Guimarães.
Fernandes Távora.
Gaspar Velloso.
Menezes Pimentel.
Souza Naves.
Sérgio Marinho.
Francisco Gallotti.
Reginaldo Fernandes.
Saulo Ramos.
Dix-Huit Rosado.
Irineu Bornhausen.
Argemiro de Figueiredo.
Daniel Krieger.
João Arruda.
Mem de Sá.
Ruy Carneiro.
Guido Mondin. – (61).
Novaes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
Jarbas Maranhão.
acusa o comparecimento de 61 Senhores Senadores.
Barros Carvalho.
Havendo número legal, está aberta a
Freitas Cavalcanti.
sessão.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Vai ser lida a Ata.
Lourival Fontes.
O Senhor Freitas Cavalcanti, Segundo
Heribaldo Vieira.
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
Ovídio Teixeira.
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
Lima Teixeira.
aprovada.
Otávio Mangabeira.
O Senhor Cunha Meio, Primeiro Secretário, lê o
Attílio Vivacqua.
seguinte:
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
EXPEDIENTE
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Ofícios
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Da
Câmara
dos
Deputados,
sob
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
números
2.058,
2.064,
2.061,
142
e
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2.062, encaminhando autógrafos dos seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 158, DE 1959
(Nº 3.954-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Concede pensão especial de Cr$ 3.000,00
mensais a Maria Piacentini.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida a pensão especial de
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Maria
Piacentini, da Paróquia de Arcoverde, Município de
Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A despesa com a pensão
correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério
da Fazenda destinada aos pensionistas da União.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 159, de 1959
(Nº 3.642-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Releva a prescrição do direito à reforma, por
incapacidade física, do ex-sargento do Exército
Izaias Alcântara.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É relevada a prescrição do direito à
reforma por incapacidade física prevista no Capítulo
III da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954, que
regula a inatividade dos militares, em que incorreu
Izaias Alcântara, ex-sargento do Exército, com as
vantagens do artigo 303 da Lei número 1.316 de 20
de janeiro de 1951.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Segurança Nacional e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 160, de 1959
Nº 1.882-B, de 1956, (na Câmara dos Deputados)
Extingue a Comissão Executiva dos Produtos
da Mandioca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É extinta a Comissão Executiva dos
Produtos da Mandioca, criada pelo Decreto-lei nº
5.031, de 4 de dezembro de 1942, alterado pelo de
nº 5.426, de 27 de abril de 1943, e substituído pelo
de nº 5.531, de 28 de maio de 1943.
Art. 2º – O Poder Executivo designará uma
comissão especial, integrada de preferência por
funcionários do Ministério da Agricultura, para
proceder ao levantamento do ativo e passivo, ao
inventário do patrimônio e à liquidação dos
compromissos daquele órgão.
Art. 3º – A comissão a ser designada
entrará em entendimento com as autoridades
competentes dos Estados do Rio de Janeiro e
Maranhão e o Banco do Brasil S. A., quanto às
refinarias ali instaladas mediante financiamento
dêste, e apresentará relatório circunstanciado ao
Ministro da Agricultura, sugerindo as providências
que julgar cabíveis, inclusive sôbre o pagamento do
débito da Comissão Executiva dos Produtos da
Mandioca em relação àquele estabelecimento
bancário.
Art. 4º – Os bens de propriedade da
Comissão Executiva dos Produtos da Mandioca,
qualquer que seja a sua natureza, depois de
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devidamente
arrolados
e
avaliados,
serão
transferidos para a Divisão de Fomento da
Produção Vegetal do Ministério da Agricultura, que
estudará a maneira mais adequada para o seu
aproveitamento.
Art. 5º – Os atuais extranumerários da
Comissão Executiva dos Produtos da Mandioca,
amparados pelo artigo 1º da Lei nº 2.284, de 9
de agôsto de 1954, passam a integrar funções
extintas, quando vagarem, em tabela numérica de
mensalista, parte suplementar do Ministério da
Agricultura.
Art. 6º – A partir da data da publicação dessa
lei, cessará a cobrança da taxa sôbre a venda dos
produtos derivados da mandioca, criada pelo
Decreto-lei nº 5.531, de 28 de maio de 1943,
alterado pelo de número 8.811, de 24 de fevereiro de
1946.
Art. 7º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial
de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros)
para pagamento dos salários atrasados dos quatro
zeladores das destilarias existentes.
Art. 8º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Economia, de Serviço Público Civil e de Finanças.

aeronaves estrangeiras, assinada pelo Brasil, em
Roma, a 7 de outubro de 1952.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Relações Exteriores e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 1959
(Nº 350-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Fixa a Despesa e estima a Receita da União
para o exercício de 1950, Anexo 4 – Poder Executivo
– Subanexo – 4.21 – Ministério da Viação e Obras
Públicas.
À Comissão de Finanças.
Mensagens

Números 211 e 213, do Senhor Presidente da
República, solicitando sejam tornadas sem efeito as
Mensagens nº 167 e 109, de 1959, pelas quais eram
submetidas à aprovação do Senado Federal as
designações dos Senhores Álvaro de Barros Lima e
Manoel Pio Corrêa Júnior, o primeiro para exercer,
em
comissão,
a
função
de
Embaixador
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao
Nº 30 DE 1959
Govêrno da República do México, e, o segundo,
para, cumulativamente com a de Ministro do Brasil
(Nº 28-A, de 1959, na Câmara dos Deputados)
no Irã, exercer a função de Enviado Extraordinário e
Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno
Aprova convenção sôbre danos causados a da Jordânia.
– Nº 212, restituindo autógrafo, já sancionado,
terceiros na superfície por aeronaves estrangeiras.
do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1959, que
O Congresso Nacional decreta:
isenta do Impôsto de Consumo portas de bronze
Art. 1º – É aprovada a convenção sôbre adquiridas pela Basílica de Nossa Senhora de
os danos causados a terceiros, na superfície, por Nazaré, em Belém.
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PARECER
Nº 732, DE 1959

EMENDA
Nº 2

Ao art. 1º (Emenda nº 1, de Plenário e
Redação Final das emendas do Senado ao
Subemenda da C. de F. à Emenda nº 2, de Plenário).
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1958.
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
Relator: Sr. Padre Calazans.
«Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros)
Lei nº 56, de 1958, originário da Câmara dos obedecendo à seguinte distribuição:
Deputados.
– Para a construção, pela Prefeitura Municipal
Sala das Comissões, em 17 de novembro de de Bragança, Estado do Pará, em comemoração do
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Padre Primeiro Centenário da mesma cidade, do «Pavilhão
Calazans, Relator. – Ary Vianna.
Álvaro de Souza», anexo ao Grupo Escolar
Monsenhor Mâncio – Cr$ 1.000.000,00.
ANEXO AO PARECER
– Para obras públicas e benfeitorias a cargo
Nº 732, DE 1959
da Prefeitura Municipal de Guimarães, Estado do
Maranhão, em comemoração do Centenário daquele
Redação Final das emendas do Senado ao Município Cruzeiros 1.000.000,00.
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1958,
EMENDA
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Nº 3
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
1.000.000,00 para auxiliar a Prefeitura Municipal de
Ao art. 2º (Emenda nº 1, de Plenário).
Bragança, Estado do Pará, na comemoração do I
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
Centenário de elevação à categoria de Cidade e
«Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior,
realização de sua Primeira Exposição Agrodepois de registrado no Tribunal de Contas e
Industrial.
distribuído ao Tesouro Nacional, será entregue, nas
EMENDA
respectivas parcelas, para aplicação, às Prefeituras
Nº 1
Municipais a que se destinam».
Ao projeto (Emenda nº 1, de Plenário).
PARECER
Dê-se à ementa do projeto a seguinte
Nº 733, DE 1959
redação:
«Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Redação Final das Emendas do Senado ao
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1959.
Cruzeiros 2.000.000,00 para auxiliar as Prefeituras
Municipais de Bragança, no Estado do Pará e de
Relator: Sr. Padre Calazans.
Guimarães, no Estado do Maranhão, nas
A
Comissão
apresenta
a
Redação
comemorações que especifica».
Final
(fls.
anexas)
das
emen-
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das do Senado ao Projeto de Lei nº 115, de 1958, de
iniciativa da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Padre
Calazans, Relator. – Ary Vianna.
ANEXO AO PARECER
Nº 733, DE 1959

EMENDA
Nº 3
Ao art. 3º (Emenda nº 3, da C. de F.)
Suprima-se êste artigo.
PARECER
Nº 734, DE 1959

Redação Final das emendas do Senado
Redação para segunda discussão do Projeto
ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1958, de Lei do Senado nº 9, de 1957.
que regula a venda de ações de sociedades
Relator: Sr. Ary Vianna.
anônimas, inclusive as de economia, mista
A Comissão apresenta a Redação para
pertencentes à União, aos Estados ou aos
segunda discussão (fl. anexa) do Projeto de Lei nº 9,
Municípios.
de 1957, de iniciativa do Senado Federal.
EMENDA
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
Nº 1
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Padre Calazans.
Ao art. 1º (Emenda nº 1, da C. de C. e J.)
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
ANEXO AO PARECER
«Art. 1º – As ações das sociedades anônimas,
Nº 734, DE 1959
inclusive as de economia mista pertencentes,
direta ou indiretamente, à União, só poderão ser
Redação para segunda discussão do Projeto de
alienadas depois de prévia autorização do Lei do Senado nº 9, de 1957, que autoriza o Poder
Congresso Nacional.
Executivo a doar à Diocese de Parnaíba, no Estado
do Piauí, o prédio e o respectivo terreno, situados na
EMENDA
Pedra do Sal, no Município do mesmo nome.
Nº 2
O Congresso Nacional decreta:
Ao art. 2º (Emenda nº 2, da C. de C. e J.)
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
doar à Diocese de Parnaíba, no Estado do Piauí, o
«Art. 2º – O Congresso Nacional ao tomar prédio e o respectivo terreno, situados no Distrito de
conhecimento dos pedidos de autorização previstos Pedra do Sal, no Município do mesmo nome,
nesta lei realizará, como base para a fixação do valor anteriormente ocupados pelo Ministério da Marinha.
mínimo de venda, ou para a recusa da licença de
Art. 2º – O imóvel de que trata o artigo
alienação, diligências e pesquisas para averiguar se primeiro será destinado, exclusivamente, às
as ações destinadas à alienação envolvem ou atividades assistenciais da donatária, revertendo ao
poderão vir a envolver, a transferência do efetivo domínio da União em caso do não cumprimento
contrôle das emprêsas».
dêste dispositivo.
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Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
anexas) do Projeto de Lei nº 25, de 1956, de
iniciativa do Senado Federal.
PARECER
Sala das Comissões em 17 de novembro de
Nº 735, DE 1959
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Padre Calazans.
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº
ANEXO AO PARECER
17, de 1959.
Nº 736, DE 1959
Relator: Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº
anexa) do Projeto de Lei nº 17, de 1959, originário do 25, de 1959, que institui o uso obrigatório de
Senado Federal.
emblema distintivo das organizações nacionais de
Sala das Comissões, em 17 de novembro de saúde e dá outras providências.
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Padre Calazans.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É adotado para uso obrigatório
ANEXO AO PARECER
e exclusivo, de tôdas as entidades nacionais
Nº 735, DE 1959
de saúde, públicas ou privadas, a fim de proteger
e distinguir os membros das profissões médicas
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº e para-médicas no exercício de suas atividades,
17, de 1959, que acrescenta dispositivo ao Decreto- o emblema sugerido e aprovado pelo Comité
Internacional da Cruz Vermelha, representado
lei nº 8.554, de 4 de janeiro de 1946.
por um bastão serpentário na côr vermelha
O Congresso Nacional decreta:
sôbre fundo branco, na forma do desenho
Art. 1º – Acrescente-se às observações da anexo.
Seção V da Tabela IV, Título II, do Decreto-lei nº
Parágrafo único. O disposto neste artigo
8.554, de 4 de janeiro de 1946, o seguinte: «sôbre os não se aplica às Fôrças Armadas do País,
títulos resgatados em Cartório terá o Oficial, pela observando-se, quanto a estas, o estipulado nos
guarda das importâncias depositadas, direito a 1% tratados e convenções internacionais firmados pelo
(um por cento) sôbre as mesmas, pago pelo Brasil em relação ao uso do emblema da Cruz
respectivo obrigado».
Vermelha.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 2º – Constitui crime enquadrado no
publicação, revogadas as disposições em contrário.
disposto do art. 335, do Código Penal, sem prejuízo
das penas militares e das punitivas de estelionato e
PARECER
abuso de confiança, o uso ilícito bem como a
Nº 736, DE 1959
utilização indevida, no comércio ou na indústria, do
emblema a que se refere o artigo 1º.
Art. 3º – Dentro do prazo de 90 (noventa
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº
dias), a partir da publicação da presente lei,
25, de 1959.
o
Poder
Executivo
baixará,
através
do
Relator: Sr. Ary Vianna.
Ministério
da
Saúde,
as
normas
regula-
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doras do fiel cumprimento do que nela se contém.
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 1º – É aprovada a Convenção de 25 de
publicação, revogadas as disposições em contrário.
julho de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados,
assinada pelo Brasil, a 15 de julho de 1952, com
PARECER
exclusão dos artigos 15 e 17».
Nº 737, DE 1959
PARECER
Nº 738, DE 1959
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 9 de 1959.
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Relator: Sr. Padre Calazans.
Lei nº 115, de 1959, da Câmara (nº. 4.513-C, de
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 1958, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de abrir, pelo Ministério da Marinha o crédito especial de
Decreto Legislativo nº 9, de 1959, originário da Cr$ 13.690.891,90 para pagamento de diferença de
Câmara dos Deputados.
proventos de inatividade.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Padre
Relator: Sr. Saulo Ramos.
Calazans, Relator. – Ary Vianna.
O projeto autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr$
ANEXO AO PARECER
13.690.891,90, destinado ao pagamento da diferença
Nº 737, DE 1959
de proventos de inatividade e devida a PrimeirosTenentes fuzileiros navais músicos, da reserva
Redação Final das emendas do Senado ao remunerada.
A proposição é de origem do Poder Executivo
Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 1959, que
aprova a participação do Brasil na Convenção de 25 e tem por finalidade possibilitar o cumprimento
de julho de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, de decisão judicial que beneficiou Antônio
Gentil Guedes e outros, nos têrmos do respeitável
assinada pelo Brasil a 15 de julho de 1952.
Acórdão proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal
EMENDAS
Federal no Mandado de Segurança nº 3.589, de
Nº 1
1957.
É o que se esclarece na leitura do volumoso
Ao projeto (Emenda da Comissão de Redação). processado que acompanha o projeto, inclusive
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação: a Exposição de Motivos do titular da Pasta da
Aprova a Convenção de 25 de julho de 1951, Marinha.
relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada pelo
Em tais condições, opinamos favoràvelmente
Brasil a 15 de julho de 1952».
ao projeto em exame.
Sala das Comissões, em 17 de novembro e
Nº 2
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Saulo
Ramos, Relator. – Mem de Sá. – Moura Andrade. –
Ao art. 1º (Emenda nº 1, da C. de R. E.)
Taciano de Mello. – Ary Vianna. – Fernando Cor-
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Somos, por tais fundamentos, de parecer
rêa. – Irineu Bornhausen. – Dix-Huit Rosado. –
favorável ao projeto.
Fernanda Távora.
Sala das Comissões, 16 de novembro de
PARECERES
1959. – Mourão Vieira, Presidente e Relator. –
Nº 739, 740 E 741, DE 1959
Reginaldo Fernandes. – Leônidas Mello. – Saulo
Ramos.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Nº 741, de 1959
o Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 1959 (na
Câmara nº 3.383-B, de 1957), que concede auxílio
especial de Cr$ 100.000,00 à Casa do Universitário
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Católico, de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Lei da Câmara nº 121, de 1959, (na Câmara nº
3.383-B, de 1957).
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O projeto em exame concede auxílio especial
Relator: Sr. Daniel Krieger.
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) à Casa do
O Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 1959,
Universitário Católico, de Santa Maria, no Estado do de autoria do nobre Deputado Tarso Dutra, e
Rio Grande do Sul.
submetido ao exame desta Comissão, concede o
Do ponto de vista constitucional e jurídico, modesto auxílio de Cr$ 100.000,00 (cem mil
nada impede a aprovação do projeto.
cruzeiros) a uma instituição benemérita, que presta
É o parecer.
assistência a estudantes de cinco Faculdades de
Sala das Comissões, 16 de novembro de ensino superior, de Santa Maria, no Rio Grande do
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Sul.
Krieger, Relator. – Attílio Vivacqua. – Jefferson de
Tendo isso em conta e considerando que a
proposição mereceu parecer favorável da Comissão
Aguiar. – João Villasbôas. – Menezes Pimentel.
de Constituição e Justiça desta Casa do Congresso,
Nº 740, de 1959
opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre o 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
Projeto de Lei da Câmara nº 121, de 1959 (na Krieger, Relator. – Fernandes Távora. – Auro
Câmara nº 3.383-B, de 1957).
Moura Andrade. – Taciano de Mello. – DixHuit Rosado. – Irineu Bornhausen. – Fernando
Relator: Sr. Mourão Vieira.
Corrêa.
O presente projeto concede à Casa do
Universitário Católico, de Santa Maria, no Estado do
PARECER
Rio Grande do Sul, o auxílio especial anual de Cr$
Nº 742, DE 1959
100.000,00 (cem mil cruzeiros).
Trata-se
de
entidade
que
congrega
Da Comissão de Finanças, sôbre as Emendas
estudantes, de cinco faculdades de ensino superior, números 51 e 52 (de Plenário), apresentadas ao
realizando obra de assistência, merecedora da Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima
atenção e de amparo do Poder Público.
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercí-
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Nada há, do ponto de vista constitucional e da
cio financeiro de 1960 – Subanexo 4.15 – Ministério
técnica legislativa que embarace a tramitação do
da Fazenda.
projeto, o qual foi amplamente justificado pelo seu
Relator: Sr. Moura Andrade.
autor, o nobre Deputado Rondon Pacheco, e
A
Comissão
de
Finanças
opina mereceu pareceres favoráveis de tôdas as
favoràvelmente às Emendas 51 e 52 de Plenário), Comissões técnicas da Câmara que o examinaram,
oferecidas ao Subanexo 4.15 – Ministério da além de haver, tido informação também favorável do
Fazenda – Projeto de Orçamento para 1960.
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Sala das Comissões, 17 de novembro de
O projeto, aliás, dá prosseguimento ao
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Auro Moura programa de pavimentação do plano rodoviário
Andrade, Relator. – Daniel Krieger. – Taciano de nacional, já autorizado, em outros trechos, por leis
Mello. – Dix-Huit Rosado. – Fernando Corrêa. – anteriores, como a de nº 1.630, de 1º de outubro de
Fernandes Távora. – Irineu Bornhausen. – Francisco 1952. Daí o parecer pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 19 de agôsto de
Gallotti. – Ary Vianna. – Lima Guimarães.
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Milton
PARECERES
Campos, Relator. – João Villasbôas. – Jefferson de
NS. 743, 744 E 745, DE 1959
Aguiar. – Argemiro de Figueiredo. – Daniel Krieger. –
Attílio Vivacqua.
Nº 743, de 1959
Nº 744, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 1959 (número
Da Comissão de Transportes, Comunicações
2.439-B-57 na Câmara) que autoriza o Poder e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
Executivo a concluir a pavimentação de trecho da nº 51, de 1959 (nº 2.439-B, de 1957).
Rodovia BR-71, do Plano Rodoviário Nacional,
Relator: Sr. Coimbra Bueno.
autorizado pela Lei nº 1680, de 1º de outubro de
O
trecho
em
questão,
traçado
do
1952.
Departamento Nacional de Estradas de Rodagens
Relator: Sr. Milton Campos.
aprovado pelo C.R.N. faz parte integrante da ligação
Foi aprovado na Câmara dos Deputados o Brasília-São Paulo. O Departamento Nacional de
Projeto nº 2.439-B-57, (nº 51 de 1959 no Senado) Estradas de Rodagem depois de exaustivos estudos
que autoriza o Poder Executivo a concluir, no no local, empregando os seus mais experimentados
prazo de três anos, pavimentação asfáltica da engenheiros, chegou à conclusão de que o traçado
rodovia BR-71, no trecho Uberlândia-Almeida que melhor consulta os interêsses nacionais e
Campos, e para isso determina que o Orçamento da estadual em causa, é o que, partindo de Uberlândia,
União nos três exercícios subseqüentes à publicação aproveita, com retificações, os primeiros 54
da lei, consignará ao Departamento Nacional de quilômetros e fração da antiga rodovia UberlândiaEstradas de Rodagem a importância de Cr$ Almeida Campos; neste ponto, a antiga rodovia
35.000.000,00.
deverá bifurcar-se, sendo que o trecho que
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alcançará Almeida Campos, irá constituir a «ligação»
entre a nova BR, «Brasília-Limeira» e a «BR-31»; e o
trecho que alcançará Uberaba, irá integrar-se na
nova rodovia acima citada (Brasília-Limeira).
A esta conclusão eminentemente técnica e de
âmbito Nacional e Estadual, chegou o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem há muitos meses;
procurou então o Departamento esclarecer as
Autoridades
Estaduais
e
dos
Municípios
interessados, numa política digna dos maiores
encômios, de divulgar os seus planos, procurando
convencer ao invés de vencer a opinião pública.
Infelizmente, foram baldados todos os esforços
devido a resistências locais, que insistiram em
manter os interêsses locais, dissociados, ao invés de
ìntimamente ligados aos gerais. Gerou-se uma
polêmica interminável entre os que defendiam os
interêsses locais de um grupo e os que defendiam
os de outro, confundindo o assunto, a tal ponto
que as populações locais acabaram denominando
a um dos traçados em causa de Borjovia e ao
outro de Penavia nomes oriundos de respeitáveis
famílias das regiões interessadas. O Departamento
de Estradas de Rodagem de Minas Gerais acabou
optando e dando prioridade de execução a uma
das soluções locais e determinou mesmo a abertura
de mais de uma dezena de quilômetros de uma
das duas soluções (Borjovia ou Penavia), que
em face dos interêsses nacionais e estaduais
em jôgo, não deviam ter prioridade sôbre os traçados
das «BR» da Região, todos com exíguos prazos
de execução, interessando a ligações essenciais
tais como a de Uberaba-Araxá-Belo Horizonte
(trecho da BR-31); e da nova BR (Brasília-São
Paulo).
Apesar do traçado definitivo UberlândiaUberaba, do Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem ter sido aprovado pelo Conselho
Rodoviário Nacional, em 26 de novembro de 1958
(Processo nº 39.422, de 1958) não mereceu mesmo
assim a prioridade do Departamento Estadual. É
evidente que a ninguém, de fora de Minas Gerais,
cabe criticar o fato de construir o Estado, a suas
expensas uma rodovia entre duas cidades suas,
mesmo que quase paralela e a poucos quilômetros
de distância, de outro traçado nacional e essencial
(BR); mas podemos no interêsse da União, pleitear
do Estado uma coordenação de ação e concentração
de recursos no sentido de ser ultimado em primeiro
lugar o trecho da «BR» nacional entre as duas
citadas cidades, que mesmo sendo um pouco mais
alongado, permitirá a antecipação da ultimação de
uma primeira ligação em asfalto, que além de
enquadrar-se no Plano Nacional, irá, sem dúvida,
servir por muitos anos. Doutra forma o mais provável
será ficarem os dois trechos – o nacional e o local –
com suas construções eternizadas, com prejuízo
para todos.
Percorremos os dois traçados de automóvel e
avião (teco-teco) e em face também da nova diretriz
da BR-31 entre Belo Horizonte-Araxá e Uberaba, que
confirmou «Almeida Campos» como ponto forçado,
julgamos que a solução do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem é a que melhor consulta
aos interêsses em jôgo.
Anexo ao presente três plantas elucidativas
bem com uma via datilografada do relatório de
trinta e uma fôlhas, referente ao «Reconhecimento
da Rodovia Brasília-São Paulo». Processo nº
39.422, de 1958, de 15 outubro de 1958, de
autoria do Engenheiro Fhiluvio de Cerqueira
Rodrigues, do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, que exaustivamente estuda o assunto,
também, confirmando plenamente o acêrto do
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projeto do nobre Deputado Rondon Pacheco.
Assim, somos de parecer que o projeto deva
ser aprovado tal como veio da Câmara dos
Deputados, por interessar ao asfaltamento de
trechos da «BR» cuja prioridade e celeridade de
execução consultam os interêsses da União, do
Estado e dos Municípios interessados.
Sala das Comissões, em 28 de outubro de
1959. – Francisco Gallotti, Presidente. – Coimbra
Bueno, Relator. – Taciano de Mello. – Ary Vianna.
Nº 745, de 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei nº 51, de 1959 da Câmara dos Deputados (na
Câmara nº 2.439-B-57, de 1957).
Relator: Sr. Francisco Gallotti.
O Projeto de Lei da Câmara nº 2.439, de 1957,
no Senado nº 57, de 1959, autoriza, o Poder
Executivo a concluir a pavimentação de trecho da
Rodovia BR-71 do Plano Rodoviário Nacional,
autorizado pela Lei nº 1.680, de 1º de outubro de
1952.
O trecho visado é o de Uberlândia-Almeida
Campos que deverá, no prazo de três anos, ser
asfaltado. Para que isso realize, o projeto determina
que em três orçamentos da União isto é, em três
exercícios subseqüentes à publicação desta lei seja
incluída, em favor dessa obra, no Anexo do
Ministério da Viação e Obras Públicas, consignada
no Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, de cada vez, a importância de Cr$
35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de cruzeiros).
Da constitucionalidade, com aprovação
unânime do parecer do Relator, eminente Senador
Milton Campos, se manifestou a douta Comissão
de Constituição e Justiça. Do mérito, tendo
sido Relator o eminente Senador Coimbra Bue-

no, a Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, também deu aprovação unânime
ao projeto. O estudo feito pelo eminente Relator
é um trabalho que merece ser distinguido. Não
só S. Exa., procurando servir e examinar o
assunto com as autoridades do Conselho Rodoviário
Nacional e do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, mas, até mesmo, indo à
zona abrangida, pondo sempre os membros da
Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas a par das demarches, como
êstes
próprios
elementos
se
mostravam
interessados, comparecendo, mais de uma vez, a
reuniões realizadas no Clube de Engenharia, para
apreciação da matéria.
Assim, pois, constitucional e técnicamente, o
assunto está esclarecido devidamente e as
manifestações pela sua aprovação têm sido
inequívocas.
Fala, agora, a Comissão de Finanças.
A região é riquíssima; tráfego de veículos
motorizados – intenso (mais de 6.000 por dia);
região que muito produz, principalmente gêneros
de primeira necessidade que atendem ao
abastecimento dos grandes centros do Rio de
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte; veículos
retornam com carga assegurada – produtos
que se destinam ao Triângulo Mineiro, sudoeste
goiano e sul de Mato Grosso. Ademais, o
trecho em questão, como salienta o Senador
Coimbra Bueno, irá constituir a ligação entre a
nova BR – «Brasília-Limeira» e a BR-31,
conclusão «eminentemente técnica a que chegou o
DNER».
Pelo exposto, pela aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de novembro
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. –
Francisco Gallotti, Relator. – Auro Moura Andrade. –
Dix-Huit Rosado. – Mem de Sá. – Fernando Corrêa.
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– Lima Guimarães. – Fernandes Távora. – Ary
Vianna. – Taciano de Mello. – Saulo Ramos.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Otávio
Mangabeira, primeiro orador inscrito.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Sr.
Presidente, antes de dar início, pròpriamente, ao
meu discurso, tenho a ser cumprido um dever cívico
e o vou cumprir de todo o coração: o de saudar a
memória de um grande brasileiro, ainda a esta hora
insepulto.
Dêle se pode dizer que atingiu, de fato, a
glória. E glória comovedora, porque foi a de um
homem humilde que subiu, com os próprios pés, da
planície às eminências. Fêz-se, no domínio da sua
arte, a arte esplêndida da música, um dos
compositores
mais
ilustres
do
mundo
contemporâneo.
É minh'alma de brasileiro que me leva a
inclinar-me, compungido, diante dos seus restos, e
agradecer-lhe, comovidamente, o modo como
honrou e pôde honrar a terra em que nasceu, e que
hoje se abre para oferecer-lhe o derradeiro abrigo,
de certo o mais carinhoso com que possa alguém
contar para ter o último sono.
Dentro de breves momentos, a pequena
distância desta Casa, a música brasileira vai entoar
marchas fúnebres à passagem do seu féretro.
Quero, Sr. Presidente, que a ela própria anteceda,
pela minha voz, a palavra da Representação
nacional.
Honra seja, Sr. Presidente, honra seja,
Senhores Senadores, na Eternidade em que
finalmente repousa, depois de tanto batalhar
com a morte; honra seja a quem se chamou
em vida e hoje se chama na Imortalidade
em que o perpetua a sua obra – vou
encerrar, pronunciando seu nome, em sinal

da nossa saudade, esta pequenina alocução – Heitor
Villa Lôbos! (Pausa).
Bem sei, Senhor Presidente, que a hora é
mais própria para os moços ou para os homens da
época. Como que não tem cabimento, nos dias que
vão correndo no Brasil, ouvir-se uma voz já cansada,
a manifestar-se em rabujices tão comuns nos que,
vindos de outros tempos, a êles sobrevivem e
teimam em sobreviver.
Mas o 24 de Outubro, visto já agora à
distância de cêrca de 30 anos, fala-me tanto às
reminiscências que não me pude furtar a recordar
certos fatos da vida republicana, e outros tantos que
dêles resultaram, dos quais tive a fortuna, ou a
desventura, de haver sido testemunha.
Daí o longo discurso que, há dias, pronunciei,
e que, até certo ponto, me obrigou a êste outro que
venho proferir.
Foi um discurso longo, como digo e como
ouviram os nobres Senadores.
Acontece, todavia, que dêle se destacaram,
para comentários e críticas, alguns pontos ou
algumas passagens, que, situados, no conjunto das
considerações que formulei, se compreendem
melhor, ou não se revestem, pelo menos, do mesmo
vivo significado que examinados isoladamente na
sua expressão nua e crua.
Agradeço, aliás, aos meus comentadores, o
tom em geral benévolo com que a mim se referiram,
cumprindo-me que destaque, no particular, a bela
oração aqui pronunciada pelo nobre representante
de São Paulo, nosso eminente colega e meu
prezado amigo, Sr. Moura Andrade, que foi
excessivo, evidentemente excessivo, nas referências
com que me brindou.
Vindo hoje, de novo, à tribuna, entendo,
Senhor
Presidente,
que
até
mesmo
em
homenagem às críticas e comentários a que
aludo, mas também, por outro lado, para
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esclarecer meu pensamento, devo reportar-me,
antes de tudo, às afirmações que avancei, o que,
isoladas, para não dizer pinçadas do texto do meu
discurso, é natural tenham causado estranheza,
Foram elas, em suma, as seguintes: prefiro o
voto falso ao voto pútrido. Fôsse homem de trinta
anos, entraria em qualquer revolução que se
destinasse a pôr abaixo isso que ai está. Democrata
de alma, não amo a democracia que ora se vai
praticando. Dependesse de apertar um botão e ela
cair, não hesitaria em apertá-lo.
Reconheço, Sr. Presidente, que essas
expressões, sôltas e sêcas, e dadas como provindas
ou oriundas de alguém que tem votado uma boa
parte da vida modesta, mas sinceramente ao serviço
da causa democrática, não deixam de ser chocantes.
Será que lastimo o fato? Nem tanto; tal,
realmente, o meu estado de espírito diante do que,
há muito, e ainda agora, vem acontecendo no Brasil.
Tenho hoje uma triste honra: a de ser o mais
antigo dos representantes da Nação. No exercício da
vida pública, é que mais e melhor se aprende a por
ela sofrer e estremecer. O que digo, o que prego, o
que proclamo, acreditem, Senhores Senadores, não
é movido ou inspirado por sentimentos quaisquer
que não exclusivamente do amor a êste País, que só
não digo, sem meias palavras, que é uma Nação
traída, porque não sou capaz de atribuir a nenhum
brasileiro, ainda menos aos homens públicos, a
intenção de trair a sua Pátria.
Não me considero melhor, nem mais
patriota que ninguém. Acredito sinceramente que se
todos vissem como vejo as coisas dêste Pais,
sentiriam e pensariam como estou sentindo e
pensando.
Vamos, porém, aos fatos.

Prefiro o voto falso ao voto pútrido.
Não se depreenda ou de deduza que aplauda
ou tenha aplaudido o voto falso. Na República Velha,
havia grandes parcelas de voto verdadeiro,
sobretudo nos últimos tempos e nas eleições
federais, estas mesmas, entretanto, submetidas ao
crivo, que era muitas vêzes o cutelo da verificação
de poderes, nesta e na outra Casa do Congresso. Eu
próprio, moço, sem família prestigiosa e sem fortuna,
fui eleito na Velha República Deputado na Bahia em
plena oposição e num pleito renhido.
Mas o fato é que a regra geral era a das
assembléias unânimes. Representantes de oposição
muito raros, principalmente nas assembléias locais.
Comentei textualmente: parece incrível que aquilo se
mantivesse, ou se tivesse mantido. Fiz, entretanto,
uma observação, com a qual tôda a gente está de
acôrdo. Os organizadores das chapas, responsáveis
perante a opinião pela composição das mesmas, se
esforçavam por nelas incluir alguns elementos de
valor que as fizessem realçar, dando prestigio ao
Partido.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa.
um aparte, apenas, para ilustrar a tese que com
tanta opulência defende?
O
SR.
OTÁVIO
MANGABEIRA:
–
Perfeitamente.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Trata-se de uma
observação de Gilberto Amado. Debruçado, a certa
altura, sobre o espetáculo que oferece o Brasil de
hoje, contrastando com o do Brasil de ontem, de
antes de 1930, fêz Gilberto Amado esta apreciação
lapidar: «As eleições eram falsas: porém, a
representação era verdadeira».
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite o nobre
orador um aparte, a fim de contestar as palavras do
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eminente colega, Senador Sérgio Marinho? –
(Assentimento do orador) – Diz S. Exa. que as
eleições eram falsas, mas a representação
verdadeira. No entanto, nada chocava mais aos
jovens daquela ocasião, como eu, do que ver
Bancadas inteiras eleitas e amputadas pela célebre
Comissão de Verificação de Poderes.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – É o que
acabo de dizer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Em 1930,
foram depuradas as Bancadas da Paraíba e de
Minas Gerais; no entanto, eram compostas, na
ocasião, dos melhores homens.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – A réplica de V,
Exa. dirige-se a Gilberto Amado, não a mim.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Para contestar
a citação feita por Vossa Excelência...
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vossa
Excelência sabe que Gilberto Amado é dêsses
poucos luzeiros que existem no Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Por maior
luzeiro que seja, não posso aceitar a tese de que «as
eleições eram falsas, mas os representantes
verdadeiros».
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – O aparte de
V. Exa. é dado ao Senador Sérgio Marinho, com
endereço para Gilberto Amado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Exatamente.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Estava eu
justamente assinalando que as eleições, mesmo
verdadeiras, passavam pelo crivo que era muitas vêzes
o cutelo da verificação de poderes. Isso mostra a
isenção com que falo. Agora, já que o nobre
representante do Maranhão aludiu ao não reconheci-

mento da Bancada eleita da Paraíba...
O SR. VICTORINO FREIRE: – E de Minas
Gerais.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – ...e de Minas
Gerais, direi, quanto à Paraíba – porque este é o caso
– que a revolução triunfou em 1930; e em 1932 –
menos de dois anos depois, – estavam na prisão e no
exílio os dois chefes principais daquele movimento,
sem os quais a revolução nunca se teria efetuado:
Arthur Bernardes e Borges de Medeiros, além do
tribuno da revolução, João Neves da Fontoura.
Todos com direitos políticos suspensos, mas
tendo assento na Constituinte, justamente o
Deputado que relatou na Câmara, a degola da
Bancada da Paraíba!
Costumamos dizer que os homens velhos têm
um grande inconveniente. O diabo não sabe porque
é anjo; sabe porque é velho. (Riso).
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sabe de
muita história!
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Os velhos
sabem de muitas coisas e se vão perdendo no contalás...
É evidente que – nem é mister esclareça – é
evidente que não julgo pútrido todo o voto verdadeiro,
das eleições atuais. Por onze vezes concorri às urnas na
minha terra natal. Tôdas onze fui eleito. Se, porém, me
perguntarem, entre quantos votos recebi, qual o mais
puro, ou o de que mais me honro, é possível que
responda que é aquele precisamente com que a
bondade dos meus conterrâneos me trouxe a esta
cadeira. Quando falo em voto pútrido, viso a causticar,
com ferro em brasa, a maldita mas crescente
intervenção do dinheiro, nas eleições brasileiras.
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Reflita-se bem, e conclua-se: Que papel, Sr.
Presidente, representamos hoje no Brasil, nós que
somos portadores de um título tão belo de dizer-se,
tal, como efeito, o de Senador da República?
Que papel, Sr. Presidente, representam, hoje,
no Brasil, os membros da outra Casa do Congresso,
os Deputados, mais diretamente do que nós,
representantes do povo? Pense bem, cada um
consigo próprio, Senador ou Deputado, na sua
consciência, e verá que representamos um papel,
não só ridículo, senão também, humilhante, e que
atinge por que não dizê-lo? – a nossa dignidade.
Função precípua, decorrente de princípios
fundamentais do regime, é aquela que nos incumbe
de elaborar e votar o Orçamento da República.
Fazemo-lo, como é notório, no meio de uma grande
trabalheira. Milhares de emendas são apresentadas
ao projeto. Ao aproximar-se o fim do ano, não é raro
que se realizem, principalmente na Câmara –
acredito que a esta hora já estejam realizando – três
sessões diárias: a diurna, a vespertina e a noturna.
Subsídios mais que triplicados. Tudo isso, entretanto,
na verdade, não passa de uma farsa, não direi de
uma palhaçada porque o têrmo não é próprio. Por
que? Porque todos nós sabemos, e a Nação está
farta de saber, que o Poder Executivo, ao lado do
Orçamento que votamos, fixando – o têrmo da lei é
êste: fixar – as despesas da Nação, despende, a seu
bel prazer, à nossa revelia e às nossas barbas – não
sei por que, sempre que falo em barbas, me vem,
talvez ao subconsciente, uma lembrança importuna –
a de Fidel Castro – duas somas formidáveis, a que
lhe resulta dos ágios e a que lhe advém das
emissões.
Entretanto, ao mesmo tempo, mutila o Orçamento
que votamos, transportando, transferindo dota-

ções para o que chama irrisóriamente o Plano de
Economia. Reagrava-se então a humilhação.
Deputados e Senadores, os vontantes do Orçamento
– já se vê que os da Maioria – se vêem na
contingência de ir ao Presidente da República, pedirlhe que libere, por favor, esta ou aquela dotação.
Ora, um Poder que se submete a isso, é Poder
que merece respeito? Como quer e pode contar com
o respeito da Nação, se não se respeita a si mesmo?
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com
prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Entende V. Exa.
que os Orçamentos votados pelo Congresso
Nacional são criteriosos e sensatos? Pode a União
fazer face às vultosas despesas que nós Senadores
e os Deputados votamos nas duas Casas do
Parlamento?
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Então, pior.
O Congresso, além de ridículo, V. Exa. o acusa de
incapacidade e inconsciência.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Claro! Sempre o
afirmei, nesta Casa.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Perdão.
Todo Govêrno, desde Deodoro até o atual, poderia
acusar o Congresso de gastos desordenados. Menos
êste, que é justo o que mais tem gasto,
desordenadamente, na República.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Se é o
Congresso quem erra, por que o Govêrno vai
contribuir para os erros excessivos do Legislativo?
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não!
Govêrno gasta ilegalmente. O dever então do
Congresso era processá-lo e puní-lo. Isso sim, é que
seria o regime bem executado.
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O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Muito bem!
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Eis ai por
que desejo venha abaixo o que se vai praticando.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não pretendo
embaraçar o discurso de Vossa Excelência...
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não
embaraça. Ao contrário.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – ...que ouço com
muito prazer.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Agradecido.
O Senado é testemunha de que escuto, com
muita atenção, os discursos que aqui se pronunciam;
os debates que aqui se travam. Ouvi, por exemplo, o
que foi há dias pronunciado pelo nobre Senador do
Rio Grande do Norte, Sr. Sérgio Marinho. Dando
continuação a êsse discurso, me permito interrogar:
que é feito, Sr. Presidente, da Federação Brasileira?
Alguém que conheça o regime é capaz de dizer que
existe, hoje, Federação no Brasil? Qual é, em suma,
o papel que hoje representam, no Brasil, os
Governadores dos Estados? Excetuado São Paulo,
que é, por si mesmo, um país, e um país rico, todos
vivem
na
dependência,
absolutamente
na
dependência do Govêrno Federal, porque se
estabeleceu, neste País, uma ditadura econômica e
urna ditadura financeira, mas uma ditadura, também
ela, em si mesma, ridícula, porque é a ditadura do
papel-moeda.
O Presidente da República é um homem que
traz nas mãos um saco de dinheiro, que fabrica, e os
Governadores dos Estados, que lá sofrem a
repercussão da política financeira que êste
Presidente executa, vêm de vez em quando ao Rio,
como os antigos interventores ou menos ainda, pedir
socorro, sob a forma mais humilhante que é a

de pedir dinheiro; dinheiro para viver!
Dizem que sou defensor da República Velha.
É uma injustiça! Não sou. Sou do que ela tinha de
bom. Proclamo o que tinha de mau.
Lerei, por exemplo, a propósito, o período final
de uma carta que, em 1930, dirigi da prisão ao Sr.
Getúlio Vargas. Ouça o nobre Senador, Senhor
Pedro Ludovico.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Ouvirei com
muito prazer.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Termina
assim:
«Foi abusando, impunimente, da fôrça, contra
o direito inerme; foi julgando a liberdade,
principalmente dos adversários, coisa de somenos,
uma demasia incômoda, ou uma exorbitância
perigosa, que a máquina, dominante no Brasil, com o
concurso de gregos e troianos, erigiu, afinal, em
autocracia, o nosso regime presidencial. Ninguém
pode tudo. Sobretudo, ninguém pode sempre. A
justiça dos homens é falível. A outra, não falta nunca,
Com a queixa contra a opressão de que me declaro
vítima, fixe e reconheça nestas linhas, maduramente
pensadas, o aviso de um bom amigo, do País e de
Vossa Excelência.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – São palavras de
Vossa Excelência?
O SR. OTAVIO MANGABEIRA: – São
palavras minhas, da prisão, escritas ao ditador que
então dava início ao seu Govêrno.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Vossa
Excelência tinha todo o direito de pronunciá-las, e eu
acato o seu pensamento com multo respeito.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Muito grato
a Vossa Excelência.
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Antes dos apartes, vinha falando, Senhor
Presidente, no modo como se tem destruído, até
destruí-la por completo, porque, de fato, ela não mais
existe, a Federação no Brasil. É, hoje, um simulacro.
Volto, por um momento, a reportar-me à República
Velha. Imaginem V. Exas. o Sr. Borges de Medeiros
deixando Parto Alegre e vindo de avião ao Rio de
Janeiro para pedir dinheiro?! Quantas vêzes vi a
política nacional suspensa, tôda a Nação parada,
Presidente da República inclusive à espera da
palavra do Partido Republicano Mineiro, do Partido
Republicano Paulista ou de Borges de Medeiros, no
Rio Grande do Sul! Hoje, que são os Governadores?
Andam pelas ante-salas. Todo mundo no Brasil
é mendigo de um Presidente da República que
vive cheio de papel-moeda! Isso é o que quero que
caia.
Houve, há dias, nesta Casa, uma votação
singular
sôbre
uma
emenda
constitucional
relativamente a Brasília. Não antipatizo com a
mudança da Capital; e creiam os meus nobres
colegas de Goiás que vejo com simpatia e denôdo, o
entusiasmo, o carinho, com que êles defendem um
Govêrno que realmente está fazendo tudo para
instalar na sua boa terra a Capital do País.
A emenda foi posta a votos. Estavam
presentes, quarenta e seis Senadores; quarenta e
cinco responderam «sim»; só um respondeu «não».
Fui eu.
Desnecessário dizer, que não se achava
presente o nobre Senador Mem de Sá. (Riso).
O SR. MEM DE SÁ: – Tinha a esperança de
que não houvesse número, com minha ausência.
O SR. OTAVIO MANGABEIRA: – Será que
julgo meu voto melhor ou mais acertado que o dos
quarenta e cinco Senadores?

O SR. ATTÌLIO VIVACQUA: – Dá V. Exa.
licença para um aparte?
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Figuro entre
aquêles que, desde a primeira hora, combateram a
emenda que regula o estatuto constitucional de
Brasília, sob diversos fundamentos, inclusive o de
que desfigura de tal sorte o Distrito Federal que
importa num atentado à Federação. Também não
admito a futura Capital como área morta, sem direito
a representação na Câmara. Tendo em vista, porém,
os entendimentos entre as diversas correntes, de
que o substitutivo seria aprovado apenas para efeito
de uma segunda proposição, com essa ressalva
também levantada pelo nobre Senador Gilberto
Marinho..
O
SR.
OTÁVIO
MANGABEIRA:
–
Exatamente! O nobre Senador Gilberto Marinho,
como V. Exa., declarou que só respondia «sim» para
dar quorum.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Exatamente.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Para
corresponder ao entendimento.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Era o
esclarecimento que me competia dar.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Obrigado a
Vossa Excelência. Repito: não julgo meu voto melhor
que os dos quarenta e cinco Senadores. Aquilo no
entanto, meu, não foi um voto; foi antes uma atitude!
Se não parecesse absurdo, diria que
sou contra tudo, porque sou contra o ambiente
que hoje se respira no País. Não creio que sob
êsse clima nenhuma boa semente possa germinar
e florescer; não o acredito. Aqui se acha, a
meu
lado,
o
apóstolo
do
Parlamenta-
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rismo; um homem cuja simples presença melhora a
atmosfera moral que respiramos.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Muito bem.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Tive de
uma
feita
ocasião
de
dizer-lhe
que
o
Parlamentarismo, praticado sob tal atmosfera, corre
o risco, também, de apodrecer, porque tudo
apodrecerá. Não é culpa de ninguém, ninguém,
partiularmente, é o responsável. Ë um conjunto de
circunstâncias que criou para o Brasil uma situação
desgraçada, e esta é, mais ou menos, a opinião de
todos. Apenas, eu, que sou hoje um homem quase
solitário na vida pública do País, e como disse uma
vez na Câmara, mais próximo da morte do que da
vida, sem nenhuma ambição, sem nenhuma
aspiração, sem nenhuma conveniência, estou
disposto a dizer tudo o que me vier ao pensamento
como expressão da verdade.
A ida do Congresso para Brasília, a 21 de abril
de 1960, eis mais um caso que é típico de anulação
do Congresso. Então há alguém que admita que
Brasília terá condições, em abril de 1960, daqui a
cinco meses, para receber a representação nacional,
com suas famílias e seus serviços? Há alguém que
nisso acredite? Entretanto, vai-se votando, como é
de hábito.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há alguém
que não acredita nisso – êste seu modesto colega.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Ninguém
acredita!
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Fui
o
único
que,
neste
Senado,
votou

contra o projeto que fixava a data para a mudança da
Capital.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – O nobre
Senador Pedro Ludovico é quem menos acredita.
(Riso). S. Exa. é quem melhor conhece o problema,
e sabe muito bem, êle que prestou a Goiás o serviço
benemérito de mudar a antiga capital para Goiânia,
que os trezentos e tantos Deputados e os sessenta e
tantos Senadores, o funcionalismo do Congresso
com suas famílias, crianças para escolas, doentes
para hospitais, não poderão viver em Brasília.
Pois então é uma pilhéria? Aí está por que
votei contra, porque estou contra tudo.
O SR. AFONSO ARINOS: – Permite o nobre
orador um aparte?
O
SR.
OTÁVIO
MANGABEIRA:
–
Perfeitamente.
O SR. AFONSO ARINOS: – Lamento
interromper o brilhante discurso de Vossa
Excelência.
O
SR.
OTÁVIO
MANGABEIRA:
–
Absolutamente. Pronuncio, êste discurso de propósito,
para ser interrompido. Quero hoje inaugurar nesta
tribuna outro gênero de oratória. (Riso).
O SR. AFONSO ARINOS: – Felicito-me, então,
por interromper o discurso de Vossa Excelência pois
assim satisfaço a um desejo de sua parte; e todos os
seus desejos são ordens para mim. Não tenho
constrangimento em definir a posição de minha
Bancada, no que diz respeito ao assunto. Não o fiz
antes, porque ausente o nobre Líder João Villasbôas.
Desejo, porém, esclarecer a V. Exa. o sentido de nosso
voto, em relação à Emenda Constitucional
nº 1. Nos têrmos da longa justificativa apresentada, em
discurso do seu Líder, correspondeu a um
compromisso escrito, assinado entre a União Demo-
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crática Nacional e a Maioria, no sentido do
acolhimento, pela Maioria, de tôdas as sugestões que
a União Democrática Nacional formulou para a
transformação da emenda, no que toca à organização
de Brasília. Votamos simbólicamente, naquele dia,
depois de termos fixado, com o Líder da Maioria, o
nobre Senador Lameira Bittencourt, que se encontra
presente, todos os pontos nos quais a Maioria
concordava em alterar a emenda, a fim de atender às
nossas solicitações. Esta a explicação que queria dar,
em nome do meu Partido. Complementando-a e
abusando da bondade e da paciência de V. Exa., direi
que a emenda não tem, em si, relação alguma com a
transferência do Congresso para a nova Capital,
porque, pela Constituição é o Parlamento livre para
determinar funcione sua sede em qualquer ponto do
território nacional. A emenda visa apenas a organizar,
administrativamente, a vida da cidade, uma vez que,
nos têrmos do art. 4º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e da lei aprovada pelo
Congresso, a transferência far-se-á, fatalmente, no dia
21 de abril de 1960; portanto, não podíamos deixar de
organizar a vida administrativa da cidade. O
Congresso, entretanto, pode perfeitamente não ir para
Brasília. Agradeço a V. Exa. a gentileza da permissão
do aparte.
O SR. OTAVIO MANGABEIRA: – Eu é que
agradeço a V. Exa. o modo como honrou o meu
discurso com seu aparte esclarecedor.
Estou convencido de que a 21 de abril de
1960, irá, quando muito, para Brasília, o Sr.
Juscelino Kubitschek, de helicóptero. (Riso).
Vamos aguardar pelos fatos.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa.
outro breve aparte?

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com
prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não posso
garantir a V. Exa. que, em 21 de abril de 1960,
existam casas e apartamentos para as famílias de
todos os funcionários e parlamentares que serão
obrigados a permanecer em Brasília. Baseio-me, no
entanto, na palavra do Sr. Israel Pinheiro que
assume grande responsabilidade moral ao afirmar
que existirão, na futura Capital da República,
naquela data, residências suficientes para abrigar
todos os funcionários e parlamentares.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Pois então
vou contar outro episódio, a fim de que possa dar ao
Sr. Juscelino Kubitschek e aos seus companheiros
de jornada uma classificação de que, a meu ver, são
êles merecedores.
Um dia, o Estado Novo resolveu comemorar o
Cinqüentenário da República. Eu estava exilado em
Biarritz e senti-me indignado. Mas então os mesmos
homens que acabam com a República lhe festejam o
cinqüentenário?
Redigi um protesto e o mandei para o Brasil.
Esse protesto terminava assim:
«Eu prefiro saudar de outro modo – e o faço
em duas palavras, com que vou encerrar êste
protesto – o 15 de novembro. Invoco Silva Jardim, e
nêle recordo aos moços, tão cheios de maus
exemplos, uma expressão de civismo, que é o de
que mais estamos precisando; mas invoco sobretudo
o próprio Deodoro, para que, o quanto antes,
interpretando hoje, ainda mais do que ontem, os
sentimentos gerais do povo brasileiro, e restaurando
o Brasil na sua dignidade, no lugar que lhe cabe
entre as Nações, se proclame a República».
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Pois bem, por êste papel, um dito Tribunal de
Segurança, que ao tempo funcionava nesta linda
Capital, das mais formosas do mundo, processou-me
e acabou condenando-me, em ausência, a dois anos
de prisão.
Consultaram-me sôbre se queria indicar
advogado. Respondi que não; que aceitava, de bom
grado, o advogado ex-officio que o próprio Tribunal
designasse. Mas autorizei meus amigos a sugerirem ao
causídico que alegasse, em minha defesa perante o
Tribunal, a dirimente da idéia fixa. (Riso). Está escrito!
Não me ofendia; ou mesmo autorizava; porque
era tal a obstinação com que me opunha àquele
estado de coisas que eu próprio perguntava a mim
mesmo se estava ou não padecendo de alguma idéia
fixa.
Tenho, assim, autoridade, para dizer que o Sr.
Juscelino Kubitschek é um homem que padece de
idéia fixa.
Mais do que triplicou, em três anos, o meio
circulante no Brasil, quando assumiu o Govêrno em
pleno surto inflacionário, elevou, ou concorreu para
que se elevasse êle que eleva o custo da vida em
mais de cento por cento no curso dêsse período! A
Nação estremece por tôda a parte. Aparece o
fenômeno Jânio Quadros, do qual me ocuparei em
outro discurso no Senado. E êle está muito contente.
É incrível, inverossímel o caso da carne,
produto alimentício básico. Porventura houve algum
terremoto no Brasil? Houve alguma epidemia nas
boiadas?
Mas a Nação está sem carne, e dizem que
para o ano será pior. Ele aparece, três meses depois
numa fila; chega ao Palácio e diz: «Três dias para
acabar com isso»? Várias vêzes tem ido ao Rádio e
à Televisão e diz que vai congelar os preços e baixar
o custo de vida. Logo em seguida o custo de vida
aumenta.

Êsse homem vive empolgado por uma idéia
fixa. Quer fazer Brasília, quer fazer Três Marias,
quer fazer a Estrada Belém a Brasília. O mais –
perdoem-me a expressão – o mais que leve o
diabo!
Esta é em suma a situação brasileira e é como
o povo a interpreta; daí o grande perigo que hoje
estamos correndo no Brasil.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Dá-me V.
Exa. a honra de um aparte?
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com todo
o prazer. Já disse que inaugurei hoje outro
sistema de discurso: o do discurso para apartes.
Porque ajuste de contas é difícil fazer-se sem
aparte.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Venho
adotando até agora, como demonstração de
respeito a Vossa Excelência, a orientação de
interromper o menos possível o discurso do nobre
colega.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Exato! V.
Exa. é tão amável nos apartes aos seus colegas que
todos lhe reconhecem o modo bondoso com que
exerce as funções de Líder da Maioria. Pode dar-me
os apartes que quiser.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito
grato a V. Exa. É em respeito ao Senador Otávio
Mangabeira. Não se trata de simples cortesia
parlamentar, de cavalheirismo ou gentileza, mas
de homenagem sincera ao valor moral e cívico de
V. Exa., embora, com muito pesar para mim,
sempre divirja dos pontos de vista de Vossa
Excelência.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Quanto á
isto, faço as minhas restrições.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –
Mais uma bondade de V. Exa. Refere-se
o
eminente
colega
a
«idéia
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fixa» do Sr. Presidente da República e considera a
primeira e mais nociva, porque a mais constante, a da
mudança da Capital, a da construção de Brasília.
Permito-me recordar a V. Exa. que o Sr, Presidente
da República, promovendo a mudança da Capital e,
para tal fim, construindo Brasília, está apenas, dando
cumprimento – como, aliás, é do conhecimento de
Vossa Excelência – a uma lei votada pelo Congresso,
a qual teve início na Câmara, por um muito nobre,
patriótico e insuspeito Deputado, o Sr. Emivaldo
Caiado, eminente representante da Oposição.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Projeto a
que dei voto contrário.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Se fôsse
idéia fixa, não seria do Presidente da República, mas
do Congresso. Permita o nobre orador conclua meu
aparte, A estrada. Belém-Brasília, ela só, a meu ver,
servirá para exaltar o nome do Sr. Presidente da
República, não agora, em que os juízos são
apressados e apaixonados, mas perante a História,
por se tratar de um dos grandes serviços que Sua
Excelência vai prestar ao Brasil. Muito grato a V.
Exa. pela generosidade. Perdoe-me pelo extensivo
aparte.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não duvido
de que se trate de obras maravilhosas.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – A
respeito de Furnas e Três Marias, dispenso-me de
realçar o significado destas obras realmente
monumentais. Se são idéias fixas, bendito o
governante que as tem e pode construir BelémBrasília, Furnas e Três Marias!
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Muito grato
a V. Exa. pela bondade do seu aparte, a que vou
responder.

Ninguém contesta sejam obras magníficas,
mas, de modo como se estão realizando, o País
corre o risco de, antes de que se concluam passar
por crises tremendas. Esta, a questão. Ninguém
contesta que se deve fazer Brasília, Três Marcas, a
Estrada Belém-Brasília, mas não à custa de
emissões em jato. Sou um homem que fala com
grande isenção: mereço que o reconheçam, Disse
aqui que, em 1930, me manifestava pelo acôrdo
entre os Partidos, e repeti, em discurso:
consideremos que Minas e Rio Grande unidos e a
Paraíba constituem um gás, e o Catete e mais
Estados, outro gás. Estava de acôrdo em que êsses
dois gases se chocassem, se a retorta, dentro da
qual se realizaria a experiência, não fôsse o Brasil ou
o regime, porque o regime é que corre o risco de
voar, como voou, pelos ares.
É possível que dentro em breve volte a tratar
de choques de gases... O meu receio é que,
empolgado pela idéia fixa da grandeza das obras
que executa e da sua própria grandeza, o que, na
vaidade humana, é natural...
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mas que
representa a grandeza do Brasil.
O
SR.
OTÁVIO
MANGABEIRA:
–
Perfeitamente. Admito tôda essa grandeza; mas meu
receio é que enquanto a grandeza não se realiza, se
realize o descalabro para que marcha o Brasil.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Vou
apelar, mais uma vez, para a bondade de V. Exa.
pois creio que não foi compreendido o meu aparte.
O
SR.
OTAVIO
MANGABEIRA:
–
Compreendi-o muito bem.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Receio que
alguns colegas de Partido e da corrente de idéias de
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Vossa Excelência – parece-me – não o tenham
compreendido bem. O que quis dizer, e repito, é que
não se trata de idéia fixa; ainda que o fôsse, essa
não seria do Presidente da República e, sim em
última análise, o cumprimento de um dispositivo
constitucional. E uma ligeira argumentação porque a
luta entre nós é tão desigual...
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não
apoiado!
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...que sou
obrigado a fazer muito esfôrço para que meu
argumento chegue até V. Exa. e tente convence-lo.
V. Exa. inegavelmente, é homem de boa fé e grande
patriota; como todos nós, Vossa Excelência, só quer
o bem da Pátria, a felicidade do País. Referiu-se V.
Exa. as emissões; que se está emitindo para
Brasília, para Furnas e Três Marias, mas muito mais
se está emitindo, e acertadamente, para defender a
política do café. Tôda vez que se emite para uma
obra de sentido reprodutivo, econômico, como,
inegavelmente, são Furnas e Três Marias, a emissão
não tem sentido inflacionário...
O SR. MEM DE SÁ: – Tem; evidentemente.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...embora
o Senador Mem de Sá discorde. A emissão é
inflacionária
quando
para
cobrir
deficits
orçamentários.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Tenha
paciência, isso é elementar! V. Exa., grande
advogado, sabe muito bem que quem emprega
os recursos para fim reprodutivo, colhe o resultado
e elimina o papel-moeda, mas recorrer à
emissão...
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Depende
da utilização.

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – ...em obras
de longo curso, que não se sabe quando vão
produzir os efeitos desejados...
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Furnas e
Três Marias, que serão inauguradas em principio do
ano que vem, não são evidentemente obras de longo
prazo, e vão produzir efeitos quando começarem a
difundir energia elétrica para dois, três e quatro
Estados.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Paulo Afonso
está inaugurada há muito tempo e vai lentamente
produzindo eleitos. Fala V. Exa. no próximo ano. É o
nobre colega capaz de dizer o que vai acontecer no
Brasil no ano vindouro, como se os meses que
estamos vivendo não fôssem melindrosos?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É que V.
Exa. falou em obras a longo prazo, que não sabe
quando terminarão.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – A questão é
esta: quando os efeitos reprodutivos vierem, outros
efeitos, nocivos, já se terão produzido.
Sr. Presidente, não quero alongar-me. Estou
mais ou menos há uma hora falando; vou continuar
mais um pouco. Já disse que mudei de sistema,
porque ando profundamente alarmado com a
situação do País. Sou homem de idade avançada,
de larga experiência e que está disposto a dizer
tudo, tudo, tudo quanto me parecer a verdade,
agrade ou desagrade seja a quem fôr! Tenho sido
chamado Cassandra. Lembro-me de um homem a
quem considero o maior cidadão da sua época –
Winston Churchill. Li as suas memórias. Cassandra
era êle chamado na Inglaterra quando anunciava
que a política que o Govêrno inglês ia praticando
levaria o Império a ruína. Um dia escreveu
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êle palavras, que não reproduzo literalmente, mas
eram mais ou menos estas: nada mais doloroso para
um homem público do que advertir o seu país dos
desastres para que vai caminhando e não ver
atendidas as suas advertências.
Êle teve a grande fortuna e, ao mesmo tempo,
a desgraça, de, na hora da catástrofe, ainda estar
vivo e são para sustentar, quase só, o pêso da
Inglaterra. Não pôde impedir, no entanto, que o
Império desabasse.
O Senhor Assis Chateaubriand escreveu um
artigo – parece nas minhas águas, dizendo que um
Senador baiano, no Império, havia tido a mesma
posição que outro Senador baiano, na República,
estava hoje assumindo.
O Senador baiano do Império a que se referia
era o Barão de Cotegipe. Ora, Sr. Presidente, seria
um disparate prestar-me a qualquer confronto com o
Barão de Cotegipe...
O SR. MEM DE SÁ: – Não apoiado!
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – ...que foi
sem dúvida uma das maiores figuras do Segundo
Reinado, pode dizer-se: o gênio político do Segundo
Império.
Vale a pena contar, encerrando êste discurso,
e adiando para um terceiro – que será para quando
Deus quiser ou a saúde me permitir – o caso do
Barão de Cotegipe, porque é realmente comovente.
O discurso que proferiu é de 12 de maio de 1888. Êle
não era escravocrata; não seria hoje contra Três
Marias, Brasília ou a Estrada Belém-Brasília. Era
pela Abolição, porém feita sensatamente, a seu
modo. E acrescentou: – «Mas façam-na. O que vai
acontecer é isso.» – E anunciou as crises sôbre
crises em que entraria o Império, até cair.
Previu, entretanto, que eram crises para anos.
Disse: – «Eu não viverei até lá, mas os que fo-

rem mais moços, verão; se, porém, não o virem, se o
que estou dizendo desta tribuna não se realizar,
escrevam no meu túmulo» – «Aquêle que se
chamou, no século, Barão de Cotegipe – João
Maurício Wanderley – era um grande visionário». –
Morreu em fevereiro de 1889, poucos meses depois
do discurso. Poucos meses também após sua morte
morria o Império. Cotegipe não foi um grande
visionário; foi um grande vidente. Eu, que não sou
nada comparado a Cotegipe, peço a Deus me livre
de ser vidente, quando anuncio os dias terríveis por
que o Brasil vai passar; peço a Deus que seja eu
aquilo que êle não foi: um pobre visionário! (Muito
bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador é
vivamente cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – No Expediente lido no
início da presente sessão figurou o Subanexo
Orçamentário para 1960 nº 4.21, referente ao
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Os avulsos respectivos estão sendo
distribuídos aos Senhores Senadores.
Nessas condições, começará na próxima
sessão a correr o prazo para apresentação de
emendas a êsse subanexo perante a Mesa.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para
comunicação inadiável, o nobre Senador Afonso
Arinos.
O
SR.
AFONSO
ARINOS
(para
uma comunicação inadiável) (*): – Senhor
Presidente, apenas a condição, tão honrosa para
mim, de representante do Distrito Federal nesta
Casa, me impõe o dever de juntar algumas palavras
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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às que neste Plenário, foram proferidas pelo nobre
Senador Otávio Mangabeira, com referência ao
falecimento de Heitor Villa Lôbos.
O grande artista brasileiro nasceu nesta
Capital. Considero, assim, não será desarrazoado
que um representante da cidade, acrescente
algumas expressões de saudade e de recordação
àquelas que, como de hábito, tão comovida e tão
brilhantemente enunciou o grande orador baiano.
Sr. Presidente, no território das Artes não
literárias, se nós, brasileiros, tivéssemos, no
momento, que escolher para oferecer ao mundo
personalidades de categoria universal, entre as
poucas com que poderíamos contar para êsse
patriótico gesto figuraria o Maestro Villa Lôbos.
Podemos dizer que êle, com Cândido Portinari e
Oscar Niemeyer, representam um tríptico de glórias
mundiais da Arte Brasileira, fora do terreno da
Literatura.
Não tenho, Sr. Presidente, títulos nem
qualificação para manifestar-me convenientemente
sôbre a obra de Villa Lôbos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não
apoiado.
O SR. AFONSO ARINOS: – O pouco,
entretanto, que tenho aprendido nos livros dos
doutos a respeito da música brasileira, dessa música
que o grande poeta da fase parnasiana chamou, no
fecho de soneto célebre, «a flor amorosa de três
raças tristes»; o pouco, dizia, que contém a minha
informação sôbre a matéria, é, contudo, o suficiente
para que aquilate e manifeste, em nome do nosso
Partido, na sua Seção carioca, a perda irreparável
que sofreu o nosso patrimônio intelectual.
Villa
Lôbos,
na
sua
trajetória
permanentemente ascensional para a maturidade,
para a plenitude e para a glória, foi, também,
um
admirável
lidador
da
nossa
cultura,

visto que, com a sua larga experiência e os seus
dotes excepcionais, nunca deixou de se esmerar no
esfôrço de integrar no plano superior da arte musical,
no plano mais elevado da técnica musical, alguns
elementos
profundos,
aquela
contribuição
visceralmente brasileira que êle ia colhêr na nossa
fecunda e vigorosa música popular e também na
nossa psicologia coletiva.
De fato, lançando mão dos primores mais
elevados da técnica, Villa Lôbos conseguiu
transportar para o nível superior da música mundial
aquelas expressões, aquêles surtos, aquêles
sentimentos, aquelas tempestades e bonanças da
alma popular brasileira.
As suas famosas «Bacheanas», entretecidas,
desenhadas com a melodia das nossas cantigas; os
seus poemas sinfônicos, as suas obras especiais,
em que transfigurava e coloria, nas asas poderosas
da sua inspiração, os acalantos, as cantigas de roda,
os cantos de ninar, tôda essa doce, essa maviosa,
essa formosa maneira de sentir e de sofrer da nossa
gente.
Por outro lado, Sr. Presidente, a sua
dedicação integral, sem desvios nem recuos aos
objetivos superiores da sua arte; a entrega total que
fêz de si e de seu destino à música brasileira; e os
resultados admiráveis que colheu do seu esfôrço,
nos aplausos das platéias internacionais, fizeram de
Villa Lôbos um grande, um insuperável embaixador
da nossa cultura. (Apoiados).
Êle é, de certa maneira, embora mais idoso que
a geração a que me vou referir, produto do
«Movimento Modernista» que se iniciou em 1922, com
a famosa «Semana de Arte Moderna de São Paulo»,
êsse movimento que nos diversos territórios da cultura
– na literatura, na poesia, na crítica, na pintura, na
escultura, na música – não foi como então parecia,
Sr. Presidente, uma arremetida de um grupo
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de iconoclastas, mas, muito ao contrário, a
demonstração surpreendente, porque precoce, do
reconhecimento de um novo Brasil.
O que então se destruiu, o que então se
derrubou, o que então se demoliu, naquela cultura
arcaizante, improvisada e até certo ponto
cenográfica, era uma expressão decadente, porque
falsa, da nossa inteligência.
E não quero aqui colocar êste discurso ligeiro,
de homenagem, e inteiramente improvisado – longe
de mim essa idéia – como um eco de resposta às
nobres e severas palavras de Otávio Mangabeira;
mas, eu diria que a destruição da velha República, a
demolição daquelas instituições pouco adaptadas à
nossa psicologia e à nossa organização histórica,
ocorridas oito anos depois do movimento modernista,
não deixa de ser, até certo ponto, a conseqüência
final, o rebate final, a espuma da onda que se veio
quebrar nas praias da política.
O contacto da inteligência brasileira com essa
nova realidade, que a princípio se exprimiu no
terreno limitado das artes e da cultura, expandiu-se e
depois se aprofundou em uma espécie de meditação
sociológica e histórica do Brasil sôbre seu próprio
destino. E não terá sido, Sr. Presidente, essa tomada
de consciência uma das causas menores da terrível
transformação nacional que se iniciou em 1930?
Em muitos pontos, estou com o meu Mestre
Otávio Mangabeira; mas neste quero salientar a
inevitabilidade dessa derrota e dizer que nossa
geração, que fêz a revolução modernista em São
Paulo, da qual participei, nas suas manifestações
cariocas, foi de certa forma, a mesma que abalou os
alicerces da organização constitucional, e pelos
mesmos motivos.
Posteriormente,
–
quem
sabe?
–
poderei
vir
à
tribuna
estender-

me um pouco mais nesta ordem de considerações.
Passando a outro tópico, não quero deixar,
desta vez não como Senador carioca mas como
natural daquela terra que Francisco Otaviano de
Almeida chamou «a estrêla brilhante do Sul, a
formosa província de Minas», de manifestar
minha
consternação
e
saudade
pelo
desaparecimento, também ontem, daquele outro
grande brasileiro, o Ministro Alfredo Valadão, pela
sua trajetória na vida pública – congressista,
magistrado, professor e jurista – pela sua obra
intelectual de historiador, na qual fêz ressurgir,
em sua grande realização que é, com o modesto
título de «Campanha da Princesa», não a história
de uma cidade, mas de todo território social das
Minas Gerais.
O eminente jurista e grande historiador bem
mereceu de sua Província e de sua Pátria.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Pediria a V.
Exa. em nome do nobre Senador Caiado de Castro e
no meu próprio, consignasse que a palavra de
compunção e de saudade que ora está proferindo
com o brilho e a elevação de sempre, exprime o
sentimento da representação do Distrito Federal
nesta Casa.
O SR. MILTON CAMPOS: – Dá o nobre
orador um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Permita o nobre
Colega, antes, agradecer, muito desvanecido, aos
ilustres
colegas
de
representação
carioca,
Senadores Caiado de Castro e Gilberto Marinho, a
honrosa
delegação.
É,
portanto,
com
desvanecimento, que, em nome da representação
carioca, homenageio a memória de Villa Lôbos.
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Ouço o nobre Senador Milton Campos.
O SR. MILTON CAMPOS: – Acredito tenha
V. Exa. na homenagem prestada a Alfredo
Valadão, plena solidariedade da representação de
Minas Gerais, Estado natal também do ilustre
brasileiro desaparecido. Oriundo de tradicionais
troncos mineiros Alfredo Valadão firmou-se como
figura de alta expressão, quer pelo que realizou
nos domínios das letras jurídicas quer no terreno
da historiografia brasileira. Foi, sobretudo,
exemplo de admirável energia moral, devotamento
à causa pública e amor à cultura. V. Exa. citou
muito a propósito o seu grande livro «Campanha
da Princesa», quatro vastos volumes em que o
grande
historiador
teve
oportunidade
de
engrandecer seu torrão natal, através da análise
do seu passado. Salientemos também, sua
contribuição para as letras jurídicas. Sobretudo no
que diz respeito ao Direito Privado das Águas, até
o seu grande tratado «Direito Público das Àguas»,
podemos dizer, hoje que êle iluminou o assunto
com as luzes da sua inteligência e saber. Quero
emprestar minha solidariedade às palavras de V.
Exa., nesta homenagem tão justa ao grande
brasileiro nascido em Minas Gerais.
O SR. PAULO FERNANDES: – Dá o nobre
orador licença para um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer.
O SR. PAULO FERNANDES: – Associo-me à
homenagem ao Ministro Alfredo Valadão e permitome dizer que as palavras de V. Exa. interpretam,
com fidelidade, o pensamento de todo Senado. O
ilustre mineiro foi um exemplo e sua obra ficará como
mais uma demonstração da cultura mineira.

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite o nobre
orador um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não.
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Subscrevo,
nobre Senador, as expressões do ilustre
representante mineiro, Senador Milton Campos, com
relação à justa homenagem que se está prestando à
memória de Alfredo Valadão. Quero, também, em
nome do Partido Trabalhista Brasileiro, não só
exaltar a memória dêsse ilustre cidadão de Minas
Gerais, como a do grande maestro Villa Lôbos,
aquêle que soube dar, com sua alma de artista, ritmo
e harmonia à alma nacional.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente
mais uma vez me confesso sumamente desvanecido
com as intervenções tão notáveis dos eminentes
colegas.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Dá licença para
um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não podia
haver voz mais autorizada que a do ilustre Colega
para interpretar o sentimento do Senado nessa
homenagem ao insigne brasileiro, Ministro Alfredo
Valadão. Quero que as palavras de V. Exa. sejam,
também, as do meu Partido e as minhas. A Nação
presta, assim, através da comovida e notável oração
de Vossa Excelência a mais justa homenagem não
só a um dos maiores cultores do Direito, das nossas
letras históricas, como também a um varão da
República.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço,
profundamente, o aparte do nobre representante do
Espírito Santo.
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Vossa
Excelência nesta hora fala não apenas em seu nome
próprio, mas também interpretando o pensamento
unânime da Bancada da União Democrática
Nacional.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço ao meu
nobre Líder a delegação que acaba de me dar. Sr.
Presidente, ao concluir, direi apenas algumas
palavras mais sôbre o eminente Ministro Alfredo
Valadão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa.
dá licença para um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Manifesto a V. Exa. a solidariedade do Partido
Social Democrático, no admirável preito que
presta à memória de Alfredo Valadão, que
conheci através do espírito brilhante e das
relações cordiais que me ligam a seu filho, o
Ilustre Professor Haroldo Valadão, de quem tive a
melhor das impressões e a manifestação
permanente do mestre na Faculdade de Direito
da Universidade do Brasil, na Cátedra do Direito
Internacional Privado. V. Exa. interpreta neste
momento não apenas o seu pensamento, mas de
todo o Senado.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
agradeço também a honrosa intervenção do Líder do
Partido Social Democrático, meu prezado amigo
Senador Jefferson de Aguiar.
Sr. Presidente, Alfredo Valadão como
bem recordava Milton Campos há pouco, era
oriundo de troncos tradicionais da cidade que êle

imortalizou em sua obra; mas precisamos saber o
que é aquela cidade no conjunto da formação social
de Minas Gerais, para bem entendermos a eclosão
daquela verdadeira flor de cultura que foi Alfredo
Valadão. No Sul de Minas, Campanha da Princesa,
São Gonçalo de Sapucaí e outros centros constituem
um caso talvez singular na civilização mineira porque
é um ponto de convergência de duas grandes fases
de nossa vida: a exploração do ouro, na Colônia, e a
cultura do café, na República.
Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que a velha zona
mineira do ouro decaiu depois que começou a surgir
a cultura do café e a civilização agrícola da minha
terra. No entanto, o Sul de Minas, nesta zona passou
a constituir como que uma permanência, uma
transferência uma continuação da velha cultura
colonial. Se V. Exa., algum dia der a essa zona a
honra de sua presença, verá que Campanha da
Princesa e São Gonçalo de Sapucaí, reclinadas nas
largas extensões de seus cafèzais, guardam,
entretanto, aquela grandeza em densidade e beleza
barroca das cidades da zona mineira.
Campanha da Princesa foi criada juntamente com
Barbacena – Vila – pelo Visconde de Barbacena nos fins
do Século XVIII, se não me engano em 1792; e então
passou a ser um centro de grande vitalidade intelectual.
Daquela região partiram Bárbara Heliodora e Alvarenga
Peixoto; dali partiu a República, na sua manifestação
provincial mineira; dali surgiram homens eminentíssimos,
que em tôda a História de nosso regime deram o tom e a
voz de Minas no Senado Federal.
Alfredo Valadão, antigo Professor de Direito
na Faculdade de Ouro Preto, onde, creio, não
tenho certeza, sucedeu meu pai, um dos
fundadores da Faculdade; Alfredo Valadão,
Ministro do Tribunal de Contas; Deputado Federal,
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mas sobretudo Alfredo Valadão escritor e
historiador, que vimos há poucas semanas, com
mais de oitenta anos de idade, proferindo
admirável e juvenil conferência na cátedra do
Instituto Histórico. Seu ensaio sôbre Bernardo
Pereira de Vasconcelos, nume tutelar de todos os
homens públicos mineiros é uma das páginas
mais persuasivas e mais vigorosas de nossa
Historiografia Política.
É êsse grande homem de bem, combativo,
honrado, bravo, que aqui venho relembrar em nome
da minha terra e, já agora, com o apoio para mim tão
desvanecedor, dessa outra ilustre figura de Minas
Gerais, que é Milton Campos.
O SR. MILTON CAMPOS: – Muito obrigado a
Vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente,
peço a V. Exa., caso seja regimental e ouvidos
nossos companheiros, faça constar da Ata dos
trabalhos de hoje, o voto de reverência e de pesar
do Senado da República pelo desaparecimento
simultâneo das duas altas expressões de nossa
vida cívica e de nossa vida intelectual. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa lamenta não
poder deferir o requerimento do nobre Senador
Afonso Arinos. O Regimento Interno não permite
votos de pesar, a não ser nos casos que enumera.
Os discursos do nobre Senador Otávio
Mangabeira e do nobre Senador Afonso Arinos, que
falou em nome do Senado da República, significam o
profundo pesar do Senado.
O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa, associa-se
ao pesar do Senado pelo desaparecimento de Heitor
VilIas Lôbos e Alfredo Valadão, grandes figuras
brasileiras.

O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Moura Andrade, para uma comunicação inadiável.
O SR. MOURA ANDRADE (para uma
comunicação inadiável) (*): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, seria desnecessário a esta
altura, a minha palavra, em nome da Maioria, sôbre a
empolgante figura de artista que acaba de
desaparecer: Heitor Villa Lôbos.
Coube-me entretanto, essa delegação, e,
comovido, eu a cumpro como brasileiro, porque na
morte dêsse grande artista, perde não apenas a
nossa Pátria, mas o mundo, uma das maiores
inspirações humanas, no campo da Música.
Villa Lôbos foi um estranho compositor; parecia
estar permanentemente insatisfeito e procurava,
principalmente, adivinhar os instintos da terra, para
traduzi-los em harmonias. Às vezes, a sua arte era
violenta como o estranho dos elementos ou a rebelião
das almas dolorida como o grito dos corpos tombados;
outras vêzes, suave, simples e bela como uma gôta de
orvalho caída sôbre a pétala de uma flor, na
madrugada. Realmente foi um extraordinário
compositor. Ultrapassou a História da Música brasileira,
penetrou e passou a pertencer à Música do Mundo.
Sr. Presidente, certas árias de Villa Lôbos são
tão puras, tão imaculadas e tão comoventes que eu
poderia dizer que êle as compõs descrevendo uma
criança, de mãos postas, murmurando uma oração.
Nada tão belo, tão extraordinário!
Dentro
da
arte
moderna
soube
ser permanentemente fiel à verdade da
Música. Não a deformou, não a martirizou;
era um martirizado ao compô-la; mas martiri__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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zado, compunha defendendo-a de tôdas as
deformações e impedindo se apresentasse amanhã
tocada da impureza daqueles que macularam a
própria inspiração.
Sr. Presidente, seja-me permitido encerrar
estas breves palavras augurando, neste instante
de saudade, no momento em que Villa Lôbos entra
para a imensa noite da Imortalidade, que os
astros, em seus raios de luz, tomem a forma de
uma pauta encantada, onde o artista magistral
possa escrever o hino da sua paz e da sua glória,
o hino que a sua alma queria para si próprio – êle
que nos deixou páginas gloriosas que tanto
ressaltaram e projetaram o nome do Brasil no
concêrto do mundo!
Morre em Villa Lôbos, o grande cantor
musical do Brasil do nosso século, o compositor
que deixou em cada nota o sentido de um rumo
para a grandeza da Pátria, em cada acorde um
sentimento, uma lembrança, uma saudade, e,
principalmente, compôs para a alma Brasileira o
hino magnífico através do qual o Brasil se
apresenta, com os seus músicos de todos os
tempos, como o eleito por Deus para o berço de
um dos maiores gênios. Quis Deus todo poderoso
que nascesse da nossa raça e luzisse a sua arte,
pelo mundo, nestas horas de tanta confusão de
sentimentos e tanta contradição, um dos numes
tutelares da Música. A Pátria agradece à
Providência Divina o ter-lhe permitido possuir
êsse gênio imortal, ao mesmo tempo que se
debruça lamentando o haja levado tão cedo. Na
certeza estamos, porém, de que a obra de Villa
Lôbos fora realizada, estava completa. O que êle
tinha que prestar ao mundo da arte, prestado
estava.
Reúno, portanto, às magníficas expressões do
nobre Senador baiano ao iniciar o seu esplêndido
discurso e a brilhante oração do nobre Senador
carioca, estas modestas palavras em nome da Maioria,

nesta homenagem comovida que o Senado da
República presta ao homem que traduziu na sua música
a revolta dos elementos, e o fervor do sangue brasileiro,
transformando-a em encantamento e eternizando o
nome do Brasil no mundo musical. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Primeiro
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 435, DE 1959
Dispensa de interstício
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 51, de 1959, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Taciano de Mello.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto a que se
refere o requerimento, será incluído na Ordem do Dia
da próxima sessão.
Sobre a mesa, outro requerimento que vai ser
lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 436, DE 1959
Dispensa de interstício
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de Interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 121, de 1959, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Daniel Krieger.

– 578 –
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
Os Senhores Senadores que a aprovam,
deliberação do Plenário, o projeto entrará na Ordem queiram permanecer sentados. (Pausa).
do Dia da próxima sessão.
Está aprovada.
Sôbre a mesa outro requerimento, que vai ser
É seguinte a Redação Final aprovada, que vai
lido pelo Senhor Primeiro Secretário.
à Câmara dos Deputados:
É lido o seguinte:
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima
REQUERIMENTO
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
Nº 437, DE 1959
financeiro de 1960. Anexo 4 – Poder Executivo –
Subanexo 4.10 – Superintendência do Plano de
Urgência
Valorização Econômica da Região Fronteira
Sudoeste do País.
Nos têrmos do artigo 330, letra c, do
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
Regimento Interno, requeremos urgência para o
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959, que dispõe
Financiamento.
sôbre as pensões militares.
3.1.19 – Valorização Econômica da Região
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
Fronteira
Sudoeste do País (Lei nº 2.976 de 28 de
1959. – Jefferson de Aguiar, pelo Líder do P.S.D. –
novembro
de 1956).
João Villasbôas. – Argermiro de Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
1 – Para instalação e funcionamento da
Regimento, o requerimento será votado no final da Superintendência.
Ordem do Dia.
Onde se diz: Cr$ 25.000.000,00.
Passa-se à:
Diga-se: Cr$ 50.000.000,00.
3.0 – Energia.
ORDEM DO DIA
12: Mato Grosso.
2 – Para ampliação e melhoramentos dos
Discussão única da Redação Final das
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 serviços de energia elétrica de Corumbá, a cargo do
(nº 350, de 1959, da Câmara), que estima a Receita e Ministério da Agricultura (D.N.P.M.).
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960, na parte referente à Superintendência do
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00.
Plano de Valorização Econômica da Fronteira
3 – Para ampliação e melhoramentos dos
Sudoeste do País (Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.10) – serviços de energia elétrica de Aquidauana, a cargo
redação oferecida pela Comissão de Finanças em seu do Ministério da Agricultura (D.N.P.M.).
Parecer nº 731, de 1959.
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
4 – Para melhoramentos nos serviços de luz
Redação Final.
elétrica
na cidade de Dourados, a cargo do Ministério
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
da
Agricultura
(D.N.P.M.).
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Onde
se
diz: Cr$ 3.000.000,00.
Está encerrada.
Diga-se:
Cr$
10.000.000,00.
Em votação.
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5 – Para melhoria dos serviços de luz elétrica
dos seguintes Municípios:
1 – Maracaju.
Onde se diz: Cr$ 1.500.000,00.
Diga-se: Cr$ 2.400.000,00.
2 – Bela Vista.
Onde se diz:
Cr$ 1.500.000,00.
Diga-se: Cr$ 2.400.000,00.
16 – Paraná.
1 – Para ampliação da Usina Hidrelétrica de
Toledo.
Onde se diz: Cr$ 15.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 20.000.000,00.
2 – Para a construção da Usina Hidrelétrica
em Francisco Beltrão, para suprir de luz e fôrça os
seguintes Municípios: Pato Branco, Capanema,
Barracão e Santo Cristo.
Onde se diz: Cr$ 30.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 43.500.000,00.
22 – Rio Grande do Sul.
2 – Para ampliação e reforma do Serviço de
energia elétrica no Município de Ijui, a cargo do
Ministério da Agricultura.
Onde se diz: Cr$ 7.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 9.000.000,00.
3 – Para linhas de transmissão de Palmeiras
das Missões Chapada – Rodeio Bonito, a cargo do
Ministério da Agricultura (D. N. P. M.).
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 8.000.000,00.
4 – Melhoramento da rêde elétrica e serviços
complementares
nos
seguintes
Municípios:
Horizontina, Santa Rosa e Sarandí, a cargo do
Ministério da Agricultuda (D. N. P. M.).
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00
Diga-se: Cr$ 8.000.000,00.
6 – Para a construção da Hidrelétrica
Municipal de São Francisco de Assis, a cargo do
Ministério da Agricultura (D. N. P. M.).
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 7.000.000,00.
24 – Santa Catarina.
1 – Para as obras da Usina de Santa
Cruz, Município de Campos Novos, inclusive
linhas de transmissão para atender aos Municí-

pios de Campos Novos, Piratuba, Capinzal,
Joaçaba, Herval d'Oeste, Tangará, Videira e
Caçador, a cargo do Ministério da Agricultura
(D.N.P.M.)
Onde se diz: Cr$ 14.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 17.000.000,00
e acrescentem-se os Municípios de Ponte
Serrada, Seara e Palmitos.
Inclua-se:
Para obras da Usina de Ferradura, no Rio
das Flores, Município de São Miguel do Oeste,
inclusive linha de transmissão a cargo do
Ministério da Agricultura (D.N.P.M.), podendo ser
em convênio com a Prefeitura – Cr$
2.000.000,00.
4.0 – Transportes e Comunicações.
4.2 – Transporte Rodoviário.
24 – Santa Catarina.
4 – Reconstrução da rodovia Itapiranga e São
João – Cristo Rei, a cargo do Ministério da Viação
(D.N.E.R.)
Onde se diz: Cr$ 3.000.000,00.
Diga-se: Cr$ 4.000.000,00.
Inclua-se:
6 – Rodovia São Carlos – Saudade – Pinhal –
Campo Eré, a cargo do Ministério da Viação
(D.N.E.R.) – Cr$ 1.000.000,00.
7 – Estrada Passarinhos – Palmitos – Cunha
Porã – Maravilhas, a cargo do Ministério da Viação
(D.N.E.R.) – Cruzeiros 1.000.000,00.
8 – Estrada Ponte Serrada – Formal dos
Guedes – Xanxeré, a cargo do Ministério da Viação
(D.N.E.R.) – Cr$ 1.000.000,00.
9 – Estrada Xapecó – Xaxim, a cargo do
Ministério
da
Viação
(D.N.E.R.)
–
Cr$
1.000.000,00.
4.6 – Transporte Aéreo.
24 – Santa Catarina.
3 – Complementação das obras de ampliação
da pista do aeroporto de Concórdia – Cr$
1.000.000,00.
4 – Obras de ampliação da pista do aeroporto
de Joaçaba – Cr$ 200.000,00.
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5 – Construção da pista do aeroporto de
Campos Novos – Cruzeiros 800.000,00.
4.7 – Linhas Telegráficas.
24 – Santa Catarina.
Inclua-se:
1 – Para instalação da linha telegráfica
Capinzal – Uruguai (distrito de Piratuba), a cargo do
Ministério da Viação (D.C.T.) – Cr$ 1.000.000,00.
2 – Para construção do prédio dos Correios e
Telégrafos de Pôrto União – Cr$ 1.000.000,00.
6.0 – Saúde.
6.1 – Serviços básicos de Saneamento e
urbanismo.
a) Abastecimento dágua.
22 – Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
7 – Saneamento e urbanização do Riacho, na
cidade de Alegrete – Cr$ 2.000.000,00.
24 – Santa Catarina.
1 – Rêde de abastecimento dágua das cidades
de:
Inclua-se:
6 – Pôrto União – Cruzeiros 1.000.000,00.
6.2 – Assistência Médico-Sanitária.
a) Hospitais e Maternidades.
22 – Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
5 – Hospital Santo Antônio – Roque Gonzalez
– Cêrro Largo – Cr$ 1.000.000,00.
6 – Sociedade União Progresso, mantenedora
do Hospital N. Nicolau – S. Luis Gonzaga – Cr$
1.000.000,00.
7 – Para Serviço de Pronto Socorro nos
Hospitais de Caridade:
1 – Rosário do Sul ..........................
2 – Quaraí .......................................
3 – São Francisco de Assis ............
4 – Uruguaiana ...............................
5 – Itaqui .........................................
6 – Tupaceretã ................................

Cr$
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.000.000,00

24 – Santa Catarina.
Inclua-se:
7 – Hospital Beneficente São José de Caibi,
Palmitos – Cruzeiros 400.000,00.
8 – Hospital São Domingos de Caibi, Palmitos
– Cr$ 300.000,00.
9 – Santa Casa Rural do Instituto de
Assistência e Educação, de São João, Itapiranga –
Cruzeiros 500.000,00.
10 – Hospital São Braz – Pôrto União – Cr$
300.000,00.
7.0 – Desenvolvimento Cultural
7.1 – Ensino Técnico-profissional.
22 – Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
8 – Para instalação de uma Escola de
Iniciação Agrícola em São Luís Gonzaga, em
convênio com a Prefeitura – Cr$ 4.500.000,00.
9 – Escolas Profissionais em Quaraí e São
Francisco de Assis, sendo Cr$ 1.000.000,00 para
cada uma – Cr$ 2.000.000,00.
24 – Santa Catarina.
Inclua-se:
2 – Instituto São Carlos São Carlos – Cr$
500.000,00.
3 – Escola de Iniciação Agrícola de Pôrto
União – Cruzeiros 600.000,00.
4 – Aprendizado Agrícola de Pôrto União – Cr$
400.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto volta à
Câmara dos Deputados. Designo o nobre
Senador Daniel Krieger para acompanhar as
emendas do Senado na outra Casa do
Congresso.
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 15, de 1959 (de autoria do Senador
Gilberto Marinho), que dispõe sôbre o aproveitamento
dos servidores públicos civis da União e das
autarquias federais transferidos de carreiras que,
posteriormente, foram beneficiados por leis especiais,
tendo Pareceres Contrários, sob números 647
a 649, de 1959, das Comissões: de Constitui-

– 581 –
ção e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 438, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra
b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei do Senado nº 15, de
1959, a fim de ser feita na sessão de 27 do
corrente.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão
do Plenário, o projeto sai da Ordem do Dia, para ser
incluído na pauta da sessão do próximo dia 27.
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 16, de 1959, de autoria do Sr. Senador
Saulo Ramos, que retifica, sem ânus, a Lei nº
3.487, de 10 de dezembro de 1958, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1959, tendo Pareceres
Favoráveis, sob números 712 e 713, de 1959, das
Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado em primeira
discussão:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 16 DE 1959
Retifica, sem ônus, a Lei nº 3.487 de 10 de
dezembro de 1958, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de 1959.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É feita sem ônus para a União, a
seguinte retificação na Lei nº 3.487, de 10 de
dezembro de 1958.
4.14 – Ministério da Educação e Cultura –
Adendo C.
Cooperação financeira da União, para obras e
equipamentos com a educação primária, mediante
convênio com Municípios e entidades privadas nas
seguintes Unidades da Federação:
24 – Santa Catarina.
Onde se lê: Ginásio Municipal – São José
Batista – Campos Novos – Cr$ 100.000,00 – Leia-se:
Ginásio Municipal São João Batista – Campos Novos
– Cruzeiros 100.000,00 (pág. 402).
Art. 2º – Revogadas as disposições em contrário,
esta lei entrará em vigor à data da sua publicação.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto será incluído
na Ordem do Dia, oportunamente, para sua segunda
discussão.
Em votação o Requerimento nº 437, de
urgência, lido no final da hora do Expediente.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento será
incluído na terceira sessão ordinária que se seguir a
esta.

– 582 –
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
primeiro orador inscrito para esta oportunidade.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
fui procurado, ontem, por uma delegação de
operários do Estado de São Paulo, que me fez
entrega de representação ao Senado com mais de
oitocentas assinaturas. Curioso é que os seus
signatários fizeram questão de colocar seus números
de matrícula no Sindicato e o local de trabalho, para
dar maior autenticidade ao documento.
Trata-se do Sindicato dos Empregados na
Administração dos Serviços Portuários de Santos,
pedindo urgência para a votação da Lei Orgânica da
Previdência Social e da Lei sobre Direito de Greve,
dois projetos que se encontram nesta Casa do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, ás vezes posso parecer
impertinente por estar transmitindo continuadamente
solicitações das classes operárias. No particular,
entretanto, não me posso furtar ao dever de veiculálas, uma vez que se trata de pedido de uma
poderosa classe. Faço-o, como representante do
Partido Trabalhista Brasileiro, não para forçar os
Colegas a darem parecer imediatamente, mas
exclusivamente para salientar o desejo dos
trabalhadores. Sei que as Comissões necessitam de
tempo para opinar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
É de assinalar, com relação ao projeto de greve,
que tem substitutivos de minha autoria, dos
nobres Senadores Attilio Vivacqua e Caia__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

do de Castro, que a matéria se encontra na
Comissão
de
Legislação
Social
tão
brilhantemente dirigida por Vossa Excelência; e
que o Senador Souza Naves pediu vista para dar
parecer na sessão subseqüente, que se realizaria
hoje. Sua Excelência, no entanto, disse-me não
estar pronto o seu voto. Todos os Senadores têm
recebido, como eu, apelos de sindicatos e mais
órgãos de classe no sentido de que a votação da
matéria seja retardada até que se realize o
Congresso marcado para o próximo dia 20. Por
conseguinte, o pedido entregue a Vossa
Excelência poderá ser endereçado, nessa
oportunidade, ao nobre Senador Souza Naves, se
a solicitação das Confederações não surtir o
efeito desejado pelos operários, que é a
apreciação da matéria pelo Congresso a instalarse no dia 20 dêste mês.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Também recebi, Sr.
Presidente, vários telegramas nesse sentido e
pretendia prestar informação idêntica à do nobre
Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Antecipei,
apenas, o pensamento de Vossa Excelência.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Os próprios
operários,
através
das
Federações
e
Confederações, solicitaram o adiamento da
votação do projeto que regula o direito de greve e
do que se refere à Lei Orgânica da Previdência
Social. Este último se encontra na Comissão de
Finanças, aguardando parecer, e acredito que até
dezembro próximo a votação de ambas as
proposições esteja concluída.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais,
lerei o requerimento que tenho em mãos, assinado
pela direção do Sindicato e mais 827 assinaturas de
operários que exercem suas atividades no Pôrto de
Santos.
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Santos, 9 de novembro de 1959.
Excelentíssimo Senhor
Senador Lima Teixeira.
Senado Federal
Rio de Janeiro – DF.
1. Os abaixo-assinados, cidadãos vinculados
ao serviço do Pôrto de Santos, data vênia, vêm à
presença de V. Exa. solicitar sejam aprovados pelo
Parlamento Nacional os projetos de lei que
regulamentam o «Direito de Greve» e a «Lei
Orgânica da Previdência Social».
2. O Direito de Greve deverá ser aprovado de
conformidade com o substitutivo Rogê Ferreira,
membro da então Comissão de Legislação Social da
Câmara Federal, com as emendas apresentadas
pela I Convenção Inter-Sindical Nacional, realizada
em março de 1958, no Rio de Janeiro.
3. A Lei Orgânica da Previdência Social
deverá ser aprovada, inclusive com o monopólio
estatal do seguro, fonte financeira para o
atendimento de todo o sistema providencial contido
na citada lei.
4. Na certeza de que os Legisladores, eleitos
pelos votos sagrados do povo, cuja maioria
esmagadora é a classe operária, saberão, desta vez,
atender aos legítimos reclamos e reivindicações dos
trabalhadores, colocamo-nos, aproveitando a
oportunidade, como sentinelas vigilantes das
instituições democráticas e renovamos nossa fé
inabalável no Poder Legislativo de nossa Pátria.
Respeitosas Saudações. – Oswaldo Lourenço.
– M. Amaral Júnior. – José de Castro Pereira. –
Waldemar Oliveira. – Felipe Souto Júnior.
Seguem-se 827 assinaturas.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para dar cumprimento à incumbência que recebi
do nobre Líder de minha Bancada para, em meu
nome e no do Partido Trabalhista Brasileiro,
associar-me às homenagens hoje prestadas nesta

Casa, ao maestro Villa Lôbos e ao eminente jurista
Alfredo Valadão, ontem falecidos.
Faço minhas as palavras proferidas pelos
nobres Senadores Otávio Mangabeira e Moura
Andrade. Traduzem o sentimento do Senado da
República pela grande perda que acabamos de
sofrer.
Villa Lôbos, com sua música, deu,
inegàvelmente, grande prestígio ao Brasil, sobretudo
pela propaganda que ela fez de nossa Pátria no
estrangeiro.
Alfredo Valadão, eminente jurista, prestou
assinalados serviços ao nosso País.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que
desejava proferir, nesta oportunidade, expressando,
ainda esta vez, a esperança de que a aprovação dos
projetos de lei Orgânica da Previdência Social e do
Direito de Greve não ultrapasse, nesta Casa, a
presente sessão legislativa. (Muito bem!)
Durante o discurso do Senhor Lima Teixeira, o
Senhor Filinto Müller deixa a cadeira da Presidência,
assumindo a o Senhor Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Sendo evidente a falta
de número no Plenário, para continuação dos
trabalhos, vou encerrar a sessão.
Convoco os Srs. Senadores para uma
sessão extraordinária, hoje, às 21 horas, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959,
na Câmara dos Deputados), que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Anexo nº 4 – Subanexo 4.15 – Poder
Executivo – Ministério da Fazenda, tendo
pareceres, da Comissão de Finanças, favoráveis ao
projeto, às Emendas de ns. 1 a 26, 51 e 52
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e oferecendo novas Emendas de números 27 CF a
50 CF.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 51, de 1959 (número 2.439, de 1957, na
Câmara que autoriza o Poder Executivo a concluir a
pavimentação de trecho da Rodovia BR-71 do Plano
Rodoviário Nacional autorizado pela Lei número
1.680 de 1º de outubro de 1952 (incluído em Ordem
do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida em sessão anterior, a requerimento do
Senhor Senador Taciano de Mello), tendo Pareceres
Favoráveis (ns. 743 a 745, de 1959) das Comissões
– de Constituição e Justiça – de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas e – de Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 121, de 1959 (número 3.383, de 1957 na
Câmara dos Deputados), que concede auxílio
especial de Cr$ 100.000,00 à Casa do Universitário
Católico, de Santa Maria, Rio Grande do Sul
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa
de interstício, concedida na sessão anterior, a re-

querimento do Sr. Senador Daniel Krieger) tendo
Pareceres Favoráveis sob ns. 739 a 741, de 1959,
das Comissões: de Constituição e Justiça; de
Educação e Cultura; e de Finanças.
4 – Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 25, de 1956 (de autoria do Senador
Mendonça Clark), que dispõe sobre pagamento de
auxílios e subvenções (aprovado em primeira
discussão em 9 do mês em curso), tendo Pareceres
Favoráveis sob números 650 a 653 de 1959 das
Comissões: de Constituição e Justiça; de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de
Segurança Nacional e de Finanças.
5 – DIscussão única do parecer da Comissão
de Economia sobre a Mensagem nº 207, de 1959,
pela qual o Sr. Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Sr. Antônio Pereira Diniz para
membro do Conselho Nacional de Economia.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 40
minutos.

170ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.

Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Uno de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (61).
O SR PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 61 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Mathias Olympio, 1º Suplente, procede à
leitura da Ata da sendo anterior que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Da Câmara dos Deputados, sob ns. 143 e 139,
encaminhando autógrafos dos seguintes:

– 586 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 1959
Fixa a Despesa e estima a Receita da União,
para o exercício de 1980 – Anexo 4 –
Poder Executivo – Subanexo 4.17 – Ministério da
Marinha.
À Comissão de Finanças.

GOVÊRNO DO ESTADO DE S. PAULO
Lima.

Brigadeiro-do-Ar Eng. – José Vicente de Faria
MINISTÉRIO DA GUERRA.

Tenente-Coronel-Aviador – Paulo de Abreu
Coutinho.
MINISTÉRIO DA MARINHA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 67, DE 1959

Tenente-Coronel-Aviador – Nelson Dias de
Souza Mendes.
Major-Aviador – Alexandre Ney de Oliveira
Lima Teles.
Fixa a Despesa e estima a Receita da União
Major-Aviador – Celso Vinícius de Araújo
para o exercício de 1960.
Pinto.
Anexo 1 – Receita
Major-Aviador – Walter Pontes de Faria.
À Comissão de Finanças.
Avisos
Do Sr. Ministro da Aeronáutica, sob nº 637,
encaminhando
informações
solicitadas
pelo
Requerimento nº 339, de 1959, do Sr. Senador João
Villasbôas, nos seguintes têrmos:
Aviso nº 637-20M2.
Em 16 de novembro de 1959.
Senhor Primeiro Secretário:
Pelo Ofício nº 601, de 30 de setembro de
1959, V. Exa. solicitou o pronunciamento dêste
Ministério a respeito do Requerimento nº 339, de
1959, do Sr. Senador João Villasbôas, que solicita
informações relativas aos postos e cargos dos
oficiais do Ministério da Aeronáutica que
desempenham cargos ou funções civis.
2. Sôbre o assunto, tenho a honra de prestar a
V. Exa. os esclarecimentos solicitados, obedecendo
a ordem dos quesitos formulados:
1º – "Quais os oficiais da ativa da
Aeronáutica, que se encontram no desempenho
de cargos ou funções civis e daqueles
considerados por ato do Govêrno como de
caráter ou interêsse militar".
Resposta: – Os oficiais que se encontram à
disposição de órgãos estranhos ao Ministério da
Aeronáutica são:

SERVIÇO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DO
EXÉRCITO
Capitão-Aviador – Daniel Cruz da Costa.
Capitão-Aviador – Teófilo de Aquino Prado.
1º Tenente-Aviador – José Teófilo Rodrigues
de Aquino.
À DISPOSIÇÃO DO GOVÊRNO DO ESTADO DO
PARANÁ
1º Tenente Especialista em Fotografia –
Sydney José Sampaio.
À DISPOSIÇÃO DO GOVÊRNO DO ESTADO DE S.
PAULO
Major-Aviador – Clóvis Pavan.
A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
S. PAULO
Tenente-Coronel-Aviador
–
Amilcar
da
Fonseca Lima – função considerada de caráter
militar.
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Capitão-Aviador – Oswaldo de Matos.
MINISTÉRIO DO TRABALHO INDÚSTRIA E
COMÈRCIO
1º Tenente Intendente – Hélio Darcy Saibel.

– 587 –
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
(Serviço de Meteorologia)
Coronel-Aviador – João Luiz Vieira Maldonado
– de acôrdo com o Decreto 41.091, de 22 de janeiro
de 1958.
À DISPOSIÇÃO DA PETROBRÁS
Major Intendente – Rui Quirino Simões.
À DISPOSIÇÃO DA COFAP
Capitão Intendente – Eduardo Rui Barbosa.
1º Tenente Intendente – Francisco Augusto de
Albuquerque.
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO
PETRÓLEO
Major-Brigadeiro – Henrique Fleiuss.
COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO S. FRANCISCO
Tenente-Coronel-Aviador – Umberto Luz de
Aguiar. – Função considerada de caráter militar pela
Portaria Ministerial 197 CM-1, de 7 de novembro de
1951. Êste militar foi transferido para a Reserva, no
posto de Coronel, conforme o Decreto de 21 de
setembro de 1959, publicado no "Diário Oficial" de 24
do mesmo mês.
FUNDAÇÃO BRASIL-CENTRAL
Major Intendente – Paulo Moura.
MEMBRO DA COMISSÃO TÉCNICA DE RÁDIO
(Sem prejuízo de suas funções neste Ministério)
Tenente-Coronel
Especialista
em
Comunicações – Josemar da Costa Valim.
Observações:
a)
Tôdas
as
funções
acima
são
consideradas de caráter militar, de acôrdo com

– Decreto 30.955, de 7-5-52.
– Decreto 23.227, de 27-9-54.
– Decreto 39.262, de 20 5-56.
– Decreto 43.091, de 22-1-58.
– Decreto 44.237, de 11-7-58.
FUNÇÕES ELETIVAS
Major-Aviador – Marcos Valentim Lugão.
Major-Médico – Wilson Fadul.
Capitão-Aviador – Walthon de Andrade
Goulart.
Capitão-Aviador – Zairo Diógenes Mala.
1º Tenente-Aviador – Aymoré dos Santos
Matos.
1º Tenente-Aviador – Fernando Brugmann
Viegas de Amorim.
1º Tenente Aviador – Hélio Pinto de Azeredo.
1º Tenente de Infantaria de Guarda – Luiz
Gonzaga del Nero.
2º Quesito – "Quais os oficiais da Aeronáutica,
da reserva ou reformados, que se encontram no
exercício de cargos ou funções civis e daqueles
considerados por ato do Govêrno como de caráter ou
interêsse militar".
Resposta – Êste Ministério não possui
elemento para atender à questão, em face da
ausência da regulamentação que obrigue o
militar, na Reserva ou Reformado, a informar à
Repartição quanto às suas atividades no âmbito
civil.
3º Quesito –. "Quais as patentes dos
militares referidos nos dois itens anteriores e
quais os cargos ou funções que estão
desempenhando".
Resposta – Questão atendida no item 1º.
4º Quesito – "Se êsses militares estão
percebendo os seus vencimentos integrais da
ativa ou da inatividade ou apenas parte dos
vencimentos e qual seja esta em relação a cada
um dêles".
Resposta – a) De acôrdo com o inciso VII, do
art. 20 do Código de Vencimentos e Vantagens dos
Militares (Lei nº 1.516, de 20-1-51) percebem
vencimentos e vantagens integrais, por haverem
sido suas funções consideradas de interêsse
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militar e terem optado pelos respectivos vencimentos
do pôsto, os seguintes militares:
Major-Brigadeiro – Henrique Fleiuss.
Coronel-Aviador
–
João
Luiz
Vieira
Maldonado.
Tenente-Coronel-Aviador – Paulo de Abreu
Coutinho.
Tenente-Coronel-Aviador – Nelson Dias de
Moura Mendes.
Tenente-Coronel-Aviador
–
Amilcar
da
Fonseca Lima.
Tenente-Coronel-Aviador – Umberto Luz de
Aguiar.
Major-Aviador – Alexandre Ney de Oliveira
Lima Teles.
Major Aviador – Celso Vinicius de Araújo
Pinto.
Major-Aviador – Walter Pontes de Faria.
Major Aviador – Clóvis Pavan.
Major-Intendente – Paulo Moura.
Capitão-Aviador – Daniel Cruz da Costa.
Capitão-Aviador – Teófilo de Aquino Prado.
Capitão-Aviador – Oswaldo de Matos.
Capitão-Intendente – Eduardo Rui Barbosa.
1º Tenente-Aviador – José Teófilo Rodrigues
de Aquino.
1º Tenente-Intendente – Francisco Augusto de
Albuquerque Lopes.
b) De acôrdo com o inciso VII do art. 20 do
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares
(Lei 1.516, de 20-1-51) percebem só o sôldo, por não
haverem sido suas funções consideradas de
interesse militar, e não terem optado pelos
vencimentos da função.
1º Tenente Intendente – Hélio Darcy Saibel.
1º Tenente Especialista em Fotografia –
Sydney José Sampaio.
c) De acôrdo com o inciso VII, do art. 20 do
Código de Vencimentos e Vantagens dos
Militares (Lei 1.516, de 20-1-51), nada percebe,
embora tenha sido sua função considerada de
interêsse militar, mas haver optado pelos
vencimentos da função:

Major-Intendente – Rui Quirino Simões.
d) Percebendo vencimentos e vantagens
integrais por haver sido designado sem prejuízo das
funções exercidas neste Ministério:
Tenente-Coronel Esp. de Comunicação –
Josemar da Costa Valim.
e) De acôrdo com o inciso VII, do art. 20 do
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares
(Lei nº 1.516, de 20-1-51), nada percebem por
ocuparem cargos eletivos:
Major-Aviador – Marcos Valentim Lugão.
Major- Médico – Wilson Fadul.
Capitão-Aviador – Walthon de Andrade
Goulart.
Capitão Aviador – Zairo Diógenes Maia.
1º Tenente Aviador – Aymoré dos Santos
Matos.
1º Tenente-Aviador – Fernando Brugmann
Viegas de Amorim.
1º Tenente Médico – Hélio Pinto de Azeredo.
1º Tenente de Infantaria de Guarda – Luiz
Gonzaga del Nero.
Brigadeiro-do-Ar Engenheiro – José Vicente
de Faria Lima – à disposição do Govêrno do Estado
de São Paulo – nada percebendo por haver optado
pelos vencimentos da função.
No que diz respeito a vencimentos, a situação
dos militares no exercício de cargos civis de
interêsse militar ou não é regulada pelo art. 20,
incisos V, VI, VII VIII e IX do Código de Vencimentos
e Vantagens dos Militares (Lei 1.518, de 20 de
janeiro de 1951).
a) Para o exercício de qualquer função,
quando pôsto o militar à disposição de outro
Ministério ou de Govêrno estadual, territorial ou
municipal, se a função fôr, pelo Govêrno Federal,
considerada de interêsse militar, perceberá os
vencimentos e vantagens integrais do pôsto ou
graduação, caso contrário, sòmente o sôldo do pôsto
ou graduação, ressalvando o direito de optar pelos
vencimentos da função.
b) Para exercer cargo público civil, de natureza
temporária eletivo ou não, caso seja cargo ele-
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tivo nada perceberá, se não o Fôr, perceberá o sôldo
do posto ou graduação.
c) Para o desempenho de comissão de caráter
civil, estranha ao Serviço Público, nada perceberá,
mas em se tratando do exercício de atividade técnica
de sua especialidade em organizações civis,
perceberá, até dois anos, o sôldo do pôsto ou
graduação, nada percebendo além dêsse prazo.
5º Quesito – "Qual a diferença em relação a
vencimentos, contagem de tempo e promoção
existente entre o exercício do cargo simplesmente
civil e daquele considerado de caráter de interêsse
militar".
Resposta – Contagem de tempo:
1 – O militar da ativa no exercício do cargo
"simplesmente civil" (agrega) passa a contar o tempo
como de efetivo serviço, de acôrdo com a Lei nº
2.751, de 4-4-56;
Promoção:
1 – O militar (oficial) no exercício de cargo
considerado de caráter ou interêsse militar, pode ser
promovido pelos princípios de escolha, merecimento
e antiguidade, (parágrafo único do art 51; parágrafo
4º do art. 45 e letra d do parágrafo 1º do art. 48, do
Regulamento Provisório de Promoções dos Oficiais
da Aeronáutica da Ativa, aprovado pelo Decreto no
32.342, de 27 de fevereiro de 1951);
2 – quanto à promoção do militar (oficial) no
exercício de cargo de caráter civil, varia de acôrdo
com a situação em que o mesmo se encontre,
conforme a explanação abaixo:
a) o militar da ativa ou do magistério militar, no
exercício do cargo público temporário, eletivo ou não,
conta tempo de efetivo serviço para fins de promoção
por antiguidade, de acôrdo com a legislação especial
(letra e do parágrafo 1º do art. 40, do Regulamento
Provisório de Promoções dos Oficiais da
Aeronáutica da Ativa, aprovado pelo Decreto nº
32.342, de 27-2-51; letra a do parágrafo 1º da

Lei nº 2.751, de 4-4-1956, e parágrafo 4º do art. 182,
da Constituição Federal);
b) também pode ser promovido pelo principio
de antiguidade, o militar (oficial) que estiver investido
em cargo civil de nomeação temporária; houver sido
posto à disposição de outro Ministério ou do Govêrno
Estadual, do Território ou do Distrito Federal, para o
exercício de função que não seja de caráter militar
ou assim considerada, e houver obtido licença para
exercer sua atividade técnica na Aviação Civil ou
indústria correlata, até o prazo máximo de três anos
(letras a, b e c do parágrafo 1º do art. 48 do
Regulamento Provisório de Promoções dos Oficiais
da Aeronáutica da Ativa);
c) o militar (oficial) não poderá ser promovido,
mesmo que tenha preenchido tôdas as condições.
enquanto estiver licenciado para dedicar-se a
trabalho em indústria particular, e licenciado para
empregar sua atividade técnica na aviação civil ou
em indústria correlata, após três (3) anos de
licenciamento (letras b e c do parágrafo 2º do art. 29
do Regulamento Provisório de Promoções dos
Oficiais da Aeronáutica da Ativa).
3 – Para o oficial atingir ao grau hierárquico de
general e as promoções subseqüentes, bem como,
para promoção ao pôsto de oficial superior nos
Quadros que não haja acesso ao generalato, em
ambos os casos, êsse oficial não poderá ser
promovido conforme as explanações acima (letras a
e b), pois, só o poderá ser pelos princípios de
escolha e merecimento, respectivamente, de acôrdo
com a letra e e parágrafo 1º do art. 16 do
Regulamento Provisório dos Oficiais da Aeronáutica
da Ativa.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. os protestos de elevada estima e consideração.
– Major-Brigadeiro do Ar, – Francisco de Assis
Corrêa de Mello, Ministro da Aeronáutica.
Dê-se conhecimento ao requerente.
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Do Sr. Ministro da Justiça e Negócios
Interiores, encaminhando informações solicitadas
pelo Requerimento nº 401, de 1959, do Sr. Senador
Lino de Mattos, como segue:
D. A. D. O. - 44-007-59 – 1.982.
Em 18 de novembro de 1959.
Senhor Primeiro Secretário:
Em referência ao Ofício 715, de 6 de
novembro corrente, dessa Casa do Congresso
Nacional, que encaminhou a êste Ministério, para
informações, o teor do Requerimento nº 401-59 do
Sr. Senador Lino de Mattos, transmito a V. Exa. os
anexos esclarecimentos em 3 vias, relativamente a
dotações constantes dos Orçamentos de 1958 e
1959 desta Secretaria de Estado e destinadas à
concessão de auxílios, subvenções e contribuições
financeiras de qualquer natureza a entidades
sediadas no Estado de São Paulo.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. protestos de alta estima e distinta consideração.
– Armando Falção.
Processo nº 44.007-59.
Relativamente ao Requerimento nº 401-59, do
Sr. Senador Lino de Mattos, cabe a esta Divisão
informar:
I – AUXÍLIOS
– Nos exercícios de 1958 e 1959, não figurou no
Subanexo Orçamentário relativo ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, nenhuma contribuição
financeira, sob a rubrica de "Auxílios", para entidades
sediadas no Estado de S. Paulo. Figuram naquele
Subanexo Orçamentário, tão somente, em relação ao
Estado de São Paulo, "Subvenções Extraordinárias',
"Subvenções Ordinárias" e "Assistência Social" (ajudas
financeiras concedidas a instituições privadas para fins
de assistência a menores desamparados).
II – SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS (1958)
–
As
concedidas

"Subvenções
Extraordinárias"
a
Entidades
se-

diadas no Estado de São Paulo, em 1958, no
montante de Cruzeiros 4.165.000,00, estão
relacionadas, por instituições, no Orçamento
daquele ano (Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro
de 1957, Subanexo 4.17 – Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, Adendo "B", item 25, fls.
537).
Essas Subvenções não foram pagas durante
aquêle exercício, em razão de haverem sido
incluídas, em sua totalidade, no "Fundo de
Reserva" instituído pelo Decreto 44.058, de 22 de
julho de 1958, ficando tôdas relacionadas como
"Restos a Pagar" daquele ano. Outrossim, não
puderam ser pagas no corrente ano de 1959, em
virtude de não haver o Ministério da Fazenda
procedido à reabertura da conta respectiva no
Banco do Brasil S.A., nos têrmos da Lei 1.493, de
13-12-51, providência essa solicitada por esta
Secretaria de Estado, àquele Ministério, pelo Aviso
145, de 26-1-59, e reiterada pelo de número 1.179,
de 24-7-59.
III – SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS (1959)
–
As
"Subvenções
Extraordinárias"
concedidas a entidades sediadas no Estado de
São Paulo, em 1959, no montante de Cruzeiros
5.840.000,00,
estão
relacionadas,
por
instituições, no Orçamento daquele ano (Lei
3.487, de 10 de dezembro de 1958, Subanexo
4.17 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
Adendo "B", item 25, fls. 568.569).
Essas Subvenções tiveram 75% de seu
montante incluídos no "Plano de Economia" instituído
pelo Decreto nº 45.363, de 29-1-59.
Pelo Aviso 182, de 30-1-59, este Ministério
solicitou ao da Fazenda a abertura, no Banco do
Brasil S. A., nas têrmos da Lei 1.493, de 13-12-51,
da conta, destinada ao pagamento das subvenções
extraordinárias de 1959 (dos 25% não abrangidos
pelas medidas de contenção de despesas do referido
ano). Essa providência foi reiterada pelo Aviso 1.142,
de 20.7-59.
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Havendo o Ministério da Fazenda comunicado,
pelo Aviso 22, de 22 de outubro de 1959, ter
determinado a abertura da referida conta no Banco
do Brasil S.A., medida essa confirmada por aquêle
estabelecimento bancário pelo Memorando 143.936,
de 29-10-59, esta Secretaria de Estado está
procedendo à elaboração dos pedidos de pagamento
das subvenções extraordinárias no corrente ano, as
quais, nos têrmos da Lei 1.493-51, são pagas por
intermédio daquele Banco em suas Agências locais
ou mais próximas da sede das instituições
beneficiadas.

dades sediadas no Estado de São Paulo, em
1958, no montante de Cr$ 15.390.390,00,
encontram-se relacionadas, por instituições, no
Orçamento daquele ano (Lei 3.327-A, de 3 de
dezembro de 1957, Subanexo 4.17 – Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, Adendo "B" item 25,
fls. 529-531).
A maioria dessas subvenções teve os seus
pagamentos requisitados à Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional no Estado de São Paulo, quer no
correr do exercício de 1958, quer no ano corrente,
como "Restos a Pagar" daquele exercício. Apenas as
abaixo relacionadas não foram ainda pagas, por não
IV – SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS (1958)
haverem as instituições beneficiadas se habilitado
aos
respectivos
recebimentos
mediante
a
–
As
"Subvenções
Ordinárias" apresentação da documentação exigida pela Lei
com
que
foram
contempladas
enti- número 1.493-1951:
Instituição
Abrigo de Menores – Pinhal...........................................................................................................
Asilo das Meninas da Santa Casa de Misericórdia – Campinas....................................................
Asilo para Meninas da Irmandade de Misericórdia – Campinas...................................................
Assistência à Infância (Cota de Leite) – Santos.............................................................................
Assistência à Infância – Santos.....................................................................................................
Associação Assistência à Infância – Incólia...................................................................................
Associação de Assistência e Proteção aos Menores, Instituto Dom Merí – Campinas.................
Associação de Proteção à Infância – Ibitinga................................................................................
Associação Lar Menino Jesus – Santo André................................................................................
Casa da Criança da Sociedade Beneficente São João da Escócia – Rio Claro............................
Casa da Criança de Andradina – Andradina..................................................................................
Casa da Criança – Limeira.............................................................................................................
Casa da Criança – Presidente Prudente........................................................................................
Casa da Criança – Presidente Vencesláu.....................................................................................
Circulo Operário (Seção de Menores) – São José dos Campos....................................................
Conselho Particular Vicentino Salesópolis.....................................................................................
Dispensário Medalha Milagrosa e Creche Catarina Labouré – São Paulo....................................
Educandário S. Carlos – S. Carlos.................................................................................................
Escola Profissional Dom Bosco – Cruzeiro....................................................................................
Instituto do Coração Eucarístico – Pindamonhangaba.................................................................
Instituto Dona Placidina – Mogi das Cruzes...................................................................................
Instituto N. S. Aparecida São José dos Campos – .......................................................................
Instituto Sagrado Coração de Jesus – São Paulo..........................................................................
Lar das Crianças – Tanabi............................................................................................................
Lar Dom Bosco – Taquaritinga.......................................................................................................
Lar Evangélico das Crianças – Mogi das Cruzes...........................................................................

Cr$
110.140
70.000
30.000
150.000
165.000
10.000
100.000
50.000
70.000
110.140
10.000
52.500
35.000
35.000
60.000
36.000
35.000
45.000
150.000
30.000
100.000
72.500
110.140
50.000
110.140
30.000
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Instituição

Cr$

Lar Franciscano dos Menores – São Paulo.................................................................................
Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio – Araraquara..........................................................
Lar Santa Clara de Assis – São Paulo.........................................................................................
Lar S. Vicente de Paulo – Novo Horizonte..................................................................................
Orfanato Armando de Barros – Botucatu....................................................................................
Orfanato Batista Regional da Alta Sorocabana – Quatá..............................................................
Orfanato de Menores São José – Taubaté.................................................................................
Orfanato Dom Bosco – Socorro...................................................................................................
Patronato e Creche N. S. Aparecida (Seção de Menores Abandonados) – S. José dos
Campos........................................................................................................................................
Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu(Assistência a Menores)...........................................
Serviço de Assistência Social à Menores Abandonados, a cargo da Paróquia de N. S. de
Guadalupe – Campo Belo – São Paulo.....................................................................................
Serviço de Assistência a Menores a cargo da Paróquia de Santa Gema Galgani -- Osasco.....
Serviço Social Francano – Franca...............................................................................................
Sociedade Beneficente S. João da Escócia (para Casa da Criança – Asilo) – Rio Claro...........
Sociedade Civil Mantenedora da Escola de Comércio – São José dos Campos........................
Sociedade Humanitária Protetora da Infância Desvalida, Asilo e Creche – Jundiai....................
Sociedade Protetora Humanitária da Infância – Jundiai..............................................................
Vila da Infância, mantida pela Igreja Metodista do Brasil – Penápolis.........................................

20.280
120.000
20.000
55,000
40,000
10.000
50.000
60.000
130.000
20.000
50.000
70.000
60.000
70.000
40.000
20.000
10.000
40.000

V – SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS (1959)
As "Subvenções Ordinárias" concedidas, em 1959, a entidades sediadas no Estado de São Paulo, no
montante de Cr$ 17.410.390,00, encontram-se relacionadas, por instituições, no Orçamento daquele ano
(Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958, Subanexo 4.17 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
Adendo "B", item 25, fls. 563-564)..
Êssas subvenções tiveram 75% de seu montante incluídos no "Plano de Economia" instituído pelo
Decreto 45.383,. de 29.11959. Tal percentagem será recebida pelas instituições interessadas, em exercícios
futuros, como "Restos a Pagar" do ano de 1959.
Os 25% disponíveis, dessas subvenções, vêm tendo os seus pagamentos requisitados à Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de São Paulo, à medida que as entidades beneficiadas se habilitam
na conformidade do disposto pela Lei 1.493-51.
Não foram ainda pagos, por não haverem as instituições interessadas se habilitado aos respectivos
recebimentos, nos têrmos daquela lei, as abaixo indicadas:
Instituição

Cr$

Abrigo de Menores – Pinhal.........................................................................................................
Asilo dos Meninos da Santa Casa de Misericórdia – Campinas..................................................
Asilo de Inválidos – Casa Branca.................................................................................................
Asilo para Meninas da Irmandade de Misericórdia – Campinas.................................................

110.140
70.000
20.000
30.000
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Instituição

Cr$

Asilo São Domingos da Igreja Matriz de Parto Feliz – São Paulo.............................................
Assistência à Infância (Cota de Leite) – Santos..........................................................................
Assistência à Infância - Santos...................................................................................................
Associação Assistência à Infância - Incólia.................................................................................
Associação de Assistência e Proteção aos. Menores - Instituto Dom Neri – Campinas.............
Associação de Proteção à Infância – Ibitinga..............................................................................
Associação Senhoras Auxiliadoras do Bercário da Santa Casa de Misericórdia de Santos,
mantenedora da Escola Nossa Senhora de Lourdes – Santos..................................................
Casa da Criança – Cachoeira Paulista........................................................................................
Casa da Criança da Sociedade Beneficente São João da Escócia – Rio Claro.........................
Casa da Criança de Andradina – Andradina..............................................................................
Casa da Criança – Limeira..........................................................................................................
Casa da Criança – Presidente Prudente.....................................................................................
Casa da Criança – Presidente Venceslau ..................................................................................
Casa da Criança Santa Teresinha – Limeira.............................................................................
Círculo Operário (Seção de Menores) – S. José dos Campos...................................................
Conselho Particular Vicentino – Salesópolis...............................................................................
Dispensário Medalha Milagrosa e Creche Catarina Labouré – São Paulo.................................
Dispensário N. S. da Consolação - Ambulatório e Creche Santa Luisa – São Paulo.................
Educandário São Paulo da Cruz – Quatá...................................................................................
Escola Profissional Dom Bôsco – Cruzeiro................................................................................
Instituição Beneficente "Nosso Lar"São Paulo............................................................................
Instituto Nossa Senhora Aparecida – S. José dos Campos........................................................
Instituto Sagrado Coração de Jesus – São Paulo.......................................................................
Lar das Crianças – Tanabi.........................................................................................................
Lar Dom BoscoTaquaritinga........................................................................................................
Lar Escola Santa Verónica – Taubaté.........................................................................................
Lar Evangélico das Crianças – Mogl das Cruzes.......................................................................
Lar Franciscano dos Menores – São Paulo................................................................................
Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio – Araraquara.........................................................
Lar Nossa Senhora do Destêrro – Casa Branca.........................................................................
Lar Santa Clara de Assis – São Paulo........................................................................................
Lar Coração de Jesus de São Paulo...........................................................................................
Orfanato Armando de Barros – Botucatu....................................................................................
Orfanato Batista Regional da Alta Sorocabana – Quatá.............................................................
Orfanato de Menores São José – Taubaté.................................................................................
Orfanato Dom Bosco – Socorro..................................................................................................
Patronato e Creche Nossa Senhora Aparecida (Seção de Menores Abandonados) – São
José dos Campos........................................................................................................................
Reino da Garotada de Poá.........................................................................................................
Santa Casa de Misericórdia de Pacaembú (Assistência a Menores) – São Paulo.....................
Serviço de Assistência Social a Menores Abandonados, a cargo da Paróquia de Nossa
Senhora de Guadalupe – Campo Belo........................................................................................
Serviço de Assistência a Menores, a cargo da Paróquia de Santa Gema Galgani – Osasco....
Serviço Social Francano – Franca..............................................................................................

20.000
150.000
165.000
10.000
100.000
50.000
80.000
20.000
110.140
10.000
52.500
35.000
35.000
20.000
60.000
36.000
35.000
20.000
70.000
150.000
10.000
72.500
110.000
50.000
110.140
105.000
30.000
20.000
140.000
30.000
20.000
50.000
40.000
10.000
50.000
60.000
130.000
10.000
20.000
50.000
70.000
60.000
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Instituição
Sociedade Beneficente São João da Escócia (para Casa da Criança – Asilo) – Rio Claro ...........
Sociedade Civil Mantenedora da Escola de Comércio – São José dos Campos............................
Sociedade de Assistência Social Nossa Senhora Aparecida – Araçatuba......................................
Sociedade de Proteção à Infância e Menores de Promissão...........................................................
Sociedade Humanitária Protetora da Infância Desvalida Asilo e Creche – Jundiaí.........................
Sociedade Protetora Humanitária da Infância – Jundiaí..................................................................
Sociedade S. Vicente de Paulo – Palmital.......................................................................................

Cr$
70.000
40.000
180.140
30.000
20.000
10.000
115.000

VI – ASSISTÊNCIA SOCIAL (1958)
– As "Ajudas Financeiras" concedidas, em 1958, sob a rubrica 1.6.17 – Serviços de Assistência
Social, 1) "Despesas de qualquer natureza com a assistência a menores desamparados nas diversas
Unidades da Federação", a entidades sediadas no Estado de São Paulo, no montante de Cr$
20.510.000,00, encontram-se relacionadas, por Instituições, no Orçamento daquele ano (Lei 3.327-A, de 3
de dezembro de 1957, Subanexo 4.17 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Adendo "A", item 25,
fls. 519).
Essas "Ajudas Financeiras" tiveram 15 por cento de seu montante abrangidos pelo "Plano da
Economia" do ano de 1958, determinado pela Circular 1-3, reservada, de 17-1-1958, do Gabinete Civil da
Presidência da República. Outrossim, as que não puderam ser pagas até 31 de julho daquele ano, foram,
após aquela data, integralmente incluídas no "Fundo de Reserva" instituído pelo Decreto 44.068, de 277.1958.
A percentagem de 15 por cento dessas "ajudas financeiras" abrangidas pelo "Plano de Economia"
bem como as que foram atingidas pelo "Fundo de Reserva", sòmente poderão ser recebidas pelas
entidades interessadas por "Exercícios Findos" em anos futuros.
Dessas "ajudas financeiras", sòmente não puderam ter os seus pagamentos requisitados ao Tribunal
de Contas, quer em 1958, quer no ano corrente, as.seguintes:
Instituição
Abrigo Santo Agostinho – Sorocaba................................................................................................
Abriga de Meninos – Presidente Prudente......................................................................................
Asilo Mariano Dias, Seção de Menores – Barreto...........................................................................
Assistência à Infância de Santos (Cota de Leite).............................................................................
Associação Cívica Feminina (Seção de Menores) – Cruzeiro..........................................................
Associação Feminina de Assistência à Infância – Garça.................................................................
Associação Lar do Menino Jesus – Santo André.............................................................................
Associação Pró-Assistência e Cirurgia aos Tuberculosos Pobres de Campos do Jordão...............
Associação Senhoras Auxiliares do Berçário de Santa Casa de Santos, Escola N. S. de Lourdes
(assistência a menores) – Santos.....................................................................................................
Betel-Lar da Igreja, mantido pela Igreja Presbiteriana:Independente do Brasil – Sorocaba............
Casa da Criança, – São João da Boa Vista......................................................................................
Casa dos Meninos da Diocese de Botucatu...................................................................................
Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes – Guararapes..................................................................

Cr$
100.000
100.000
100.000
300.000
200.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
250.000
100.000
100.000
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Instituição

Cr$

Creche e Patronato N. S. Aparecida – S. José dos Campos........................................................
400.000
Educandário Cel. Quinto Junqueira – Ribeirão Prêto....................................................................
100.000
Fundação Dr. Breno de Noronha – Ipençu....................................................................................
150.000
Instituto Cristóvão Colombo – São Paulo......................................................................................
100.000
Lar Amália Franco – (Menores).....................................................................................................
100.000
Lar Antônio de Pádua da Fundação Gil Pimentel Moura Luís.......................................................
150.000
Lar da Criança Pobre – Ribeirão Prêto..........................................................................................
200.000
Lar Escola Pio XII – Franca...........................................................................................................
250.000
Lar Escola São Vicente de Paulo – Franca...................................................................................
100.000
Lar de Jesus Amélia Boudet – Socorro.........................................................................................
200.000
Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio – Araraquara...........................................................
300.000
Lar das Moças do Exército da Salvação – São Paulo...................................................................
100.000
Missão Rural de Visitação Domiciliar de Itapetinga....................................................................... 2.000.000
Nosso Lar – Atibaia........................................................................................................................
100.000
Obra da Associação dos Estimáticos – Rio Douro........................................................................
100.000
Orfanato Armando de Barros – Botucatu......................................................................................
150.000
Orfanato D. Basco – Socorro........................................................................................................
100.000
Orfanato Piraju – Piraju................................................................................................................. 1.000.000
Santa Casa de Misericórdia de Itapina, para o Pavilhão do Menor Pobre e Enfêrmo
"Comendador Virgolino de Oliveira"..............................................................................................
200.000
Serviço de Assistência Social a Menores, a cargo da Paróquia de São Bento do Sapucaí –
São Bento do Sapucaí...................................................................................................................
100.000
Sociedades Amigos dos Pobres – São Paulo................................................................................
200.000
Sociedade São Vicente de Paulo, para construção do Educandário São Vicente de Paulo –
Pirajuí............................................................................................................................................ 1.000.000
VII – ASSISTÊNCIA SOCIAL (1959)
– As "Ajudas Financeiras" com que foram contempladas, na rubrica "Assistência Social", em 1959,
entidades localizadas no Estado de São Paulo, no total de C4 21.300.000,00, estão relacionadas, por
instituições, no Orçamento daquele ano (Lei 3.487, de 10 de dezembro de 1958), Subanexo 4.17 –
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Adendo "A", item 25, fls. 561.562.
Essas "Ajudas Financeiras" tiveram 35 e 40 por cento de seu montante respectivamente incluídos no
"Plano de Economia" e no "Fundo da Reserva" do corrente ano instituído pelo Decreto 45.363, de 29-11959.
A parcela disponível (25%) vem tendo os seus pagamentos requisitados ao Tribunal de Contas, à proporção
que as instituições interessadas se habilitam ao recebimento do benefício, e sòmente não puderam ser
pagos, dessas "ajudas financeiras", até 15 de novembro corrente, as abaixo relacionadas:
Instituição
Abrigo de Menores – Itu – Pio X....................................................................................................
Abrigo de Menores – Pinhal...........................................................................................................
Asilo Cônego José Bento – Jacareí ..............................................................................................
Asilo Mariano Dias – Barretos........................................................................................................
Asilo Mendicidade Santa Isabel – Guaratinguetá..........................................................................
Asilo São Vicente de Paulo – Jacareí............................................................................................
Assistência Rancho do Senhor (para o seu departamento de escolares) São Paulo...................
Assistência Social Católica da Paróquia de Tieté – Tieté..............................................................

Cr$
100.000
100.000
500.000
500.000
500.000
500.000
100.000
150.000
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Instituição
Associação Casa da Criança de Santos – Santos........................................................................
Associação Casa da Esperança – Santos....................................................................................
Associação de Asistência e Proteção aos Menores – Campinas..................................................
Associação de Proteção à Infância e a Menores de Promissão – Promissão...............................
Associação Espírita Apóstolo Matheus e Lar da Criança Irmã Teresa – São Paulo.....................
Associação Feminina de Assistência à Infância – Garça..............................................................
Associação Lar da Criança – Catanduva.......................................................................................
Associação Protetora de Menores – Casa de Ester – Santos.......................................................
Associação Protetora de Menores de Jundiaí – Jundiaí................................................................
Associação São Luiz Bernardo do Campo....................................................................................
Caixa Escolar do Grupo Escolar de Laranjal Paulista...................................................................
Caixa Escolar do Grupo Escolar de Palestina...............................................................................
Campanha Pró-Criança Defeituosa – Capital................................................................................
Casa da Criança – Aguas de São Pedro de Piracicaba – Piracicaba............................................
Casa da Criança – Mogi-Guaçu.....................................................................................................
Casa da Criança – Sorocaba.........................................................................................................
Casa da Criança – Tatuí................................................................................................................
Casa do Menor Abandonado – Oswaldo Cruz..............................................................................
Casa do Menor – Taubaté.............................................................................................................
Centro Pirassununguense de Assistência à Infância – Pirassununga...........................................
Colónia Antônio Pucci – São José dos Campos............................................................................
Cooperativa E. de Trabalho Agropecuário – Pecuário do Instituto de Menores de Batatais –
Batatais..........................................................................................................................................
Cruzada Social de Vila Madalena – São Paulo.............................................................................
Educandário Dona Joaquina Serpa (de Assistência Social São Vicente de Paulo) – Rio Claro..
Educandário S. S. Coração – Barretos..........................................................................................
Educandário São Carlos – S. Carlos.............................................................................................
Educandário S. Paulo da Cruz – Quatá.........................................................................................
Escola de Mães Dr. Àlvaro Guião – Piracicaba.............................................................................
Escola Técnica D. Pedro II – Araçatuba......................................................................................
Fundação Dr. Breno Noronha – Ipauçu......................................................................................
Instituição Beneficente Nosso lar – São Paulo..............................................................................
Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor – São Paulo................................................
Instituto Dona Placidina – Mogi das Cruzes..................................................................................
Instituto Missões Consolata – São Paulo.......................................................................................
Lar Batista de Crianças – Mogi das Cruzes...................................................................................
Lar dos Meninos – Presidente Prudente.......................................................................................
Lar dos Pequeninos Obreiros – Andradina...................................................................................
Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe – Piracicaba................................................................
Lar Escola do Menor Abandonado – Franca.................................................................................
Lar Ismael, mantido pela Sociedade Beneficente e Cultural São João da Escócia –
Araras.............................................................................................................................................
Lar Juvenil Araraquarense "Domingos Sávio" – Araraquara.........................................................
Liga das Senhoras Católicas – Ribeirão Prêto..............................................................................
Meninópolis – São Paulo...............................................................................................................
Oratório Festivo do Pedregulho e Campos do Galvão de Pedregulho – Guaratinguetá...............
Orfanato Amando de Barros – Botucatu........................................................................................

Cr$
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
200.000
600.000
600.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
400.000
100.000
500.000
100.000
100.000
100.000
400.000
400.000
100.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
100.000
100.000
150.000
100.000
150.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
350.000
100.000
100.000
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Cr$

Instituição
Orafanto Rosa Mística – Tieté......................................................................................................
Orfanato São José – São José do Rio Pardo...............................................................................
Policia Mirim – Araçatuba.............................................................................................................
Recanto Infantil Santa Maria – Campos do Jordão......................................................................
Reino da Garotada de Poá – São Paulo.......................................................................................
Sociedade Beneficente Vila Vicentina (Seção de Menores) – Bauru............................................
Sociedade de Assistência ao Menor da Comarca de Atibaia (SAMCA) – Atibaia.........................
Sociedade de Assistência Sãojoanense – São João da Boa Vista...............................................
Sociedade dos Amigos dos Pobres de São Paulo.........................................................................
Sociedade Missionários de Nossa Senhora Consoladora – São Paulo........................................
Vera Cruz Avaré – Avaré..............................................................................................................
Vila da Infância (mantida pela Igreja Metodista do Brasil) – Penópolis........................................
Diversos – Sociedade Feminina de Instrução e Caridade – Campinas – São Paulo....................

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
800.000

Divisão do Orçamento, em 17 de novembro de 1959. – Osvaldo Pereira – Diretor Substituto.
Dê-se conhecimento ao Requerente
PARECER
Nº 748, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto nº 139. de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$
2.000.000,00 destinado a auxiliar a Prefeitura de
Osório, no Estado do Rio Grande do Sul, nas
comemorações do primeiro centenário dêsse
Município.

O projeto em questão repete medidas de
praxe que vêm reforçar nossas periclitantes tradições
municipalistas. O auxílio se impõe pelo que a
comuna de Osório representa na história do Rio
Grande do Sul e, hoje, representa em sua economia.
Somos, portanto, pela aprovação do presente
projeto.
Sala das Comissões em 17 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Fernandes Távora. – Lima
Guimarães, com restrições, pois, sempre entendi que
êstes auxílios só devem ser concedidos com a
destinação de obras úteis. – Dix-Huit Rosado. – Ary
Vianna. – Moura Andrade. – Taciano de Mello.

Relator: Sr. Daniel Krieger.
O presente projeto autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 destinado à
concessão de auxílio à Prefeitura de Osório, no
PARECERES
Estado do Rio Grande do Sul, para as
NS. 747, 748 E 749, De 1959
comemorações do primeiro centenário dêsse
Município.
Nº 747, de 1959
Trata-se do antigo Município de Nossa
Senhora da Conceição do Arroio, hoje Osório,
Da Comissão de Constituição e Justiça,
que já come–morou seu primeiro centenário em sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 43,
1957.
de 1959, que concede auxilio de Cruzei-
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O projeto em questão estabelece o auxilio
ros 15.000.000,00 ao Instituto Superior de Educação
anual mínimo de quinze milhões de cruzeiros ao
Rural.
Instituto Superior de Educação Rural que integra, no
Relator: Sr. Ruy Carneiro.
Estado de Minas Gerais,
Com base na faculdade estatuída no art. 67 da
Centro Regional de Pesquisas Educacionais.
Constituição Federal, o Sr. Presidente da República
O auxilio a ser consignado deverá ter
enviou à consideração do Congresso Nacional aplicação conforme plano estabelecido em convênio
projeto de lei que dispõe sôbre as atividades do com o Ministério da Educação e Cultura, no qual
Instituto Superior de Educação Rural, do Estado de deverá constar a obrigação de convênios
Minas Gerais.
suplementares, entre o I.S.E.R. e os governos dos
A proposição reconhecia o I.E.R., como de Estados para a aceitação de bolsistas escolhidos
utilidade., (art. 1º), para efeito de formação e dentre pessoas que já exercem o magistério em
aperfeiçoamento do magistério primário e normal zonas rurais.
com atividade nas áreas rurais. Para a consecução
O I.S.E.R., situado na Fazenda do Rosário, em
de tal finalidade, o Instituto se obrigaria à, aceitação Minas Gerais, foi criado pela notável educadora
de bolsistas, mediante convênios concluídos com os patrícia Profa. Helena Antìpoff que, há muitos anos,
governos estaduais (art. 3º), fazendo jus, destarte, à vem se dedicando com energia e dedicação
subvenção anual não inferior a Cr$ 15.000.000,00 exemplares, à tarefa de soerguimento técnico
(quinze milhões de cruzeiros).
e pedagógico do professorado primário em nosso
A tramitação do projeto por diversos órgãos País.
técnicos da Câmara dos Deputados proporcionou
Sabido é que a maioria das professôras
fôsse melhorado seu aspecto formal, mantida a idéia primárias no Brasil ainda não recebeu a formação e
primitiva de tornar eficiente o amparo do Poder o treinamento pedagógico necessários a seu
Público ao Instituto, a cujo cargo está o desempenho magistério, sobretudo quando exercido em zonas
de importante tarefa educacional.
rurais. Quer por deficiências na sua formação,
Como ficou dito de início, o projeto se harmoniza quer mesmo por deformação resultante da
com as prescrições constitucionais atinentes à espécie, procedência urbana, as professôras primárias se
merecendo, por tal aspecto, o voto favorável desta acham singularmente desaparelhadas para a
Comissão. Os órgãos técnicos dirão do mérito.
função que a escola primária deve exercer no meio
E o parecer.
rural e que é de integração e nunca de
Sala das Comissões, em 16 de setembro de
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. – desajustamento.
A tarefa de D. Helena Antipoff no I.S.E.R. tem
Ruy Carneiro, Relatar. – João Villasbôas. – Menezes
sido
exatamente
essa, proporcionando à professôra
Pimentel. – Jefferson de Aguiar. – Lima Guimarães.
mais alto tipo de treinamento a que possa aspirar,
– Milton Campos.
não se formando as professorandas, mas
aperfeiçoando os conhecimentos das mestras já
Nº 748, de 1959
formadas e que buscam aquela instituição durante os
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o períodos de férias.
Essa obra admirável, fruto de uma
Projeto de Lei da Câmara nº 1.967-B-56, e no
técnica e de uma vocação, merece todo o
Senado nº 48, de 1959.
apoio dos órgãos governamentais mie à
deverão utilizar como germinal de centros idênRelator: Sr. Saulo Ramos.
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ticos a serem criados em outros Estados.
Por êsse motivo, somos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 3 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Saulo Ramos,
Relator. – Padre Calmam. – Paulo Fernandes.

à Receita do Ministério da Marinha.
Já estando distribuídos os respectivos avulsos,
fica a matéria sobre a mesa, para recebimento de
emendas, pelo prazo de três sessões, a contar da
que se seguir à presente.
Na sessão anterior terminou o prazo para
recebimento de emendas, perante a Mesa, aos
Nº749, de 1959
Subanexos Orçamentários para 1960 referentes à
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
Foi apresentada uma emenda que, depois de
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº
lida e apoiada pelo Plenário, será encaminhada à
48, de 1959.
Comissão de Finanças.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O Sr. Primeiro Secretário procederá à leitura.
O presente projeto manda consignar no
É lida e apoiada a seguinte:
Orçamento Geral da União, anualmente, o auxilio de
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), no
EMENDA Nº 1
mínimo, ao Instituto Superior de Educação Rural, em
funcionamento no Estado de Minas Gerais, e que,
Acrescente-se:
hoje, integra o Centro Regional de Pesquisas
Anexo 2 – Poder Legislativo.
Educacionais.
a) 2.01 – Câmara dos Deputados.
Estabelece, ainda, o projeto, que o auxílio
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.
deverá ser estabelecido em convênio com o
4) Transporte e instalação dos membros do
Ministério da Educação e Cultura e, nêle, constará a Poder Legislativo, em virtude da transferência para a
obrigação de celebrar convênios com os governos nova Capital do País – Cruzeiros 60.000.000,00.
dos Estados para a aceitação de bolsistas
b) 2.02 – Senado Federal. Consignação 1.6.00
selecionados no magistério, em exercício nas áreas – Encargos Diversos.
rurais.
5) Transporte e instalação dos membros do
projeto já transitou pelas Comissões de Poder Legislativo, em virtude da transferência para a
Constituição e Justiça e Educação e Cultura, que já nova Capital do País – Cruzeiros 10.000.000,00.
falaram sôbre o mérito, opinando favoràvelmente. A
despesa prevista para a finalidade aí estabelecida
Justificação
será atendida em consignação orçamentária.
Somos, por isso, pela aprovação do projeto.
Não há negar providência para a emenda
Sala das Comissões, em 3 de novembro de proposta.
1959 – Gaspar Velloso. – Daniel Krieger, Relator. –
A próxima transferência do Poder Legislativo
Tacismo de Mello. – Ary Vianna. – Fernandes acarretará grandes despesas para os congressistas,
Távora. – Francisco Gallotti. – Diz-Huit Rosado. – que se verão na contingência de fixar residência na
nova Capital, quando, no momento, já se encontram
Fernando Corrêa. – Victorino Freire. – Mem de Sá.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Deram instalados na cidade do Rio de Janeiro, onde, em
entrada
no
Senado,
hoje,
os
anexos grande maioria, assumiram, sérios compromissos,
orçamentários
para
1960
referentes inclusive com locações de moradias.
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Acentue-se que muitos deverão manter tais
compromissos, não só para atender ao período
inicial da transferência, como também para que seus
filhos e dependentes prossigam cursos em que se
encontram matriculados ou possam se desvincular
de obrigações as mais diversas.
De notar-se, outrossim, que o funcionalismo
que deverá servir em Brasília, além de dispor de
auxílios especiais para transporte de pessoas e
bens, será beneficiado com aluguéis compatíveis
com os respectivos vencimentos.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Paulo Fernandes.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda vai à
Comissão de Finanças.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, ao voltar hoje do
meu Estado encontrei-me, no Aeroporto de São
Paulo, com um amigo que me convidou para assistir
à inauguração, no Município de Guarulhos, da
fábrica de automóveis "Volkswagen".
Eu, que vinha um tanto desanimado com o
atual panorama político, ao assistir àquele ato fiquei
entusiasmado com o que acorre em nosso País.
Sr. Presidente, levamos mais de um século
para implantar em São Paulo, Paraná e outros
Estados, a cultura do café, que constituiu, até há
pouco, a principal base da economia brasileira. Pois
bem, ouvi hoje o Governador de São Paulo,
Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, declarar
que já no seu terceiro aniversário, a indústria
automobilística paulista está ombreando com o café.
O discurso pronunciado, na oportunidade. pelo
Senhor Presidente da República, é um hino de otimis__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

mo e de fé nos destinos do Pais. Entendo que êsse
otimismo e essa fé, quando bem lastreados, quando
apoiados na realidade, devem ser divulgados por
todos os recantos do País, a fim de que vençamos,
de uma vez para sempre, o pessimismo, o desânimo
e as inibições que, infelizmente, constituem uma das
mais dolorosas características da nossa gente. A
vitória da fábrica "Volkswagen", instalada em São
Paulo, constitui sem dúvida alguma motivo de justo
orgulho para a gente brasileira, e para os técnicos
alemães que nela colaboraram.
Estava presente o Presidente da Fábrica
"Volkswagen", da Alemanha, que se declarou,
entusiasmadissimo com o que observava no Brasil
desde a sua primeira viagem, há menos de cinco
anos até esta data.
Declarou êle no ato da inauguração oficial da
fábrica em S. Paulo, que em face do
desenvolvimento que observou na indústria
automobilística em nosso País, o grupo alemão
associado havia resolvido fazer nova inversão da
ordem de dez milhões de marcos, a fim de que ;no
próximo ano seja integral a nacionalização dessa
fábrica no Brasil.
Significa isto que, a partir de 1960, funcionará
a fábrica 100 por cento nacionalizada, com mão-deobra brasileira, e material totalmente nacional.
O ex-Ministro da Viação, Comandante Lúcio
Meira, que também estava presente, prestou
informação que deve ser divulgada por todos os
recantos do País.
Ë a de que, no início dêste ano já rodavam em
todos os Estados, nada menos de sessenta e cinco
mil unidades automotoras, fabricadas no Brasil; no
fim do corrente ano, agregada a produção do atual
exercício, teremos aérea de noventa e cinco mil
veículos entregues ao mercado brasileiro, com mais
de cinqüenta por cento dos componentes e mão-deobra já nacionalizados.
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Com a produção de 1960, atingiremos
duzentas mil unidades. Como brasileiros, devemos
reconhecer como um quase milagre a implantação,
em tempo recorde, da indústria automobilistica em
nosso País. Proclamemos o fato em todos os
recantos de nossa Pátria, pois, sem dúvida alguma,
tal realização dá margem a que os brasileiros
possam confiar em si e enfrentar o futuro com
otimismo.
Paralelamente à indústria automobilística, que
sob alguns de seus ângulos isolados, vinha sendo
alvo dos mais desairosos comentários, estamos
desenvolvendo mais de um milhar de pequenas
oficinas mecânicas. Eram empreendimentos em sua
maior parte de pequena significação e porte, e que,
graças às encomendas de autopeças, estão-se
transformando em grandes usinas.
Assim, em conseqüência do desenvolvimento
da indústria automobilística, aperfeiçoamos com
rapidez, a mecânica em nossa Pátria.
Há igualmente, centenas de técnicos
contratados a altíssimos salários, que até hoje
nenhuma daquelas usinas tinha podido pagar. Se o
fazem atualmente, é graças aos grandes mercados
criados pela indústria automobilística.
Dessa forma, mais de um milhar de oficinas
irão servir, não só a essa indústria, mas a tôda a
gama de empreendimentos mecânicos que se vem
estabelecendo no Brasil.
Graças a êste desenvolvimento, inúmeras
utilidades passarão a ser fabricadas no País, como
vem ocorrendo ùltimamente com a rápida
implantação das indústrias, instrumentos de
precisão, eletrônica, de rádio, enfim, de uma
infinidade de aparelhos, cujo advento se deve, sem
dúvida alguma, ao lastro econômico acarretado pelo
rápido progresso das fábricas de automóveis.
Sr.
Presidente,
anunciando
ao
Senado inauguração de mais esta grande unidade
fabril, no Estado de São Paulo, transmito meus agra-

decimentos de brasileiro àqueles brasileiros e
alemães, sobretudo ao Presidente dessa grande
organização internacional, em boa hora agraciado
pelo Sr. Presidente da República com a Ordem do
Cruzeiro do Sul, num preito de justiça a uma gente
que, unindo seus esforços aos dos nossos
concidadãos, em pouco mais de três anos,
instalaram uma fábrica que constitui uma portentosa
realização humana. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua o
Expediente.
Não há mais oradores inscritos. (Pausa).
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido e aprovado sem debate o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 439, DE 1959
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 115, de 1959, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto a que se
refere o requerimento entrará na Ordem do Dia de
amanhã.
Há outro requerimento de dispensa, que vai
ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lido e aprovado sem debates o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 440, DE 1959
Nos têrmos do art. 211, letra n, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei da Câmara nº 139, de
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1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da
São as seguintes as emendas aprovadas:
sessão seguinte.
Nº 1
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959 – Daniel Krieger.
02 – 1º Conselho de Contribuintes
O SR. PRESIDENTE: – O projeto de que trata
1.0.00 – Custeio
o requerimento entrará na Ordem do Dia da próxima
1.1.00 – Pessoal Civil
sessão.
1.1.22 – Gratificação pela participação em
órgão de deliberação coletiva
Passa-se à:
ORDEM DO DIA

Acrescente-se.........................................

Cr$
432.000

Votação, em discussão única, do Projeto de
Nº 2
Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959,
na Câmara dos Deputados), que estima a Receita
03 – 2º Conselho de Contribuintes
1.0.00 – Custeio
e fixa a Despesa da União para o exercício
1.1.00 – Pessoal Civil
financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Subanexo 4.15
1.1.22 – Gratificação pela participação em
– Poder Executivo – Ministério da Fazenda, tendo
órgão de deliberação coletiva
Pareceres, da Comissão de Finanças, favoráveis
ao projeto, às Emendas de ns. 1 a 26, 51 e 52 e
Cr$
oferecendo novas Emendas de números 27-CF a Acrescente-se........................................... 432.000
50-CF.
Nº 3
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto
04 – Conselho Superior de Tarifa
sem prejuízo das emendas.
1.0.00 – Custeio
Os Senhores Senadores que o aprovam,
1.1.00 – Pessoal Civil
queiram permanecer sentados. (Pausa).
1.1.22 – Gratificação pela participação em
Está aprovado.
órgão de deliberação coletiva
É o seguinte o projeto aprovado:
Cr$
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
Acrescente-se...........................................
432.000
350, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
Nº 4
de 1960 – Subanexo 4.10 – Superintendência do
Plano de Valorização da Fronteira Sudoeste do
13 – Direção Geral da Fazenda Nacional
País.
13.01-GS – Diretor-Geral
(Publicado em Suplemento).
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
1.1.18 – Gratificação pela representação de
emendas.
gabinete
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Cr$
Estão aprovadas.
Acrescente-se........................................... 600.000
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Nº 5

Nº 9

16 – Casa da Moeda
22.01 – Serviço do Pessoal
1.0.00 – Custeio
(Despesas Próprias)
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.0.00 – Custeio
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
1.3.00 – Material de Consumo e de
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas
Transformação
postais
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos,
Cr$
farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e
Acrescente-se............................................. 60.000 outros de uso nos laboratórios
Nº 6

Cr$
Acrescente-se............................................ 600.000

18.01 – Divisão de Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
Acrescente-se:
4.1.02 –
Construção das Coletorias Federais de
Santa Maria e Iraí..................................

Nº 10

Cr$
2.000.000

Nº 7

Cr$
Inclua-se.................................................... 800.000

18.02 – Divisão de Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras

Nº 11

Cr$
Para construção das sedes das
Coletorias de Santo Antônio da
Patrulha e São Luís Gonzaga (Rio
Grande do Sul), sendo Cruzeiros
2.000.000 para cada.............................. 4.000.000
Nº 8
21 – Serviço de Estatística Econômica e
Financeira
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação
Acrescente-se...........................................

22.01 – Serviço do Pessoal
(Despesas Próprias)
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus,
ambulâncias e jipes

Cr$
200.000

22.02 – Serviço do Pessoal
(Encargos Gerais)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.08 – Serviços clínicos e de hospitalização
Cr$
Inclua-se.................................................... 500.000
Nº 12
24.02 – Diretoria da Despesa Pública
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
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Acrescente-se:

Nº 16
Cr$

7) Para execução no Estado de S.
Paulo da Lei nº 1.168, de 2 de
agôsto de 1950, que dispõe
sôbre
a
construção
de
estabelecimentos industriais de
carne, mediante contrato com o
Banco do Brasil (arts. 2º e 15 da
referida Lei).................................. 100.000.000
Nº 13

31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação
05) Bahia.
Acrescente-se..........................................

Cr$
200.000

Nº 17

31 – Delegacias Fiscais
25 – Diretoria das Rendas Internas
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
1.1.00 – Pessoal Civil
Transformação
1.1.22 – Gratificação pela participação em
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
órgão de deliberação coletiva
ensino e educação
06) Ceará.
Cr$
Onde se diz:
Acrescente-se........................................... 168.000
Cr$ 400.000.
Diga-se:
Nº 14
Cr$ 650.000.
Nº 18
29 – Diretoria das Rendas Aduaneiras
(Despesas Próprias)
31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.00 – Material Permanente
1.4.06 – Materiais e Acessórios
1.4.07 – Material de acampamento, de
Para instalações, conservação e segurança
campanha e de paraquedismo; armamento
dos serviços de transporte, de comunicação, de
06) Ceará
canalização e de sinalização; material para extinção
de incêndio.
Cr$
Inclua-se..................................................

Cr$
120.000

Nº 15
31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.15 – Gratificação de função
Acrescente-se:
13 – Minas Gerais.......................................
22 – Rio G. do Sul.......................................
24 – Santa Catarina....................................
25 – São Paulo...........................................

Cr$
48.000
60.000
42.000
60.000

Inclua-se.....................................................

90.000

Nº 19
31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.14 – Outros Serviços Contratuais
1) Serviços mecanizados de contabilidade e
estatística.
Acrescente-se à soma no Quadro Resumo, na
Tabela
de
dotações
centralizadas
e
discriminadamente, nas seguintes Delegacias
Fiscais:
05 – Bahia................................................
06 – Ceará................................................

Cr$
726.200
899.000
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13 – Minas Gerais.................................
14 – Pará...............................................
16 – Paraná...........................................
17 – Pernambuco..................................
20 – Rio de Janeiro...............................
22 – Rio G. do Sul.................................
25 – São Paulo......................................

Cr$
1.320.200
821.200
849.300
899.000
771.500
821.200
1.598.400

etc.

1.5.06 – Reparo, adaptações, recuperação

Acrescente-se...............................................

Cr$
5.000

Nº 22

33 – Estações Aduaneiras
33.01 – Alfândegas
1.0.00 – Custeio
Nº 20
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
31 – Delegacias Fiscais
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
ensino e educação
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
25) São Paulo.
08) Espírito Santo
01) Santos.

Total.....................................................

Acrescente-se.................................

8.706.000

Cr$
15.000.000

Nº 21

Aumente-se..............................................

Cr$
200.000

Nº 23

33 – Estações Aduaneiras
33 – Estações Aduaneiras
33.01 – Alfândegas
33.03 – Mesas de Rendas
08 – Ceará
1.5.00 – Serviços de Terceiros
01 – Fortaleza
1.0.00 – Custeio
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
1.3.00 – Material de Consumo e de radiogramas, porte postal e assinatura de caixas
Transformação
postais
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho etc.
24) Santa Catarina.
01) Laguna.
Cr$
Acrescente se........................................
50.000
C$
Acrescente-se.............................................. 8.000
1.3.03 – Material de limpeza e conservação etc.
Acrescente-se.........................................

Cr$
15.000

Nº 24

33.01 – Alfândegas
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Cr$
1.5.14 – Outros Serviços Contratuais
Acrescente-se.......................................... 100.000
1) Serviços mecanizados de contabilidade e
estatística.
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas etc.
Acrescente-se à soma no Quadro Resumo, na
tabela
de
dotações
centralizadas
e
Cr$
discriminadamente, nas seguintes Alfândegas:
Acrescente-se............................................. 20.000
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes

1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás
Acrescente-se.............................................

Cr$
5.000

Cr$
05 – Bahia
01) Salvador..................................
737.000
07 – Distrito Federal
01) Rio de Janeiro......................... 1.325.500
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14 – Pará
01) Belém......................................
17 – Pernambuco
01) Recife......................................
22 – Rio G. do Sul
04) Pôrto Alegre............................
25 – São Paulo
01 – Santos...................................
Total..............................................

Cr$

Nº 28 (CF)

837.000
904.000
904.000
1.801.500
6.509.000

33.01 – Alfândegas
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
14) Belém (Pará).
Acrescente-se:
Cr$
Para início da construção de prédio
destinado à Alfândega de Belém, Pará 10.000.000
Nº 26
33 – Estações Aduaneiras
33.03 – Mesas de Rendas
1.0.00 – Custeio
1.4.07 – Material de acampamento,
campanha etc.
22 – Rio G. do Sul
07) São Borja

de

Cr$
30.000

Nº 27 (CF)
01 – Gabinete do Ministro
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4,11 – Modelos, utensílios de escritório,
biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou
científico
Acrescente-se..........................................

Acrescente-se...........................................

Cr$
70.000

Nº 29 (CF)

Nº 25

Inclua-se...................................................

01 – Gabinete do Ministro
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e
conservação de bens móveis

Cr$
30.000

09.02 – Caixa de Amortização
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
2.5.00 – Juros da Dívida Pública
2.5.02 – Dívida Interna
1) Lei nº 1.474, de 26-11-1951, e art. 5º, § 3º
da Lei nº 1.628, de 20-6-1952 – Reaparelhamento
Econômico.
Cr$
1) Juros
Suprima-se..................................... 90.000.000
2) Pagamento em dinheiro
Suprima-se..................................... 200.000.000
Nº 30 (CF)
09.02 – Caixa de Amortização
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
2.5.00 – Juros da Dívida Pública
2.5.02 – Dívida Interna
1) Lei nº 2.977, de 28-11-1956.
4) Grau IV.
Acrescente-se..........................................
Nº 31 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.14 – Outros serviços contratuais

Cr$
354.840
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1) Serviços mecanizados de contabilidade e
1.3.10 – Matérias-primas e produtos
manufaturados ou semimanufaturados destinados a
estatística.
Acrescente-se na tabela de dotações qualquer transformação
centralizadas e nos seguintes órgãos:
Cr$
09 –
10 –
16 –
21 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –

Cr$
1.470.000
1.716.800
608.500

Acrescente-se......................................

10.000.000

Nº 34 (CF)
Caixa de Amortização...............
Contadoria Geral da República.
17.02 – Divisão do Material
Casa da Moeda.........................
(Encargos Gerais)
Serviço
de
Estatística
4.0.00 – Investimentos
Econômica e Financeira............
3.012.000
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservação e
Serviço do Patrimônio da União
2.250.000
despesas
de emergência com equipamentos
Diretoria da Despesa Pública
(Desps. Próprias).......................
2.620.000
Cr$
Diretoria das Rendas Internas...
138.400 Inclua-se................................................. 1.000.000
Recebedoria do Distrito Federal
10.800
Recebedoria Federal em S.
Nº 35 (CF)
Paulo.........................................
1.032.600
25 – Diretoria das Rendas Internas
Divisão do Impôsto de Renda... 10.800.000
1.0.00 – Custeio
Diretoria
das
Rendas
1.1.00 – Pessoal Civil
Aduaneiras................................
1.373.000
1.1.15 – Gratificação de função
Total.........................................
25.032.100
Cr$
Acrescente-se............................................
35.000
Nº 32 (CF)

13 – Direção Geral da Fazenda Nacional
13.01 – Gab. Diretor-Geral
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e
conservação de bens móveis

Acrescente-se............................................

Cr$
50.000

de

28 – Divisão do Impôsto de Renda
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
Inclua-se:
Para a construção do prédio da
Delegacia do Impôsto de Renda do
Ceará, em Fortaleza............................. 20.000.000
Nº 37 (CF)

Nº 33 (CF)
16 – Casa da Moeda
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material
Transformação

Nº 36 (CF)

Consumo

e

31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
de
1.3.09 – Material para serviços de
acampamento
e
de
campanha;
munições
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06) Ceará.

Suprima-se:

Inclua-se...................................................

Cr$
2.000

A inclusão da dotação de Cruzeiros 2.000, tem
por fim habilitar a Delegacia Fiscal no Estado do
Ceará a adquirir a indispensável munição para
utilização dos meios necessários à defesa do
Tesouro e da de seus auxiliares.

Nº 42 (CF)
31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e
despesas de emergência com bens imóveis
20) Rio de Janeiro

Nº 38 (CF)
31 – Delegacias Fiscais
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.06 – Salários de Tarefeiros
10) Goiás.
Acrescente-se..............................................

Cr$
02 – Alagoas........................................
1.500.000
10 – Goiás............................................ 4.000.000
13 – Minas Gerais................................ 20.000.000
15 – Paraíba......................................... 10.000.000

Cr$
1.680

Acrescente-se........................................

Cr$
1.000.000

Nº 43 (CF)

Nº 39 (CF)

31 – Delegacias Fiscais (Despesas de
Capital)
31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
1.0.00 – Custeio
4.1.00 – Obras
1.1.00 – Pessoal Civil
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
1.1.27 – Abono Provisório – (Lei nº 3.531, de
20) Rio de Janeiro
19-1-1959)
10) Goiás.
Cr$
Suprima-se........................................... 15.000.000
Cr$
Acrescente-se...............................................
504
Nº 44 (CF)
Nº 40 (CF)
31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
Inclua-se:
Cr$
02 – Alagoas........................................
1.500.000
10 – Goiás............................................ 4.000.000
13 – Minas Gerais................................ 20.000.000
15 – Paraíba......................................... 10.000.000
Nº 41 (CF)

31 – Delegacias Fiscais (Despesas de Capital)
4.0.00 – Investimentos
4.1.02 – Início de Obras
25) São Paulo
Inclua-se:
Para
construção
do
prédio
destinado à Delegacia Fiscal e à
Delegacia do Impôsto de Renda de
São Paulo (Capital)..........................

Cr$

100.000.000

Nº 45 (CF)

31 – Delegacias Fiscais
Capital)
31 – Delegacias Fiscais
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.02 – Início de Obras

(Despesas

de
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26) Sergipe

22 – Rio G. do Sul

Inclua-se................................................

Cr$
8.000.000

Nº 46 (CF)
33.01 – Alfândegas
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e
despesas de emergência com bens imóveis
24) Santa Catarina.
01) Florianópolis
Acrescente-se........................................

Cr$
1.485.000

33 – Estações Aduaneiras
33.03 – Mesas de Rendas
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.15 – Gratificação de função
05) Bahia.
03) Ilhéus.
Cr$
48.000

Nº 48 (CF)
33.03 – Mesas de Rendas
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e
de suas bagagens
20) Rio de Janeiro
01) Angra dos Reis
Acrescente-se...........................................

Cr$
4.000

Nº 49 (CF)
33 – Estações Aduaneiras
33.03 – Mesas de Rendas
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de Obras
Inclua-se:
01 – Acre
01) Rio Branco..............................
06 – Ceará
01) Camocim.................................

Nº 50 (CF)
33 – Estações Aduaneiras
33.03 – Mesas de Rendas
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Suprima-se:

01 – Acre
01) Rio Branco...............................
08 – Ceará
01) Camocim..................................
22 – Rio G. do Sul
05) Quaraí......................................
23 – Rondônia
01) Pôrto Velho..............................

Nº 47 (CF)

Inclua-se....................................................

Cr$
05) Quaraí...................................... 2.000.000
23 – Rondônia
01) Pôrto Velho.............................. 1.000.000

1.500.000
1.000.000

1.500.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000

Nº 51
07 – Conselho de Política Aduaneira
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.06 – Salários de Tarefeiros

Inclua-se................................................

Cr$
2.043.120

Nº 52
07 – Conselho de Política Aduaneira
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.04 – Salários de mensalistas

Inclua-se................................................

Cr$

Cr$

Cr$
5.655.000

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 51, de 1959 (nº 2.439, de 1957, na Câmara), que
autoriza o Podar Executivo a concluir a
pavimentação de trecho da Rodovia BR-71,
do Plano Rodoviário Nacional, autorizado pela
Lei nº 1.680, de 1 de outubro de 1952
(incluído na Ordem do Dia em virtude de dispensa de
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interstício concedida em sessão anterior, a
requerimento do Sr. Senador Taciano de Mello), tendo
Pareceres Favoráveis (ns. 743 a 745, de 1959) das
Comissões – de Constituição e Justiça; de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 51, DE 1959
(Nº 2.439-A, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Que autoriza o Poder Executivo a concluir a
pavimentação de trecho da Rodovia BR-71, do Plano
Rodoviário Nacional, autorizado pela Lei nº 1.680, de
1 de outubro de 1952.

signada ao Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, a importância de Cr$ 35.000.000,00 (trinta
e cinco milhões de cruzeiros).
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 121, de 1959, (nº 3.383, de 1957, na Câmara dos
Deputados), que concede auxílio especial de Cr$
100.000,00 à Casa do Universitário Católico, de
Santa Maria, Rio Grande do Sul (incluído na Ordem
do Dia em virtude de dispensa de interstício,
concedida na sessão anterior, a requerimento do
Senhor Senador Daniel Krieger), tendo Pareceres
Favoráveis, sob ns. 739 a 741, de 1959, das
Comissões: de Constituição e Justiça; de Educação
e Cultura e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
concluir, no prazo de 3 (três) anos, a pavimentação
asfáltica da Rodovia BR-71, do Plano Rodoviário
Nacional, autorizado pela Lei nº 1.680, de 1 de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
outubro de 1952, no trecho Uberlândia-Almeida
Nº 121, DE 1959
Campos, a partir de Uberlândia até o quilômetro
cinqüenta e nove, considerado o zero nessa cidade.
(Nº 3.385-B, de 1957 na Câmara dos Deputados)
Art. 2º O orçamento geral da União, nos 3
(três) exercícios subseqüentes à publicação desta
Concede auxílio especial de Cr$ 100.000,00 à
lei incluirá em favor desta obra rodoviária, no anexo Casa do Universitário Católico, de Santa Maria, Rio
do Ministério da Viação e Obras Públicas, con- Grande do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedido o auxílio especial, anual,
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) à Casa do
Universitário Católico, de Santa Maria, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 25, de 1956, (de autoria do Senador
Mendonça Clark), que dispõe sôbre pagamento de
auxílios e subvenções (aprovado em primeira
discussão em 9 do mês em curso), tendo Pareceres
Favoráveis, sob ns. 650 a 653, de 1959, das
Comissões: de Constituição e Justiça; de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de
Segurança Nacional e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão de Redação.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 25, DE 1958
Dispõe
subvenções.

sôbre

pagamento

de

auxílios

e

Art. 1º Nenhuma subvenção será paga a
emprêsa de navegação aérea, marítima, fluvial
ou lacustre sem prévia verificação de que as
respectivas condições financeiras, econômicas
e técnicas a justificam, nos têrmos da legislação

em vigor, consideradas as linhas percorridas e as
tarifas cobradas.
Art. 2º A concessão de subvenções a
emprêsas de navegação aérea obedecerá a um
plano anual aprovado pelo Presidente da República,
mediante proposta do Ministério da Aeronáutica, e
publicado no Diário Oficial com a indicação das
linhas, emprêsas, número mínimo de viagens,
importâncias e outros dados considerados úteis.
Art. 3º A concessão de subvenções a
empresas de navegação marítima, fluvial ou lacustre
obedecerá a um plano anual aprovado pelo
Presidente da República, mediante proposta do
Ministro da Viação e Obras Públicas, e publicado no
Diário Oficial com a indicação das linhas, emprêsas,
número mínimo de viagens, importâncias, critérios
adotados para fixá-Ias e outros dados considerados
úteis.
Art. 4º Nenhuma subvenção para manter ou
desenvolver estabelecimentos de ensino será
paga sem que o mesmo seja reputado, pelos
órgãos federais de fiscalização de ensino, como
idôneo e em condições de funcionamento
satisfatório.
Art. 5º Não se pagará subvenção a entidade
que não esteja registrada em um dos órgãos de
contrôle, conforme o caso, indicados no art. 13 desta
lei.
Parágrafo único. Os órgãos mencionados no
art. 9º desta lei manterão um cadastro atualizado de
tôdas as instituições beneficiárias de subvenções
cujo contrôle estiver afeto ao respectivo Ministério.
Art. 6º Em hipótese alguma, as emprêsas de
navegação aérea, marítima, fluvial ou lacustre
beneficiárias de subvenções poderão utilizá-las, total
ou parcialmente, em qualquer serviço alheio à
manutenção das linhas subvencionadas.
Art.
7º
Será
motivo
para
o
não
pagamento da subvenção a comprovação, pela
Comissão de Marinha Mercante, de que a emprêsa
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beneficiária, na exploração da linha subvencionada,
exerceu suas atividades transportando, em cada
viagem, mais de 25% de tonelagem ou valor de
mercadorias para emprêsas compostas por pessoas
ou firmas que tenham interêsses patrimoniais na
emprêsa subvencionada.
Art. 8º Os créditos, discriminados ou globais,
destinados à concessão de subvenções constarão
do Orçamento da União, sendo atribuídos:
I – ao Ministério da Aeronáutica, os relativos
às linhas de navegação aérea e aero-clubes;
II – ao Ministério da Agricultura, os relativos às
Associações Rurais, estabelecimentos de ensino
agrícola e colônias de pescadores;
III – ao Ministério da Educação e Cultura, os
relativos a estabelecimentos de ensino, excluídos os
de ensino agrícola, às instituições culturais e às
instituições assistenciais de caráter beneficente,
humanitário ou filantrópico;
IV – ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, os relativos à assistência a menores;
V – ao Ministério da Saúde, os relativos a
postos de higiene e ambulatório, centro de saúde e
nosocômios;
VI – ao Ministério da Viação e Obras Públicas,
os relativos às linhas de navegação marítima, fluvial
ou lacustre.
Art. 9º Caberá à Divisão de Orçamento, ou
órgão equivalente, dos Ministérios mencionados no
artigo anterior, o contrôle da concessão, pagamento
e aplicação das subvenções sob a jurisdição de cada
Ministério, considerado inclusive pelo exame direto,
quando
julgado
conveniente,
dos
registros
administrativos
e
contábeis
das
entidades
beneficiárias.
Art. 10. O exercício das atribuições previstas
no artigo anterior deverá ser objeto de relatórios,
apresentados anualmente pelas Divisões de
Orçamento ou órgão equivalente, aos respectivos
Ministros de Estado, com a especificação de

tôdas as exigências legais e regulamentares e das
que não o fizeram providências tomadas, para sanar
irregularidades ou reprimir fraudes; declaração
justificada de inidoneidade de entidade e
responsáveis.
Parágrafo único. Uma via dêsses relatórios
será enviada à Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e
outra à Comissão de Finanças do Senado Federal.
Art. 11. Além das exigências previstas em lei,
torna-se indispensável para a habilitação das
entidades
beneficiárias
de
subvenções,
a
apresentação de um atestado de existência e
funcionamento, passado por autoridades fiscais
federais com jurisdição local.
§ 1º Excluem-se dessa obrigatoriedade as
entidades a que se referem os itens I e X do art. 13.
§ 2º Na falta das autoridades a que se refere
êste artigo, dito atestado poderá ser passado
conjuntamente pelo Prefeito Municipal e pelo Juiz da
Comarca ou Têrmo.
§ 3º O atestado previsto neste artigo
mencionará, com precisão, que foram exibidos os
documentos de constituição da entidade beneficiária,
seu registro em cartório e a ata de eleição da
diretoria, e que foi visitada a instituição, comprovado
o seu funcionamento de acôrdo com as finalidades
estatutárias.
§ 4º O fornecimento dos atestados previstos
neste artigo não exclui a faculdade de fazerem os
órgãos mencionados no art. 13 a fiscalização direta.
Art. 12. Na hipótese da verificação de que um
atestado carece de fidedignidade, a entidade
beneficiária será considerada inidônea, e como tal
incapacitada para receber qualquer ajuda financeira
do Tesouro Nacional.
Art. 13.Torna-se indispensável à aceitação
das comprovações das aplicações regulares
das
subvenções,
além
das
demais
exigências previstas em lei ou regulamento, o

– 613 –
parecer ou laudo dos seguintes órgãos técnicos:
I – Diretoria de Aeronáutica Civil do Ministério
da Aeronáutica, quanto às emprêsas de navegação
aérea e aero-clubes;
II – Serviços de Economia Rural, do Ministério
da Agricultura, quanto às associações rurais;
III – Divisão de Caça e Pesca, do
Departamento Nacional da Produção Animal, do
Ministério da Agricultura, quanto às colônias de
pescadores;
IV – Superintendência do Ensino Agrícola e
Veterinário, do Ministério da Agricultura, quanto aos
estabelecimentos de ensino agrícola;
V – Diretoria do Ensino Superior, Diretoria do
Ensino Comercial, Diretoria do Ensino Industrial, do
Ministério da Educação e Cultura, respectivamente,
quanto a estabelecimentos do ensino superior,
comercial e industrial;
VI – Departamento Nacional de Educação, do
Ministério da Educação e Cultura, quanto a
estabelecimentos de ensino primário e demais
entidades mantenedoras de atividades educacionais
e culturais;
VII – Serviço de Assistência de Menores,
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
quanto a estabelecimento de assistência a
menores.
VIII – Divisão de Organização Hospitalar, do
Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da
Saúde, quanto a estabelecimentos hospitalares, e
para-hospitalares.
IX – Serviço Nacional de Câncer, pelo Serviço
Nacional da Lepra, pelo Serviço Nacional de
Tuberculose, do Departamento Nacional da Saúde, e
pelo Departamento Nacional da Criança, do
Ministério da Saúde, quanto a estabelecimentos
hospitalares e para-hospitalares especializados,
conforme se trate de subvenções destinadas
especìficamente a objetivos vinculados ao programa
de trabalho de cada um dêsses órgãos;

X – Comissão de Marinha Mercante, quanto a
emprêsas de navegação marítima, fluvial ou lacustre;
XI – Conselho Nacional de Serviço Social, do
Ministério da Educação e Cultura, quanto a
instituições assistenciais de caráter beneficente,
humanitário e filantrópico;
XII – outros órgãos indicados em regulamento,
nos demais casos.
Art. 14 – O Chefe ou Diretor de cada órgão
encarregado de controlar a concessão, o pagamento
ou a aplicação de subvenções será responsabilizado
administrativamente, sob pena de demissão, pelo
não cumprimento das exigências determinadas por
esta e outras leis e pela regulamentação vigente.
Art. 15 – O Poder Executivo proporá as
medidas de caráter legislativo que se fizerem
necessárias, a fim de capacitar devidamente os
órgãos mencionados nesta lei para o exercício das
atribuições nelas previstas.
Parágrafo único. Enquanto não forem
aprovadas as medidas a que se refere êste artigo, os
Ministérios interessados tomarão as medidas de
emergência que se impuserem para o cumprimento
imediato, dentro das possibilidades atuais, das
disposições desta lei.
Discussão única do Parecer da Comissão de
Economia sôbre a Mensagem nº 207, de 1959, pela
qual o Sr. Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Sr. Antônio Pereira Diniz para
membro do Conselho Nacional de Economia.
O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de
matéria objeto de sessão secreta, solicito dos
funcionários da Mesa as providências usuais.
A sessão transforma-se em secreta às 21
horas e 23 minutos e volta a ser pública às 21 horas
e 35 minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a sessão.
Não há orador inscrito. (Pausa).
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171ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.

acham-se

Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin – (61).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de Segundo, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
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O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o xa a Despesa da União para o exercício financeiro
seguinte:
de 1959.
EXPEDIENTE
Ofícios
Da Câmara dos Deputados sob ns. 2.065,
2.070, 2.071, 2.072, 2.100 e 2.073, encaminhando
autógrafos dos seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 161, DE 1959
(Nº 3.-519-B, de 1957, na Câmara dos
Deputados)
Releva a prescrição do direito à reforma, por
incapacidade física, em que incorreu o ex-soldado
Augusto de Azevedo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assim alterada a Lei nº 3.487, de
10 de dezembro de 1958:
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Divisão de Orçamento – Encargos Gerais
Verba 2.0.00 – Transferências.
Consignação 2.1.00 – Auxílios e Subvenções.
Subconsignação
2.1.02
–
Subvenções
Ordinárias.
2 – Associações Rurais e outras instituições
para custeio de serviços (§ 1º do art. 4º da Lei nº
1.493. de 13-12-51) conforme discriminação do
Adendo A.
04 – Amazonas
Onde se lê:
Fundação Amazônica, para sua Divisão de
Agricultura – Cruzeiros 750.000,00.
Leia-se:
Fundação Amazônia, para sua Divisão de
Agricultura – Cruzeiros 750.000,00.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É relevada a prescrição do direito
à reforma por incapacidade física, prevista na
letra e do art. 1º e ns. 1 e 4 da letra b do art. 4º do
Decreto-lei nº 7.270, de 25 de janeiro de 1945,
modificado pelo de nº 8.053, de 8 de outubro de
1945, em que incorreu José Augusto de Azevedo,
MINISTÉRIO DA SAÚDE
ex-soldado da Fôrça Aérea Brasileira, com as
vantagens do art. 303 da Lei nº 1.316, de 20 de
Departamento Nacional da Criança
janeiro de 1951.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
sua publicação, revogadas as disposições em
3.1.00 – Serviço em Regime Especial de
contrário.
Financiamento.
3.1.01 – Saúde e Higiene.
Às Comissões de Segurança Nacional e de
Finanças.
1) Para a Campanha de Proteção à
Maternidade e à Infância no Território Nacional.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
8) Para outras entidades que cooperam com a
Nº 162, DE 1959
Campanha de Proteção à Maternidade e à Infância,
nas seguintes unidades da Federação, conforme
(Nº 495-B, de 1959, na Câmara dos
discriminação do Adendo "C".
Deputados)
04) Amazonas.
Onde se lê:
Divisão de Saúde da Fundação Amazônica –
Altera disposições da Lei nº 3.487, de 10
de dezembro de 1958, que estima a Receita e fi- Cr$ 150.000,00.
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Leia-se:
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário,
Divisão de Saúde da Fundação Amazônia – entrando esta lei em vigor na data de sua publicação.
Cr$ 150.000,00.
À Comissão de Finanças.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
contrário.
Nº 164, DE 1959
À Comissão de Finanças.
(Nº 771-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 163, DE 1959
Retifica, sem ônus, a Lei nº 3.327-A, de 3
dezembro de 1957, que estima a Receita e fixa a
(Nº 663-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Despesa da União para o exercício financeiro de 1958.
O Congresso Nacional decreta:
Retifica, sem ônus, a Lei nº 3.487, de
Art. 1º São feitas, sem ônus, na Lei nº 3.327-A,
10-12-1958, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de de 3 de dezembro de 1957, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
1959.
de 1958, as seguintes retificações:
O Congresso Nacional decreta:
Anexo 4 – Poder Executivo.
Art. 1º São feitas, sem ônus, na Lei nº 3.487,
Subanexo 4.14 – Ministério da Educação e
de 10 de dezembro de 1958, que estima a Receita e Cultura.
fixa a Despesa para o exercício financeiro de 1959,
Adendo D – Fundo Nacional de Ensino Médio.
as seguintes retificações.
onde se lê:
Anexo 4 – Poder Executivo.
18) Piauí.
Subanexo 4.13 – Ministério da Agricultura.
Ginásio e Artesanato Dom Expedito Lopes –
10 – Departamento Nacional da Produção Oeiras – Cruzeiros 250.000,00.
Animal.
Leia-se.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
18 – Piauí.
Social.
Escola Comercial Dom Expedito Lopes –
3.1.00 – Serviço em Regime Especial de Oeiras – Cr$ 250.000,00.
Financiamento.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
3.1.03 – Desenvolvimento da Produção.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Onde se lê:
À Comissão de Finanças.
20) Rio Grande do Norte
2) Manutenção do Hospital Letícia Cerqueira,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
em Natal – Cruzeiros 3.000.000,00
Nº 165, DE 1959
Leia-se:
18) Rio Grande do Norte
(Nº 772-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
2) Prosseguimento de obras, manutenção e
funcionamento do Hospital Letícia Cerqueira, em
Retifica, sem ônus, a Lei nº 3.487, de 10
Natal – Cr$ 3.000.000,00.
de dezembro de 1958, que estima a Receita e fi-
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xa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1959.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São feitas, sem ônus, na Lei nº 3.487,
de 10 de dezembro de 1958, que estima a Receita e
fixa a Despesa para o exercício financeiro de 1959,
as seguintes retificações:
Anexo 4 – Poder Executivo.
Subanexo 4.14 – Ministério da Educação e
Cultura.
Adendo D – Fundo Nacional do Ensino Médio.
Onde se lê:
18) Piauí.
Escola Comercial Dom Expedito Lopes –
Oeiras – Cr$ 250.000,00.
Ginásio e Artesanato Dom Expedito Lopes –
Oeiras – Cruzeiros 150.000,00.
Leia-se:
18) Piauí.
Escola Comercial Dom Expedito Lopes –
Oeiras – Cr$ 400.000,00.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 166, DE 1959
(Nº 935-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Altera disposições da Lei nº 3.487, de 30 de
dezembro de 1958, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1959.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assim alterada a Lei nº 3.487, de
10 de dezembro de 1958:
Ministério da Educação e Cultura.
21 – Diretoria de Ensino Superior.

Despesas Ordinárias.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
Financiamento.
3.1.17 – Acordos.
1)
Acordos
com
os
seguintes
estabelecimentos de ensino superior para encargos
de manutenção e execução de obras:
25) São Paulo
Onde se lê:
37) Escola de Auxiliares de Enfermagem da
Santa Casa de Misericórdia de Marília – Cruzeiros
400.000,00.
Leia-se:
37) Escola de Auxiliares de Enfermagem
"Sagrado Coração de Jesus" da Santa Casa de
Misericórdia de Marília – Cruzeiros 400.000,00.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
Nº 2.101, ainda da Câmara dos Deputados,
como segue
Do Sr. Presidente do Senado Uruguaio, como
segue
Montivideu, octubre, 7 de 1959.
Señor Presidente del Senado Federal de los
Estados Unidos del Brasil.
Dr. João Goulart.
El Senado de la República cumple con el
ineludible deber de expresar al Senado de su
digna Presidência, su unánime sentimiento de
congoja y su total solidaridad com el Gobierno y el
pueblo del pais hermano ante la dolorosa situación
creada por las inundaciones em el Estado de Rio
Grande.
Ruego el señor Presidente tenga a bien
transmitir estas expresiones de hermandad al
Gobierno Federal y especialmente a las autoridades
del vecino Estado del Rio Grande del Sul al
que nos sentimos más intimamente ligados que
nunca.
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Cúmpleme saludar al señor Presidente con mi
más alta consideración, a.) Juan C. Raffó Fravega,
Presidente. – a) José Pastor Salvañach, Secretário.
Feito o expediente de agradecimento,
publique-se e arquive-se
II
PARECERES
NS. 750, 751 E 752, DE 1959
Nº 750, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 1958 (nº 545C, de 1955 na Câmara dos Deputados), que dispõe
sôbre a transferência para o serviço da União como
extranumerários, do pessoal para obras, brasileiro,
empenhado na construção do trecho ferroviário Rio
Negro – Bento Gonçalves, no Tronco Principal Sul.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O "Tronco Principal Sul" é obra de grande
significado econômico e estratégico. Constitui,
mesmo, o principal setor de desenvolvimento, no
sistema ferroviário brasileiro.
Nesse empreendimento, de tanto alcance
social e econômico, vêm sendo ocupados, há anos,
militares e civis – motoristas, mecânicos, tratoristas
etc. – todos servindo nos trabalhos de construção da
estrada e no funcionamento de trecho já construído.
Relembrando tudo isso, o ilustre Deputado
Antônio Carlos apresentou projeto, aprovado na
Câmara, com alterações, visando a beneficiar aos
citados trabalhadores, com a estabilidade e outras
vantagens.
II – Dispõe a proposição (artigo 1º) que
o Poder Executivo promoverá a transferência
para o serviço da União, como extranumerários
na categoria que lhes caiba, quanto possível,
em consonância com as funções na ocasião exerci-

das, do pessoal para obras, brasileiro, empenhado
na construção do trecho ferroviário Rio Negro –
Bento Gonçalves, do Tronco Principal Sul, desde que
contem 5 (cinco) anos ininterruptos de trabalho no
mesmo tronco, ao terminar – tarefa atribuída à
Universidade Militar ou órgão da União nêle
empregado.
É, também, assegurado o direito de
indenização (§ 1º), de acôrdo com a legislação em
vigor, aos que, por qualquer circunstância, não
desejarem beneficiar-se da transferência de que se
trata o artigo.
As Unidades de Engenharia Militar, às quais
está afeta a construção do Tronco Principal Sul, bem
como outros órgãos da União, que executam o
mesmo trabalho, são obrigados (§ 2º) a fornecer aos
empregados dispensados o atestado de serviço.
Determina-se, ainda (§ 3º), que a União
aproveitará, sempre que possível, o pessoal a ser
beneficiado em locais onde atualmente desenvolve
suas atividades.
As providências em aprêço não se aplicam
(art. 2º) aos funcionários da União Estados ou
Municípios que prestam, como requisitados, serviços
ao Tronco Principal Sul.
III – O projeto repete, mutatis mutandis, o que
dispõe a Lei número 1.998, de 1º de outubro de
1953, sôbre a transferência dos empregados
brasileiros da Comissão Mista Ferroviária BrasileiroBoliviana para o serviço da União, como
extranumerários.
Assim, reza a citada lei:
Dispõe sôbre a transferência dos empregados
brasileiros da Comissão Mista Ferroviária BrasileiroBoliviana para o serviço da União como
extranumerários.
O Congresso Nacional decreta e eu promulgo
nos têrmos do artigo 70, § 4º da Constituição
Federal, a seguinte lei:
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Art. 1º O Poder Executivo promoverá
a transferência para o serviço da União,
como extranumerários, na categoria que lhes
possa
tocar,
tanto
quanto
possível
em
consonância com as funções ao tempo exercidas,
dos empregados brasileiros da Comissão Mista
Ferroviária
Brasileiro-Boliviana,
desde
que
tenham, ao terminar a construção da ferrovia
Brasil-Bolívia 5 (cinco) anos ininterruptos de
trabalho.
§ 1º Aos não transferidos é assegurado o
direito à indenização em dinheiro, correspondente
a 1 (um) ano de serviço, quando hajam trabalhado
na aludida Comissão por mais de cinco (5)
anos ou a três (3) meses, quando por
tempo inferior a cinco (5) anos, devendo ser
tomada como base, para a indenização, a
remuneração percebida ao terminar a construção
da ferrovia.
§ 2º A Comissão Mista Brasileiro-Boliviana é
obrigada a fornecer aos empregados dispensados o
atestado de serviço.
Art. 2º Esta lei não se aplica aos funcionários
da União, Estados ou Municípios, que servem na
Comissão como requisitados.
Art. 3º O Poder Executivo aproveitará, de
preferência, em obras públicas de sua execução ou
de execução das autarquias federais, o pessoal de
obras que deixar o serviço de construção da ferrovia
Brasil Bolívia.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senado Federal, em 1º de outubro de
1953. – João Café Filho, Presidente do Senado
Federal.
IV – Vê-se, do exposto, que o projeto, que, do
ponto de vista constitucional e jurídico, nada con-

tém que o invalide, encontra inteira justificativa no
precedente legal que beneficiou os empregados da
Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana, e,
assim sendo, opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 5 de agôsto de 1959 –
Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Krieger, Relator. –
Ruy Carneiro. – Benedicto Valladares, com restrições.
– Rui Palmeira. – Milton Campos. – Lima Guimarães.
Nº 751, de 1959
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 1958 (na Câmara
nº 545-C, de 1955).
Relator: Sr. Taciano de Mello.
O Projeto de Lei da Câmara, número 65-58 (na
Câmara dos Deputados, nº 545-C, de 1955) foi
aprovado peIa Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, que o considerou constitucional e jurídico.
Êsse projeto dispõe sôbre a transferência para
o serviço da União, como extranumerários, do
pessoal para obras, brasileiro, empenhado na
construção do trecho ferroviário Rio Negro-Bento
Gonçalves do Tronco Principal Sul.
Como bem acentua o Senador Daniel Krieger,
o projeto é semelhante à Lei nº 1.998, de 1º de
outubro de 1953, que autoriza a transferência dos
empregados brasileiros da Comissão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana para o serviço da
União, como extranumerários.
Penso que, sob o ponto de vista da Segurança
Nacional, nada se pode argüir contra o mesmo,
opinando, pois, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 29 de outubro de
1959. – Jefferson de Aguiar, Presidente. – Taciano
de Mello, Relator. – Francisco Gallotti. – Fernando
Corrêa. – Zacharias de Assumpção.
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Nº 752, DE 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto, nº
65, de 1958, da Câmara Federal, (545-C de 1955, na
Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Ary Vianna.
O presente projeto, oriundo da Câmara dos
Deputados, autoriza a transferência para o serviço
da União na qualidade de extranumerários, do
pessoal para obras, brasileiro, empenhado na
construção do trecho ferroviário Rio-Negro-Bento
Gonçalves, no Tronco Principal Sul.
A medida já aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem um alto sentido social e
econômico e encontra precedente legal em idêntica
medida que beneficiou os empregados da Comissão
Mista Brasileiro-Boliviana.
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1959.
Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Lima Guimarães. – Daniel Krieger. – DixHuit Rosado. – Taciano de Mello. – Fausto Cabral. –
Fernando Corrêa. – Francisco Gallotti. – Irineu
Bornhausen.
PARECER
Nº 753, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 89, de 1959, (na Câmara nº 2.644B, de 1957, (que dispõe sôbre registro de contratos,
acordos, ajustes, e outros atos jurídicos análogos,
pelo Tribunal de Contas.
Relator: Sr. Fernandes Távora.
Segundo o disposto no Projeto nº 2.644,
de 1957, de autoria do ilustre Deputado Plínio
Lemos, os registros de contratos, ajustes,
acordos e outros atos jurídicos análogos, pelo
Tribunal de Contas, bem como as prorrogações
de obras no Polígono das Sêcas, sob regime de

cooperação entre a União e particulares, não
poderão ser recusados pela falta de publicação e
remessa àquele Tribunal dentro dos prazos
estabelecidos em lei.
Estatui, porém, o art. 77 § 1º da Constituição,
que os contratos que, por qualquer modo,
interessarem a receita e a despesa, só se reputarão
perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de
Contas, e que a recusa do registro suspenderá a
execução do contrato até que se pronuncie o
Congresso Nacional.
Alega o autor, para justificar o seu projeto, as
dificuldades de tôda ordem, a começar pelas
grandes distâncias que se opõem à observância dos
prazos referentes aos atos aludidos, o que redunda
em prejuízos das partes e da própria entidade
contratante, conseqüentemente, dos interêsses da
coletividade.
Sob êsse ponto de vista, o projeto se justifica
plenamente.
Acontece, porém, que, pelo disposto no art. 1,
ficaria, pràticamente dispensado o registro, o que iria
de encontro à Constituição. Mas o ilustre Relator
Deputado Raimundo Brito, da Comissão de Justiça
da Câmara, apresentou uma emenda nos seguintes
têrmos:
"Redija-se assim, o art. 1º:
Art. 1º Os contratos, ajustes, acordos e
outros atos jurídicos análogos, bem como as
respectivas prorrogações sob regime de cooperação
entre a União e terceiros, no Polígono das Sêcas,
serão publicados no órgão oficial local, dentro
de 40 dias de sua lavratura e remetidos em prazo
idêntico ao Tribunal de Contas, para o devido
registro".
Sanada, assim, aquela falha nada se opõe à
aprovação dêste projeto, que vem facilitar o curso de
atos jurídicos entre o poder público e os habitantes
do Polígono das Sêcas.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1959.
Gaspar
Velloso,
Presidente,
–
Fernandes
Távora,
Relator.
–
Lima
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O presente projeto revigora o prazo
Guimarães. – Ary Vianna. – Daniel Krieger. – Moura
Andrade. – Irineu Bornhausen. – Dix.Huit Rosado. – estabelecido pela Lei nº 2.511, de 22 de junho de
Francisco Gallotti. – Mem de Sá. – Taciano de Mello. 1955, que previa a versão para o inglês e o francês
da obra de Henrique Dumont Villares, "Quem Deu
PARECER
Asas ao Homem". Trata-se de livro destinado a
Nº 754, DE 1959
divulgar a obra e as realizações de Alberto Santos
Dumont, o Pai da Aviação e que será distribuído
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de pelas nossas representações diplomáticas, a fim de
Lei da Câmara nº 120, de 1959, (número 280-B, de tornar conhecida, no estrangeiro, a figura do ilustre
1959, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a brasileiro.
Sancionada a lei, esgotou-se o prazo sem que
abrir ao Poder Judiciário – Supremo Tribunal Militar –
crédito especial de despesas várias relativas ao fôsse possível ao Ministério da Fazenda, atender à
despesa prevista, pelo que se impõe o
pessoal de Justiça Militar.
revigoramento do prazo por mais dois anos, objeto
Relator: Sr. Ary Vianna.
do presente projeto.
O presente projeto visa prover ao atendimento
Por se tratar de medida plenamente
de despesas várias – salário-família, vencimentos, justificada, somos pela aprovação do projeto.
salários-mensalistas, ajudas de custo e adicionais –
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
do pessoal da Justiça Militar.
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
A proposição vem revestida de tôdas as Krieger, Relator. – Taciano de Mello. – Moura
formalidades constitucionais e legais e atende a Andrade. – Saulo Ramos. – Lima Guimarães. – lrineu
despesas plenamente justificadas e de evidente Bornhausen. – Fernando Corrêa. – Dix-Huit Rosado.
vigência.
– Francisco Gallotti. – Ary Vianna.
Somos, portanto, pela aprovação do presente
projeto.
PARECER
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
Nº 756, DE 1959
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna.
Relator. – Saulo Ramos. – Dix-Huit Rosado. –
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
Taciano de Mello. – Daniel Krieger. – Lima nº 135, de 1959, da Câmara Federal (nº 34-B, de
Guimarães. – Moura Andrade. – Fernandes Távora. 1959), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito
PARECER
especial de Cruzeiros 4.240.123,30 para atender a
Nº 755, DE 1959
despesas correspondentes aos exercícios de 1945 a
1958.
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº
Relator: Sr. Ary Vianna.
131, de 1959, que revigorou o Projeto de Lei que
O presente projeto visa atender, na forma do
determina a tradução do livro "Quem Deu Asas ao
disposto no artigo de Lei nº 1.164, de 24 de junho de
Homem", de Henrique Dumont Villares.
1950, as solicitações de créditos adicionais, que se
Relator: Sr. Daniel Krieger.
destinam à Justiça Eleitoral, dirigidas ao Congres-
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so por intermédio do Tribunal Eleitoral.
Os pedidos foram prèviamente apreciados
pelo Tribunal que, julgando-os justificados, os
encaminhou ao Congresso. Os créditos somam a
quantia de Cr$ 4.240.123,30.
O pedido se apoia nas disposições
combinadas dos artigos 97, item II, da Constituição e
199 do Código Eleitoral, segundo os qual os créditos
adicionais que se destinam aos órgãos da Justiça
Eleitoral devem ser encaminhados ao Poder
Legislativo pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Por isto, e pela urgência da liquidação dêsses
débitos, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Fernandes Távora. – Taciano de Mello. –
Lima Guimarães. – Moura Andrade. – Daniel Krieger.
– Saulo Ramos. – Dix Huit Rosado.
PARECERES
NS. 757 E 758, DE 1959
Nº 757, de 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara Federal nº 143-59, (na Câmara nº
787-B-59) que altera, sem aumento de despesa, a
Lei número 3.353, de 20 de dezembro de 1957.

gações ferroviárias do País, não mais deverá ser ali
construída, tendo em vista que aquela importante
ferrovia teve seu traçado alterado". Acrescenta,
ainda, aquêle órgão, que não obteve, como pleiteara,
crédito especial para o exercício de 1958, nem
recursos orçamentários para o exercício corrente,
motivo pelo qual não efetivou a construção da ponte
referida.
Acontece doutra parte, ser da maior
importância para os planos do aproveitamento do
carvão nacional, bem como para a econômia do Rio
Grande do Sul, ultimar a montagem da Usina de
Candiota, que já se acha em fase final. Tendo em
vista esta situação e a imperiosa necessidade de
evitar a paralisação dos trabalhos da mencionada
usina termelétrica, solicitou o Poder Executivo, em
mensagem de agôsto do corrente ano, o projeto de
lei em exame, segundo o qual é autorizada a
supressão, no anexo da Lei nº 3.353 – Setor
Transporte – a dotação de duzentos milhões, para a
construção da ponte sôbre o Jacuí e, doutra parte o
acréscimo de uma dotação de igual valor, no Setor
Mineração e Indústria, para a complementação das
obras correspondentes à primeira etapa da
construção da Usina Termelétrica de Candiota.
Como se vê, o projeto, sem aumento de
despesa, dá melhor e mais oportuna aplicação a
recursos já concedidos pelo Poder Legislativo. Sua
aprovação, portanto, é plenamente recomendável.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente, – Mem de Sá,
Relator. – Lima Guimarães. – Fernandes Távora. –
Ary Vianna. – Fernando Corrêa. – Francisco Gallotti.
– Saulo Ramos. – Irineu Bornhausen. – Caiado de
Castro. – Moura Andrade.

Relator: Sr. Mem de Sá.
A Lei nº 3.353, de 20-12-1957, concernente ao
Plano de Carvão Nacional, entre as especificações
das dotações dos créditos especiais que autorizou,
incluía a de Cr$ 200.000.000,00, destinada à
construção de uma ponte rodo-ferroviária sôbre o Rio
Jacuí, entre Triunfo e São Jerônimo.
Verifica-se,
entretanto,
como
informa
o Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro,
que
"a
referida
ponte,
situada
no
prolongamento do Tronco Principal Sul, das li- e

Nº 758, de 1959
Da
Comissão
de
Justiça,
sôbre

o

Constituição
Projeto
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de Lei da Câmara nº 143-59 (na Câmara nº 787-B- A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
59) que altera, sem aumento de despesa, a Lei nº da Câmara dos Deputados, tendo presentes as
aludidas emendas, além de outras sugeridas pelo
3.353, de 20 de dezembro de 1957.
seu próprio exame, consubstanciou-as tôdas em um
Relator: Sr. Daniel Krieger.
substitutivo, que veio afinal a ser aprovado na outra
O presente projeto, originário de mensagem Casa do Congresso.
do Sr. Presidente da República, altera, sem aumento
Nada há que opor ao projeto, o qual, convém
de despesa, a Lei nº 3.353, de 20 de dezembro de repetir, retifica a Lei Ânua sem qualquer despesa,
1957, que autorizou, entre outras providências, a objetivando, apenas, tornar possível a sua aplicação.
abertura de créditos especiais.
Nosso parecer é pela aprovação.
Trata-se de matéria cuja constitucionalidade é
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
manifesta, o mesmo ocorrendo do ponto de vista 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel
Jurídico.
Krieger, Relator. – Dix-Huit Rosado. – Lima
Sala das Comissões, em 17 de novembro de Guimarães. – Moura Andrade. – Saulo Ramos. –
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Fernando Corrêa. – Irineu Bornhausen. – Francisco
Krieger, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Attílio Gallotti. – Ary Vianna.
Vivacqua. – João Villasbôas. – Menezes Pimentel.
PARECERES
PARECER
NS. 760 E 761, DE 1959
Nº 759, DE 1959
Nº 760, de 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei nº 148, de 1959, da Câmara (nº 67-C, de 1959,
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
na Câmara), que retifica, sem ônus, a Lei número Decreto Legislativo nº 90, de 1953, que aprova
3.487, de 10 de dezembro de 1958, que estima a contrato celebrado entre o Govêrno Federal e
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício Francisco Bezerra Pinheiro e sua mulher Federalina
financeiro de 1959.
Alves Bezerra.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O presente projeto tem por fim retificar, sem
ônus, a Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1959.
À proposição, apresentada pelo nobre
Deputado Joaquim Ramos e que visava, de
início, à retificação, igualmente sem ônus, a
respeito da Federação Catarinense de Desportos
Universitários,
foram
apresentadas
várias
emendas no mesmo sentido de retificação
sem ônus, relativamente a várias entidades.

Relator: Sr. Fernandes Távora.
O Projeto nº 90, de 1953, aprova o contrato
celebrado entre o Govêrno Federal e Francisco
Bezerra Pinheiro e sua mulher Federalina Alves
Bezerra, para execução de obras de irrigação, no
seu sítio Penha, no Município de Iguatu, no Ceará.
Por haver o Tribunal de Contas impugnado a
aprovação dêsse contrato, sob pretexto de falta de
algumas informações que lhe pareciam necessárias,
vem êsse projeto se arrastando, desde 1953, com
evidente prejuízo para Francisco Bezerra Pinheiro, a
cuja propriedade agrícola não chegaram ainda os
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benefícios que lhe poderia ter proporcionado a
irrigação.
Os relatores das diversas Comissões da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal foram
de parecer que, embora constituíssem uma
formalidade legal, os documentos reclamados pelo
Tribunal de Contas eram de pouca importância e
poderiam ser dispensados para efetivação do
registro.
E um dêles, a quitação do serviço militar, está
declarado no próprio contrato.
Em vista do exposto, somos de parecer que
esta Comissão deve dar o seu apoio ao projeto em
aprêço.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes
Távora, Relator. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. –
Moura Andrade. – Mem de Sá. – Taciano de Mello. –
Dix-Huit Rosado. – Caiado de Castro. – Fernando
Corrêa. – Irineu Bornhausen. – Saulo Ramos.
Nº 761, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de 1953.
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 90, de
1953, aprova o contrato celebrado entre o Govêrno
Federal e Francisco Bezerra Pinheiro e sua mulher
Federalina Alves Bezerra.
O contrato visa a execução de obras de
irrigação para fins agrícolas, na propriedade "Penha",
sita no Município de Iguatu, Estado do Ceará.
É de lastimar que um projeto encerrando ato
jurídico de significação tão expressiva na vida social e
econômica do Nordeste, venha sofrendo um
retardamento de quase seis anos, em sua tramitação pe-

lo Congresso. Proposições como essa deveriam ter
um cunho preferencial nos trabalhos legislativos.
Êsse projeto exprime o caminho de recuperação da
zona envolvida pelo flagelo das sêcas.
O Egrégio Tribunal de Contas negou
registro ao contrato sob o fundamento de que
não lhe foram prestadas algumas informações,
julgadas necessárias, em têrmos de rigorosa
apreciação da legalidade do ato jurídico. Faltavam a
seu ver, a prova da quitação militar do contratante; a
cópia do contrato publicado no Diário Oficial do
Ceará etc.
O honroso e douto órgão de colaboração e
fiscalização, funcionando entre os poderes da
República, tem razão ao impor o máximo de
obediência às prescrições legais, no que tange à
estruturação dos contratos, em sua feição intrínseca
e extrínseca. Mas ao Congresso, que aprecia a
matéria em seu aspecto social, político e econômico,
e não como poder judicante ou instância judiciária,
cabe o direito de dar, através de nova lei, cunho legal
ao ato impugnado, uma vez julgue de pequena
monta as razões da impugnação. É um poder que
lhe assegura a Constituição.
A Câmara dos Deputados assim o entendeu
no caso a que se refere o Projeto de Decreto
Legislativo nº 90, de 1953. A matéria foi bem
examinada na outra Casa do Congresso, como se vê
dos anexos ao processo.
Isto pôsto, e tendo em vista o elevado objetivo
social e econômico da proposição, opinamos por
que seja a mesma aprovada pelo Senado da
República.
Sala das Comissões, em 28 de outubro de
1959. – Daniel Krieger, Presidente. – Argemiro de
Figueiredo, Relator. – Attílio Vivacqua. – Milton
Campos. – Menezes Pimentel. – João Villasbôas,
Vencido. – Lima Guimarães. – Ruy Carneiro.
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PARECERES
NS. 762, 763, 764 E 765, DE 1959

creto Legislativo nº 10, de 1959, (na Câmara nº 13-A,
de 1959).

Nº 762, de 1959

Relator: Sr. Paulo Fernandes.
Aprova, o presente projeto, a Convenção para
o Fomento das Relações Culturais Interamericanas,
assinada
pelo
Brasil
na
X
Conferência
Interamericana, realizada em Caracas, em março de
1954.
II – A Convenção veio ao Congresso
acompanhada de Exposição de Motivos do Ministério
das Relações Exteriores, através da qual o titular da
referida Pasta a justifica devidamente.
A presente Convenção altera e completa as
disposições da Convenção assinada em 23 de
dezembro de 1936, em Buenos Aires, e cujo objetivo
foi promover o maior conhecimento e entendimento
dos povos e das instituições das Partes
Contratantes, graças ao intercâmbio de professôres
e estudantes".
Do exame dos elementos que instruem o
processo, verifica-se a necessidade e oportunidade
da nova Convenção, visto que:
a) o novo instrumento prevê a concessão
anual, por país contratante, de uma ou mais bôlsas a
estudantes diplomados, professôres ou pessoas de
equivalente grau de cultura de cada uma das outras
Partes. Confere assim, maior elasticidade ao sistema
rígido previsto pelo texto anterior:
b) o processo de escolha dos bolsitas é
igualmente melhorado, deixando a critério do
Govêrno proponente o número de candidatos e
prescrevendo a maior liberdade de escolha possível
por parte do país outorgante;
c) inclui na Convenção, os seguintes tópicos:
indicação pelo Govêrno dos campos de estudo em
que pretendam conceder bôlsas; processo de
troca de professôres e especialistas por intermédio
da União Pan-Americana, maior centralização
de informações relativas ao intercâmbio de
pessoas e correspondente legislação; limitação de

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 10 de 1959 (na
Câmara nº 5.025, de 1955 e 13-A, de 1959), que
aprova a Convenção para o Fomento das Relações
Culturais Interamericanas, assinada na décima
Conferência Interamericana, realizada em Caracas,
em março de 1954.
Relator: Sr. Ruy Carneiro.
O Sr. Presidente da República, na forma do art.
66, I da Constituição Federal, envia à consideração do
Congresso a Convenção para o fomento das
Relações Culturais Interamericanas, realizada em
Caracas, de 1º a 28 de março de 1954. O instrumento
em aprêço se destina a ampliar, completando-a, a
Convenção anteriormente assinada em Buenos
Aires, a 23 de dezembro de 1936, ao ensejo da
Conferência para a Consolidação da Paz.
O objetivo da medida é estreitar o entendimento
entre os povos americanos com base em um estreito
intercâmbio de professôres e estudantes.
A matéria como ficou dito de início, obedece
às prescrições constitucionais aplicáveis à espécie,
razão por que, sob êsse aspecto, nada há que se lhe
possa opor. Falarão no mérito as Comissões
competentes.
Sala das Comissões, em 9 de setembro de
1959. – Menezes Pimentel, Presidente ad hoc. Ruy
Carneiro, Relator. – Lima Guimarães. – Argemiro de
Figueiredo. – Attílio Vivacqua. – João Villasbôas. –
Rui Palmeira.
Nº 763, de 1959
Da
Cultura,

Comissão
sôbre
o

de
Educação
Projeto
de

e
De-
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reciprocidade aos recursos de cada pais; respeito
dos compromissos já existentes e possibilidade de
acordos complementares sôbre a matéria.
III – A convenção é de indiscutível alcance,
interessando sobremodo a cultura interamericana.
Seria desnecessário recordar os benefícios
que advirão para os países signatários do
instrumento em aprêço, dos dispositivos nêle
contidos.
IV – Isto pôsto, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 11 de setembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Paulo
Fernandes, Relator. – Saulo Ramos. – Jarbas
Maranhão.
Nº 764, de 1959
Da Comissão de Relações Exteriores sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 1950 (na
Câmara nº 13-A, de 1959).

beneficiando-se
a
estudantes
diplomados,
professôres ou pessoas de equivalente grau de
cultura. Confere portanto, maior elasticidade ao
sistema rígido previsto pelo texto anterior (artigos 1 e
2).
O processo de escolha dos bolsistas é
melhorado. O número de candidatos ficará a critério
do Govêrno proponente (artigo 4º).
Ficam mantidas as disposições relativas à
eventual repatriação de bolsistas e ao fomento do
intercâmbio de pessoas durante o período de férias
(artigos 5º e 7º).
Os novos tópicos incluídos na Convenção são
os seguintes: indicação pelos Governos dos campos
de estudo em que pretendam conceder bôlsas (artigo
3º; processo de troca de professôres e especialistas
por intermédio da União Pan-Americana (artigo 6º);
maior centralização de informações e relativas ao
intercâmbio de pessoas e correspondente legislação
(artigos 9 e 10º); limitação da reciprocidade aos
reclusos de cada país (art. 11); respeito dos
compromissos já existentes e possibilidade de
acordos complementares sôbre a matéria (artigo 12).
III. O novo instrumento satisfaz aos anseios
culturais dos países contratantes, entre os quais o
Brasil, servindo, em conseqüência, à obra de
consolidação do pan-americanismo.
IV. Diante do exposto, mostrando-se a
Convenção conveniente aos interêsses do Brasil,
opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de
1959. – Afonso Arinos, Presidente. – Lima
Guimarães, Relator. – Gaspar Velloso. – Mem de Sá.
– Miguel Couto. – Moura Andrade.

Relator: Sr. Lima Guimarães.
Pelo presente projeto é aprovada a
Convenção para o Fomento das Relações Culturais
Interamericanas, assinada pelo Brasil na X
Conferência Internacional, realizada em Caracas, de
1º a 28 de março de 1954.
II O Sr. Ministro das Relações Exteriores, na
Exposição de Motivos que enviou ao Sr. Presidente
da República, e que acompanha o processo,
assinala que "a presente Convenção modifica e
completa as disposições do instrumento de mesmo
título, assinado em Buenos Aires a 23 de dezembro
de 1936", em virtude desta não haver promovido "o
almejado incremento do intercâmbio de pessoas,
Nº 765, de 1959
elemento essencial para o mútuo conhecimento dos
povos do Continente e de suas culturas".
Da Comissão de Finanças ao Projeto de
III. Estabelece a Convenção que os Decreto Legislativo nº 10, de 1959 (13-A, de 1959,
governos contratantes concederão uma ou na Câmara).
mais bôlsas de estudos para o ano letivo seguinte,
a cada um dos outros Estados Membros,
Relator: Sr. Mem de Sá.
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O Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de
1959, aprovado pela Câmara do Deputados em 17 de
agôsto de 1959, homologa a Convenção para o
Fomento das Relações Culturais Interamericanas,
assinada na X Conferência Interamericana, realizada
em Caracas, em março de 1954. Esta Convenção tem
por objetivo, modificando e completando as
disposições do instrumento do mesmo título, assinado
em Buenos Aires, em 1936, intensificar e aperfeiçoar
as relações de intercâmbio cultural entre as nações
americanas. Dispõe, com propriedade e minúcias
sôbre o processo para a concessão de bôlsas de
estudo a professôres e portadores de curso
universitário nas escolas e estabelecimentos de
ensino superior das diversas repúblicas do continente,
estabelecendo as responsabilidades de cada uma,
quando envia ou quando recebe os bolsistas, forma
de seleção dêstes, duração de cursos etc.
As diversas Comissões Técnicas, quer da
Câmara, quer do Senado, – as de Constituição e
Justiça, de Educação e de Relações Exteriores, já se
manifestaram a respeito, louvando as providências
contidas na Convenção e recomendando sua
aprovação. Cumpre notar de resto que o exercício
dêste salutar intercâmbio, tão necessário e de tão
altas implicações para o estreitamento das
vinculações pan-americanas, já se acha em vigor,
com plenos e louvados proveitos.
São pequenos, talvez, até demasiado
pequenos, para a excelência dos propósitos
consubstanciados
na
Convenção,
os
ônus
orçamentários dela decorrentes. Serão de utilidade e
reprodutividade, reconhecidos e proclamados, todos
os esforços e dispêndios que se efetuarem com tal
desiderato.
Assim, a Comissão de Finanças aprova e
recomenda a aprovação pelo Plenário do decreto
legislativo em exame.
Sala
das
Comissões,
em
17
de
novembro
de
1959.
–
Gaspar
Vel-

loso, Presidente. – Mem de Sá, Relator. – Fernando
Corrêa. – Ary Vianna. – Fernandes Távora. –
Francisco Gallotti. – Irineu Bornhausen. – Saulo
Ramos. – Caiado de Castro. – Lima Guimarães. –
Moura Andrade.
PARECER
Nº 766, DE 1959
Da Comissão de Finanças sôbre a Redação
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
4.14 – Ministério da Fazenda.
Relator: Sr. Moura Andrade.
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
anexas, a Redação Final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 –
Poder Executivo – Subanexo 4.14 – Ministério da
Fazenda.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura
Andrade, Relator. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. –
Fausto Cabral. – Dix-Huit Rosado. – Guido Mondin. –
Caiado de Castro. – Fernando Corrêa. – Irineu
Bornhausen. – Taciano de Mello. – Fernandes
Távora.
Redação Final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 –
Poder Executivo – Subanexo 4.14 – Ministério da
Fazenda.
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Nº 1

Nº 6

18.01 – Divisão de Obras (Despesas Próprias).
02 – 1º Conselho de Contribuintes.
4.0.00 – Investimentos.
1.0.00 – Custeio.
4.1.00 – Obras.
1.1.00 – Pessoal Civil.
4.1.02 – Início de Obras.
1.1.22 – Gratificação pela participação em
Acrescente-se:
órgão de deliberação coletiva.
Construção das Coletorias Federais de Santa
Acrescente-se: Cr$ 432.000,00.
Maria e Iraí – Cr$ 2.000.000,00.
Nº 2

Nº 7

18.02 – Divisão de Obras (Encargos Gerais).
03 – 2º Conselho de Contribuintes.
4.0.00 – Investimentos.
1.0.00 – Custeio.
4.1.00 – Obras.
1.1.00 – Pessoal Civil.
4.1.02 – Início de Obras.
1.1.22 – Gratificação pela participação em
22) Rio Grande do Sul.
órgão de deliberação coletiva.
Para construção das sedes das Coletorias de
Acrescente-se: Cr$ 432.000,00.
Santo Antônio da Patrulha e São Luís Gonzaga (Rio
Grande do Sul), sendo Cruzeiros 2.000.000,00 para
cada – Cruzeiros 4.000.000,00.
Nº 3
Nº 8
04 – Conselho Superior de Tarifa.
1.0.00 – Custeio.
21 – Serviço de Estatística Econômica e
1.1.00 – Pessoal Civil.
Financeira.
1.1.22 – Gratificação pela participação em
1.0.00 – Custeio.
órgão de deliberação coletiva.
1.3.00 – Material de Consumo e de
Acrescente-se: Cr$ 432.000,00.
Transformação.
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação.
Nº 4
Acrescente-se: Cr$ 200.000,00.
13 – Direção Geral da Fazenda Nacional.
Nº 9
13.01 – Gabinete do Diretor Geral.
1.0.00 – Custeio.
22.01 – Serviço do Pessoal (Despesas
1.1.00 – Pessoal Civil.
Próprias).
1.1.18 – Gratificação pela representação de
1.0.00 – Custeio.
gabinete.
1.3.00 – Material de consumo e de
Acrescente-se Cr$ 600.000,00.
transformação.
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos
farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e
Nº 5
outros de uso nos laboratórios.
Acrescente-se: Cr$ 600.000,00.
16 – Casa da Moeda.
1.0.00 – Custeio.
Nº 10
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas,
22.01 – Serviço do Pessoal (Despesas
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas Próprias).
postais.
4.0.00 – Investimentos.
Acrescente-se: Cr$ 60.000,00.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações.
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4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus,
ambulâncias e jipes.
Inclua-se: Cr$ 800.000,00.
Nº 11
22.02 – Serviço da Pessoal (Encargos Gerais).
1.0.00 – Custeio.
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
1.5.08 – Serviços clínicos e de hospitalização.
Inclua-se: Cr$ 500.000,00.

Nº 15
31 – Delegacias Fiscais.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.15 – Gratificação de função.
Acrescente-se:
13 –
22 –
24 –
25 –

Minas Gerais ..........................
Rio Grande do Sul ..................
Santa Catarina ........................
São Paulo ...............................

48.000,00
60.000,00
42.000,00
60.000,00

Nº 16
Nº 12

31 – Delegacias Fiscais.
1.0.00 – Custeio.
Pública.
1.3.00 – Material de consumo e de
transformação.
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação.
5) Bahia.
Acrescente-se Cr$ 200.000,00.

24.02 – Diretoria da Despesa
(Encargos Gerais).
2.0.00 – Transferências.
2.6.00 – Transferências Diversas.
2.6.05 – Diversos.
Acrescente-se:
7 – Para execução no Estado de São Paulo,
Nº 17
da Lei nº 1.168, de 2 de agôsto de 1950, que
dispõe sôbre a construção de estabelecimentos
31 – Delegacias Fiscais.
industriais de carne, mediante contrato com o Banco
1.0.00 – Custeio.
do Brasil (arts. 2º e 15 da referida lei –
1.3.00 – Material de Consumo e de
Cr$ 100.000.000,00.
Transformação.
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho etc.
06) Ceará.
Nº 13
Onde se diz: Cr$ 400.000,00.
Diga-se: Cr$ 650.000,00.
25 – Diretoria das Rendas Internas.
1.0.00 Custeio.
Nº 18
1.1.00 – Pessoal Civil.
31 – Delegacias Fiscais.
1.1.22 – Gratificação pela participação em
1.0.00 – Custeio.
órgão de deliberação coletiva.
1.4.00 – Material Permanente.
Acrescente-se: Cr$ 168.000,00
1.4.07 – Material de acampamento de
campanha e de paraquedismo; armamento.
Nº 14
06) Ceará.
Inclua-se: Cr$ 90.000,00
29 – Diretoria das Rendas Aduaneiras
Nº 19
(Despesas Próprias).

1.0.00 – Custeio.
31 – Delegacias Fiscais.
1.4.00 – Material Permanente.
1.0.00 – Custeio.
1.4.06 – Materiais e acessórios para
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
instalações, conservação e segurança dos serviços
1.5.14 – Outros serviços contratuais.
de transporte, de comunicação, de canalização
1) Serviços mecanizados de contabilidade e
e de sinalização; material para extinção de estatística.
incêndio.
–
Acrescente.se
à
soma
no
Inclua-se Cr$ 120.000,00.
Quadro
Resumo,
na
Tabela
de
dota-
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ções centralizadas e discriminadamente
seguintes Delegacias Fiscais:

nas

05 – Bahia ........................................
726.200,00
06 – Ceará .......................................
899.000,00
13 – Minas Gerais ............................ 1.320.200,00
14 – Pará .........................................
821.200,00
16 – Paraná .....................................
849.300,00
17 – Pernambuco ............................
899.000,00
20 – Rio de Janeiro ..........................
771.500,00
22 – Rio Grande do Sul ...................
821.200,00
25 – São Paulo ................................ 1.598.400,00
TOTAL ......................................... 8.706.000,00

Nº 22
33 – Estações Aduaneiras.
33.01 – Alfândegas.
25) São Paulo.
01) Santos.
1.0.00 – Custeio.
1.3.00 – Material de Consumo e Transformação.
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
ensino e educação.
Aumente-se: Cr$ 200.000,00.
Nº 23

33 – Estações Aduaneiras.
33.03 – Mesas de Rendas.
24) Santa Catarina.
31 – Delegacias Fiscais.
01) Laguna.
4.0.00 – Investimentos.
1.0.00 – Custeio.
4.1.00 – Obras.
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
1.5.11 – Telefones, telefonemas, telegramas,
obras.
radiogramas, porte postal e assinatura de caixas postais.
08) Espírito Santo.
Acrescente-se: Cr$ 8.000,00.
Acrescente-se: Cr$ 15.000.000,00.
Nº 20

Nº 21

Nº 24

33.01 – Alfândegas.
33 – Estações Aduaneiras.
1.0 00 – Custeio.
33.01 – Alfândegas.
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
06) Ceará.
1.5.14 – Outros serviços contratuais.
01) Fortaleza.
1) Serviços mecanizados de contabilidade e
1.0.00 – Custeio.
1.3.00 – Material de Consumo e de estatística.
Acrescente-se à soma no Quadro Resumo, na
Transformação.
de
dotações
centralizadas
e
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho tabela
discriminadamente nas seguintes Alfândegas:
etc.
Acrescente-se: Cr$ 50.000.00.
Cr$
1.3.03 – Material de limpeza e conservação
05) Bahia
etc.
01 – Salvador ...........................
737.000,00
Acrescente-se: Cr$ 15.000,00.
07) Distrito Federal
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes.
01 – Rio de Janeiro ..................
1325.500,00
Acrescente-se: Cr$ 100.000,00.
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas 14) Pará
01 – Belém ...............................
837.000,00
etc.
17)
Pernambuco
Acrescente-se: Cr$ 20.000,00.
01 – Recife ...............................
904.000,00
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
22) Rio G. do Sul
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás.
04 – Pôrto Alegre ......................
904.000,00
Acrescente-se: Cr$ 5.000,00.
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação 25) São Paulo
01 – Santos .............................. 1.801.500,00
etc.
6.509.000,00
Acrescente-se: Cr$ 5.000,00.

– 632 –
Nº 25

Nº 29-CF

33.01 – Alfândegas.
09.02 – Caixa de Amortização (Encargos
4.0.00 – Investimentos.
Gerais) .
4.1.00 – Obras.
2.0.00 – Transferências.
4.1.02 – Início de Obras.
2.5.00 – Juros da Dívida Pública.
14) Belém (Pará).
2.5.02 – Dívida Interna.
Acrescente-se:
Para início da construção de prédio destinado
1) Lei nº 1.474, de 26-11-1951 e art. 5º § 3º da
à Alfândega de Belém, Pará – Cr$ 10.000.000,00.
Lei nº 1.628, de 20-6-1952 – Reaparelhamento
Econômico.
Nº 26
1) Juros.
Suprima-se: 90.000.000,00.
33 – Estações Aduaneiras.
33.03 – Mesas de Rendas.
2) Pagamento em dinheiro.
22) Rio Grande do Sul.
Suprima-se: Cr$ 200.000.000,00.
07) São Borja.
1.0.00 – Custeio.
Nº 30-CF
1.4.00 – Material Permanente.
1.4.07 – Material de acampamento, de
09.02 – Caixa de Amortização (Encargos
campanha etc.
Inclua-se: Cr$ 30.000,00.
Gerais).
2.0.00 – Transferências.
Nº 27-CF
2.0.00 – Juros da Dívida Pública.
2.5.02 – Dívida Interna.
01 – Gabinete do Ministro.
1) Lei nº 2.977, de 28-11-1956.
1.0.00 – Custeio.
4) Grau IV.
1.4.00 – Material Permanente.
1.4.11 – Modelos, utensílios de escritório,
Acrescente-se: Cr$ 354.840,00.
biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico ou
científico.
Nº 31-CF
Acrescente-se: Cr$ 30.000,00.
1.0.00 – Custeio.
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
01 – Gabinete do Ministro.
1.5.14 – Outros serviços contratuais.
1.0.00 – Custeio.
1) Serviços mecanizados de contabilidade e
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
estatística.
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e
Acrescente-se na tabela de dotações
conservação de bens móveis.
centralizadas e nos seguintes órgãos:
Acrescente-se: Cr$ 70.000,00.
Nº 28-CF

09 – Caixa de Amortização .....................................................................................................
10 – Contadoria Geral da República .......................................................................................
16 – Casa da Moeda ...............................................................................................................
21 – Serviço de Estatística Econômica e Financeira ..............................................................
23 – Serviço do Patrimônio da União .....................................................................................
24 – Diretoria da Despesa Pública (Despesas Próprias).........................................................
25 – Diretoria das Rendas Internas ........................................................................................
26 – Recebedoria do Distrito Federal .....................................................................................
27 – Recebedoria Federal em S. Paulo ..................................................................................
28 – Divisão do Impôsto de Renda .........................................................................................
29 – Diretoria das Rendas Aduaneiras ...................................................................................
Total .....................................................................................................................

Cr$
1.470.000,00
1.716.800,00
608.500,00
3.012.000,00
2.250.000,00
2.620.000,00
138.400,00
10.800,00
1.032.600,00
10.800.000,00
1.373.000,00
25.032.100,00
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Nº 32-CF

do Ceará, em Fortaleza – Cruzeiros 20.000.000,00.

Nº 37-CF
13 – Direção Geral da Fazenda Nacional.
13-01 – Gabinete do Diretor Geral.
31 – Delegacias Fiscais.
1.0.00 – Custeio.
1.0.00 – Custeio.
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
1.3.00 – Material de consumo e de transformação.
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e
1.3.09 – Material para serviços de
conservação de bens móveis.
acampamento e de campanha; munições.
Acrescente-se – Cr$ 50.000,00.
06 – Ceará.
Inclua-se – Cr$ 2.000,00.
Nº 33-CF
16 – Casa da Moeda.
1.0.00 – Custeio.
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação.
1.3.10 – Matérias-primas e produtos
manufaturados ou semimanufaturados destinados a
qualquer transformação.
Acrescente-se – Cr$ 10.000.000,00
Nº 34-CF

Nº 38-CF
31 – Delegacias Fiscais.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.06 – Salários de tarefeiros.
10 – Goiás.
Acrescente-se – Cr$ 1.680,00.
Nº 39-CF

31 – Delegacias Fiscais.
1.0.00 – Custeio.
17-02 – Divisão do Material (Encargos Gerais).
1.1.00 – Pessoal Civil.
4.0.00 – Investimentos.
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 19
4.2.00 – Equipamentos e Instalações.
de janeiro de 1959).
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservação e
10 – Goiás.
despesas de emergência com equipamentos.
Acrescente-se – Cr$ 504,00.
Inclua-se – Cr$ 1.000.000,00,
Nº 40-CF
Nº 35-CF
31 – Delegacias Fiscais.
4.0.00 – Investimentos.
25 – Diretoria das Rendas Internas.
4.1.00 – Obras.
1.0.00 – Custeio.
4.1.02 – Início de Obras.
1.1.00 – Pessoal Civil.
Inclua-se:
1.1.15 – Gratificação de função.
02 – Alagoas – Cr$ 1.500.000,00.
Acrescente-se – Cr$ 33.000,00.
10 – Goiás – Cr$ 4.000.000,00.
13 – Minas Gerais – Cruzeiros – Cr$
Nº 36-CF
20.000.000,00.
15 – Paraíba – Cruzeiros 10.000.000,00.
28 – Divisão do Impôsto de Renda.
4.0.00 – Investimentos.
Nº 41-CF
4.1.00 – Obras.
4.1.02 – Início de Obras.
31 – Delegacias Fiscais.
Inclua-se:
4.0.00 – Investimentos.
Para
a
construção
do
prédio
da
4.1.00 – Obras.
Delegacia
do
Impôsto
de
Renda
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras.
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Suprima-se:
02 – Alagoas – Cr$ 1.500.000,00.
10 – Goiás – Cr$ 4.000.000,00.
13 – Minas Gerais – Cruzeiros 20.000.000,00.
15 – Paraíba – Cruzeiros 10.000.000,00.
Nº 42-CF
31 – Delegacias Fiscais.
4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e
despesas de emergência com bens imóveis.
20 – Rio de Janeiro.
Acrescente-se: Cr$ 1.000.000,00.
Nº 43-CF
31 – Delegacias Fiscais (Despesas de
Capital).
4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras.
20 – Rio de Janeiro.
Suprima-se: Cr$ 15.000.000,00.

33.01 – Alfândegas.
01 – Florianópolis.
4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e
despesas de emergência com bens imóveis.
24 – Santa Catarina.
Acrescente-se: Cr$ 1.485.000,00.
Nº 47-CF
33 – Estações Aduaneiras.
33.03 – Mesas de Rendas.
03 – Ilhéus
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.15 – Gratificação de Função.
05 – Bahia
Inclua-se: Cr$ 48.000,00.
Nº 48-CF

33.03 – Mesas de Rendas.
01 – Angra dos Reis.
1.0.00 – Custeio.
1.5.00 – Serviços de Terceiros.
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e
de de suas bagagens.
20 – Rio de Janeiro.
Acrescente-se: Cr$ 4.000,00.

Nº 44-CF

31 – Delegacias Fiscais (Despesas
Capital).
4.0.00 – Investimentos.
4.1.02 – Início de Obras.
25 – São Paulo.
Inclua-se:
Para construção do prédio destinado à
Delegacia Fiscal e à Delegacia do Impôsto de
Renda de São Paulo (Capital) – Cruzeiros
100.000.000,00.
Nº 45-CF
31 – Delegacias Fiscais
Capital).
4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.02 – Início de Obras.
26 – Sergipe.
Inclua-se: Cr$ 8.000.000,00.

Nº 46-CF

(Despesas

de

Nº 49-CF
33 – Estações Aduaneiras.
33.03 – Mesas de Rendas.
4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.02 – Início de Obras.
Inclua-se:
01 – Acre.
01 – Rio Branco – Cruzeiros 1.500.000,00.
06 – Ceará.
01 – Camocim – Cruzeiros 1.000.000,00.
22 – Rio Grande do Sul.
05 – Quaraí – Cr$ 2.000.000,00.
23 – Rondônia.
01 – Pôrto Velho – Cruzeiros 1.000.000,00.
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Nº 50
33 – Estações Aduaneiras.
33.03 – Mesas de Rendas.
4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras.
Suprima-se:
01 – Acre.
01 – Rio Branco – Cruzeiros 1.000.000,00.
06 – Ceará.
01 – Camocim – Cruzeiros 1.000.000,00.
22 – Rio Grande do Sul.
05 – Quaraí – Cr$ 2.000.000,00.
23 – Rondônia
01 – Pôrto Velho – Cruzeiros 1.000.000,00.
Nº 51
07 – Conselho de Política Aduaneira.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.06 – Salários de Tarefeiros.
Inclua-se: Cr$ 2.943.120,00.
Nº 52
07 – Conselho de Política Aduaneira.
1.0.00 – Custeio.
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.1.04 – Salários de Mensalistas.
Inclua-se: – Cr$ 5.655.000,00.
Senado Federal, em .. de novembro de 1959.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Na sessão anterior terminou o prazo para
apresentação, perante a Mesa, de emendas aos
subanexos orçamentários referentes à Comissão do
Vale do S. Francisco e ao Ministério da Educação e
Cultura.
Não houve apresentação de emendas nessa
fase.
Os Srs. Senadores que tenham emendas a
oferecer a êsses subanexos poderão encaminhá-las
diretamente à Comissão de Finanças.

Srs. Senadores, solicito a atenção do Senado
para a situação da votação orçamentária, nesta Casa
do Congresso.
A Câmara dos Deputados, por circunstâncias
conhecidas, sòmente nos últimos dias nos remeteu
os principais Anexos orçamentários. Assim, temos
em andamento, no Senado, apenas os seguintes
subanexos:
Congresso Nacional, a partir de 16 de
novembro.
Ministério da Agricultura, a partir de 12 de
novembro.
Ministério da Agricultura, a partir de 17 de
novembro.
Ministério da Educação e Cultura, a partir de
16 de novembro.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, a
partir de 22 de outubro.
Ministério da Marinha, a partir de 18 de
novembro.
Ministério da Saúde, a partir de 12 de
novembro.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a
partir de 12 de novembro.
Ministério da Viação e Obras Públicas, a partir
de 18 de novembro.
Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, a partir de 5 de
novembro.
Comissão do Vale do São Francisco, a partir
de 16 de novembro.
Receita, a partir de 19 de novembro.
Êsses
subanexos,
ainda
não
foram
relatados.
Faltam apenas doze dias para término
do prazo constitucional, e a Câmara dos Deputados
ainda se deverá manifestar sôbre as emendas
do Senado, incorporadas que foram ao texto
definitivo, organizar a Redação Final, aprová-la,
fazer imprimir os autógrafos e encaminhá-los
à sanção. Acresce que nesses doze dias
estão compreendidos dois sábados e dois
domingos.
Nessas condições, terei necessidade de
convocar a Casa mais freqüentemente a fim de correr o
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prazo de apresentação de emendas aos subanexos,
possibilitando-lhes a tramitação.
Formulo, outrossim, apêlo aos Senhores
Senadores no sentido de que encaminhem as
emendas à Mesa e à Comissão de Finanças,
evitando a apresentação em Plenário, de modo a
que possamos devolver os subanexos orçamentários
à Câmara dos Deputados ainda em tempo desta
proceder à revisão, aprová-los e encaminhá-los à
sanção.
A situação é premente. Eis por que me permito
fazer esta comunicação aos Srs. Senadores.
Do Presidente da Sociedade Brasileira de
Orquidófilos a Mesa recebeu convite extensivo a
todos os Senhores Senadores, para visitar a XIII
Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas
Ornamentais que se está realizando nos Salões do
Automóvel Clube do Brasil.
Recebeu também, a Mesa do Senado
telegrama firmado pelo Dr. Paulo da Rocha
Camargo, Diretor Executivo do "Simpósio para
Fabricação de Tratores e Implementos Agrícolas no
Brasil", convidando-a para a solenidade do
encerramento de seus trabalhos, hoje, dia 19, às
vinte horas e trinta minutos, no Palácio Mauá, em
São Paulo.
Infelizmente, só neste momento chegou à
Casa o seguinte convite – houve, como é do
conhecimento
de
todos,
equívoco
no
encaminhamento do primeiro – quando não há
mais tempo para qualquer Membro da Mesa
fazer-se representar na sessão de encerramento
daquele Simpósio da mais alta importância para o
Brasil.
Assim, não nos é possível corresponder à
gentileza do Dr. Paulo da Rocha Camargo, Diretor do
"Simpósio para a Fabricação de Tratores e
Implementos Agrícolas" e do Doutor José Bonifácio
Coutinho Nogueira, Secretário de Agricultura do
Estado de São Paulo.

A hora do Expediente da sessão de hoje é
destinada às comemorações do Dia da Bandeira
Nacional.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de
Aguiar, para interpretar o sentimento do Senado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, designado para falar nesta data fôra o
eminente Senador Moura Andrade.
Não substituo aquêle ilustre orador, mas,
preencho uma lacuna na oportunidade de sua
ausência por motivo de fôrça maior.
Colhido de surprêsa, pelo mandato honroso
que me foi outorgado, sequer pude elaborar o
discurso escrito que a solenidade exigia; no entanto,
a singeleza da solenidade e a distinção que me é
conferida entusiasmam-me a ponto de acolher a
decisão dos ilustres representantes dos Estados da
Federação para falar sôbre a Bandeira Nacional
símbolo do nosso patriotismo e de todos os nossos
ideais.
Os motivos mais singelos e aquêles que mais
simples se apresentam aos oradores, muitas vêzes os
torturam, pela complexidade que o trato freqüente da
matéria tem ensejado. Não raro, de tão explorados se
nos afiguram terreno sáfaro, sem possibilidades de
colheita ou de reprodução da semente.
É o caso da solenidade da Bandeira. Recordame as comemorações de minha mocidade, não muito
longínqua, trazendo-me à memória, ainda tenaz e
forte, a lembrança de velhos companheiros de ginásio
e de admiráveis amigos de grêmios, na Faculdade de
Direito da Universidade do Brasil. Muito jovens,
representando legìtimamente, os ideais de um povo
também jovem, víamos na Bandeira Nacional o látego
bendito a insuflar e entusiasmar nossos ardores
juvenis, sempre prontos a demonstrar nossa
capacidade de luta em prol da Pátria admirável.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Quantas vêzes ouvíamos recordar os símbolos
da Bandeira Nacional, aquilo que ela representa, por
seu caráter institucional e pela coroa admirável que
ela ajuntou, numa representação daquilo que de
mais caro existe neste País. Quando, no entanto,
víamos que o verde representava as nossas matas;
o amarelo, as nossas riquezas; o azul e as estrêlas,
o nosso céu, na juventude assim entendíamos e
cantávamos.
Hoje, na transformação por que passam os
homens marcados pela idade e pela experiência, nas
mudanças, nas mutações cíclicas do nosso
entendimento e das nossas perspectivas, não vemos
mais esta representação. O verde, todavia, é a nossa
esperança de uma pátria maior; o amarelo já se
apresenta com a radiosidade daquele nosso
admirável trabalho em favor da Nação, do
desenvolvimento que deflagrou nesta terra,
desvinculando-a do subdesenvolvimento e atingindo
os páramos de um país soberano e livre; e o azul
com o Cruzeiro, nada mais é, para nós, do que a
tranqüilidade de consciência pelos deveres
cumpridos; o Cruzeiro a abençoar-nos, como
abençoara, no pretérito longínquo, a Deocleciano,
para que busquemos, na Religião, a tranqüilidade de
espírito e na atividade patriótica o bem-estar da
coletividade brasileira.
Sr. Presidente, lembro-me ainda das
contorções e distorções por que passou o complexo
cultural da Humanidade e vejo com a bendita
aspiração dos jovens, a possibilidade de um
congraçamento espiritual neste País: todos voltados
para um só alvo, que será o desenvolvimento da
Pátria e a eliminação do descompasso entre a
densidade demográfica e a riqueza nacional, sem
aquêle apêgo, ao passado, muita vez pela incidência
da Lei de Psicologia de Ribaud; porque os mais
velhos, que não possuem memória tenaz e forte,

confundem o pretérito com a atualidade e têm a
perspectiva deformada pela própria divisão
defeituosa da realidade social.
A Bandeira Nacional, acima dessas paixões,
que liquidam as possibilidades mais abençoadas da
atividade humana, desconhecendo tempestades, ou
a brisa fraca que agita o pano que a representa, está
bem acima da inércia ou do ceticismo, que podem
aniquilar qualquer ente humano, transformando-o,
na neutralidade da sua postura num elemento
negativo, pelo pessimismo que difunde e pela
incapacidade que representa.
Quando o Pavilhão Brasileiro, que representa
os nossos ideais, acima das paixões que nos
perturbam, tremula nos mastros das naves de guerra
ou nos navios mercantes nacionais, singrando os
mares de tôdas as nações, ou, então, nos edifícios
públicos ou comerciais, nas ruas, nas avenidas,
sempre acima dos nossos olhos, parece-nos
conclama a olhar para o alto, como que a pedir, a
implorar o símbolo da Pátria tenhamos ideais mui
acima do rés-do-chão e um pouco abaixo da
abóbada em que só Deus está representado pela
gloriosa irradiação da Sua autoridade onipotente e
onímoda.
Assim, nesse conjunto admirável, sem os
condicionamentos e implicações que muitas vêzes
prejudicam a atividade social, deformam a
capacidade humana e impedem o desenvolvimento,
é a Bandeira a perfeita representação do que de
ideal pode haver na vida humana.
Quando nos campos de batalha ela representa
a honra, a soberania e a liberdade de uma Pátria,
todos, com os entusiasmos rejuvenescidos,
lutam para que ela não seja maculada; no entanto,
muitas vêzes êsses mesmos homens, moços ou
velhos, que deram a vida para defender a Bandeira,
por representar ela o conjunto de ideais de
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uma Pátria, se esquecem dos seus deveres,
conturbados pela vaidade e o orgulho, aniquilados
pela condição humana e impedidos de desenvolver,
num País, tudo aquilo que consagramos no passado
e no presente, através da palavra escrita e falada.
Daí por que nada melhor representaria nesta
solenidade do que um apêlo a todos os brasileiros no
sentido de que, esquecidos das perturbações
humanas, falazes e vãs, se aplicassem, total e
integralmente, no desenvolvimento do País, na
consagração de ideologia desenvolvimentista que
será a atividade básica para a independência e
soberania de nosso País, eliminando, como disse, o
descompasso entre a riqueza e a densidade
demográfica do Brasil.
Há bem pouco tempo exportávamos matériasprimas e importávamos produtos acabados. Lutamos
hoje, contra o chomage, através da industrialização,
e permitimos a circulação das riquezas pela
construção ininterrupta de estradas asfaltadas e de
pontes de concreto armado. Ligamos Norte, Sul,
Leste, Oeste num amplexo de desenvolvimento que
tortura alguma vez, mas que faz a felicidade do
futuro para os povos que têm concepção e a
possibilidade de percepção daquilo que será nosso
País em breve prazo.
Se espasmos permitem hiatos na nossa
atividade de colaboração, no entanto os partidos
políticos congraçados permanentemente, têm-se
orientado
nesse
elevado
propósito
de
desenvolvimento do País.
O povo brasileiro, pela própria industrialização,
tem em si um problema que se apresenta
angustiante no momento, mas que significa
passo à frente que o povo dá – uma multidão
consciente e orientada para atingir a estamentos
superiores da sociedade. É o proletariado a
desenvolver-se; são as classes médicas a
adquirir bens de consumo, possibilitando a cria-

ção de mercado interno capaz de absorver-lhe a
produção. Muitas vêzes, êsses problemas passam
despercebidos;
noutras
oportunidades,
são
distorcidos por paixões políticas; no entanto, dentro
em breve a justiça se fará àquele que teve a audácia
e a vitalidade de deflagrar, no País, desenvolvimento
que a realidade nacional desafiava por dezenas de
anos.
Assim, Sr. Presidente, manifestando essa
exaltação à Bandeira, manifesto, também, nossa
convicção de democratas e das liberdades e
franquias constitucionais. Quando tivermos fé, não
formos pessimistas, nutrirmos esperanças e não nos
deixarmos envolver pela inépcia, adquiriremos a
certeza de que o povo brasileiro é matéria-prima
admirável, capaz de promover o bem-estar da Nação
e obter situações até hoje atingidas pelos países
mais ricos do mundo.
Tenho essa fé, Sr. Presidente. Acredito que,
no Senado, todos a tenham, porque representamos
Estados brasileiros, onde o desenvolvimento
nacional tem alcançado índices excepcionais e onde
os
habitantes,
não
obstante
as
aflições
momentâneas, têm demonstrado fibra incapaz de se
equiparar àqueles que se escravizam espontânea e
voluntàriamente.
Somos um povo livre pela História que
conhecemos; somos um povo soberano pela vontade
permanente de lutarmos por nossa independência e
pelas franquias que os Constituintes outorgaram ao
povo brasileiro. Exaltando e homenageando,
portanto, a Bandeira Nacional, o Senado Federal
homenageia os ideais do povo brasileiro, perante o
Altar da Pátria, genuflexo, pedindo a Deus Todo
Poderoso, abençoe êste grande País, permitindo-lhe
alcance, dentro de breve prazo, a posição e o
destino que lhe é determinado no conceito das
Nações. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
Pendem de decisão do M.T.I.C., recursos
requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro contra eleições sindicais. Desejo, portanto, que
Secretário.
informe quantos são êsses recursos e qual o
É lido e aprovado o seguinte:
prazo que cabe às autoridades daquela Secretaria
de Estado para conhecerem dos mesmos, e que
REQUERIMENTO
prazo cabe às autoridades ministeriais para
Nº 441, DE 1959
conhecerem; em caráter definitivo, sôbre os ditos
recursos.
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda que
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia V. Exa. envie o requerimento.
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
O SR. GILBERTO MARINHO: – É o que farei,
Câmara nº 143, de 1959, a fim de que figure na Sr. Presidente.
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Acaba de chegar à mesa requerimento que vai
Sala das Sessões, em 19 de novembro de ser lido.
1959. – Daniel Krieger.
É lido e deferido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da
deliberação do Plenário, a matéria entrará na Ordem
REQUERIMENTO
do Dia da próxima sessão.
Nº 443, DE 1959
Há outro requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1º Secretário.
Senhor Presidente
É lido e apoiado o seguinte:
Venho requerer a Vossa Excelência,
nos têrmos do Regimento Interno, sejam
REQUERIMENTO
solicitadas ao Ministério do Trabalho, Indústria e
Nº 442, DE 1959
Comércio:
1) Quantos recursos contra eleições sindicais
Nos têrmos do art. 212, letra y, do Regimento estio pendendo de decisão por parte dêsse
Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado Ministério; em que data deram entrada no
dos discursos proferidos hoje, por ocasião das protocolo dessa Secretaria de Estado e quais os
solenidades do hasteamento da Bandeira no edifício recorrentes?
do Senado, pelos Srs. Senadores Gilberto Marinho e
2) Que prazo cabe às autoridades
Diretor da Ata, Francisco Bevilacqua.
dêsse Ministério para conhecerem daqueles
Sala das Sessões, em 19 de novembro de recursos?
1959. – Mourão Vieira.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de
O SR. PRESIDENTE: – Na forma do que 1959. – Gilberto Marinho.
estabelece o Regimento o requerimento será votado
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
no final da Ordem do Dia.
O SR. GILBERTO MARINHO (pela ordem): –
ORDEM DO DIA
Sr. Presidente, pedi a palavra, para formular,
oralmente, antes que passe a oportunidade,
Discussão única do Projeto de Lei da
requerimento de informações, que submeterei à Câmara nº 95, de 1959, (n. 3.882, de 1958,
Mesa, por escrito, a fim de ser encaminhado ao na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educa-
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
ção e Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00
para equipamento da Clínica Ortopédica do Hospital emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
Escola São Francisco de Assis, tendo Parecer, sob
nº 708, de 1959, da Comissão de Finanças, permanecer sentados (Pausa).
Está aprovada.
favorável, com a emenda que oferece (n. 1-CF).
É a seguinte a Emenda aprovada:
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e a emenda.
EMENDA
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
Nº 1 (CE)
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Ao artigo 1º.
Em votação o projeto sem prejuízo da
Substitua-se a expressão: "É aberto" pelas
emenda.
palavras:
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
"É o Poder Executivo autorizado a abrir".
permanecer sentados. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Está aprovado.
Comissão de Redação para a Redação Final.
É o seguinte o projeto aprovado:
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
nº 115 de 1959, (nº 4.513, de 1958, na Câmara
Nº 95, DE 1959
dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Marinha, o crédito especial
(Nº 3.882-B, de 1958 na Câmara dos Deputados)
de Cr$ 13.690.891,90, para pagamento de diferença
de proventos de inatividade (incluído em Ordem
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo do Dia em virtude de dispensa de interstício
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial concedida na sessão anterior, a requerimento
de Cr$ 5.000.000,00, para equipamento da Clínica do Sr. Senador Filinto Müller), tendo Parecer
Ortopédica do Hospital Escola S. Francisco de Assis. Favorável, sob nº 738, de 1959, da Comissão de
Finanças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto, pelo Ministério da Educação e
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 projeto.
(cinco milhões de cruzeiros), destinado à aquisição
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
de equipamento e instrumental ortopédico para a da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Clínica Ortopédica da Faculdade Nacional de
Está encerrada.
Medicina da Universidade do Brasil, no Hospital
Em votação.
Escola São Francisco de Assis.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua permanecer sentados. (Pausa).
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Está aprovado.
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É o seguinte o projeto aprovado, que vai à do Parecer Favorável sob nº 746, de 1959, da
sanção:
Comissão de Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
(Nº 4.513-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr$
13.690.891,90, para pagamento de diferença de permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
proventos de inatividade.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
O Congresso Nacional decreta:
sanção:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Marinha, o crédito especial de Cr$
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
13.690.891,90 (treze milhões, seiscentos e noventa
Nº 139, DE 1959
mil, oitocentos e noventa e um cruzeiros e noventa
centavos), destinado ao pagamento, a Primeiros- (Nº 1.597-B, de 1956, na Câmara dos Deputados)
Tenentes fuzileiros navais músicos da reserva
remunerada, da diferença de proventos de
Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito
inatividade resultante de promoções de 31 de especial de Cr$ 2.000.000,00, destinado a auxiliar a
dezembro de 1956, baseadas na Lei nº 390, de 6 de Prefeitura de Osório, no Estado do Rio Grande do
fevereiro de 1937.
Sul, na comemoração do primeiro centenário dêsse
Parágrafo
único.
Êste
crédito
será Município.
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas
e distribuído ao Ministério da Fazenda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
Art. 1º É o Poder Executiva autorizado a abrir,
sua publicação, revogadas as disposições em pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
contrário.
especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros) destinado à concessão de auxílio à
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara Prefeitura de Osório, no Estado do Rio Grande do
nº 139, de 1959 (nº 1.597, de 1956, na Câmara dos Sul, para a comemoração do primeiro centenário
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir dêsse Município.
Parágrafo
único.
Êsse
crédito
será
o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00, destinado a
auxiliar a Prefeitura de Osório, no Estado do Rio automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas
Grande do Sul, na comemoração do primeiro e distribuído à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
centenário
dêsse
Município
(incluído
em do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Se o crédito autorizado por esta lei não
Ordem do Dia, em virtude da dispensa de
interstício, concedida na sessão anterior a fôr aberto será incluído no orçamento geral da União
requerimento do Sr. Senador Daniel Krieger), ten- para o próximo exercício.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 1959
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Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto voltará,
Primeira discussão do Projeto de Lei do oportunamente, à Ordem do Dia, para segunda
Senado nº 25, de 1958, que regulariza a situação discussão.
dos
engenheiros
mecânicos
eletricistas
diplomados pela Escola de Engenharia EletroSegunda discussão do Projeto de Lei do
Mecânica da Bahia, (do Sr. Senador Jorge Senado nº 26, de 1959, de autoria do Sr. Senador
Maynard e outros Srs. Senadores), tendo Fernandes Távora, que modifica o artigo 38 do
Pareceres Favoráveis sob números 677 e 678, de Decreto, nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, para
1959, das Comissões: de Constituição e Justiça e permitir
que
os
massagistas,
devidamente
de Educação e Cultura.
habilitados, tenham gabinete legalizado em seu
próprio nome, e dá outras providências (aprovado
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o em 1ª discussão em 16 do mês em curso), tendo
projeto.
Pareceres Favoráveis (ns. 699 e 700, de 1959), das
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar Comissões: de Constituição e Justiça e de Saúde
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Pública.
Está encerrada.
Em votação.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram projeto.
permanecer sentados. (Pausa).
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
Está aprovado.
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
É o seguinte o projeto aprovado em primeira
Está encerrada.
discussão:
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
PROJETO DE LEI DO SENADO
permanecer sentados. (Pausa).
Nº 25, DE 1958
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado em 2ª
Regulariza a situação dos engenheiros discussão, que vai à Comissão de Redação para a
mecânicos eletricistas diplomados pela Escola de Redação Final.
Engenharia Eletro-Mecânica da Bahia.
PROJETO DE LEI DO SENADO
O Congresso Nacional decreta:
Nº 26, DE 1959
Art. 1º ficam, também, amparados na
conformidade dos Decretos-leis números 8.071, de
Modifica o art. 38 do Decreto 20.931, de 11 de
10 de outubro de 1945, e 8.971, de 12 de fevereiro janeiro de 1932, e dá outras providências.
de 1946, os portadores de diplomas do extinto
curso superior de engenheiros-mecânicos eletricistas
O Congresso Nacional decreta:
da Escola de Engenharia Eletro-Mecânica da
Art. 1º Os massagistas, devidamente
Bahia.
habilitados,
poderão
ter
ga-

– 643 –
binete legalizado em seu próprio nome, para
aplicação exclusiva de massagens manuais, sendolhes, entretanto, vedado o direito ao uso de qualquer
aparelhagem mecânica ou fisioterápica ficando
obrigados a submeter sua propaganda à aprovação
da autoridade fiscalizadora.
§ 1º É terminantemente proibido aos
enfermeiros, optometristas e ortopedistas a
instalação de consultórios para atender clientes, sob
pena de ser êsse material apreendido e remetido
para o depósito público, onde será vendido
judicialmente, a requerimento da autoridade
competente.
§ 2º A não ser em casos de urgência, em que
seja difícil encontrar o facultativo, a aplicação de
massagens será realizada mediante prescrição
médica, devendo a receita ser arquivada depois de
devidamente registrada no livro competente.
§ 3º A infração aos dispositivos do art. 1º e
seus parágrafos 1º e 2º será punida com o
fechamento do gabinete e multa estabelecida no art.
2º e seu parágrafo único.
Art. 2º A infração de qualquer dos dispositivos
do presente projeto será passível da multa de Cr$
2.000,00 a Cr$ 5.000,00 (dois mil a cinco mil
cruzeiros), conforme a sua natureza, a critério da
autoridade autuante, sem prejuízo das penas
criminais.
Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a
multa será duplicada a cada nova infração.
Art. 3º Os processos criminais previstos ou
decorrentes dêste projeto, terão lugar por denúncia
da autoridade competente, nas Justiças do Distrito
Federal, dos Estados e dos Territórios, mediante
solicitação da autoridade fiscalizadora.
Art.
4º
Os
massagistas
submetidos
ao exame pelo Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina, e aprovados, serão automàticamen-

te registrados naquele Serviço, podendo exercer
livremente a sua profissão.
Aos candidatos aprovados e registrados será
fornecido um Certificado de Habilitação, podendo o
profissional, com essa garantia, exercer sua
profissão em consultório próprio, sendo-lhe,
entretanto, vedado o direito de uso de aparelhagem
mecânica de qualquer espécie, sob pena de
cassação de seu registro.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Foi lido, no final do
Expediente, o requerimento do nobre Senador
Mourão Vieira, no sentido de serem transcritos nos
Anais do Senado os discursos pronunciados hoje,
por ocasião da solenidade do hasteamento da
Bandeira, pelo nobre Senador Gilberto Marinho e
pelo Dr. Francisco Bevilacqua, Diretor de Serviço, da
Secretaria do Senado.
Em discussão o requerimento. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em virtude da decisão do Plenário, os
discursos serão transcritos nos Anais do Senado.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Vivacqua, orador inscrito para esta oportunidade.
(Pausa).
Não está presente.
Não há oradores inscritos.
Antes de encerrar a sessão, a Mesa convoca os
Srs. Senadores para uma sessão extraordinária, hoje,
às 21 horas, em virtude da necessidade imperiosa de
correr prazo para a matéria orçamentária.
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Será a seguinte a:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350,
de 1959, na Câmara dos Deputados), que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.15
– Poder Executivo – Ministério da Fazenda, redação
oferecida pela Comissão de Finanças em seu
Parecer nº 766, de 1959.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 1959 (n. 4.483, de 1958, na
Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito
especial de Cr$ 9.426.000,00, destinado a atender a
despesa com a aquisição do material necessário ao
equipamento da posição de operação resultante da
instalação da nova Central Rádio em Brasília, tendo
Parecer sob nº 707, de 1959, da Comissão de
Finanças, favorável com a emenda que oferece.

3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 57, de 1959, (n. 4.643, de 1958, na
Câmara), que concede a isenção dos impostos de
importação e de consumo para os equipamentos,
suas peças e sobressalentes, destinados à
instalação
ou
ampliação
de
indústrias
complementares da construção naval, tendo
Pareceres sob ns. 720 e 721, de 1959, das
Comissões: de Economia, favorável, e de Finanças,
favorável com a Emenda que oferece número 1-CF)
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 143, de 1959, (nº 787, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que altera, sem aumento
de despesa, a Lei nº 3.353, de 20 de dezembro de
1957 (incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício, concedida na sessão
anterior, a requerimento do Senhor Senador Daniel
Krieger), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 757 e 758,
de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça e
de Finanças.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 15
minutos.

172ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.

Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
AIô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (57).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Mathias Olympio, Primeiro Suplente,
servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata
da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário, lê o
seguinte:
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EXPEDIENTE
PARECER
Nº 767, DE 1959
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de 1960 – Subanexo 4.11 – Ministério da Aeronáutica.
Relator: Sr. Barros Carvalho.
O projeto de Orçamento, para 1960, no subanexo referente ao Ministério da Aeronáutica, fixa
despesas num total de Cr$ 11.456.293.720,00.
O total acima, se comparado com o autorizado para o exercício em curso, apresenta um aumento de
Cr$ 1.062.227.400,00, assim distribuído:

Títulos

Orçamento
– 1959

Projeto orçamento
– 1960

+ ou –

Cr$

Cr$

Cr$

Custeio .............................
Transferências .................
Desenvolvimento
Econômico e Social..........
Investimentos ...................
Dívida Pública ..................

6.679.964,000
1.488.752.320

7.260.979.400
1.488.752.320

+
+

581.015.400
497.029.000

460.000.000
1.746.350.000
19.000.000

522.083.000
1.668.450.000
19.000.000

+
–

62.083.000
77.900.000
–

Total.........................

10.394.066.320

11.456.293.720

+

1.062.227.400

Pelo aumento verificado, são responsáveis, o
Executivo, com Cruzeiros 329.437.400,00; a Câmara
dos Deputados, com Cr$ 669.790.000,00. Isso, não
obstante a dotação do Ministério da Aeronáutica,
fixada no projeto, para 1960, ainda é insuficiente,
tanto que, ao aumento assinalado, propomos novos
acréscimos,
num
total
de
Cruzeiros
1.027.200.000,00, perfazendo dotação geral igual a
Cruzeiros 12.483.493.720,00.
A majoração dos recursos do Ministério da
Aeronáutica para 1960, uma vez computados
os
acréscimos
do
Relator,
atingirá
a
Cruzeiros 2.089.427.400,00, equivalente a cêr-

ca de 20 por cento sôbre o Orçamento em vigor.
Embora pareça excessiva a soma dos
aumentos propostos, quer pelo Executivo, quer pela
Câmara e, nesta oportunidade, em virtude das
emendas que apresentamos, o certo é que ainda
assim, as despesas do Ministério da Aeronáutica
para 1960 permanecem nos limites, das
necessidades
correntes,
nada
considerando
para
tarefas,
programas
especiais
ou
extraordinários.
Os eminentes Relatores dêste subanexo
têm feito sentir a composição singular do
orçamento em aprêço, na qual os recursos autori-
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zados não se referem, apenas, a custeio de serviços
oficiais, mas, sobretudo, à manutenção da infraestrutura da nossa aviação comercial, sem dúvida,
uma das de maior porte nos dias presentes.
Não foi sem conseqüências financeiras que,
assim, nos abalançamos a aproximar o país de si
mesmo, pelo uso intensivo de linhas aéreas de tôda
sorte, disseminadas no interior, ligando as pequenas
localidades entre si e estas aos grandes centros
produtores e populacionais.
Faltando-nos
embora
uma
indústria
aeronáutica, mesmo assim, com dificuldades,
tropeços e sacrifícios quase insuportáveis,
determinação não nos tem faltado, desde a época
das
famosas
campanhas
em
favor
do
desenvolvimento da aviação civil, para prosseguir no
caminho da expansão, indo mesmo até o mercado
das linhas internacionais.
Esta é a razão fundamental, mesmo considerada
a desvalorização crescente da moeda, que vem
levando a dotação do Ministério da Aeronáutica a
exigir, de exercício a exercício, maiores recursos.
Recursos êsses que, é bom tenhamos em vista, não se
devotam apenas a gastos improdutivos no sentido
comum, isto é, encargos com a defesa nacional, mas,
também, a itens como sejam:
1) Despesas com o Centro
Técnico de Aeronáutica.............
2) Despesas com a operação e
manutenção dos serviços de
segurança e proteção ao vôo....
3) Despesas com a manutenção
de aeroportos, bases, campos
de pouso e suas dependências.
4) Despesas com o Serviço de
Saúde da Aeronáutica...............

Cr$
155.000.000
70.000.000
155.000.000
40.000.000

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

Subvenções às emprêsas
nacionais
que
exploram
linhas internacionais..............
Subvenções a aeroclubes e
escolas de aviação ...............
Subvenções a emprêsas que
mantenham linhas pioneiras..
Subvenções
para
o
reequipamento de emprêsas
nacionais de linhas regulares
Subvenções
para
reequipamento de emprêsas
de taxi-aéreo..........................
Construção,
instalação,
melhoramentos, ampliação e
equipamentos de campos de
pouso em todo o território
nacional..................................
Fundo Aeronáutico.................
Construção de pistas de
terra,
ampliação
e
encascalhamento, obras de
acesso,
inclusive
obras
próprias do Ministério.............
Instalações e equipamentos
para a melhoria da proteção
ao vôo....................................
Total...................................

Cr$
300.000.000
40.000.000
21.000.000
450.000.000
20.000.000

86.000.000
514.000.000

1.021.000.000
250.000.000
3.222.000.000

Por êste simples e ligeiro levantamento que
fizemos, verifica-se que cêrca de 1/4, pelo
menos, das dotações inscritas no orçamento do
Ministério da Aeronáutica corresponde a
serviços e empreendimentos de interêsse
nacional,
com
significativa
repercussão
sôbre os níveis da indústria, o volume do co-
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mércio e o valor da circulação de mercadorias e
pessoas, não sendo, assim, conforme dissemos,
despesa militar em seu sentido tradicional.
Note-se; por outro lado, que não são
apenas as dotações acima relacionadas que
direta ou indiretamente se refletem na estrutura
aeronáutica do País, em seus aspectos
comerciais e industriais; muitas outras estão
vinculadas a serviços próprios do Ministério, mas,
ainda assim, ìntimamente ligados à infra-estrutura
a que nos referimos em parágrafo anterior dêste
parecer.
Dêsse modo, é com tranqüilidade e convictos
de estar prestando um serviço ao País que adotamos
as emendas resultantes de nossos contatos com o
Ministério da Aeronáutica. Igualmente, somos
favoráveis
às
diversas
proposições,
consubstanciadas em emendas, dos eminentes
representantes nesta Casa.
Nestas condições, a Comissão de Finanças é
de parecer favorável ao Subanexo 4.11 – Ministério
da Aeronáutica para 1960, e às Emendas
ns. 1 a 98, apresentando as de ns. 99 (CF) a 110
(CF).
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Barros
Carvalho, Relator. – Saulo Ramos. – Taciano de
Mello. – Fausto Cabral. – Ary Vianna. – Francisco
Gallotti. – Irineu Bornhausen. – Daniel Krieger. –
Fernando Corrêa.

Justificação
A situação da administração e manutenção
dos aeroportos no Estado, a não ser Congonhas, é,
em geral, caótica. Cuida-se de resolver o problema
pela assinatura de convênio pelo qual o Estado
assumiria
a
responsabilidade
por
aquela
administração e manutenção, observando, como é
óbvio, as normas fixadas pela Aeronáutica. O
objetivo da emenda é proporcionar as dotações
necessárias à assinatura de tal convênio.
Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
Nº 2
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Escola
de
Aperfeiçoamento
e
Preparação da Aeronáutica Civil
(EAPAC)...............................................

Cr$
1.800.000

Justificação

A Escola de Aperfeiçoamento e Preparação da
Aeronáutica Civil (EAPAC), autorizada a funcionar
pela Portaria nº 199, de 12-4-56, do Sr. Ministro da
Aeronáutica,
vem,
desde
essa
data,
ininterruptamente, sob a direção dos Sindicatos
EMENDAS
Nacionais dos Aeronautas e Aeroviários, cumprindo
Nº 1
o seu objetivo de melhorar o nível técnico e
intelectual do pessoal que trabalha na aviação
1.0.00 – Custeio
comercial e formar novos elementos que desejem
1.5.00 – Serviços de Terceiros
ingressar nesse ramo de atividade.
1.5.14 – Outros Serviços contratuais
Durante o ano de 1958, dos 369 alunos que
Inclua-se:
ingressaram na EAPAC, 52 foram aprovados nos
Despesas com a administração, manutenção e exames da Diretoria de Aeronáutica Civil (DAC), 16
conservação de aeroportos comerciais, mediante terminaram um curso na Escola com aproveitamento
convênio com o Estado.
e 82 foram promovidos de ano, num total de 150,
sendo
28
pilotos
de
linha
aérea,
15
Cr$
pilotos comerciais, 2 navegadores, 26 mecânicos
25) São Paulo ................................... 30.000.000 de motores, 27 mecânicos de rádio e 52
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alunos de Matemática, Português e Inglês. Em 1959,
aguarda-se também um satisfatório índice de
aproveitamento, tendo-se matriculado 335 alunos,
dos quais 9 já foram aprovados nos exames da DAC:
5 pilotos de linha aérea, 3 pilotos comerciais e um
instrutor de pilotagem elementar. No curso por
correpondência
de
mecânicos
de
motores
estão inscritos outros 107 alunos de diversos
Estados.
No corrente ano, o ensino na EAPAC está
sendo custeado pela verba de Cr$ 2.520.000 (dois
milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros) sendo Cr$
1.800.000 oriundos da Comissão do Impôsto Sindical
(CIS) e Cr$ 720.000 da DAC (Decreto lei nº 11.278,
de 8-1-43). Para 1960, entretanto, alegando
dificuldades financeiras, o Sr. Ministro do Trabalho já
manifestou sua disposição de cancelar a contribuição
proveniente da CIS, ficando a Escola, portanto,
apenas com a oriunda da DAC, por si só bastante
insuficiente.
Nesse sentido, a fim de que o ensino
ministrado pela EAPAC não sofra solução de
continuidade, propomos a aprovação da emenda
acima.
Sala das Comissões. – Joaquim Parente.
Nº 3
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
7) Outras Entidades.
Cr$
2) Às emprêsas nacionais, digo aos
aeroclubes e escolas de aviação
(Decreto-lei nº 11.278, de 8-1-43)
– Aumente-se para ....................... 50.000.000
Justificação
O montante proposto é igual ao destinado ao
financiamento de casa através da Carteira
Hipotecária e Imobiliária do Clube de Aeronáu-

tica. Por mais justas que sejam as razões do
Govêrno Federal financiar casas para os oficiais, não
é justificável que esta dotação seja superior à
destinada aos aero-clubes e escolas de aviação. –
Daniel Krieger.
Nº 4
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias.
Inclua-se:
Para o Aero-Clube de Pernambuco –
Encanta Môça – Recife .....................

Cr$
2.000.000

Justificação
O Aero-Clube de Pernambuco – Encanta
Môça – é uma instituição que vem prestando
relevantes serviços ao Estado.
Mantém uma escola de pilotagem e mecânica
com elevada freqüência e uma oficina de que se
valem aviões particulares para revisão e reparos.
O seu campo de pouso é largamente utilizado
por aviões que se destinam ao interior ou que dêle
retornam.
Por tudo isso, justifica-se plenamente a
subvenção proposta, quando o Aero-Clube de
Pernambuco
atravessa
graves
dificuldades
financeiras.
Sala das Comissões. – Jarbas Maranhão.
Nº 5
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.03 – Subvenções Extraordinárias
Acrescente-se:
Aero-clube de Chapecó em Santa
Catarina...............................................

Cr$
300.000
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val que desabou sôbre aquela cidade em janeiro de
1958. Daí em diante, sem recursos para construir um
A criação de uma mentalidade aeronáutica novo hangar, o Aero-clube passou a utilizar o hangar
para o povo brasileiro tem, nos aero-clubes o melhor
que a FAB tem na mesma cidade. Entretanto, decidiu
veículo de propaganda e de difusão dêsse
nossa Fôrça Aérea sediar ali uma Esquadrilha de
importante setor de transporte – Saulo Ramos.
Ligação e Observação (ELO), necessitando assim do
Nº 6
hangar que havia cedido, a título precário, ao Aeroclube.
07.04.02 – Divisão do Orçamento
A ação do Aero-clube de Santa Maria é das
2.0.00 – Transferências
mais
fecundas.
Fundado em 1938 já brevetou mais
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
de 150 pilotos primários, 21 Instrutores e formou 3
2.1.01 – Auxílios
mecânicos. Possui seus aviões. Atualmente,
7) Outras Entidades (mediante convênio).
Inclua-se:
ali se acham matriculados 22 alunos para pilotos
primários, 4 para Instrutores e 4 para Instrutores
Cr$
auxiliares.
Clube de Planadores do Distrito
A construção de hangar para êste
Federal................................................
1.000.000
aero-clube é, portanto, uma necessidade que cumpre
Sala das Comissões. – Gilberto Marinho.
atender.
Sala das Comissões. – Mem de Sá.
Nº 7
Justificação

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras Entidades (mediante convênio).
Inclua-se:
Entidade mantenedora do Aero-clube
de Iguatu – Ceará ..............................

Cr$
3.000.000

Sala das Comissões. – Lobão da Silveira.
Nº 8

Cr$
3.000.000

Justificação
Maria

O

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
22) Rio Grande do Sul.
Cr$
Aero-clube de Santa Cruz do Sul
(RS), para a reconstrução de seu
hangar e aquisição de dois aviões.....

3.000.000

Justificação

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:
Aero-clube de Santa Maria (RS), para
a reconstrução de seu hangar.............

Nº 9

hangar do Aero-clube de
foi
destruído
por
um

O Aero-clube de Santa Cruz do Sul viu seu
hangar e seus quatro aviões de treinamento
destruídos pelo vendaval que abateu sôbre aquela
cidade a 14 de outubro dêste ano. Ficou, assim,
totalmente impossibilitado de prosseguir em sua obra
de preparação de pilotos, cujo alcance dispensa
encômios.

Necessário, pois, se torna conceder o auxílio
mínimo
para
que
possa
reconstruir
seu
Santa
venda- hangar e adquirir pelo menos dois aviões, a fim
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de reiniciar o mais breve possível sua benemérita
missão.
Sala das Comissões. – Mem de Sá.
Nº10
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras Entidades (mediante convênio).
4) Fundação Santos Dumont – São Paulo.
Aumente-se para...........................

Cr$
10.000.000

Nº 13
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Encargos Diversos
2.6.05 – Diversos
Inclua-se:
Para construção de pista auxiliar e
reforma no campo de pouso da
cidade de Sobral, no Estado do
Ceará................................................

Cr$

10.000.000

Justificação

Sala das Comissões. – João Villasbôas. –
Sobral é a cidade líder do norte do Estado.
Filinto Müller.
Seu desenvolvimento demográfico, paralelamente
ao comercial e cultural, estão a exigir urgentemente
Nº 11
reparos no campo de pouso existente e sua
inadiável ampliação pela construção de uma
2.0.00 – Transferências
pista auxiliar, de modo a assegurar a continuidade
2.6.00 – Transferências Diversas
de comunicação aérea com tôda a zona sob sua
2.6.05 – Diversos
influência econômica e com o resto do Estado.
2) Para construção etc.
A aprovação da presente emenda evitará
02) Alagoas.
graves prejuízos com a deterioração do atual
campo de pouso, ao mesmo tempo que sua
Cr$
ampliação
abrirá
novas
perspectivas
ao
Aumente-se para..............................
3.000.000 desenvolvimento aviatório desta cidade que conta
com um dos mais eficientes Aero-clubes do Norte do
Justificação
País.
Sala das Comissões. – Fernandes Távora.
É simbólico, apenas, destinar Cr$ 1.050.000 a
campos de pouso em 25 lugares.
Nº 14
Sala das Comissões. – Rui Palmeira.
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Encargos Diversos
2.6.05 – Diversos

Nº 12
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
5) Bahia.
Incluam-se:
Santo Amaro – São Sebastião do
Passé – Caculé – Barreira,
aumentando se a dotação de...........
Sala das Sessões. – Lima Teixeira.

Inclua-se:
Para construção do campo de pouso
na cidade de Ipueiras, Estado do
Ceará...................................................
Cr$
2.000.000

Cr$
2.000.000

Justificação
Com a população elevada e em constante
crescimento, necessita Ipueiras de campo de
pouso e com a máxima urgência. Não é possí-

– 652 –
vel continue tão próspera região quase que isolada sidade de facilitar as comunicações com as mesmas.
de centros de maiores recursos apenas porque lhe – Menezes Pimentel.
falte campa adequado para que se possa beneficiar
do mais moderno meio de comunicação: o avião.
Nº 16
Construído o campo de pouso, emprêsas existem
prontas a prestar os úteis serviços de transporte
2.0.00 – Transferências
aéreo. Daí estarmos certos da aprovação da
2.6.00 – Transferências Diversas
presente emenda.
2.6.05 – Diversos
Sala das Comissões. – Fernandes Távora.
06. Ceará.
Acrescente-se:
Nº 15
2) Para construção, conclusão, melhoramentos,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
2.0.00 – Transferências
diretamente ou em cooperação com o DNER, outro
2.6.00 – Transferências Diversas
órgão do Govêrno Federal, do Estado ou Prefeituras
2.6.05 – Diversos
Municipais nas seguintes cidades:
2)
Para
a
construção,
instalação,
melhoramento etc., de campos de pouso, em
Cr$
cooperação com o DNER etc.
1) Russas........................................
500.000
06) Ceará.
2) Guaramiranga.............................
500.000
1) Eleve-se o quantitativo atribuído ao Ceará, 3) Jaquaretama...............................
500.000
de Cr$ 1.662.500 – para Cr$ 5.000.000.
4) Solonápole..................................
500.000
2) Destaquem-se verbas para os seguintes 5) Santa Quitéria.............................
500.000
campos de pouso:
Total.............................................
2.500.000
Campos Sales
Iracema..............................................
Araripe...............................................
Pereiro................................................
Várzea Alegre....................................
São Gonçalo do Amarante.................
Assaré................................................
Total...................................................

Cr$
400.000
300.000
300.000
300.000
500.000
300.000
300.000
2.400.000

Justificação
A dotação estabelecida para o Ceará, na
Redação Final da Câmara, é demasiado exígua para
atender ao grande número de Municípios previstos
na enumeração que ali se contém. Daí a majoração
constante da emenda. Esta, além disso, propõe o
destaque de verbas para a construção de campos de
pouso em algumas cidades onde esse melhoramento
é
reclamado
imperiosamente
pela
neces-

Justificação
Os meios de comunicação com as cidades do
interior dos Estados se tornam dia a dia mais urgentes,
pelo que exigem mais rapidez. Justo é, pois, que sejam
facilitados através dos aviões, dando-lhes campos de
pouso nas principais localidades.
Sala das Comissões. – Menezes Pimentel.
Nº 17
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
08) Espírito Santo.
2) Para construção, conclusão, melhoramentos,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
diretamente ou em cooperação com o DNER, outro
órgão do Govêrno Federal, do Estado ou Prefeituras
Municipais nas seguintes cidades:

– 653 –
Inclua-se:

Nº 20

Colatina – aumentando-se a
dotação de......................................

Cr$
500.000

Justificação
O Município de Colatina, por sua situação
geográfica dentro do Estado do Espírito Santo, é de
importância vital para o seu desenvolvimento. Um
campo de pouso, que permita um meio de transporte
mais condizente com os tempos modernos, virá
beneficiar grandemente vários setores da nossa
economia nacional.
Sala das Comissões. – Ary Vianna.
Nº 18

Cr$
4.000.000

Nº 19

Campo de aviação de Itapemirim....

Cr$
35.000.000

Nº 21

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.

2.0.00 – Transferências
2.'6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2)
Para
construção,
melhoramentos etc.
08) Espírito Santo.
Inclua-se:

Ampliação,
instalação
e
melhoramentos no Aeroporto de
Anápolis........................................

Sala, das Comissões. – Taciano de Mello.

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.5 – Diversos
08) Espírito Santo.
Inclua-se:
Campo de aviação de Cachoeiro de
Itapemirim, para conclusão.................

2.0.00 – Transferências
2.6,00 – Transferências Diversas
2.1.05 – Diversos
2) Para construção, conclusão, melhoramentos,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
diretamente ou em cooperação com o DNER, outro
órgão do Govêrno Federal, do Estado ou Prefeituras
Municipais nas seguintes cidades:
10) Goiás.
Acrescente-se:

2.0.00 – Transferências
2.6,00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, conclusão, melhoramentos,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
diretamente ou em cooperação com o DNER, outro
órgão do Govêrno Federal, do Estado ou Prefeituras
Municipais nas seguintes cidades:
11) Maranhão

instalação,

Cr$
4.000.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.

Achui. Alcântara, Alto Parnaiba,
Arari, Balsas, Barão de Grajaú,
Barreirinhas, Benedito Leite, Brejo,
Cajari, Cajapió, Cândido Mendes,
Caxias, Carrapata, Cedro, Centro
dos Pedrosas, Colinas, Duque
Bacelar,
Esperantinópolis,
Guimarães, Humberto de Campos,
Icatu, Imperatriz, Ipixuna, Itapecuru
Mirim, Loreto, Lagoa da Pedra,
Matinha, Magalhães de Almeida,
Matões, Montes Altos, Monção,
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Morros,
Mirador,
Pedreiras,
Penalva, Píndaro-Mirim, Passagem
Franca, Pres, Dutra, Paraibano,
Pirapemas,
Primeira
Cruz,
Parnarama, Pastos Bons, PoriMirim, Pôrto Franco, Rampa,
Riachão,
São
Domingos
do
Maranhão,
S.
Raimundo
das Mangabeiras, São Francisco
do
Maranhão,
São
João
dos Patos, Santa Quitéria do
Maranhão,
São
Bernardo,
Santa Clara, São Vicente Ferrar,
Turiaçu,
Tutóía,
Satubinha
(Vitória
do
Mearim),
Urbano
Santos, Vitória do Mearam, Vitorino
Freire,
Vargem
Grande, Viana..................................

Nº 23
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, conclusão, melhoramentos,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
diretamente ou em cooperação com o DNER, outro
órgão do Govêrno Federal, do Estado ou Prefeituras
Municipais nas seguintes cidades:
13) Minas ,Gerais.
Inclua-se:
São Tiago – e aumente-se o total da
verba para...........................................

5.000.000

Sala das Comissões. – Milton Campos.
Cr$
1.575.000

Sala das Comissões. – Sebastião Archer.
Nº 22
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2,6.05 – Diversos
2)
Para
construção,
conclusão,
melhoramentos, ampliação e equipamentos de
campos de pouso, diretamente ou em cooperação
com o DNER, outro órgão do Govêrno Federal, do
Estado ou Prefeituras Municipais nas seguintes
cidades:
13) Minas Gerais.
Inclua se:
Cr$
Para ampliação, pavimentação de
campo de pouso de Ubá................

Cr$

10.000.000

Sala das Comissões. – Lima Guimarães.

Nº 24
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
Onde se lê:
14) Pará.
Altamira, Bujaú, Cachoeira do Arari,
Cametá,
Capanema,
Mocajuba,
Irituia, Vizeu........................................

Cr$
1.050.000

Leia-se:
14) Pará.
Altamira, Bujaru, Cachoeira do Arari,
Cametá,
Capanema,
Mocajuba,
Irituia, Vizeu, Bragança. S. Domingos
do Capim, Soure, Baião e Tucuruí.......

3.000.000

Justificação
A emenda visa incluir outras cidades, do Pará
tão necessárias de melhoramento nos seus campos de
pouso e com promissor movimento de navegação
aérea.
Sala das Comissões, – Lobão da Silveira. –
Lameira Bittencourt.
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Nº 25

2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campo de pouso, em
cooperação como DNER, outro órgão do Govêrno
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais:
Inclua-se:

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
Acrescente se:
15) Paraíba.
Campo de pouso em Itabaiana.........

Cr$
1.000.000

Patrocínio.......................................

Cr$
3.000.000

Sala das Comissões. – Milton Campos.

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.

Nº 29

Nº 26

2.0.00 – Transferências
2,0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6,00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2.6.05 – Diversos
1) Para construção, instalação, melhoramento,
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campo de pouso, em
cooperação com o DNER, outro órgão do Govêrno ampliação e equipamentos de campo de pouso, em
Federal, do Estado ou Prefeituras Municipais:
cooperação com o DNER, outro órgão do Govêrno
15)Parnaíba.
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais:
Inclua-se:
Inclua-se:
Para pavimentação da pista do
Aeroporto de Campina Grande.......

Cr$
40.000.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 27
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6,05 – Diversos
15) Paraíba.
Campo de Pouso de Alagoa
Grande............................................

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos

200.000
200.000
400.000

Justificação

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 28

Cr$
Para campos de pouso em
"Vertentes"......................................
Para campos de pouso em
"Toritama".....................................
Total...........................................

Campos de pouso nessas localidades que
muito facilitam o transporte e as comunicações.
Sala das Comissões, – Jarbas Maranhão.
Nº 30
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção de campos de pouso,
instalações, melhoramentos etc.
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17) Pernambuco.
Inclua-se:

2) Para construção, instalação etc.
Cr$

Para melhoramentos, em campos
de pouso em " Gravatá" – Vitória de
Santo Antão......................................

400.000

18) Piauí.
Inclua-se Jaicós.................................

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Mathias Olímpio.

Justificação

Nº 34

As pistas em campos de pouso estão
requerendo melhoria a fim de maior segurança de
pouso e decolagem das aeronaves.
Sala das Comissões. – Jarbas Maranhão.

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6,05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
em cooperação com o DNER, outro órgão do
Govêrno Federal, do Estado ou com as Prefeituras
Municipais:
18) Piauí.
Acrescente-se:
Pôrto, Monte Alegre, Floriano, Canto do Buriti,
Gilbués, sendo Cr$ 300.000 para cada.

Nº 31
2.0,00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação etc.
17) Pernambuco.
Inclua-se:
Palmares, e aumente-se a verba de.

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Nº 32
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação etc.
17) Pernambuco.
Acrescente-se:
Construção do campo de pouso do
Município de Una..............................

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Nº 33
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos

Justificação
O Estado do Piauí encontra na aviação
comercial a sua única via de acesso permanente
para o intercâmbio com outras regiões do País,
levando-se em conta o pouco número de suas
estradas de rodagem, a deficiência de sua estradade-ferro e a pouca navegabilidade de seus rios, pela
obstrução. Em grande parte dos seus Municípios
existem ótimas condições para a instalação de
campos de pouso. Falta, contudo, recursos para que
os mesmos estejam suficientemente aparelhados
quanto à segurança de vôo e condições técnicas de
pouso.
Nº 35
Divisão de Orçamento.
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de
pouso, em cooperação com o DNER, outro ór-
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gão do Govêrno Federal, do Estado ou com as ressadas pelo pouso na florescente cidade de
Prefeituras Municipais:
Campos Novos. – Saulo Ramos.
24) Santa Catarina.
Acrescente-se:
Nº 37
Para auxílio da construção do
Aeroporto Municipal de Palmitos......

Cr$
500.000

Justificação
O Município de Palmitos, dos mais novos do
Estado Catarinense, tem tido seu desenvolvimento
digno de atenção. Sua população laboriosa e
progressista, com entusiasmo, reclama um auxílio
federal para que o Aeroporto Municipal, quanto
antes, seja uma realidade e que virá preencher uma
lacuna, pois, com comunicações ainda difíceis, o
campo de aviação trará novo alento àquela laboriosa
população. – Saulo Ramos.
Nº 36
Divisão de Orçamento.
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
24) Santa Catarina.
2) Para construção, instalação etc.
Acrescente-se:
Para prosseguimento da construção
do Aeroporto de Campos Novos......

Cr$
500.000

Justificação
Campos Novos, dos maiores e mais prósperos
Municípios do Estado, celeiro de parte de Santa
Catarina e até mesmo do Rio G. do Sul merece a
ajuda federal.
A Prefeitura tudo tem feito para que
aquela laboriosa população possa ver realizada
a
grande
aspiração
de
ter
o
seu
aeroporto. Já existem companhias aéreas inte-

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos.
25) São Paulo.
Inclua-se:
S. Sebastião da Grama e aumentese o total da verba de......................

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Padre Calazans.
Nº 38
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
Financiamento
3,1.17 – Acordos
Inclua-se:
Para a construção de casas
populares em Parnamirim, junto à
Base de Natal, nos lotes doados
pelo Estado do Rio Grande do
Norte, em convênio com a
Fundação da Casa Popular.............

Cr$

20.000.000

Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
Nº 39
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Inclua-se:
Aeroportos
de
estâncias
hidrominerais...................................

Cr$
30.000.000
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Justificação

Nº 43

O sistema de transportes e comunicações das
4.0.00 – Investimentos
estâncias hidrominerais tem recebido tratamento
4.1.00 – Obras
especial em todos os setores, especialmente no
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
aeronáutico, cuja importância avulta em nossa obras
realidade presente. Para que êsse plano de trabalho
6) Diretamente, em convênio com o DNER
não venha a sofrer irrecuperáveis paralisações, urge etc.
aprovar a presente emenda. – Lino de Mattos.
04) Amazonas.
Inclua-se:
Nº 40
Cr$
4.0.00 – Investimentos
Fonte Boa......................................
3.500.000
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Sala das Comissões. – Vivaldo Lima.
4) Prosseguimento das obras dos seguintes
hospitais da Aeronáutica
Nº 44
Hospital de Recife – aumente-se
para..................................................
15.000.000
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Sala das Comissões. – Barros Carvalho.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Inclua-se:
Nº 41
Cr$
4.0.00 – Investimentos
7) Para a ampliação do pátio de
4.1.00 – Obras
estacionamento de aviões,
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
construção
do
acesso
rodoviário,
da
área
de
Cr$
estacionamento da estação de
Aumente-se a dotação destinada ao
passageiros do Aeroporto de
Aeroporto de Palmares – Maceió –
Salvador – Bahia.................... 100.000.000
para..................................................
10.000.000
Justificação
Sala das Comissões. – Rui Palmeira.
O pátio de estacionamento do Aeroporto de
Nº 42
Salvador é relativamente pequeno, e assim mesmo,
uma grande parte, está com a pavimentação
4.0.00 – Investimentos
totalmente comprometida.
4.1.00 – Obras
A pista 10.28 cuja repavimentação acaba de
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras ser iniciada, deve ter a sua ampliação executada
5) Diretamente, em convênio com o DNER etc. imediatamente para que não haja interrupção dos
04) Amazonas.
trabalhos.
Inclua se:
Para ser realizada a ampliação desta pista,
torna-se necessário o desvio da estrada de acesso à
Cr$
estação de passageiros ao aeroporto.
Humaitá............................................
2.000.000
Não foi realizado até o presente o
estacionamento de automóveis, projetado na
parte fronteira ao aeroporto, apesar da Estação de
Sala das Comissões. – Vivaldo Lima.
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Passageiros ter sido inaugurada há bastante tempo.
– Otávio Mangabeira.
Nº 45

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

5) Diretamente, em convênio cola o DNER ou
outro órgão do Governo Federal, ou em colaboração
com o Estado ou a Prefeitura etc., a construção de
pistas de terra, ampliação, encascalhamento etc.
6) Ceará.
Mantida a enumeração constante da Redação
Final da Câmara, eleve se o quantitativo,
nela consignado, de Cr$ 4.000.000 para Cr$
10.000.000.
Justificação
No Orçamento em vigor, a dotação é de
Cr$ 8.000.000 para as obras de número menor
de aeroportos. Aumentado, na Câmara, o
numero dêstes, não é possível, evidentemente,
reduzir-se a dotação correspondente. – Menezes
Pimentel.
Nº 48

06) Ceará.
1) Camocim,
Cariri,
Crato,
Iguatu, Quixadá, Senador
Pompeu, Sobral, Viçosa do
Ceará, Cedro, Aurora e Trairi..

Cr$

15.000.000

2) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal ou em colabora. cão
com o Estado, a ampliação de pistas e sua
pavimentação, construção de pátios, construção de
estações de passageiros e obras de acesso dos
seguintes aeroportos :
Fortaleza............................................
Sobral.................................................
Total.............................................

Cr$
36.000.000
10.000.000
46.000.000

Justificação
Dar uma infra-estrutura ao sistema de
comunicação aérea é o objetivo da presente emenda.
Com Fortaleza e Sobral em primeiro plano, não pode o
Estado ainda assim estar tão desprovido de pistas de
pouso como alternativa, como ocorre na atualidade.
Sala das Comissões. – Fausto Cabral.

Nº 47
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4,1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.00 – Obras
Inclua-se:
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
1) Prosseguimento das obras dos seguintes hospitais
7) Diretamente, em convênio com o DNER ou
da Aeronáutica;
outro órgão do Govêrno Federal.
Inclua se:
Cr$
Fortaleza..........................................
3.500.000
Cr$
Campo de Aviação de Alegre.............
500.000
Diretamente, em convênio com o DNER
ou outro órgão do Govêrno Federal ou em
Sala das Comissões. – Attilio Vivacqua.
colaboração com o Estado e a Prefeitura a
construção de pistas de terra, ampliação,
Nº 48
encascalhamento, estação de passageiros e obras
de acesso aos aeroportos, nas seguintes
4.0.00 – Investimentos
localidades:
4.1.00 – Obras
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obras
etc.

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de ção com o Estado, a ampliação e pavimentação de
pista etc.
5) Diretamente, em convênio com o DNER
Acrescente-se:
08) Espírito Santo.

Cachoeiro de Itapemirim...............

Cr$
4.000.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.
Nº 49

Anápolis.........................................

Cr$
30.000.000

Sala das Comissões. – Taciano de Mello.
Nº 52

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.00 – Obras
5) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
10) Goiás.
obras
Acrescente-se:
7) Diretamente, em convênio com o DNER, ou
Caldas Novas – Mateira – Cidade do Canal de
outro órgão do Govêrno Federal etc.
São Simão – Veadeiros – Palmeiras.
Onde se lê:
Justificação
Cr$
Anápolis............................................
10.000.000
Não há aumento de dotação. Trata-se de
cidades progressistas, onde os campos de pouso em
Leia-se:
Anápolis............................................
40.000.000 boas condições são essenciais e há muito
reclamados. – Coimbra Bueno.
Sala das Comissões. – Pedro Ludovico.
Nº 53
Nº 50
1) Reduzam se em 10% (dez por cento) cada
4.0.00 – Investimentos
uma das seguintes consignações:
4.1.00 – Obras
1.3.00 – Material de Consumo e de
4.1,03 – Prosseguimento e conclusão de Transformação
obras
Onde se lê:
Em convênio com o DNER.
Cr$ 1.061.000.
10) Goiás.
Leia-se:
Inclua-se:
Cr$ 945.900.
1.4.00 – Material Permanente
Cr$
Onde se lê:
Aeroporto de Pires do Rio, para
Cr$ 169.550.
pavimentação.................................
10.000.000
Leia-se:
Cr$ 152.595.
Sala das Comissões. – Taciano de Mello.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Onde se lê:
Nº 51
Cr$ 174.220.
Leia-se:
4.0.00 – Investimentos
Cr$ 156.798.
4.1.00 – Obras
1.6.00 – Encargos Diversos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Onde se lê:
obras
Cr$ 453.100.
7) Diretamente, em convênio com o DNER, ou
Leia-se:
outro órgão do Govêrno Federal, ou em colaboraCr$ 407.790.
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3.1.00 – Serviços em Regime Especial
Onde se lê:
Cr$ 522.083.000
Leia-se:
Cr$ 469.874.700.
4.1.00 – Obras
Onde se lê:
Cr$ 1.021.450.000.
Leia-se:
Cr$ 919.305.000.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Onde se lê:
Cr$ 627.000.000.
Leia-se:
Cr$ 564.300.000.
2) Acrescente-se:
2.6.00 – Transferências Diversas
3) Para a reforma, ampliação,
aperfeiçoamento,
modernização,
construção,
instalação e equipamento de
uma
rêde
nacional
de
aeroportos de primeira classe,
aptos para atenderem ao
advento da era do jato, em
Brasília e outras capitais ...........
Justificação

Cr$

Capital. Não é possível que estanquemos o impulso
que pela primeira vez é dado ao turismo no Brasil,
em função de Brasília, hoje objeto de curiosidade
universal, deixando-a, bem como ao Brasil, berço
da aviação, sem uma infraestrutura aérea, capaz
de abreviar o advento da era do jato em nosso
País.
Sala das Comissões. – Coimbra Bueno.
Nº 54
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
5) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
26) .....................................................................
Acrescentar:
Jataí ...................................................
Rio Verde............................................
Mateira................................................
Total....................................................

Cr$
5.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000

Justificação
402.840.300

A melhoria imediata das pistas de pouso
destas 3 cidades se impõe prontamente; só do seu
asfaltamento dependem as escalas de aviões
rápidos tipo "Convair". O aeroporto de Mateira
servirá a uma das principais zonas de turismo, pois
muito irá auxiliar nos estudos e construção das
portentosas usinas hidrelétricas do Vale do Rio
Paranaíba.
Sala das Comissões. – Coimbra Bueno.

Não há aumento de dotação. As economias de
10% nas consignações acima não perturbam os
serviços e justificam plenamente o pequeno sacrifício
pois resultam na soma de Cr$ 402.840.300, verba
global que poderá acelerar em 1960 o advento da
era do jato pelo menos em Brasília e outras capitais.
Nº 55
Dentro de uma semana chegarão ao Brasil diretores
de uma das maiores cadeias mundiais de grandes
4.0.00 – Investimentos
hotéis de turismo, que deverá instalar em Brasília um
4.1.00 – Obras
hotel com mais de mil apartamentos e demais
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
dependências. Cêrca de uma dezena de hotéis de obras
primeira classe está sendo edificada na Nova
6) Diretamente, em convênio etc.
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Inclua-se:

Nº 58

Caxias (Maranhão) .............................

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Eugênio de Barros.
Nº 56
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
com o Estado ou a Prefeitura, a construção de pistas
de terra, ampliação, encascalhamento, estação de
passageiros e obras de acesso aos aeroportos, nas
seguintes localidades:
11) Maranhão.
Barra do Corda, Buriti, Carutapera,
Chapadinha, Codó, Coelho Neto,
Coroatá, Cururupu, São Bento ..........

Cr$
3.300.000

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Para as obras de conclusão do
Aeroporto Santos Dumont, de
Uberaba (Minas Gerais) ....................

Cr$
20.000.000

Sala das Comissões. – Benedicto Valladares.
Nº 59
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
2) Para prosseguimento e conclusão das
obras de ampliação da Escola Preparatória
de Cadetes do Ar de Barbacena – Cruzeiros
5.000.000.
Aumente-se para ...............................

Cr$
10.000.000

7) Diretamente, em convênio com o DNER ou
Justificação
outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração
com o Estado, a ampliação e pavimentação de
As obras estão adiantadas. A Escola oferece
pistas, pátios, construção de estação de passageiros
anomalia única no mundo: o seu terceiro ano
e obras de acesso dos seguintes aeroportos:
funciona no Rio de Janeiro, longe cêrca de 300
quilômetros dos outros dois do curso: o 1º e 2º. E
Cr$
Carolina ............................................. 10.000.000 tudo por falta de acomodações para os seus 600
alunos.
A emenda dá recursos constantes, aliás, do
Sala das Comissões. – Sebastião Archer.
orçamento vigente, para o término dos pavilhões e
aumento do refeitório etc.
Nº 57
Sala das Comissões. – Milton Campos.
4.0.00 – Investimentos
Nº 60
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.0.00 – Investimentos
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
10 – Mato Grosso.
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Cr$
Diretamente, em convênio com o DNER,
Aeroporto de Três Lagoas .................
1.000.000 ou outro órgão do Govêrno Federal, ou
colaboração com o Estado, a ampliação e
pavimentação de pistas, pátios, construção de esSala das Comissões. – Filinto Müller.
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tação de passageiros e obras de acesso dos Brasília, o que ressalta sua importância.
seguintes aeroportos:
Sala das Comissões. – Milton Campos.
13) Minas Gerais.
Onde se lê:
Nº 63
Araxá .................................................

Cr$
5.000.000
obras.

Leia-se:
Araxá .................................................

10.000,000

Sala das Comissões. – Milton Campos.
Nº 61

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Item 4.
Inclua-se:

Hospital de Belém .............................

Cr$
5.000.000

Justificação
4.0.00 – Investimentos
A emenda visa contemplar o Hospital de
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras Belém com a verba necessária para prosseguimento
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc. e conclusão de obras. Da proposta orçamentária se
verifica ter havido essa omissão.
Sala das Sessões do Senado Federal. –
Cr$
Aumente se para ...............................
5.000.000 Lobão da Silveira. – Lameira Bittencourt.
Nº 64

Justificação

4.0.00 – Investimentos
Trata-se de aeroporto que atende tráfego
4.1.00 – Obras
intenso.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
A obra é inadiável e a verba insuficiente. –
obras
Milton Campos.
Onde se lê:
14) Pará.
Nº 62
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Destaque-se para:
Aeroporto de Uberaba – Minas
Gerais – Pavimentação do pátio de
estacionamento, pista de rolamento e
auxílios visuais ao vôo........................
Justificação

Cr$

20.000.000

Alenquer, Almerim, Faro, Itaituba,
Juruti,
Monte
Alegre,
Óbidos,
Oriximiná, Prainha, Santarém ...........

Cr$
3.000.000

Leia-se:
14) Pará.
Alenquer, Almerim, Faro, Itaituba,
Juriti,
Monte
Alegre,
Óbidos,
Oriximiná,
Prainha,
Santarém,
Bragança, Salinópolis, Ponte de
Pedra. ................................................

As obras do Aeroporto de Uberaba tiveram
início há anos e até hoje, estão inconclusas por
falta de verbas. A cidade possui um dos
A
mais movimentados aeroportos do Estado. Acha-se,
além disto, na rota forçada entre São Paulo e cidades

5.000.000

Justificação
emenda
objetiva
que
necessitam

incluir
de

outras
amplia-
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ção e prosseguimento de obras nos seus campos de
Justificação
pouso, elevada a dotação.
Sala das Sessões do Senado Federal. –
Maringá, Município situado no centro
Lobão da Silveira. – Lameira Bittencourt.
geográfico paranaense é talvez um dos mais
prósperos de todo o País, pois contando com pouco
Nº 65
mais de 10 anos de existência, já possui um
comércio sólido com 18 agências bancárias.
4.0.00 – Investimentos
A produção anual de cereais de Maringá é de
4.1.00 – Obras
aproximadamente Cr$ 44.090.880. A produção anual
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras da cultura de café eleva-se à cifra de Cr$
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 1.040.000.000 e o valor da produção anual industrial
outro órgão do Govêrno Federal, para ampliação e é da ordem de Cr$ 49.445.000.
pavimentação de pistas etc.
Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
Onde se diz:
Nº 68
Cr$
Iguatu ..................................................
2.000.000
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Diga-se:
7) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
Inclua-se:
Iguatu ..................................................
5.000.000
Nº 66
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras.
6)
Diretamente,
em
convênio
etc.
(pavimentação).
Inclua-se:

Aeroporto de Santo Antônio do
Barracão .............................................

Sala das Comissões. – João Arruda.
Nº 67
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
16) Paraná.
Discrimine-se:
Dotação de Cr$ 16.000.000 para o
prosseguimento das obras de pavimentação do
aeroporto da cidade de Maringá, conforme exposição
de motivos que passamos a fazer:

5.000.000

Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
Nº 69

Cr$

Obras de acesso ao Aeroporto de
Pôrto Alegre, no Rio Grande do Sul .... 15.000.000

Cr$

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
7) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
Inclua-se:

Cr$
Aeroporto de Paranavaí ...................... 15.000.000
Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
Nº 70
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
16) Paraná.
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Discrimine-se:
Justificação
Dotação de Cr$ 15.000.000 para o início da
pavimentação da pista do Aeroporto de Paranavaí,
Ponta Grossa é a segunda cidade do Estado
conforme exposição de motivos que passamos a
do Paraná, sendo o ponto de irradiação e penetração
fazer:
para o oeste do Estado.
A indústria de madeira da região atinge à cifra
Justificação
anual de Cruzeiros 921.000.000, e a agropecuária
Paranavaí é um Município situado no aproximadamente Cruzeiros 136.000.000.
entroncamento da região denominada norte novo
Possui uma pista de pouso de 980 x 50 mts.
com o oeste do Estado.
sem pavimentação e sem possibilidades de melhoria,
A produção industrial anual passou à casa dos
sendo operável para aviões até C-47.
Cr$ 39.371.000 e a lavoura Cr$ 58.277.120.
Considerando a importância geográfica e
Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
estratégica do referido aeroporto a 4ª Zona Aérea já
elaborou um novo projeto, dispondo para a
Nº 71
construção do mesmo sòmente Cr$ 8.000.000
4.0.00 – Investimentos
previstos no Orçamento de 1959, pois a verba de
4.1.00 – Obras
Cr$ 15.000.000 distribuída em 1957 pelo fundo
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Aeronáutico foi cortada.
16) Paraná.
Uma pista asfaltada em Ponta Grossa
Discrimine-se:
Dotação de Cr$ 15.000.000 para as obras de constituiria um fator de segurança como aeroporto de
pavimentação da pista do Aeroporto Internacional de alternativa para Curitiba.
Foz do Iguaçu, conforme exposição de motivos que
O tráfego aéreo regular é de 39 pousos
passamos a fazer:
semanais.
A Diretoria de Engenharia do Ministério da
Justificação
Aeronáutica previu o aeroporto na 2ª categoria,
Foz do Iguaçu, Município situado no encontro necessitando de uma verba de Cruzeiros 58.000.000
das fronteiras das vizinhas Repúblicas do Paraguai e para fazer face às obras necessárias.
Argentina, constitui hoje, um dos grandes pontos de
Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
atração turística, devido aos famosos saltos do
Iguaçu.
Nº 73
Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
Nº 72
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
16) Paraná.
Discrimine-se:
Dotação de Cr$ 15.000.000 para o início de
pavimentação da pista do Aeroporto de Ponta
Grossa, conforme exposição de motivos que
passamos a fazer:

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

16) Paraná.
Discrimine-se:
Dotação de Cr$ 15.000.000 para o início de
pavimentação da pista de pouso do Aeroporto de
Jacarèzinho, conforme exposição de motivos que
passamos a fazer:

– 666 –
Aumente-se as dotações:

Justificação
Jacarèzinho é um dos Municípios de maior
progresso no norte do Paraná sendo o pioneiro do
surto cafeeiro no Estado, cujas lavouras se
encontram em ótimo estado de produção.
A produção agrícola atinge a cifra anual de
Cr$ 163.800.000 e a industrial na ordem de
Cruzeiros 123.900.000.
O aeroporto atual possui uma pista de 860 x
40 mts. fora das normas exigidas sendo entretanto
operado com regular freqüência.
Em razão da precariedade do aeroporto
atual a 4ª Zona Aérea executou um novo projeto
em terreno da União em condições de servir as
cidades de Jacarèzinho, no Paraná e Ourinhos, em
São Paulo, distantes entre si apenas alguns
quilômetros.
O tráfego aéreo regular é de 40 pousos
semanais, sòmente em Jacarèzinho.
A Diretoria de Engenharia do Ministério da
Aeronáutica já aprovou o projeto do Aeroporto
Jacarezinho
–
Ourinhos
–
prevendo
aproximadamente Cr$ 32.000.000 para as obras
necessárias.
Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
Nº 74

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Inclua-se:

1)
2)

Parnaíba .....................................
Teresina .....................................
Total ...........................................

Cr$
20.000.000
40.000.000
60.000.000

Justificação
Os aeroportos referidos na emenda são os
principais e fundamentais do Piauí, que encontra na
aviação comercial a via de comunicações e
transportes regulares. Entretanto, quer um, quer
outro, estão há longo tempo para serem concluídos e
modernizados, com a pavimentação de suas pistas e
término das obras das estações de passageiros. A
emenda tem inteira procedência, pois é inclusive
reclamado pelo povo, pelo próprio Govêrno estadual
e pelos representantes dos partidos, independente
de côr partidária.
Sala das Comissões. – Joaquim Parente.
Nº 76
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Diretamente, ou em convênio etc.
18) Piauí.
Aumente-se a dotação de Cruzeiros 3.000.000
para Cr$ 15.500.000.
Justificação

Sala das Comissões. – Barros Carvalho.

São 33 localidades que receberão a quantia
global de Cr$ 3.000.000, insuficiente para atender o
que se propõe. Daí a razão da emenda aumentando
para Cr$ 15.500.000.
Sala das Comissões. – Mathias Olympio. –
Leônidas Mello. – Joaquim Parente.

Nº 75

Nº 77

Para construção de 21 (vinte um)
apartamentos para oficiais da
Guarnição Aeronáutica de Recife .. 17.000.000 00

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
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Diretamente, em convênio com o DNER ou encascalhamento, estação de passageiros e obras de
outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração acesso aos aeroportos, nas seguintes localidades:
com o Estado a ampliação e a vinculação de
18) Piauí.
pistas, pátios, construção de estação de
passageiros e obras de acesso dos seguintes
Cr$
aeroportos:
Aumente-se a dotação para ...............
5.000.000
Acrescente-se:
Justificação
Cr$
Floriano (Pi) .......................................
5.000.000
A dotação consignada pela Câmara dos
Dê-se a seguinte redação:
Deputados é pequena, pois pretende beneficiar com
Parnaíba (Pi) .....................................
15.000.000 três milhões de cruzeiros 32 Municípios, percebendo,
Teresina (Pi) ...................................... 35.000.000 portanto, cada um, menos de cem mil cruzeiros. A
Total ................................................... 50.000.000 emenda visa ajustar, ainda que pouco, a realidade
existente. Caso seja aprovada a dotação de três
milhões, a mesma não será aplicada pela
Justificação
insuficiência de recursos – Joaquim Parente.
Os
três
aeroportos
acima
referidos
Nº 79
permitirão a ligação das três regiões principais do
Estado Norte (Parnaíba), Centro (Teresina), Sul
Despesas de Capital.
(Floriano). Relativamente ao Aeroporto de
4.0.00 – Investimentos
Teresina (Capital do Estado) tem sido objeto de
4.1.00 – Obras
antiga reivindicação do povo piauiense, a fim de
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
que possa o Estado apresentar um campo de
Para prosseguimento e conclusão de obras,
pouso e uma estação de passageiros (a
atualmente existente é a mais precária possível) diretamente ou em convênio com o DNER ou outro
em condições de receber aviões de maior porte, órgão do Govêrno Federal, ou colaboração com o
como os chamados "Convairs". No momento em Estado, para ampliação e pavimentação de pistas,
que o País entra na era do jato, o aeroporto da pátios, construção de estação de passageiros e
Capital do Estado não está em condições ainda de obras de acesso dos seguintes aeroportos:
Onde se diz:
receber aviões de menor porte. A verba
consignada pela Câmara não permitirá a
Cr$
conclusão das obras, já iniciadas, razão pela qual
propõe-se o aumento da mesma. – Joaquim Mossoró ............................................. 10.000.000
Parente.
Diga-se:
Nº 78
Mossoró ............................................. 20.000.000
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
Nº 80
Diretamente, em convênio com o DNER
ou outro órgão do Govêrno Federal ou em
4.0.00 – Investimentos
colaboração com o Estado ou a Prefeitura,
4.1.00 – Obras
a construção de pistas de terra, ampliação,
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
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7) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
Acrescente-se:
Iraí – R. G. do Sul ..............................

Cr$
10.000.000

Nº 82
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de obras
Destaque-se:

Sala das Comissões. – Daniel Krieger.
Nº 81

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

24) Santa Catarina.
1) Capinzal, para construção, início
do campo de pouso de Capinzal,
conforme projeto aprovado pelo
serviço de engenharia do M.A. ...

Cr$

2.000.000

Justificação
5) Diretamente, em convênio com o DNER
ou outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado
A topografia geralmente acidentada da região
ou a Prefeitura, a construção de pistas de terra
do oeste catarinense não tem permitido que as
etc.
cidades ali situadas tenham campos de pouso de
23) Rondônia.
limite além de 1.500 metros. Em Capinzal,
Inclua-se:
entretanto, estudos feitos conforme projeto elaborado
e aprovado pelo serviço de engenharia do Ministério
Cr$
da Aeronáutica, demonstraram a possibilidade de
Construção do campo de pouso em
construir-se, nas proximidades daquela cidade, uma
Pedras Negras (alto Guaporé) ..........
2.000.000 pista em excelentes condições e de custo
Pavimentação da pista do Aeroporto
relativamente baixo, com a extensão de 1.700
de Pôrto Velho ................................... 10.000.000 metros e possibilidade de aumento até 2.600. Êste
Total ................................................... 12.000.000 campo atenderia não sòmente às necessidades de
Capinzal, mas também Piratuba – distante 28
Justificação
quilômetros – Joaçaba, cêrca de 40 quilômetros –
Campos Novos, 50 quilômetros e outras mais
A construção do campo de pouso de distantes, e será construído por etapas.
Pedras Negras facultará às populações do alto
Terreno favorável, sem pedras a remover,
Guaporé o uso de transporte aéreo tirando-as do completamente descoberto, exige tão sòmente
grande isolamento em que vivem atualmente, de terraplenagem com remoção de terra da ordem de
vez que contam apenas com a via fluvial Guaporé 350 mil metros cúbicos para uma pista de 1.700
Mamoré, de tráfego pouco intenso. Êsse novo campo metros por 110 metros.
concorrerá também para a segurança da rota
Sala das Comissões. – Francisco Gallotti.
aérea Vila Bela-Forte Príncipe da Beira, usada
pela Cruzeiro do Sul e pela FAB, com grande
Nº 83
risco, por falta de pousos intermediários de
emergência.
4.0.00 – Investimentos
Sala das Comissões. – Gilberto Marinho.
4.1.00 – Obras
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obras

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

Inclua-se:
Diretamente, em convênio com o DNER, ou
outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração
com o Estado, a ampliação e pavimentação de
pistas, pátios, construção de estação de passageiros
e obras de acesso dos seguintes aeroportos:
25) São Paulo.
Cr$

Araçatuba,
Bauru,
Campinas,
Presidente Prudente, Ribeirão Prêto,
Tupã, São José do Rio Prêto, Marília,
Lins .................................................... 150.000.000
Justificação
A presente emenda objetiva restabelecer,
com pequeno aumento, dotações constantes do
atual orçamento. Os aeroportos contemplados
desfrutam posição excepcional dentro do sistema de
nossas rotas aéreas, servindo ao mesmo tempo, de
pontos básicos à segurança nacional e ao tráfego
comercial.
As obras que estão em andamento não podem
sofrer paralisações à conta de ausência de verba
própria e suficiente, impondo-se, dêsse modo, a
aprovação da emenda ora apresentada.
Cumpre ter presente a necessidade de
aparelhar com urgência o aeroporto internacional de
Viracopos, para atender ao tráfego dos grandes
aviões a jato. Ainda há pouco, a Pan American
anunciou o início de uma nova linha com aviões a
jato para a América do Sul, excluído o Brasil por não
estar
a
nossa
infra-estrutura
devidamente
aparelhada para aquêle equipamento. – Lino de
Mattos.
Nº 84

Diretamente, em convênio, com DNER, ou
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
com o Estado ou a Prefeitura, a construção de pistas
de terra, ampliação, encascalhamento, estação de
passageiros e obras de acesso aos aeroportos, na
seguinte localidade:
25) São Paulo.
Inclua-se:
Campo de Aviação em Cruzeiro – S.
Paulo .................................................

Cr$
2.500.000

Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
Nº 85
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Diretamente, em convênio com DNER, ou
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
com o Estado ou a Prefeitura etc.
25) São Paulo.
Acrescente-se:
S. Sebastião da Grama .....................

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Padre Calazans.
Nº 86
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Inclua-se:
Para asfaltamento do campo de
pouso de São José dos Campos,
Estado de São Paulo .........................

Cr$
20.000.000

Justificação

1. Como Aeroporto de Emergência para apoio
4.0.00 – Investimentos
da Rota Rio - São Paulo.
4.1.00 – Obras
Em qualquer instante do dia ou da noite mais
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras de 150 pessoas encontram-se em vôo na rota mais
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saturada do mundo, o trecho Rio-São Paulo. Os
aviões que em média chegam ou saem de cada
uma dessas cidades, cada 12 minutos, vão
sobrevoar uma zona em que o apoio da infraestrutura está longe de ser proporcional à densidade
de tráfego.
2. Como Aeroporto de Alternativa para São
Paulo.
O Aeroporto de Alternativa de São Paulo é o
de Campinas. Argumenta-se que as condições
meteorológicas dessa cidade são melhores do que
as de São José. Isso é verdade, mas a diferença é
pequena. São José tem, no entanto, sôbre
Campinas, algumas vantagens, importantes, entre as
quais, o fato de que para o grosso do tráfego (aquêle
que vem do Rio), São José constitui uma grande
economia de combustível.
3. Como Aeroporto Comercial.
Há 30 minutos ou menos de automóvel, pelas
excelentes estradas pavimentadas que radiam de
São José (Dutra para Jacareí, Dutra para Taubaté,
Estrada de Caraguatatuba, estrada de Campos
do Jordão e, futuramente, a estrada de Campinas),
reside uma população de aproximadamente
300.000 habitantes, que muito necessita de
um serviço de transporte aéreo, no momento
inexistente.
4. Como Aeroporto Experimental.
Em S. José dos Campos está localizado o
famoso Centro Técnico de Aeronáutica, onde estão,
em
ativo
desenvolvimento,
aeronaves
e
equipamentos eletrônicos modernos cujos ensaios e
avaliação exigem um aeroporto adequado. O
aeroporto comercial pode cumprir assim mais uma
finalidade de grande importância.

Inclua-se:
Para conclusão das obras da
Estação
do
Aeroporto
de
Congonhas, São Paulo, Capital ........

Cr$
50.000.000

Justificação
O Estado de São Paulo, por intermédio de seu
órgão especializado – a Diretoria dos Aeroportos, da
Secretaria da Viação e Obras Públicas – vem
desenvolvendo grande programa de difusão de
campos de pouso para aviões, por todo o seu
território, já assistindo tècnicamente e auxiliando em
empreendimentos particulares e Municipais, já
cooperando com o Ministério da Aeronáutica, em
suas iniciativas próprias, senão desta unidade
administrativa federal, ou se reservando, êle mesmo,
todos os encargos decorrentes da realização.
Entre tais campos, releva de importância o de
Congonhas, por suas importâncias nacional e
internacional.
Êsse aeroporto, que se situa na vanguarda
das estatísticas americanas do sul sôbre movimento
de passageiros, já absorveu verbas do erário
estadual que superam a cifra de um bilhão de
cruzeiros.
Trata-se do principal aeroporto do País, onde
tôdas as linhas aéreas domésticas e internacionais
fazem escala.
Nº 88

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Nº 87
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
1) Prédios.
4.0.00 – Investimentos
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou
4.1.00 – Obras
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de com o Estado ou a Prefeitura, a construção de
obras
pistas de terra, ampliação, encascalhamento,
Diretamente, em convênio com o DNER etc.
estação de passageiros, obras de acesso ao
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aeroporto, nas seguintes localidades:
26) Sergipe.
Inclua-se:

Nº 90
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras Entidades.
Inclua-se:

Cr$
Obras e vias de acesso de Itabaiana
(Sergipe) ao campo de pouso, em
convênio com a prefeitura ..................

3.000.000

Sala das Comissões. – Lourival Fontes.

“Revista de Aeronáutica” – Rio de
Janeiro..................................................

1.000.000

Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.

Nº 89

Nº 91

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Inclua-se:
Cr$
Ampliação
da
Estação
de
Passageiros do Aeroporto de Aracaju,
pavimentação
do
pá
tio
de
estacionamento de veículos e
ampliação do pátio de manobra de
aviões..................................................

Cr$

etc.

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
Para construção, instalação, melhoramentos
13) Minas Gerais.
Acrescente-se:

Cr$
Para a conclusão das obras do campo
de pouso de Alfenas.............................. 4.000.000
10.000.000

Justificação
A estação de passageiros do aeroporto de
Aracaju, construída há alguns anos passados,
necessita evidentemente de uma ampliação. A sala
destinada ao despacho e permanência dos
passageiros e estada de numeroso público é por
demais exígua, não atendendo plenamente às suas
finalidades. O pátio de estacionamento de
automóveis, localizado em frente à estação, precisa
ser pavimentado, para evitar a poeira ou lama,
propiciando, assim, melhores condições aos que
freqüentam aquêle aeroporto. O pátio de
manobras dos aviões precisa, igualmente, de
ampliação.
Sala das Comissões. – Jorge Maynard.

Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Nº 92
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Diretamente, em convênio com o DNER etc.
13) Minas Gerais.
Para pavimentação do campo de
pouso de Januária...............................

Cr$
6.000.000

Justificação
O campo de pouso de Januário já vem
prestando relevantes serviços à linha comercial da
Real-Aerovias, de muito movimento, pois é o melhor
sistema de transporte para Januária. No entanto, a
despeito do valor dessa obra pioneira no norte de
Minas Gerais, é êsse campo de pouso um dos mais
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descuidados. Conforme pode atestar o próprio
Ministério da Aeronáutica, é o campo anualmente
inundado, durante a época das chuvas, ficando
interditado. Acresce que Januária se encontra
exatamente sob a rota Rio-Belém, constituindo, por
isso, um campo de alternativa da maior importância.
– Lima Guimarães.

É de todo necessário que se proceda à
restauração e ampliação dos campos de pouso
citados na presente emenda, atendendo-se à época
que atravessamos, da aviação aérea.
Sala das Comissões. – Lameira Bittencourt. –
Lobão da Silveira.

Nº 93

Nº 95

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
5) Diretamente, ou em convênio etc.
Inclua se:

Para a ampliação do pátio de
estacionamento
de
aviões,
construção do acesso rodoviário, da
área de estacionamento de estação
de passageiros do Aeroporto de
Salvador e prolongamento da pista
10-28, a verba de .............................

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação etc.
06) Ceará.
Acrescente-se:
Para construção de campos de pouso, nas
seguintes localidades:

Cr$
Massapé................................................
Itapagé..................................................
Santana do Acaraú...............................
Total..............................................

Cr$
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000

Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
100.000.000

Sala das Comissões. – Reginaldo Fernandes.
Nº 94
Divisão do Orçamento.
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Inclua-se:
14) Pará.

Para restauração e ampliação do
campo de pouso de Guarupá...............
Para restauração e ampliação do
campo de pouso de Oriximiná.............
Total............................................

Justificação

Nº 96
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal, ou em colaboração
com o Estado, a ampliação e pavimentação de
pistas, pátios, construção de estação de
passageiros, e obras de acesso dos seguintes
aeroportos:
Inclua-se:
Cr$
Patos (Paraíba)..................................... 10.000.000

Cr$
2.000.000
2.000.000
4.000.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 97
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal, ou em colaboração
com o Estado ou a Prefeitura a construção de pistas
de terra, ampliação, encascalhamento, estação de
passageiros e obras de acesso aos aeroportos, nas
seguintes localidades:
15) Paraíba.
Onde se lê:
Brejo das Freiras, Cajazeiras, Catolé
do Rocha, Patos ..................................

Cr$
2.200.000

Leia-se:
Brejo das Freiras, Cajazeiras, Catolé
do Rocha e Itabaiana........................... 15.000.000
Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 98

235.000.000 implicará na demissão de grande
número de servidores subalternos e braçais
indispensáveis aos Hospitais, Escolas, Parques,
Depósitos, Bases Aéreas e outros órgãos da
administração.
Há necessidade dêsse aumento tanto mais
porque é preciso prover com pessoal dessa
categoria o Comando Aerotático Naval e o Comando
Aerotático Terrestre, criados pelo Decreto nº 41.077,
de 1-3-1957, com a finalidade de cooperarem com a
Marinha e o Exército.
A Inspetoria Geral e a Comissão de Estudos e
Construção da Nova Escola de Aeronáutica em
Pirassununga,
unidades
com
autonomia
administrativa, recentemente criadas e com funções
independentes, como os demais órgãos da Fôrça
Aérea Brasileira, necessitam também dessa
modalidade de servidores para as suas múltiplas
atividades.

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Nº 100 (CF)
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou
1.0.00 – Custeio
outro órgão do Govêrno Federal, ou em colabora1.3.00 – Material de Consumo e de
com o Estado etc.
Onde se lê:
Transformação
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes
Cr$
Aumente-se para – Cruzeiros 640.000.000.
Brasília................................................. 20.000.000
Justificação

Leia-se:
Cr$
60.000.000

Devemos considerar que o Ministério da
Aeronáutica não poderá cumprir a sua finalidade se
lhe forem negados os recursos orçamentários
Sala das Comissões. – Victorino Freire.
adequados de que necessita para fazer voar os seus
Nº 99 (CF)
aviões. O programa de instrução e de operações
traçado pelo Estado-Maior da Aeronáutica para a
1.0.00 – Custeio
Fôrça Aérea Brasileira abrange os vôos de ensino de
1.1.00 – Pessoal Civil
pilotagem, as inúmeras linhas do Correio Aéreo
1.1.06 – Salários de Tarefeiros
Nacional, domésticas e internacionais, as missões de
Aumente-se para – Cruzeiros 265.000.000.
buscas e salvamento e outras destinadas a acautelar
Justificação
uma pronta ação, se necessária, para garantir a
A dotação para 1959 é de Cruzeiros segurança nacional.
A gasolina, que em 1958 se pagava
260.000.000, correspondente às tabelas aprovadas e
preenchidas.
Sua
redução
para
Cruzeiros Cr$
8,04
o
litro,
custa
atualBrasília.................................................
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mente Cr$ 8,62. Os lubrificantes em geral por sua
O quadro abaixo permite um perfeito exame
vez acompanharam a alta de preços.
do que acima ficou dito:
Ano

Verba

Índice

Preço da Gasolina

Índice da Gasolina

1952
1954
1956
1958
1959

94.500.000
111.000.000
264.000.000
571.000.000
450.000.000

100
110
250
540
475

1.18
2.60
4.33
8.04
8.62

100
230
484
710
765

Compare-se a evolução do preço da gasolina
com o crescimento vegetativo da verba, que
evidentemente
não
obedecem
a
nenhuma
programação realística.
A verba votada para o exercício de 1959 foi de
Cr$ 450.000.000. Seria contra-senso sua redução
para Cr$ 400.000.000 no ano de 1960, como
proposta pelo Executivo, quando os fatos indicam a
necessidade de seu aumento.

cessidades daquele Ministério para bem cumprir a
sua missão.
É de ressaltar que só em pneus e câmaras-dear, apenas foi possível ao Ministério da Aeronáutica
atender a 25% das necessidades da Fôrça Aérea
Brasileira, e se a crise não teve repercussão maior,
se deve ao fato da baixa disponibilidade do material
aéreo, pelas deficiências já conhecidas no setor da
importação de peças e acessórios.

Nº 101 (CF)

Nº 102 (CF)

1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Transformação
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas,
1.3.08 – Gêneros de alimentação e de dieta;
de viaturas e de aparelhos
artigos para fumantes
Aumente-se para – Cruzeiros 168.000.000.
Aumente-se para – Cruzeiros 30.000.000.
Justificação

Justificação

O Ministério da Aeronáutica propôs para esta
rubrica orçamentária a dotação de Cr$ 168.000.000,
com base nos preços vigentes em 1959, acrescidos
da pequena margem de garantia de 20%,
considerando suas majorações periódicas.
A verba de Cr$ 140.000.000, votada
para
o
exercício
financeiro
de
1959,
deixou
muito
a
desejar
às
ne-

A dotação dessa verba em 1959 foi
precisamente de Cr$ 30.000.000. É um absurdo sua
redução para Cr$ 25.000.000 no exercício de 1960,
considerando-se que os gêneros alimentícios de
primeira necessidade tiveram os seus preços
sensìvelmente aumentados.
As
unidades
da
Aeronáutica,
na
Capital
da
República
e
nos
Esta-
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dos, situam-se em localidades afastadas dos
grandes centros e das zonas residenciais por
conveniência da estratégia militar. Isto impede que
os servidores civis dos Parques, Fábricas, Depósitos
e outros estabelecimentos industriais, façam as
refeições de almôço em suas residências, pensões
ou restaurantes, o que obriga ao Ministério dar-lhes a
assistência alimentar, fornecendo-lhes rações
padronizadas mediante reembôlso de 50 por cento
do valor da refeição.
Atende também essa verba ao custeio da
despesa com o lanche de bordo dos aviões das
inúmeras linhas domésticas e internacionais do
Correio Aéreo Nacional. O seu emprêgo ainda é feito
nos Hospitais da Aeronáutica para os regimes
dietéticos prescritos aos praças enfermos com direito
a tratamento gratuito e, bem assim, para o
fornecimento de leite, frutas e outros desintoxicantes
indispensáveis aos trabalhadores que lidam com
reagentes tóxicos e radioativos.
Nº 103 (CF)

é importante, pois que permite a aquisição dos mais
variados artigos necessários aos setores da
administração pública.
No Ministério da Aeronáutica essa verba é
consumida em larga escala na compra de
removentes, tintas, dopes e vernizes para pintura de
aviões, filmes virgens para Raios X, papel e filmes
para aparelhos registradores e outros muitos usados
nos serviços de busca e salvamento, Hospitais,
Pronto Socorros, Fábricas, Parques etc.
A presente emenda mantém a proposta do
Ministério e apenas aumenta de Cr$ 120.000.000, ou
seja 60 por cento da verba concedida em 1959,
enquanto que o custo da matéria elevou-se a mais
de 100 por cento.
Nº 104 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.15 – Suprimento de materiais para
aeronaves, seus motores e acessórios
Cr$ 300.000.000.

1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
Justificação
1.3.10
–
Matérias-primas,
produtos
manufaturados ou semi-manufaturados, destinados a
Há necessidade da inclusão desta rubrica no
qualquer transformação
Orçamento Geral da União.
Aumente-se para – Cruzeiros 320.000.000.
A dotação de Cr$ 300.000.000 estimada para o
exercício financeiro de 1960 se destina à importação de
peças e acessórios para os aviões da Fôrça Aérea
Justificação
Brasileira, seus motores e equipamentos.
O Ministério da Aeronáutica obteve nesta
A aquisição do material se processará através
rubrica orçamentária, em 1959, a dotação de da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington,
Cruzeiros 200.000.000, e propôs para o exercício nos mercados de origem e nas melhores condições
financeiro de 1960 a quantia de Cr$ 320.000.000, a possíveis, tendo em vista que quase todo o material
fim de garantir-se contra os constantes aumentos do da FAB, utilizado em seus aviões, é adquirido no
custo de vida em nosso País.
comércio americano por não possuir o País indústria
A
legenda
desta
subconsignação aeronáutica que possibilite o atendimento no
por
si
própria
revela
o
quanto
ela comércio local.
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Nº 105
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.14 – Outros Serviços Contratuais
Aumente-se para – Cruzeiros 50.000.000, e
substitua-se a redação para:
Despesas com a manutenção e conservação
de pátios de estacionamento, estações de
passageiros, e demais dependências e instalações
dos Aeroportos Comerciais em tráfego em todo o
território nacional, mediante convênio ou contrato
com os Governos Estaduais, Prefeituras, Emprêsas
de Transportes Aéreos ou Emprêsas correlatas.

área, em face do tráfego, como Alegrete (RS),
Corumbá (MT), Ponta Porã (MT) e São Luís do
Maranhão (MA), bem como as ampliações dos
“Blocos B” das Estações de Belo Horizonte e
Manaus, foram entregues ao tráfego no corrente ano.
Aliás, dos encargos representados pela
entrada em funcionamento de novas instalações
acima, há a considerar ainda a elevação progressiva
dos preços de todos os serviços contratuais,
materiais e artigos de consumo que entram na
composição dos custos de manutenção.
Com todos êsses encargos, só mesmo com o
aumento indicado para a dotação poderá a
Aeronáutica desincumbir-se de sua missão.

Justificação

Nº 106 (CF)

A dotação para 1958 é de Cruzeiros
30.000.000, confirmada em 1959 e para o próximo
exercício de 1960.
Ela é entretanto de todo insuficiente para
atender às reais necessidades do funcionamento das
Estações de Passageiros dos Aeroportos de tráfego
comercial.
É indispensável portanto ser aumentada a
verba para atender às despesas com a
administração dos aeroportos e manutenção de 75
estações de passageiros, face os encargos que
crescem dia a dia, e também a necessidade de
melhorar as condições de eficiência e confôrto das
instalações de terra com novas obras e instalações
que vão sendo concluídas.
O aumento é de Cr$ 20.000.000 para 1960.
Sòmente no corrente ano, já recebeu a
Diretoria de Aeronáutica Civil dez novas estações
de passageiros de pequeno porte, as quais já
determinaram elevadas despesas de caráter
permanente e que são: Diamantina (MG),
Itaperuna (RJ), Januária (MG), Juiz de Fora (MG),
Macaé (RJ), Patos de Minas (MG), Pirapora (MG),
Remanso (BA), Três Corações (MG) e Vitória da
Conquista (BA). Além dessas estações existem
outras ainda não entregues. Outras de maior

1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.15 – Serviços de manutenção
aeronaves, seus motores e acessórios
Cr$ 50.000.000.

de

Justificação
A inclusão desta rubrica no Orçamento Geral
da União é de capital importância para o Ministério
da Aeronáutica. Ela destina-se ao pagamento de
serviços realizados em oficinas particulares, como
medida supletiva dos Parques e de fomento da
atividade industrial no campo da iniciativa privada.
Nº 107 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa
Nacional
5) Despesas de qualquer natureza e
proveniência com o funcionamento do Centro
Técnico de Aeronáutica, inclusive remuneração de
técnicos e professôres nacionais e estrangeiros.
Aumente-se para – Cruzeiros 210.000.000.
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Justificação
O Centro Técnico de Aeronáutica, em São
José dos Campos, Estado de São Paulo, é um órgão
em expansão e que reclama, conseqüentemente,
cada ano, aumento de dotação orçamentária.
Apesar de ter como finalidade precípua, a
formação de engenheiros nos setores de interêsse
do Ministério da Aeronáutica e a solução dos seus
problemas técnicos, presta relevante colaboração
aos demais órgãos governamentais, como por
exemplo ao Ministério da Educação, no preparo de
professôres e catalisando a revolução que hoje se
processa no ensino técnico superior do País.
O entrosamento cada vez maior do Centro
Técnico de Aeronáutica com a indústria em geral tem
grande importância para o nosso desenvolvimento, e
isto bem mostra o interêsse do GEIA na utilização
daquele Centro para cooperar nos problemas da
indústria automotiva.
As emprêsas de navegação aérea, a
PETROBRÁS, o Conselho Nacional de Pesquisas, a
indústria eletrônica, a indústria de construção de
aviões, as indústrias mecânicas, tôdas dependem do
Centro Técnico de Aeronáutica, não só para obterem
os seus engenheiros, mas também, para resolverem
seus problemas técnicos e para ensaios de seus
materiais e produtos.
Por tudo isso necessita o Centro Técnico de
Aeronáutica ter essa verba aumentada, tanto mais
que deverá pagar à conta da mesma o abono
provisório de 30 por cento concedido na forma da Lei
número 3.531, de 19-1-1959.

manutenção e funcionamento das Estações de
Passageiros
dos
Aeroportos
Internacionais,
Aduaneiros e Nacionais que possuam pistas de
pouso pavimentadas em asfalto ou concreto de
cimento, inclusive suas dependências e instalações a
cargo da Diretoria de Aeronáutica Civil.
Cr$ 60.000.000.
Justificação

A inclusão desta dotação impõe-se como
uma necessidade imperiosa, no sentido de que
venha a Aeronáutica Civil a ter os meios
necessários para atender brevemente, as
aeronaves com motores a reação com as
operações direta (jato-puro).
Cabe acentuar, também com a devida ênfase,
as novas obrigações que terá de suportar a Diretoria
de Aeronáutica Civil já no início de 1960, quando
entrarão em tráfego nos Aeroportos Brasileiros as
aeronaves a jato, que são: o “Comet IV”, da
Aerolineas Argentinas e da British com 76
passageiros; o “Boeing 707”, da Pan American World
Airways, com 121 pasageiros, e outras estrangeiras,
o da Varig, o “Caravelle SAE-210”, com 68
passageiros, futuramente a Panair do Brasil com os
“Douglas DC-8”, de 140 passageiros, e do “Convair
800” também para 140 passageiros da RealAerovias-Nacional.
É necessário lembrar ainda que na II
Conferência Regional de Navegação Aérea para a
América do Sul e o Atlântico Meridional, realizada em
São Paulo, em outubro de 1957, foram estabelecidos
Nº 108 (CF)
determinados procedimentos, nos quais o Brasil ficou
obrigado a ter em 1960, diversos Aeroportos em
1.0.00 – Custeio
condições satisfatórias para receber as operações
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa das aeronaves a jato (ICAO – Documento 7.841SAM-SAT-II).
Nacional
Nesse documento, foram considerados para
Inclua-se:
9)
Despesas
de
qualquer essas operações os Aeroportos de Belém, Manaus,
natureza
e
provenientes
de
operação, Pôrto Alegre, Recife, Galeão, São Paulo e,
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como alternativo os de São Luís, Gravataí, Pelotas,
Natal, Belo Horizonte, Santa Cruz, Vitória, Campo
Grande e Cumbica.
Ora, para atender a êsse afluxo de tráfego
diversas adaptações terão de ser feitas nas
instalações dos Aeroportos Internacionais, onde
operarão essas aeronaves. Grande modificação
também se fará necessária nos métodos de
Administração dos Aeroportos.
Não sòmente o número de servidores deverá
ser aumentado, para que se possa concluir em
tempo mínimo o despacho das grandes aeronaves,
operando com o maior número de horas, como
deverão os referidos aeroportos ser providos de
pessoal de nível intelectual e profissional elevado,
acima da média atualmente em serviço, cabendo
mesmo confiar a direção de cada Aeroporto
Internacional a um servidor categorizado e
portador da experiência e dos conhecimentos
indispensáveis para tal missão, de preferência de
nível universitário.
Ocorre ainda mencionar os novos encargos
que terá ainda de suportar a Diretoria de Aeronáutica
Civil com a entrada em vigor do Decreto nº 46.124,
de 26-5-59, que dispõe sôbre a entrada e sôbre vôo
no Território Nacional por aeronaves estrangeiras
não regulares.
Os procedimentos estabelecidos no Decreto
citado consubstanciado pela Portaria Ministerial nº
742-GM5, de 28-9-59, obrigarão a Diretoria de
Aeronáutica Civil a dotar dos necessários serviços
de administração os Aeroportos de Ponta Porã,
Guajará – Mirim, Brasiléa, Benjamim Constant e
Boa Vista e, possìvelmente, mais os de Oiapoque,
Santa Vitória do Palmar, Jaguarão e Santana do
Livramento.
Com a obtenção dos recursos acima
indicados, ficará a DAC habilitada a promover a
instalação dos equipamentos adequados nos
principais aeroportos do País, inclusive de
aparelhamento contra incêndio e assim acompanhar
a evolução da aviação comercial, colocan-

do os seus aeroportos nas mesmas condições que
os do estrangeiro.
Nº 109 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.25 – Despesas com a manutenção de
aeronaves
Cr$ 100.000.000.
Justificação
Esta rubrica se faz necessária incluir no
Orçamento Geral da União, para preencher grave lacuna
no funcionamento dos Estabelecimentos Industriais do
Ministério da Aeronáutica, como seja a ausência de uma
dotação orçamentária flexível que possibilite aos
Diretores dos Parques bem administrarem seus
estabelecimentos e cumprirem com eficiência e
objetividade os respectivos programas.
É sabido que um estabelecimento industrial não
pode funcionar com a mesma rigidez das normas de
uma repartição pública essencialmente burocrática e
muito menos com a atual compartimentagem das verbas
que compõem o Orçamento.
A verba cogitada nesta emenda permitirá atender
com a desejada flexibilidade os problemas com a
reparação e a manutenção dos aviões, motores e
equipamentos nos Parques da Aeronáutica.
Nº 110 (CF)
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Escola
de
Aperfeiçoamento
e
Preparação da Aeronáutica Civil
(EAPAC)................................................
Justificação
Verbal.

Cr$
1.800.000
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PARECER
Nº 768, DE 1959
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Subanexo 4.20 – Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Relator: Sr. Lima Guimarães.
(Será publicado em Suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
primeiro orador inscrito.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, há
pouco, quando lia os jornais vespertinos, uma notícia
auspiciosa despertou-me a atenção: o ex-Ministro Lúcio
Meira, Presidente do GEIA, declara que depende
apenas da assinatura do Chefe da Nação o plano para
fabricação de tratores agrícolas no Brasil, para o qual
concorrerá a experiência dessa organização.
Essa informação alvissareira só nos pode
encher de alegria, mormente aquêles que conhecem
a vida rural e que lutam pelo desenvolvimento de
nossa agricultura, nesta fase em que precisamos
acelerar seu ritmo, para que se aproxime do nosso
adiantamento industrial.
Quando lia, dias atrás, um relatório do
Conselho Nacional de Economia, verifiquei em
números, quanto é lastimável a situação de nossa
agricultura em relação aos tratores que possuímos.
Em número de cinqüenta mil não, mais de trinta mil
estão em funcionamento. Se cotejarmos êsse
número insignificante de tratores com o de
propriedades agrícolas – dois milhões e duzentos
mil, verificamos o atraso em que vivemos.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Recordo-me que no ano de 1918, meu pai,
proprietário
agrícola,
fazendeiro
dos
mais
destacados no meu Estado, adquiriu o primeiro
trator. Eu aproximava-me dos meus dez anos,
quando surgiu o trator na fazenda. Era da marca Mac
Cornick; tinha rodas dentadas muito grandes e era
acionado a querozene.
Recordo-me, Sr. Presidente, do entusiasmo
e alegria com que os trabalhadores agrícolas
assistiam o trabalho daquela máquina, que puxava
uma ceifadeira que servia para limpar os pastos.
Realizado, porém, o trabalho de limpeza das
pastagens, os trabalhadores verificaram não era
tão perfeito como o da estivagem que corta o mato
rente, ao passo que aquela máquina, muito
moderna ao tempo, não conseguia o mesmo
resultado. Com o decorrer de alguns anos, com a
experiência adquirida e com aperfeiçoamento da
máquina, meu pai foi verificando que a despeito de
se preferir os arados mais modernos, os Oliver,
nunca os sulcos foram tão bem feitos como os
produzidos pelos velhos e centenários arados Pai
Adão, feitos de madeira com bico de ferro, mas
que manejados bem na rabiça pelos que
conduziam juntas de bois às vêzes com três e
quatro cangas, faziam trabalho bem feito, abriam
sulcos com perfeição, enquanto que os sulcadores
modernos jogavam torrões dentro das valas. Era o
comentário daqueles trabalhadores rurais, que
conheceram as máquinas de 1918 de revolver e
gradear a terra.
Acompanhei, pois, Sr. Presidente, a
evolução dos tratores. Depois vieram os
“International Harvester”, os “Caterpillar”, mais
aperfeiçoados e, então, surgiram os tratores de
esteira, que se adaptavam òtimamente aos
terrenos de massapê. A esteira adere bem ao
solo, quer chova quer não, e o uso dêsse tipo de
tratores, sobretudo no verão, quando ocorrem
chuvas esporádicas, era proveitoso, pois não
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deslizam, enquanto os velhos tratores com rodas de
ferro, naqueles terrenos sílico argilosos do massapê
baiano, em época de chuva, não conseguiram
vencer as dificuldades naturais. Hoje, fazem-se
novos aperfeiçoamentos e já temos tratores
possantes, que arrastam arados de vários discos,
realizando trabalho perfeito.
Nesta hora, em que o Sr. Presidente da
República assina o plano de fabricação de tratores
no Brasil, com a experiência de homens que
conhecem o vida rural, permito-me sugerir que não
construamos tratores de rodas dentadas, de ferro ou
mesmo de pneumáticos, pois não se prestam ao
revolvimento da terra, porque deslizam. Êsse tipo de
trator presta-se para trabalhos mais leves, para
arrastar carrêtas, para a condução, o transporte de
produtos agrícolas.
Há dois meses e meio, pouco mais ou menos,
estivemos em S. Paulo, numa reunião, o órgão de
classe dos fabricantes de automóveis. Em meio aos
debates, êsses aspectos foram levados ao
conhecimento daqueles homens.
Nas conversações entre industriais e
parlamentares, nas quais alguns de nós procuravam
dar o testemunho de sua experiência, sentimos, Sr.
Presidente, o propósito dos que hoje dirigem a
indústria de automóveis no Brasil de logo tentarem a
fabricação de tratores.
Apresentaram, então, aquêles industriais
sugestões, para que o Govêrno proporcionasse o
financiamento, a fim de que, de logo, pudessem
adaptar suas fábricas para a produção de tratores,
tão necessários ao desenvolvimento do nosso País.
Eis por que, numa dessas reuniões, quando
visitávamos a fábrica FORD, aconselhei aos que iriam
fabricar tratores para o Brasil, que não produzissem os
“Fordson”, que não se adaptam às terras ressequidas
ou mais duras, por falta de aderência no
sistema de rodas de ferro dentadas ou pneumáticas e

por não terem a fôrça necessária na barra de tração.
Minha sugestão foi bem aceita, e pelos
debates travados nas diversas reuniões a que
compareci, verifiquei que aumenta dia a dia o parque
industrial de São Paulo, fruto da tenacidade,
capacidade e dedicação do seu grande povo,
com o espírito sempre voltado para o interêsse
nacional.
Sr. Presidente, se o Govêrno deseja, como
parece, desenvolver a agricultura utilizando
máquinas agrícolas modernas, de maior rendimento,
caminharemos a passos largos para uma
recuperação aparentemente impossível.
Se o homem do campo obtiver assistência e
auxílio do Poder Público, redobrará de esforços,
principalmente se as facilidades que lhe forem
proporcionadas disserem respeito a crédito agrícola
a longo prazo e juros baratos, e moto-mecanização e
transporte. O nosso agricultor não pode adquirir um
trator estrangeiro porque seu preço é proibitivo,
cêrca de dois milhões de cruzeiros, e se equipado,
muito mais de três milhões.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Lamento
interromper o brilhante discurso que V. Exa. profere,
realmente oportuno.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a Vossa
Excelência.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Segundo
informam os jornais de hoje, as fábricas de
automóveis de S. Paulo estão faturando mais do que
os produtores de café. Nosso maior produto de
exportação, aquêle que mais produz divisas para
nós, é, naturalmente, todos sabemos, a rubiácea. No
entanto, já as fábricas de automóveis conseguiram
ultrapassá-lo,
no
faturamento.
É
interes-
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sante que se estabeleça um ágio sôbre a venda
do café, oprimindo, assim, a lavoura e a
produção agrícola, e se dê, por outro lado, um
dólar especial a essas fábricas de automóveis
para importarem peças de que necessitam,
ocasionando, dêsse modo, enorme desequilíbrio.
Enquanto oneramos a lavoura com o ágio,
facilitamos a indústria automobilística. Não parece
a V. Exa. que há grande desequilíbrio
entre
a
industrialização,
notadamente
a
automobilística, e a proteção que devemos dar à
lavoura?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. tem tôda a
razão. O desajustamento entre o avanço industrial e
o retardamento da agricultura tem provocado a
descapitalização desta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os ágios eram
destinados ao fomento agrícola e pecuário...
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...no entanto
estão sendo empregados em proveito principalmente
da indústria automobilística.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em grande parte
também para cobrir a diferença de preço em
conseqüência da produção excessiva do café
estocado.
Se proporcionássemos crédito agrícola fácil,
com juros baixos e a longo prazo, se houvesse motomecanização, adubação e irrigação, a baixo preço,
fácil seria a êste País estabelecer o equilíbrio entre a
indústria e a agricultura.
No decorrer da campanha eleitoral, quando
candidato ao Senado pelo meu Estado, percorri
vários Municípios.
Não raro entrava em contato com homens do
campo, procurando sentir suas necessidades e
conhecer
suas
aspirações.
As
críticas,
invariàvelmente,
eram
dirigidas
ao
cré-

dito agrícola. Era êste o ponto nevrálgico das
acusações do homem do campo, especialmente do
pequeno agricultor. Muitas vêzes ouvi que tinham
que viajar léguas para poder encontrar uma agência
do Banco do Brasil. Ao pretenderem retirar apenas
cinqüenta mil cruzeiros, encontravam uma série de
obstáculos, a começar pela apresentação de
certidões negativas de tôda a cadeia sucessória, a
fim de provarem ser donos da propriedade. E no final
de tôda essa papelada, mais a demora na concessão
do empréstimo, o agricultor acabava desanimando e
preferia tomar dinheiro a juros mais altos em mãos
de terceiros, contanto que o recebesse na ocasião
em que o necessitava para desenvolver sua lavoura.
Vi, nos lugares mais ressequidos, onde as
chuvas não são regulares, o homem do campo
utilizando o bico da enxada, como se diz naquela
região, "batendo na enxada", cavando a terra. Não
tem máquina agrícola, não tem qualquer ferramenta.
Faz-me refletir no fato de que possuindo o Brasil
cêrca de doze milhões de pessoas que se dedicam à
agricultura, o dôbro portanto daqueles que nos
Estados Unidos da América do Norte, se dedicam a
lavrar a terra, tem aquêle país maior produção
porque no Brasil o trabalho rotineiro é executado
pelo braço humano e não pela máquina, a
produtividade é insignificante, exigindo o emprêgo de
maior número de homens. Nos Estados Unidos da
América do Norte, aproximadamente sete milhões de
cidadãos dedicam-se à vida agrícola. Lá, a
produtividade é grande, graças às máquinas, que
proporcionam os meios de se extrair, de pequenas
áreas, copiosa produção. No Brasil, sucede o
contrário, a produtividade é ínfima, em áreas
imensas a produção é ridícula.
Eis por que, Sr. Presidente, quando leio
nos jornais que o Govêrno tomou a iniciativa
de apoiar o plano de construção de tratores, sin-
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to que, dentro de mais algum tempo, poderá duplicar
a produção nacional, dado o incentivo que
despertará naqueles que adquirirem essas
máquinas, os quais farão apreciável economia.
Sr.
Presidente,
estas
considerações,
naturalmente, as dirijo ao Presidente Juscelino
Kubitschek, a quem sempre rendo homenagem. Se,
porém, há reparo que fazer ao seu Govêrno, é êste.
É preciso que o Executivo se interesse de fato pelo
desenvolvimento da agricultura nacional.
Estou certo de que ainda é tempo de
promover-se a recuperação da lavoura. Se se
estimular a fabricação de tratores, se se reformar a
Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil, se
se convencer nosso agricultor da necessidade de
promover a adubação da terra, e, finalmente, se o
auxílio oficial tornar a irrigação uma realidade, o
problema estará resolvido, especialmente tendo
transporte.
Folgo, neste instante, em dar parabéns ao Sr.
Presidente da República. Vamos, enfim, fabricar
tratores. É, sem dúvida alguma, um avanço para a
agricultura nacional, tão necessário neste instante
quanto é certo que nos temos adiantado demais no
campo industrial.
Meus cumprimentos ao Govêrno, que está
acertando o passo, no caminho que deveria ter
seguido há muito – o do desenvolvimento da
agricultura. (Muito bem; muito bem)!
O SR. PRESIDENTE: – Finda a hora do
Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA

cutivo – Ministério da Fazenda, redação oferecida
pela Comissão de Finanças em seu Parecer nº 766,
de 1959.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
(Pausa).
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
São as seguintes as emendas aprovadas:
(Emendas constantes do Parecer nº 766,
publicadas na Ata da sessão anterior).
O SR. PRESIDENTE: – O projeto volta à
Câmara dos Deputados. Para acompanhar, na outra
Casa do Congresso, o estudo das Emendas do
Senado, designo o nobre Senador Moura Andrade.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 55, de 1959, (nº 4.483, de 1958, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de
Cruzeiros 9.426.000,00, destinado a atender à
despesa com a aquisição do material necessário ao
equipamento da posição de operação resultante da
instalação da nova Central Rádio em Brasília, tendo
Parecer, sob nº 707, de 1959, da Comissão de
Finanças, favorável, com a Emenda que oferece nº
1-CF).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Discussão única das Emendas do Senado projeto e a emenda.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
(nº 350, de 1959, na Câmara dos Deputados), usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
que estima a Receita e fixa a Despesa da
Em votação o projeto, sem prejuízo da
União para o exercício financeiro de 1960 –
Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.15 – Poder Exe- emenda.
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Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 55, DE 1959
(Nº 4.483-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Redação Final do Projeto nº 4.488-A, de 1958,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
9.426.000,00, destinado a atender à despesa com a
aquisição do material necessário ao equipamento da
posição de operação resultante da instalação de
Central Rádio em Brasília.

É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1 (CF)
No art. 1º.
Onde se lê:
"...o
crédito
especial
de
Cruzeiros
9.426.000,00 (nove milhões, quatrocentos e vinte e
seis mil cruzeiros)..."
Leia-se:
"...o
crédito
especial
de
Cruzeiros
21.876.000,00 (vinte e um milhões, oitocentos e
setenta e seis mil cruzeiros)..."
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº
57, de 1959 (nº 4.643, de 1958, na Câmara), que
concede isenção dos impostos de importação e de
consumo para os equipamentos, suas peças e
sobressalentes, destinados à instalação ou ampliação
de indústrias complementares da construção naval,
tendo Pareceres, sob ns. 720 e 721, de 1959, das
Comissões: de Economia, favorável e de Finanças,
favorável, com a Emenda que oferece (nº 1-CF).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial
de
Cruzeiros
9.426.000,00
(nove
milhões,
quatrocentos e vinte e seis mil cruzeiros), destinado
a ocorrer à despesa com a aquisição de material
necessário ao equipamento da posição de operação
resultante da instalação da nova Central Rádio em
Brasília.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de projeto e a emenda.
sua publicação, revogadas as disposições em
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
contrário.
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Está encerrada.
emenda.
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Está aprovado.

– 684 –
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 1959
(Nº 4.643-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Concede isenção dos impostos de importação
e de consumo para os equipamentos, suas peças e
sobressalentes, destinados à instalação ou
ampliação de indústrias complementares da
construção naval.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção dos impostos de
importação e de consumo, exceto a taxa de
previdência social, para os equipamentos, suas
peças e sobressalentes, chegados ao País no prazo
de 3 (três) anos, a partir da publicação desta lei,
destinados à instalação ou ampliação de indústrias
complementares da construção naval e que tenham
por finalidade a produção de:
a) motores diesel para propulsão;
b) motores diesel para grupos geradores de
energia elétrica;
c) turbinas para propulsão; e
d) engrenagens redutoras.
§ 1º As isenções concedidas não se aplicam a
materiais com similar nacional, ressalvada a hipótese
de peça ou peças integrantes de unidades não
fabricadas no País.
§ 2º No caso de projetos que incluam a
produção de outros materiais, as isenções sòmente
se aplicam à parcela dos equipamentos, suas peças
e sobressalentes, que tenha por objetivo a fabricação
dos bens especificados neste artigo.
Art. 2º A concessão das isenções previstas no
artigo anterior dependerá da aprovação dos projetos
industriais pelo Grupo Executivo da Indústria de
Construção Naval (GEICON), ao qual competirá
verificar a efetiva aplicação dos materiais
importados.

Parágrafo único. Os equipamentos, suas
peças e sobressalentes, a que se refere o artigo
anterior, serão desembarcados mediante portaria
dos Inspetores das Alfândegas, após a devida
notificação pelo Grupo Executivo da Indústria de
Construção Naval (GEICON).
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
emenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1 (CF)
Ao art. 1º.
Onde se diz:
"taxa de previdência social".
Diga-se:
"taxa de despacho aduaneiro".
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Redação.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 143, de 1959, (nº 787, de 1959, na Câmara dos
Deputados), que altera, sem aumento de despesa, a
Lei nº 3.353, de 20 de dezembro de 1957 (incluído
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de
interstício, concedida na sessão anterior, a
requerimento do Sr. Senador Daniel Krieger), tendo
Pareceres Favoráveis (ns. 757 e 758, de 1959), das
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
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Os Senhores Senadores que o aprovam,
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Sr.
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Presidente, uma comissão da qual participaram o
Está aprovado.
Governador do Espírito Santo, Sr. Carlos
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Lindenberg, o Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim,
sanção:
representantes de lavradores, industriais e
comerciantes das diversas entidades de classe,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
expôs ao Sr. Ministro da Agricultura, de forma
Nº 143, DE 1959
impressionante, o problema aflitivo da energia, no
meu Estado, em conseqüência das tarifas
(Nº 787-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
verdadeiramente
exorbitantes
cobradas
pela
Companhia Central de Fôrça e Luz, subsidiária das
Altera, sem aumento de despesa, a Lei nº Companhias Elétricas Brasileiras.
Trata-se, Sr. Presidente, de região que
3.353, de 20 de dezembro de 1957.
assenta os fundamentos da sua vida e do
O Congresso Nacional decreta:
seu progresso na eletricidade e, certamente, os
Art. 1º Suprima-se, no anexo da Lei nº 3.353, prejuízos decorrentes dessa situação se agravam dia
de 20 de dezembro de 1957, concernente ao Plano a dia.
do Carvão Nacional – Especificação das Dotações –
O Governador do Estado tomara a iniciativa
o nº 3, da alínea b do item I – Setor Transporte:
de oferecer ao Ministério da Agricultura uma
3 – Construção de uma ponte rodo-ferroviária exposição sôbre o assunto, e o primeiro
sôbre o Rio Jacuí, entre Triunfo e São Jerônimo (Lei pronunciamento da Comissão criada para êsse fim
nº 3.018, de 17 de dezembro de 1956) – Cr$ foi no sentido de que aquela Emprêsa estava
200.000.000,00.
procedendo à cobrança em desacôrdo com as tarifas
Art. 2º Acrescente-se ao item II do mesmo aprovadas.
anexo – Setor Mineração e Indústria – o seguinte:
Devemos reconhecer o interêsse especial que
11 – 1 – Complementação das obras o Sr. Ministro da Agricultura tomou no exame dêsse
correspondentes à primeira etapa (20.000 kw) da assunto, determinando providências imediatas e as
construção da Usina Termelétrica de Candiota – Cr$ mais eficazes, para que o problema fôsse estudado e
200.000.000,00.
resolvido.
Art. 3º Será celebrado um convênio entre a
Dou conhecimento ao Senado do memorial
Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional e que a Comissão a que aludi apresentou ao Sr.
o Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro, Ministro da Agricultura:
encarregado das obras da Usina de Candiota, para
"Exmo. Sr. Ministro da Agricultura:
que seja posta, à disposição dêste, a importância
Os signatários do presente, industriais,
referida no art. 2º.
lavradores e representantes do comércio e do povo,
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua radicados no Sul do Espírito Santo, tendo Cachoeiro
publicação, revogadas as disposições em contrário. de Itapemirim como centro geo-econômico,
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da desejam merecer a atenção de V. Exa. para
Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio ––––––––––––––––––
(*) – Não foi revisto pelo orador.
Vivacqua, orador inscrito para esta oportunidade.
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o problema, aliás muito grave, do preço de energia
elétrica nesta região servida pela Cia. Central
Brasileira de Fôrça Elétrica, subsidiária das
Emprêsas Elétricas Brasileiras.
Sob os protestos os mais variados, a
mencionada Cia., sem qualquer consulta ou aviso
prévio aos interessados, de mês em mês vem
majorando os preços para o fornecimento de fôrça e
luz e a tal ponto se elevam os mesmos que já não
encontram paralelo, não só em nosso Estado, como
em todo o País.
Uma comissão especial se compôs com o fim
expresso de promover uma campanha em tôrno
dêste assunto, não para obter preços de exceção
para o consumo de suas indústrias, mas tão sòmente
para conquistar o que de direito nos cabe, isto é, –
Eqüidade – de preços semelhantes aos que vigoram
em outros centros populacionais, como São Paulo,
Belo Horizonte etc. Não temos aqui condições
específicas que justifiquem os preços altos, cujo
quadro comparativo juntamos em anexo, pois, a par
do rico potencial hidrelétrico, a citada Companhia
usa preferencialmente conjuntos Diesel elétricos, tal
como acontece em Belo Horizonte, onde o killowat
para a indústria custa Cr$ 0,941 e Cr$ 1,130 em
contraste com Cachoeiro de Itapemirim, onde
pagamos para a indústria Cr$ 5,095 pelo killowat
consumido.
Cachoeiro de Itapemirim sempre foi o maior
centro industrial do Espírito Santo, onde as
indústrias, dos mais variados tipos, floresciam
e se desenvolviam, dando trabalho a milhares
e milhares de pessoas. Infelizmente, com a
elevação sempre crescente dos preços da energia,
foi aos poucos asfixiada a pequena indús-

tria e hoje apenas os grupos maiores lutam por sua
própria sobrevivência.
Escusado seria, aqui, Senhor Ministro,
ponderar a V. Exa. o que representa a indústria para
o desenvolvimento de uma região, sob seus variados
aspectos, quer econômico, comercial e, sobretudo
social. Quando o preclaro Presidente Juscelino
Kubitschek dá, em seu programa de metas, um lugar
de alto destaque ao desenvolvimento industrial do
País, é confrangedor constatar que a nossa indústria
caminha para o ocaso, ùnicamente à falta de
medidas, justas e necessárias, que compilam a Cia.
Central Brasileira a nos conceder a solicitada
eqüidade de preços.
Não fôssem bastante os argumentos até
aqui alinhados em favor de nossa pretensão,
poderíamos ainda considerar a natureza de
nossas maiores indústrias que produzem gêneros
alimentícios de primeira necessidade. Temos, por
exemplo, a Usina Paineiras (Usina de açúcar) com
uma produção de 180 mil sacas por safra, e
um milhão de litros de álcool anidro para mistura
de carburantes e que emprega em suas lavouras
mais de 2 mil pessoas. Na Fazenda Morro Grande,
da firma Morro Grande Agro-Pecuária Ltda.,
temos uma fábrica de fécula de mandioca, que
abastece moinhos de trigo do Rio de Janeiro e
Vitória, com uma vultosa produção mensal de
fécula. A Cooperativa de Laticínios de Cachoeiro
de Itapemirim, que congrega em seu quadro
social 460 criadores, que movimentam suas
contas de leite, tem hoje uma recepção de
43.000 litros de leite, dos quais cêrca de
30.000 litros são enviados, diàriamente, ao
Rio de Janeiro, e em carros providos de
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tanques isotérmicos. Será curioso mencionar a V.
Exa. que, no mês de outubro próximo findo, a
Cooperativa de Cachoeiro de Itapemirim, entre as 34
cooperativas que abastecem o Rio de Janeiro,
sagrou-se em primeiro lugar com o fornecimento total
de 797.609 litros. Dita cooperativa, além de
abastecer esta cidade e industrializar em manteiga,
queijos, caseína e requeijão, uma boa parcela de sua
produção, abastece também a Capital de nosso
Estado, contribuindo com uma cota diária de 5.000
litros.
Temos condições mesológicas muito próprias
para um grande desenvolvimento da exploração
agro-pastoril e indústrias correlatas. Os preços
absurdos, entretanto, da fôrça e luz, são um dique
que se levanta, criando um obstáculo intransponível
ao mencionado desenvolvimento.
Devemos, ainda, considerar que os salários
mínimos nesta região são inferiores aos que vigoram
em São Paulo e Belo Horizonte, onde os índices de
fôrça e luz são bem inferiores aosnossos.
Em face do exposto, tomamos, Senhor
Ministro, a liberdade de submeter êste assunto, sob
vários aspectos urgente e grave, à esclarecida
apreciação de V. Exa., na esperança de que nos
possa ser concedido o que de direito nos cabe, isto é
– Eqüidade! – Atenciosas Saudações."
Seguem-se cinqüenta assinaturas.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
trago assim, ao conhecimento do Senado, um
assunto cuja gravidade não pode escapar aos
representantes do povo. Podemos dizer que
essa situação de exorbitância nos preços
de energia e, também, a deficiência do
fornecimento de fôrça e luz está compro-

metendo o desenvolvimento de uma das zonas mais
importantes do País, Cachoeiro de Itapemirim, o
Centro de uma área econômica das mais notáveis do
nosso Estado. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jefferson de Aguiar, segundo orador inscrito.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, o Sr. Presidente da República enviou ao
Governador do Estado de São Paulo, em resposta à
Mensagem que S. Exa. lhe endereçou por ocasião
da data comemorativa da Proclamação da
República, o seguinte telegrama:
"Agradeço vivamente ao ilustre Governador de
São Paulo a mensagem que me enviou no aniversário
da fundação da República Brasileira. Esteja certo de
que comungo inteiramente com as idéias de V. Exa.
sôbre o regime político livremente escolhido pelo povo
brasileiro e que todos nós, homens públicos, devemos
defender e consolidar. Quando candidato à
Presidência da República, não hesitei em assumir
todos os riscos e enfrentar perigos para resguardar o
que V. Exa. tão bem define como sendo a invencível
vocação democrática do Brasil. Não esqueceu o
Presidente os sofrimentos por que passou o
candidato, nem os obstáculos que teve de enfrentar
ao dispor-se a exercer o direito garantido pela lei de
disputar a preferência nas urnas. Continuarei, até o
último dia de meu Govêrno, fiel à bandeira da
legalidade e da democracia. Outra ambição não
tenho, senão a de passar a faixa presidencial, na data
prevista pela Constituição, a quem fôr escolhido pelo
voto consciente e livre do povo brasileiro."
––––––––––––––––––

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Esta reiteração do Sr. Presidente da República
corresponde aos anseios do povo brasileiro, sem
dúvida alguma; daí porque li o telegrama para que os
Anais do Senado Federal possam ter recolhida a
manifestação sincera e leal do Chefe da Nação, a
qual não é isolada de S. Exa., mas convicção plena
de tôdas as fôrças majoritárias, até mesmo do Sr.
Marechal Teixeira Lott, candidato do Partido Social
Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro à
Presidência da República. Tanto é assim que o
conceituado e tradicional vespertino O Globo inseriu
em suas fôlhas magníficas, editorial que passo a ler:
VOTOS E ESPADAS
"Não podem ficar sem registro algumas das
expressões de que se serviu o nobre Ministro da
Guerra, ao agradecer aos companheiros de armas a
significativa homenagem que lhe faziam pelo
transcurso de seu natalício. Nem as de S. Exa., nem
as do valoroso comandante do I Exército, Marechal
Odilo Denys.
O Marechal Denys não só exaltou os predicados
de seu velho "amigo desde a juventude nas bancas do
Colégio Militar", como se esmerou em frisar que o
Ministro, por seu passado, "se constitui numa garantia
para a tranqüilidade do País e segurança do regime".
Ao retribuir a saudação do Marechal Denys, o
Ministro Teixeira Lott, falando de improviso, afirmou
peremptòriamente que "o sucessor do Senhor
Juscelino Kubitschek será eleito pelo voto livre, que é
a única forma de escolha compatível com a formação
do povo brasileiro".
Nos lábios de S. Exa., e pronunciadas
nas
atuais
circunstâncias
e
no
lugar
em que o foram, aquelas palavras levam

à Nação um sentimento de confôrto e desafôgo em
meio às agruras e dificuldades da hora presente.
Elas contribuirão para aliviar a tensão criada
pelos que da agitação e da desordem esperam
a sobrevivência no palco político e pelas que,
com os anzóis mergulhados no pântano para a
pescaria de vantagens e posições, acreditam
salvar-se com a subversão do regime, com a
confusão de valores, a crise generalizada, que
chega a ser encarecida em letra de fôrma como
um estado de espírito coletivo em marcha para
um novo levante contra a ordem social vigente.
Levante social, do ponto-de-vista interno; e do
internacional, pela pretendida abjuração dos
nossos compromissos escritos e assinados (por
Vargas, mais do que qualquer outro Presidente),
jogando-nos a 180º das alianças democráticas e
tradicionais para a aventura de uma predominância
comunista!
Ora, o honrado Marechal Teixeira Lott, que já
ostensivamente tem condenado os avanços
vermelhos e sua tentativa de impor-lhe rumos à
candidatura, não hesitou em desiludir os que
reduzem a campanha presidencial ao simplismo
desta consideração primária: o Ministro da Guerra
não pode perder!
Ninguém sabe de antemão quem ganhará
as eleições do ano vindouro. É segrêdo que pertence
ao povo. A êle cabe decidir, e sua sentença não
será exarada no processo cívico em contemplação
das pessoas, dos cargos que exercem ou das
dignidades que representam. O povo vota num
candidato. Não vota em posições públicas, por mais
elevadas que sejam. Nem em classes sociais.
Todos se igualam perante o soberano julgamento
dêle.
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O Marechal, como os outros candidatos, está
sujeito a ganhar ou perder. Democracia é número.
Não se informa na qualidade das pessoas, mas na
quantidade dos sufrágios.
As expressões do discurso do Marechal
desautorizam, em boa hora, os que andavam
insinuando seu privilégio de ganhar, ou sua
impossibilidade funcional de perder.
Veja-se o imenso progresso alcançado
pelo nosso País nos domínios da política. O
ilustre candidato do PSD nacional recebe os
cumprimentos de todos os oficiais generais e de
companheiros de caserna (ao redor de quinhentos)
que enchem o salão de honra do Palácio da
Guerra. E, não obstante sua condição de candidato,
ninguém se sente ameaçado em sua liberdade de
voto. Ninguém atribui à homenagem um caráter
faccioso.
Há meio século, a candidatura do
Marechal Hermes da Fonseca produziu tremendo
choque na opinião pública. Os ânimos se
exaltaram e a campanha pela sucessão Afonso
Pena dividiu os cidadãos entre civilistas e
militaristas. O equívoco era patente, mas não
inexplicável.
É tão flagrante o contraste que, hoje,
se reunem quinhentos oficiais no Ministério da
Guerra e saúdam, ao som da marcha – "Parabéns,
para você" – o Ministro-candidato, e não causam
mêdo nem às sensitivas. Em 1909, quando
também dezenas de camaradas iam receber na
Central o Marechal Hermes, o grande Rui
apostrofava – e a opinião aplaudia – "Trezentas
espadas são trezentos crimes no punho de uma
ambição".
Tôdas essas envenenadas torrentes, graças
a Deus, se purificaram com o decurso dos anos
e a instituição do voto secreto, apurado pela
Justiça.

Além do mais, o Exército, como as outras
corporações armadas, se converteu em ala
uniformizada do povo, de modo que não mais existe
o contraste entre o paisano e o soldado. Todo
soldado já foi paisano e volta a sê-lo, vencido o
prazo de arregimentação no quartel.
Seria, assim, calunioso dizer que haja no
Brasil uma casta militar. Nem militar, nem
burocrática, nem religiosa, nem plutocrática.
Eis uma verdade que pode ser diàriamente
conferida.
Sr. Presidente, todos nós louvamos essas
manifestações e temos confiança de que o povo
soberanamente decidirá nas urnas a escolha do
candidato à Presidência e Vice-Presidência da
República, no próximo ano. O eleito livremente pelo
povo será empossado e poderá governar o Brasil
dentro das franquias constitucionais que a Carta
Magna prevê. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outros
oradores inscritos. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão.
Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na Câmara
dos Deputados) que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960, na parte referente ao Ministério da Aeronáutica
– (Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.11), tendo Parecer nº
767, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável
ao subanexo e às Emendas ns. 1 a 98 e oferecendo
as de ns. 99 (CF) a 110 (CF).
2 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959,
na Câmara dos Deputados), que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o
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exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio –
(Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.20), tendo Parecer nº
768, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável
ao subanexo e às Emendas ns. 1 a 199 e oferecendo
as de ns. 200 (CF) a 218 (CF).
3 – Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 9, de 1959 (nº 7-A, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que aprova a participação
do Brasil na Convenção de 25 de julho de 1951,
relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada pelo
Brasil a 15 de julho de 1952 (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 737, de
1959).
4 – Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 9, de 1957, (de autoria ao Senador
Mendonça Clark) que autoriza o Poder Executivo a
doar à Diocese da Parnaíba, no Estado do Piauí, o
prédio e terreno situados na Pedra do Sal, no mesmo
Município, que, inicialmente foi ocupado pelo
Ministério da Marinha (substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, aprovado em primeira
discussão, na sessão de 6 do corrente mês), tendo
Parecer nº 734, de 1959, da Comissão de Redação,
oferecendo a redação do vencido.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às 21 horas e 45
minutos.
Discurso pronunciado pelo Sr. Francisco
Bevilacqua, por ocasião das solenidades do
hasteamento da bandeira no edifício do Senado, que
se publica nos têrmos do Requerimento nº 442, de
autoria do Sr. Mourão Vieira – aprovado na sessão
ordinária de 19-11-59.

Exmo. Sr. Senador Filinto Müller, VicePresidente do Senado Federal.
Exmo. Sr. Senador Cunha Mello, 1º Secretário
e demais Excelentíssimos Senhores Senadores,
membros da Comissão Diretora.
Excelentíssimos Senhores Senadores.
Ilustríssimo Sr. Dr. Luiz Nabuco, Diretor-Geral
da Secretaria do Senado Federal.
Ilustríssimo Dr. Isaac Brown, Secretário Geral
da Presidência do Senado.
Meus prezados colegas.
Minhas Senhoras e meus Senhores.
Permitam-me, de início, dizer-vos que é um
ato temerário, de minha parte, usar da palavra, neste
instante, após a brilhante e eloqüente saudação à
nossa Bandeira, feita pelo eminente Senador
Gilberto Marinho.
Mas, acostumado a não desobedecer às
determinações de meus superiores hierárquicos,
procurarei, – "se a tanto me ajudar o engenho e arte"
– cumprir o meu dever.
Honrado com a designação do Sr. DiretorGeral, para, em nome dos funcionários desta Casa,
saudar, neste 19 de novembro de 1959, a efeméride
gloriosa em que a nossa bandeira completa mais um
ano, e contando com a vossa benevolência cumpro,
desvanecido, êste dever cívico.
Como é óbvio, desde a Independência,
tínhamos a nossa bandeira que atravessou o
Império. Depois da Proclamação da República, foi
ela modificada, desaparecendo o emblema
monárquico.
Ei-la, espanejando sôbre nossas cabeças "pálio
de luz desdobrado, sob a larga amplidão dêstes
céus", nos formosos versos de Medeiros Albuquerque.
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És o nume tutelar de nossa Pátria, guiando o
Brasil para os seus altos destino! "É um pano e é
uma nação, como a cruz é um madeiro e é tôda uma
Fé", disse-o Coelho Neto, em seu patriótico Breviário
Cívico.
Hoje, todo o Brasil, de Norte a Sul, presta-lhe
suas homenagens, pois, os brasileiros, sempre
souberam dignificar e elevar no conceito universal o
seu glorioso pavilhão.
Como todos sabem a Bandeira Nacional,
adotada pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de
1889, modificou a que foi criada depois da
Proclamação da Independência, em 7 de setembro
de 1822. Da bandeira do Império só se conservou
o quadro verde e o losango amarelo. O
emblema monárquico foi substituído pelo globo
azul, no centro, que é recamado de estréias
de três dimensões, entre elas: Prócion, Virgo,
Siros, Canopos, Delata, Gama e outras,
destacando-se as constelações do Escorpião e
o Cruzeiro do Sul, sendo atravessado por uma
faixa branca com a legenda "Ordem e Progresso",
em letras verdes. É esta, pois, a bandeira do
Brasil, que, hoje, completa na República, 70
anos.
No Império cobriu-se de glória na Guerra
do Paraguai, e na República há três lustros,
nos campos da Itália, guiando a mocidade brasileira
que ali se batia em prol da liberdade das Nações
livres, por ocasião da calamitosa segunda guerra
mundial.
País onde o pacifismo é um dogma e a guerra
um crime, o Brasil só tem tomado parte nesses conflitos
para cumprir sua palavra e honrar seus compromissos.
Mas não é pelo fato de ter participado de
poucas guerras externas que o nosso "auri-verde
pendão" é menos glorioso. A bandeira sob cuja

sombra se pratica a paz, é ao meu ver, muito mais
gloriosa que aquelas que se encharcam no sangue
da humanidade!
O nosso grande Castro Alves, um dos maiores
abolicionistas que tivemos, através de sua
maravilhosa poesia, combateu, com ardor e
veemência, a mancha negra que era a escravidão em
nosso País. Em uma das passagens em que narra os
horrores por que passavam os míseros africanos
dentro dos terríficos navios que os transportavam ao
Brasil, (diz em uma das suas maravilhosas estrofes do
"Navio Negreiro": "Antes te houvesse rôto na batalha,
que servires a um povo de mortalha! ..."
Ser rôto na batalha é honra, é glória; Perdendo
a luta pelos fados adversos, o estandarte que é o
fanal, não se humilha jamais! Humilhado seria, se,
por covardia, fugisse ao dever de lutar, pois que a
luta é a vida!
Nunca servistes, bandeira da minha terra, nem
servirás mercê de Deus – de mortalha, a não ser
para glorificar um de teus filhos, grande vulto da
pátria, "aquêles que por obras valorosas se vão da
lei da morte libertando", quando seus ataúdes se
cobrem com o teu manto estrelado e a Nação chora
contigo a perda irreparável!
Brasileiros, inclinai por momento vossas
cabeças em reverência e protestos de fidelidade ao
grande lema da nossa homenageada de hoje,
"Ordem e Progresso"!
Encerro aqui estas minhas pálidas palavras
com uma grandiosa estrofe do Hino à Bandeira, do
imortal Olavo Bilac:
"Recebe o afeto que se encerra.
Em nosso peito varonil.
Querido símbolo da terra.
Da amada terra do Brasil!"

173ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDENCIA DOS SENHORES FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO
As 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.

acham-se

Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (58).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
A
lista
de
presença
acusa
o
comparecimento
de
58
Senhores
Senadores.
Havendo
número
legal,
está
aberta
a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de Segundo, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Aviso
Nº 437, do Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas, encaminhando as informações
solicitadas pelo Requerimento nº 158, de 1958,
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do Sr. Senador Lino de Mattos, nos seguintes mara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa
têrmos:
a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Subanexo 4.16 – Ministério da Justiça
Aviso nº 437.GM
e Negócios Interiores. Relator: Sr. Victorino
Freire.
Em 18 de novembro de 1959.
Senhor Primeiro Secretário.
(Será publicado em Suplemento).
Dou em meu poder seu Oficio nº 214, de 14 de
maio de 1958, com o qual encaminhou o teor do
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa deseja dar
Requerimento nº 158-58 em que o Senhor Senador conhecimento de ofício que recebeu da Câmara dos
Lino de Mattos pede informações a respeito da Deputados.
supressão de ramais da Estrada-de-Ferro Santos
Vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
Jundiaí.
É lido o seguinte:
2. A respeito, cabe-me prestar a V. Exa. os
Rio de Janeiro, em 18 de novembro de 1959.
seguintes esclarecimentos:
Nº 2.101.
1 – Se a Estrada-de-Ferro Santos-Jundiaí;
Senhor Secretário.
está suprimindo ramais que atendem às industriais
Tenho a honra de solicitar a V. Exa. se
situadas no Município de Cubatão, Estado de São digne providenciar a restituição do Projeto de Lei
Paulo ou promovendo substituições na rêde, com nº 93-B, de 1956, encaminhado, por engano
caráter de modificação substancial.
ao Senado, com o Ofício nº 2.028, de 10 do
R – A Estrada-de-Ferro Santos-Jundiaí não corrente.
suprimiu ramal algum tendo apenas transformado em
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa.
linha singela, a linha dupla que existia entre Cubatão os meus protestos de elevada estima e distinta
e Piassanguera.
consideração.
–
José
Bonifácio,
Primeiro
2 – No caso afirmativo, quais as razões que Secretário.
induziram tais medidas.
O SR. PRESIDENTE: – Como se vê, a
R. – Essa medida, não tendo prejudicado Câmara dos Deputados pede a devolução do projeto
nenhuma das indústrias estabelecidas na região, de lei que acompanhou o seu Ofício nº 2.028, de 10
veio facilitar, sobremodo, o acesso aos grandes do corrente.
parques ferroviários da Refinaria Presidente
Trata-se de projeto que autoriza cessão
Bernardes e Companhia Siderúrgica Paulista gratuita de terreno à Fundação Maternidade do
«Cosipa», garantindo uma maior segurança e Salvador.
regularidade na movimentação dos trens nos citados
Teve início no Senado, sob o nº 19, de 1955,
parques.
apresentado em 1º de agôsto daquele ano, pelo
Renovo a V. Exa. os meus protestos de então Senador Neves da Rocha.
elevada estima e distinta consideração.
Aprovado pelo Senado em duas discussões,
foi encaminhado, em 15 de dezembro do mesmo
Dê se conhecimento ao Requerente.
ano, à revisão da Câmara onde tomou o número
PARECER
938, de 1956.
Nº 769, DE 1959
Aprovado, sem emendas, pela outra
Casa do Congresso, devia ser remetido à
Da
Comissão
de
Finanças,
sôbre sanção. Todavia, por lapso de expedição,
o
Projeto
de
Lei
da
Câ- veio ter novamente ao Senado, sendo lido
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na sessão de 16 do corrente, registrado sob o nº
149, de 1959, como se fora originário da Câmara, e
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.
Trata-se de caso novo. É evidente que a
matéria não pode ser objeto de nova tramitação no
Senado, uma vez que o seu processo legislativo está
terminado no Congresso, dependendo apenas do
pronunciamento do Presidente da República.
Nessas condições, a providência que se impõe
é retirá-la da consideração da Casa e devolvê-la à
Câmara, a fim de que tenha o devido
encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo.
É o que a Mesa fará, se não houver objeção
do Plenário, fazendo-se nos registros do Senado as
devidas anotações.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Senhor
Presidente, no decorrer dêste ano, a Mercedes-Benz
no Brasil importou cerca de 7 milhões de quilos,
correspondentes a peças de caminhões. A
Volkswagen importou 6 milhões e 500 mil quilos,
correspondentes a 11.400 veículos – automóveis
Wolkswagen e peruas Kombi. A Willys-Overland
importou 2 milhões de quilos, correspondentes a 740
automóveis Dauphine e, o restante, de jipes. A
Simca do Brasil importou 2 milhões de quilos
correspondentes a 1.600 veículos. A Wemag
importou 2 milhões de quilos para automóveis e
jipes.
Sr. Presidente; era meu propósito, na sessão
de hoje, tecer considerações em tôrno dessas
importações feitas com favores fiscais; com dólares
favorecidos, sob o pretexto de amparo à indústria
automobilística nacional.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Provarei, ainda uma vez, que se trata de
vergonhosa negociata; todavia, deliberei tratar do
assunto em uma das sessões da semana vindoura.
Volto, nesta oportunidade, à questão das
explosões das bombas-relógio na sede da COFAP e
do Conselho de Coordenação do Abastecimento. Ao
fazê-lo, tenho presente a notícia de que o cidadão
Paulo Silva foi acusado, pelo atual Presidente dessa
organização, Dr. Guilherme Romano, de se apropriar
indevidamente da importância de onze milhões de
cruzeiros. Essa autoridade afirma também que
«foram desviados da COFAP cêrca de 400 mil quilos
de mercadorias diversas, além de muitas outras
irregularidades". São palavras textuais, colhidas por
mim nos jornais de hoje e atribuídas ao Presidente
da COFAP.
Sr. Presidente; verifica a opinião pública
que a Polícia está-se aproximando, dos elementos
ligados à COFAP como responsáveis pela
colocação no interior dos escritórios daquelas
organizações das bombas que ali explodiram:
repito, Sr. Presidente, porque não teve maior
repercussão a gravidade da denúncia que fiz com
relação à carne.
No dia 1º de setembro de 1958 o Sr. Diretor
do Abastecimento informava ao Presidente da
COFAP que a mesma havia comprado 15 milhões
e 800 mil quilos de carne que deram a renda
global de 385 milhões de cruzeiros, mas que
essa mercadoria recebida pela COFAP foi
entregue com a diferença de 10 %, resultando daí
esta apurar, apenas, 297 milhões de cruzeiros, com
o prejuízo total para essa entidade de 88 milhões de
cruzeiros.
Tenho, Sr. Presidente, outra informação,
esta recentíssima: no mês de junho, dêste ano, a
COFAP, em cada cem quilos de carne que comprava
ao preço de Cr$ 45,70, perdia, ao entregá-la
no comércio, Cr$ 1.100,00. Êsse o prejuízo que
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ainda se verificava nos últimos meses.
Nas mesmas condições, registro outro
negócio, com a compra de cêrca de 208 mil quilos de
gêneros alimentícios diversos, por Cr$ 80.812.000,00
no qual a COFAP sofreu prejuízos de 11 milhões de
cruzeiros.
Sr. Presidente, é de se frisar que êsses
cálculos são feitos sem levar em consideração as
despesas para manutenção do organismo, e,
tampouco, vencimentos dos funcionários. Calcula-se
a mercadoria apenas pelo que custa e pelo que
rende, donde se conclui que os prejuízos que se vêm
acumulando na COFAP, durante êsses anos, é de
algumas centenas de milhões de cruzeiros!
Ora, não é de se admirar que um cidadão se
aposse, conforme consta desta notícia, dêsses 11
milhões e os desvie, pois a orientação da COFAP foi
sempre esta: mão aberta, desperdício, prejuízos e
irregularidades, umas após outras.
Exatamente por essas razões, tôdas as vêzes
que o Executivo Federal bateu às portas do
Congresso Nacional, pedindo a renovação da lei que
criou a COFAP, sistematicamente falei e votei contra
a prorrogação.
Da última vez em que a matéria êsteve na
Ordem do Dia no Senado da República, ocupei a
tribuna para dizer que o Govêrno precisava ter um
pouco mais de coragem, enfrentar o problema e
acabar com a COFAP. Tinha eu certeza de que o
resultado seria menos prejudicial e perigoso do que o
funcionamento dêsse organismo, altamente danoso
para o País e, particularmente, para a economia do
povo.
Senhor Presidente, pela denúncia, verifica-se
fato que destrói inteiramente o pretexto sob o qual
funciona a COFAP.
Toda a argumentação dos defensores dêsse
organismo, quer os representantes majoritários
no Congresso Nacional, quer aquêles que

lá fora defendem o situacionismo, baseava-se no
objetivo precípuo da entidade – entregar a
mercadoria ao consumidor por preço mais baixo,
eliminando o intermediário.
Ora, o cidadão denunciado pelo Dr.
Guilherme Romano, de se haver apossado de
onze milhões de cruzeiros, foi á Polícia e declarou
que, realmente recebera da COFAP, através
dá Agência do Banco do Brasil, em Penedo a
importância de 42 milhões de cruzeiros, para
comprar arroz.
Declarou, mais, que, como intermediário da
transação, recebia da compradora a importância
correspondente a 25 cruzeiros por saca do produto.
Note-se, portanto, que a COFAP também funciona à
base de intermediários, de corretores, no mesmo
sistema do comércio, com a diferença de que êste
está sujeito a exigências legais, impostos,
empregados, alugueres, enfim, a uma série de
despesas, enquanto ela goza de completa isenção
dessas exigências. Êsse organismo, todavia, paga
também intermediários, propicia igualmente lucros a
terceiros, destruindo assim, inteiramente, a
fundamentação com que se procura justificar-lhe a
existência.
Verifica-se, Sr. Presidente que êsse cidadão,
Paulo Silva, intermediário de negócios da COFAP,
ganhou, só nessa pequena transação, mais de um
milhão de cruzeiros e ainda se apossou da diferença,
a qual, segundo afirma o Presidente da COFAP, é de
onze milhões de cruzeiros.
Trata-se de briga entre êles; nada tenho com o
caso. O Sr. Paulo Silva, a quem não estou acusa»
do, defendeu-se afirmando que não se apossou do
dinheiro. Comprara o arroz e pusera o à disposição
da COFAP, que não o retirou. Em vista de o
produto estar-se deteriorando, recebeu autorização
para vendê-lo lá mesmo, no Nordêste. Diz mais
que, a qualquer momento, bastando que tenha a ne-
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cessária autorização, comprará o arroz e pagará sua
dívida.
Trabalha êsse cidadão sob a responsabilidade
da Comissão e creio não haver, de sua parte,
interêsse em proceder com desonestidade. É um
negociante, está ganhando a vida.
Senhor Presidente, fico por aqui. Disse de
início, ser meu propósito mostrar como a própria
Polícia se está aproximando da pista que lhe dei, a
10 do corrente. No particular, o Chefe de Polícia –
que foi demitido, devendo ser substituído amanhã,
pela manha – declarou, em uma das suas diversas
manifestações à Imprensa, que não se pode
responsabilizar nem o Govêrno nem seus
adversários pelas explosões.
Senhor Presidente, se o Govêrno não é
responsável; se nós, seus adversários, também não
somos
responsáveis,
a
quem
cabe-a
responsabilidade senão aqueles aos quais me vinha
referindo, desde o início, interessados no
desaparecimento de tôda a documentação?
Segundo Jânio Quadros, aproxima-se o Juízo
Final para êsse tipo de gatunagem, de larápios, de
indivíduos que lançam a mão suja em dinheiros do
povo e da Nação. Para êsses, repito, vem aí o Juízo
Final.
Parece fora de dúvida que a Polícia insiste em
dirigir suas vistas para elementos ligados à COFAP,
entre os quais pensa encontrar os culpados pelas
explosões.
Há, por exemplo, uma interrogação a formular.
A recente importação de feijão, contra a qual o
próprio Governo se rebelou, por se tratar de artigo
ordinaríssimo, foi realizada com ordem de quem?
A resposta é fácil: sómente o Senhor Juscelino
Kubitschek de Oliveira poderia dar essa ordem
porque é a autoridade competente.
Como
teria
o
Chefe
da
Nação
expedido essa ordem? Verbalmente? Não!

É impossível que o Presidente da COFAP se
envolvesse em negócio de tal envergadura baseado
exclusivamente na palavra do Chefe do Govêrno.
É certo, é seguro, deve existir documento
através do qual o Presidente da COFAP solicitou do
Chefe da Executiva autorização para importar o
feijão.
Natural e regularmente o Presidente da
República despacharam o documento, determinando
ao órgão competente do Ministério da Fazenda
providenciasse os meios legais – crédito
intransferível, irrevogável – para a importação, a fim
de que a firma americana enviasse a mercadoria.
Creio que a dúvida por mim suscitada, neste
instante, poderá ser facilmente respondida, logo,
mais ou quando parecer oportuno pelo Líder da
Maioria nesta Casa, não com palavras mas exibindo
o documento através do qual foi autorizada a
importação do feijão podre, vergonhoso para nossos
brios, que aí está nos armazéns do pôrto.
Senhor Presidente, a exibição do documento
que autorizou a importação e a comprovação, por
parte da COFAP, de que os meus documentos são
mentirosos e nada existe, nesse departamento,
quanto ao que denuncio, da tribuna e consta dos
Anais desta Casa, fará com que eu silencie e me
curve, ante as provas. Aliás, não terei dúvida,
não me sentirei envergonhado de voltar à tribuna
para confessar, de público, que me equivoquei e
forneci ao Senado dados falsos, fantasiosos,
fictícios.
Enquanto, porém, não se provar o contrário,
fico com o meu ponto de vista: a COFAP constituiuse invariavelmente, num órgão que contrariou os
interêsses da coletividade, que deu margem a nega
datas escabrosas, que trouxe prejuízos imensos ao
Tesouro da República. Essa a razão pela qual
estouraram duas bombas nêsse organismo, a fim de
destruir documentação comprometedora.
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Era, Sr. Presidente, o que eu queria dizer.
(Muito bem! Muito bem!)
Durante o discurso do Senhor Lino de Mattos,
deixa a cadeira da Presidência, o Senhor Filinto
Müller, assumindo-a o Senhor Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lameira
Bittencourt, como Líder da Maioria.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr.
Presidente, Srs.Senadores, a propósito de grave e
minuciosa denúncia formulada há poucos dias pelo
nobre Senador Mem de Sá, sôbre irregularidades
que teriam havido na importação dos Estados
Unidos, pela COFAP, de uma partida de feijão, que
ao chegar no pôrto desta Capital, foi classificado
como de péssima qualidade, tenho a honra de
comunicar ao Senado da República, de parte do
Governo, que o eminente Sr. Presidente da
República, através do ofício a cuja leitura procederei,
acaba de determinar ao Senhor Ministro do Trabalho
que realize, com o máximo rigor e isenção, inquérito
para investigar os fatos e promover a chamada à
responsabilidade dos que porventura forem
encontrados em culpa.
Antes de iniciar a leitura do ofício, que está
assinado pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, cabe-me ainda informar ao Senado que o
eminente Presidente Juscelino Kubitschek, na minha
presença e do ilustre Líder da Maioria na outra Casa
do Congresso, Deputado Abelardo Jurema,
recomendou, pessoalmente, ao Ministro da
Justiça, Sr. Armando Falcão, entrasse, de
imediato, em entendimento com o Senhor
Procurador Geral da República para examinar
a possibilidade e conveniência legal de ser o
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

inquérito acompanhado para maior eficiência
jurídica, por representante do Ministério Público da
União.
O ofício é o seguinte:
«Senhor Ministro Interino.
De ordem do Senhor Presidente da República,
recomendo as providências de V. Exa. no sentido de
ser imediatamente designada uma Comissão de
Inquérito para apurar todos os tatos relacionados
com a recente importação de feijão dos Estados
Unidos da América, efetuada, por intermédio de
órgãos da administração federal.
A referida Comissão, que iniciará seus
trabalhos com toda a urgência, deverá esclarecer
com a maior precisão de dados e informações, todos
os aspectos da transação em aprêço, desde as
negociações de compra até o desembarque do
produto no Rio de Janeiro, tendo em vista a adoção
de medidas que acautelem os interêsses da
administração e do Tesouro Nacional.
Aproveito a oportunidade para apresentar
a V. Exa. os protestos de minha estima e
consideração.
José Sette Câmara – Chefe do Gabinete Civil.
A S. Exa. o Sr. Dr. Alyrio Salles Coelho –
Ministro Interino do Trabalho, Indústria e
Comércio.
Sr. Presidente, ao fazer como Líder da
Maioria e de intérprete do pensamento do
Govêrno, nesta Casa esta comunicação, asseguro,
com plena convicção e a mais rigorosa sinceridade,
que ouvi do Sr. Presidente da República,
reiteradamente, a afirmação do seu desejo de que
sejam apurados os fatos e se promova a chamada à
responsabilidade de quantos forem considerados
culpados.
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O SR. NEM DE SÁ: – Permite V. Exa.
umaparte ?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com
multo prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Não posso deixar
de congratular-me com V. Exa. Antes tarde do
que nunca. Essa providência já deveria ter sido
tomada; ainda está em bom tempo de o ser; e eu
espero que o desejo, que V. Exa. diz sincero, do Sr.
Presidente da República tenha execução para bem
do Governo da República e das comissões de
inquérito que, geralmente, tem tido mau destino
no Brasil.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Acolho e
agradeço, com muita satisfação, as congratulações
de V. Exa. que sei inteiramente sinceras;
posso assegurar mais uma vez ao nobre colega e
ao Senado que o Sr. Presidente da República
exigirá, firme e severamente, que essa Comissão de
Inquérito, preencha cabalmente os fins para que
foi criada. Creio, mesmo, que a esta altura já
está sendo dado cumprimento a determinação do
Chefe do Govêrno; é bem possível que a
comissão de inquérito já esteja constituída
Há realmente, não só em relação a êste.
Govêrno mas a todos os governos, diria, mais, em
relação às comissões de inquérito de todos os
Governos, dêste e de outros países – certa
prevenção, fundada ou infundada. Mas há
de convir V. Exa. que a presença de um
representante do Ministério Público da União
nessas comissões de inquérito sempre lhes
imprimem marca de; maior segurança e severidade.
Asseguro também a V. Exa., embora êsse por menor
não conste, como não poderia constar do documento
oficial há pouco lido – que o Sr. Presidente
da República recomendou com muita ênfase,
que essa Comissão de Inquérito fôsse composta dos
elementos inale idôneos, capazes e severos
do Ministério do Trabalho, que, como V. Exa. sa-

be, tem à sua frente, embora momentaneamente
afastado por lamentável motivo de saúde, um dos
homens públicos mais corretos e íntegros do País,
que é o Dr. Fernando Nóbrega.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, em
nome do Govêrno e como seu Líder nesta Casa.
(Muito bem, muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURAO VIEIRA (*): –, Sr. Presidente,
Senhores Senadores, afasto-me hoje, dos assuntos
que me têm trazido à tribuna, porque não versarei
sobre a economia da região que aqui represento.
Meu propósito é dirigir ao Ministério das
Relações Exteriores requerimento de informações a
respeito do Convênio Luso-Brasileiro de Amizade e
Consulta.
Sou, Sr. Presidente, um encantado pelas
páginas da História de Portugal. Como me corre nas
veias grande parte do sangue generoso da lusagente, desejo, amantíssimo que sou da minha Pátria,
se estabeleça entre os dois países um intercâmbio
verdadeiro que êsse Convênio Luso-Brasileiro de
Amizade e Consulta prevê e deseja estabelecer
entre as duas pátrias.
Desde as dinastias portuguêsas dos
Afonsinos, quando as irmãs Thereza e Dareja
Urraca, se separaram, uma no Reino de Castela e
outra no Reino de Portus Calles, desde aí divergiram
as políticas dos dois nobres países. É que ambos
previam e desejavam maiores domínios pelo mundo,
que, veio a concretizar-se na época das conquistas
e, Muito posteriormente, no Tratado de Tordesilhas,
que dividiu as terras novas conquistadas em duas,
partindo do meridiano traçado.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Depois dos Afonso, Portugal entrou na fase
das conquistas, exatamente nas dinastias dos
Joaninos, que terminavam no Infante D. Henrique,
cujas festas comemorativas se realizarão dentro em
breve.
Falar da História de Portugal, para mim, que
vivi entre eles, que lá estudei, que lá fiz o curso
secundário, seria fastidioso para os eminentes
Colegas, tão conhecedores como eu das páginas
heróicas daquele povo.
Desejo, apenas, Sr. Presidente, trazer uma
partícula do meu entusiasmo, um pouco do meu
esforço, para que êsse tratado se conclua com a
maior brevidade, mesmo porque, há poucos dias,
aprovamos uma licença especial do Presidente da
República para visitar o país amigo.
Seria de todo oportuno que o Presidente da
República ao representar o Brasil, levasse consigo
êsse Tratado, não para receber mais homenagens –
pois não é possível ser mais homenageado do que o
foi o ex-Presidente Café Filho em sua visita oficial a
Portugal
–
mas
como
contrapartida
do
reconhecimento e entusiasmo pelas manifestações
de amizade e simpatia que temos recebido da nação
irmã.
O requerimento que encaminho à Mesa está
redigido nos seguintes termos:
Requeiro, que a Mesa do Senado solicite ao
Poder Executivo, através do Ministério das Relações
Exteriores, as seguintes informações:
1) Quais as providências em curso,
determinadas recentemente pelo Sr. Ministro das
Relações Exteriores, para apressamento da
regulamentação do Convênio Luso-Brasileiro de
Amizade e Consulta?
2) Em que data pretende o Ministério das
Relações Exteriores ter concluído êsse trabalho ?
3) Quais os nomes e títulos dos atuais
componentes da Comissão nomeada para
regulamentar o referido Tratado diplomático?

4) Uma vez concluído o trabalho da Comissão
regulamentadora do Convênio Luso-Brasileiro,
entrará o mesmo em plena vigência mediante ato do
Sr. Presidente da República ou dependerá a sua
execução de outras formalidades?
Sr. Presidente, o requerimento nada mais é
que uma solicitação ao Ministério das Relações
Exteriores para que se apressem as providências
governamentais, no sentido de sermos fiéis aos
versos de Camões, ao referir-se a essa parte do
mundo:
«Entre gente remota edificaram.
Novo reino, que tanto sublimaram».
(Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o cobre Senador Attílio
Vivacqua, terceiro orador inscrito.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, o admirado
jornalista e economista Benjamim Cabello, trouxe,
em brilhante trabalho sob o titulo «Água e óleo»,
publicado recentemente em «O Cruzeiro, o seu
prestigioso apoio ao Plano de Aproveitamento do Rio
Doce com o Canal Navegável e de Valorização
Econômica de sua Bacia.
Ao Senado coube através de emenda que
apresentei ao Projeto da. Lei Orçamentária vigente,
a iniciativa da consignação de uma verba de
Cr$ 50.000.000 00 (cinqüenta milhões de cruzeiros)
para estudos, projetos e obras iniciais dêsse
empreendimento a ser executado em colaboração da
União com os Estados e entidades de Economia
Mista, com a Cia. Vale do Rio Doce, Usiminas,
Acesita. A essa iniciativa, o Presidente Juscelino
Kubitschek deu completa acolhida em sua última
mensagem.
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O Dr. Benjamim Cabello focalizou o
assunto com o mais vivo entusiasmo à luz de clara
e segura compreensão do papel do Rio Doce
como aquavia, a importância da região, sob
o aspecto de sua economia agrícola e mineral,
da riqueza de seu potencial hidráulico e dos
seus fundamentos industriais, já alicerçados
nas grandes usinas siderúrgicas que hoje se
erguem à margem do rio, que desafiou, na fase de
nossa, colonização a energia e o sacrifício dos
pioneiros.
Muito justa foi a homenagem de admiração
com que assinalou os estudos e esforços do
ilustre engenheiro Jair Pôrto que remontam a
trinta anos atrás, e de outros estudiosos da
missão do Nilo Brasileiro, dentre eles o ilustre
riodocense e dinâmico Deputado mineiro Mário
Rolla, figura de destaque da nossa imprensa,
infatigável batalhador dessa patriótica e construtiva
campanha, pela integração do rico e populoso
Vale, na sua magnitude e no seu destino
geo-político.
Verifico que o artigo de Benjamim Cabelo,
escrito com tanto idealismo, foi objeto no meu
Estado, de equivoco de interpretação quando ele
apreciou favoravelmente a idéia da construção do
oleoduto Vitória-Minas, com a localização de uma
refinaria de petróleo em Itabira. Estou muito à
vontade para manifestar-me a respeito, e, fornecer
esclarecimentos sôbre o ponto de vista seguido no
caso pelo Dr. Benjamim Cabello e por aquele digno
Parlamentar. É preciso, preliminarmente, considerarse que essa solução foi concebida e é preconizada
como solução de substitutiva do oleoduto Rio-Belo
Horizonte, com a localização de uma refinaria no
altiplano mineiro, conforme projeto apresentado pelo
Deputado Magalhães Pinto, de acôrdo com
alternativa sugerida pelo Conselho de Economia e
Administração de Minas Gerais. Ao aludir a
êsse equivoco de interpretação, refiro-me a críticas

de que tive notícia feitas pelos meus prezados e
dignos conterrâneos o Ministro José Buais, da Corte
Estadual de Contas, e o Deputado Isaac Rubim, e
pelo combativo e trepidante jornal espiritosantense,
«O Diário».
Fui autor da emenda aprovada pelo Senado,
introduzida no Projeto da Câmara nº 146, de 1956, a
qual determina a construção de uma Refinaria de
Petróleo em Vitória, e manda abrir para lesse fim um
crédito de Cr$ 900.000.000,00 (novecentos milhões
de cruzeiros).
Não obstante nos parecer aconselhável essa
solução, considero que se trata de assunto sujeito a
complexas controvérsias, de caráter técnico e
econômico, e, dependente de maiores estudos.
Cumpre considerar que o Dr. Benjamim Cabello
defendendo a variante do oleoduto Vitória-Belo
Horizonte, contraria a solução pretendida pelo
Govêrno de Minas Gerais, a do traçado Rio-Belo
Horizonte, e assim esposa uma solução mais
conveniente para o Espírito Santo, embora para
muitos não seja ela a solução ideal.
O Deputado Mário Rolla enfrentando o pêso e
o prestígio dos defensores da alternativa Rio-Belo
Horizonte. e já em vias de começo de execução,
colocou-se desassombriosamente acima de idéias e
interesses dominantes no seu Estado natal, para
defender uma solução integrada no Plano de
Valorização do Vale do Rio Doce, e por ele
considerada dás mais benéficas e proveitosas para a
vida e progresso de Vitória e do Espírito Santo.
Assumiu essa atitude, opondo-se com sincera e
altiva convicção, a poderosas correntes, sempre
orientado pela preocupação de conciliar as
vantagens e conveniências de ambos Estados, sob o
influxo do espírito fraternal que deve animar
capixabas e mineiros.
Depois de sustentar que Minas deve
ser abastecida também pelo petróleo da Bahia,
através de oleoduto Vitória-Belo Horizonte e de
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destacar a significação dos indícios da existência do
petróleo no norte do nosso Estado, argumentou em
discurso proferido na Assembléia Legislativa, que o
pôrto de Vitória, com a capacidade futura para
ancorar petroleiros de 35.000 toneladas, oferece,
com relação a Minas Gerais, vantagens excepcionais
sôbre o pôrto do Rio de Janeiro.
Concluiu o Deputado Mário Rolla optando pela
instalação da Refinaria em Itabira, como centro de
maior consumo petrolífero em Minas Gerais, e pelo
sistema de transporte rodoviário e ferroviário de que
dispõe, mas inegàvelmente, dentro do pressuposto
de que por esta forma se criaria para o Espírito
Santo, com a construção do oleoduto Vitória-Belo
Horizonte, um novo e importantíssimo fator de
vitalidade e engrandecimento. Aquêles que, como
eu, optam pela instalação de uma refinaria de
Petróleo em Vitória, não podem deixar de reconhecer
a elevação dos propósitos do Deputado Mário Rolla
e a inestimável contribuição que êle trouxe para o
exame do problema e de modo especial no sentido
de afastar a adoção do projeto, na iminência de
tornar-se vitorioso, da construção do oleoduto RioBelo Horizonte, substituindo-a pela alternativa do
oleoduto Vitória-Minas a qual, como assinalamos, é
inúmeras vêzes mais desejada e mais conveniente
para nosso Estado. Foi a solução que Benjamim
Cabello, à luz do seu estudo e de suas
conclusões, esposou, sem qualquer intenção de
opor-se às aspirações da nossa terra, mas, até
muito ao contrário, o fêz com o pensamento
voltado para nossa terra, a que julgou estar
servindo, quando entende que o caminho do
petróleo deve ser caminho pelo Rio Doce e através
de Vitória.
O Presidente da República providenciou
a organização de um Grupo Executivo de
Trabalho, de que participarão um representante

do Ministério da Viação e Obras Públicas, um do
Estado de Minas Gerais, um do Estado do Espírito
Santo e um da Cia. Vale do Rio Doce, cujo
Presidente Professor Sá Lessa, vem dedicando ao
assunto conjuntamente com seu companheiro de
Diretoria, Dr. Cícero Alves, o maior interêsse.
Lamentamos que não tenha o D.A.S.P.
considerado a urgência da criação dêsse Grupo
Executivo de Trabalho, não só tendo em vista a sua
finalidade, como também a grave responsabilidade,
de perdermos a oportunidade de aplicar a verba
orçamentária respectiva, e que, afinal, importa em
sacrificar-se a execução do Plano, no qual as
populações mineiras e capixabas depositam a maior
esperança.
Desejo encerrar a minha oração com a leitura
de um documento da mais alta significação, que é a
carta dirigida ao Centro de Pesquisas Econômicas
Eurico de Aguiar Salles, da Faculdade de Ciências
Econômicas do Estado do Espírito Santo, pelo ilustre
magistrado capixaba, Dr. Beresford Martins Moreira,
ilustre filho do Município de Colatina, na qual propõe
que figure como objeto de largo debate dessa
instituição, o problema da Valorização do Rio Doce,
enquadrado dentro das linhas mestras do Plano em
aprêço.
O documento é o seguinte:
Em 29 de setembro de 1959.
«Exmo. Sr. Diretor da Faculdade de Ciências
Econômicas do Estado do Espírito Santo.
Através da Imprensa tive conhecimento de que
a Faculdade acaba de criar o Centro de Pesquisas
Econômicas «Eurico de Aguiar Salles», e apressome a
1º
enviar
a
V.
Exa.,
ao
ilustre
Dr. A. Coelho Sampaio – autor do anteprojeto
de Estatutos do referido Centro, bem como
ao nobre corpo docente e discente os meus para-
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béns, com votos de que o Centro alcance o alto
«desideratum» que tem em vista;
2º propor a V. Exa. que sejam objeto de
debates,
entre
entendidos
–
(engenheiros,
economistas, sanitaristas) e interessados capazes,
as Deliberações da Comissão Especial «Vale do Rio
Doce» – que, graças ao grande espiritosantense
Senador Attílio Vivacqua, e aos eminentes
Senadores Jorge Maynard, Milton Campos, Mem de
Sá, Fausto Cabral, Ruy Carneiro, Guido Mondin,
Benedicto Valladares e ao notável Engenheiro Jayr
Pôrto etc., estuda entusiástica e profundamente, a
possibilidade de
a) construção de barragens no Vale do Rio
Doce, nos Estados de Minas e Espírito Santo;
b) resolver o desafiante problema da
navegabilidade do Rio Doce;
c) ligar as bacias do Rio das Velhas e do Rio
Piracicaba;
d) fazer a ligação do Rio Doce com o Pôrto de
Santa Cruz ou transformar Regência-Augusta num
grande pôrto capaz de atender a navio de grande
calado.
3º sugerir a V. Exa. uma excursão ao Baixo
Rio Doce – entre Colatina e Regência-Augusta
(Barra) de engenheiros, economistas, estudantes e
interessados capazes – para
I – a observação, «in loco», das enormes
dificuldades que enfrentam os pequenos e grandes
agricultores da região que como V. Exa. sabe,
imediatamente após a Bahia, é a maior produtora de
cacau da América.
II – a coleta de dados para um debate em
profundidade – de molde a acordar ou manter a
preocupação de encontrar uma solução, racional

e imediata, para as referidas dificuldades.
4º propor o encaminhamento do resultado de
observações e debates à Comissão Especial «Vale
do Rio Doce» por intermédio do Senador Attílio
Vivacqua.
5º sugerir a V. Exa. que o Centro se esforce
no sentido de reunir em tôrno de u'a mesa, os
Senadores Attílio Vivacqua e Jefferson de Aguiar, os
Engenheiros Jayr Pôrto, Asdrubal Soares, Dido
Fontes, Cícero Morais, Ceciliano Abel de Almeida, os
Drs. Lastenio Calmon Júnior, Enir de Macedo, o Sr.
Armando Rabelo, o Agrimensor Sylvio Calazans, o
contador Aloísio Simões (todos conhecedores
profundos da região, em vários dos seus diferentes
aspectos) – para uma troca de idéias sôbre os
problemas relacionados com o aproveitamento e
desenvolvimento do Baixo Rio Doce.
Como
Rio-Docense,
fascinado
pelas
belezas e riquezas do grande rio e torturado pelos
problemas que o mesmo apresenta – peço
permissão, desde já, para acompanhar de perto,
prestimosamente, a tudo quanto se relacionar com a
tentativa de eqüacionamento dos referidos
problemas.
Aproveito a oportunidade para lhe solicitar
permissão para dar publicidade a êste ofício, e,
afinal, para apresentar a V. Exa. os meus protestos
de alta estima e subida consideração. – Beresford
Martins Moreira».
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, quarto orador inscrito.
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O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lima Teixeira, quinto orador inscrito.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
ontem, tive ensejo de ler, no «Diário de Notícias»,
discurso do nobre Deputado Anísio Rocha,
integrante da Bancada do Partido Social
Democrático,
pronunciado
na
Câmara
dos
Deputados.
Na oração de S. Exa. há crítica muito forte à
Agência Nacional. Depois de dizer que por sua
direção passaram jornalistas eminentes, como
Genolino Amado, Manoel Fernandes, tendo sido
também, convidada Raquel de Queiroz para compor
seu quadro, declarou que a dirige, hoje, o Senhor
Francisco Souza.
Após alguns comentários, disse o seguinte:
É para denunciar, é para dizer que isso não
está sendo feito como se fazia antes da atual
administração da Agência Nacional que venho a esta
tribuna. Não sei se os Srs. Deputados procuram
acompanhar o noticiário que lhes diz respeito e aos
interêsses que aqui representam. Alguns, se o fazem
como eu sempre faço, devem ter notado as
constantes omissões se não eliminações que
passaram a ser rotina no noticiário da Agência
Nacional. Os seus redatores aqui se dão ao luxo de
ter preferências afetivas, de fazer o jôgo dos favores
recíprocos, o que é uma tristeza, uma
coisa deplorável para um serviço de tão alta
finalidade e para o qual temos facilitado as verbas
necessárias.
__________________

(*): – Não foi revisto pelo orador.

Sr. Presidente, lamento discordar do nobre
Deputado Anísio Rocha. Só posso atribuir sua
afirmativa a um mal entendido entre o ilustre
Deputado pessedista e o representante da Agência
Nacional na Câmara dos Deputados. Acompanho a
irradiação «A Voz do Brasil» e posso dizer, sem
receio de incorrer em êrro que o noticiário tem sido
isento de paixões políticas; faz relato fiel do que
ocorre nas duas Casas do Congresso, e no Palácio
do Catete. No interior, nos Municípios mais distantes,
nas cidades de maior movimento e onde ainda não
há imprensa, pode-se considerá-lo como o único
noticiário. Quem moureja nos rincões longínquos
dêste imenso País que é o Brasil ouve com interêsse
as informações da Agência Nacional, pois através
delas toma contacto com o que ocorre na Capital da
República. Devo dizer a V. Exa. com a maior isenção
que jamais ouvi qualquer notícia que não
correspondesse à verdade quanto ao que ocorre na
Câmara dos Deputados e no Senado.
Muito embora não conheça pessoalmente o
atual Diretor da Agência Nacional, tenho as melhores
informações sôbre sua pessoa. É o Sr. Francisco
Souza, velho jornalista, batalhador da boa Imprensa;
e não tem por hábito desvirtuar a verdade.
Assim, a bem da justiça só posso interpretar o
conceito que o Deputado Anísio Rocha formula a
respeito da Agência Nacional, como resultado de um
mal-entendido. A esta altura, acredito que o ilustre
parlamentar pense diferente, mesmo porque,
conversando com S. Exa. pude verificar que não
mais guardava a mágoa revelada há dias.
Sr. Presidente, êste o reparo que tinha
o dever de fazer movido por sentimento de
justiça mais que qualquer outro. Acompanho de
longa data o noticiário da «A Voz do Brasil»
e – repito – nunca percebi através dos seus informes
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qualquer conceito que pudesse desmerecer a ação
do Parlamento Nacional. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento, que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 444, DE 1959
Requeiro que a Mesa do Senado solicite ao
Poder Executivo, através do Ministério das Relações
Exteriores, as seguintes Informações:
1) Quais as providências em curso,
determinadas recentemente pelo Senhor Ministro
das Relações Exteriores, para apressamento da
regulamentação do Convênio Luso-Brasileiro de
Amizade e Consulta?
2) Em que data pretende o Ministério das
Relações Exteriores ter concluído êsse trabalho?
3) Quais os nomes e títulos dos atuais
componentes da Comissão nomeada para
regulamentar o referido tratado diplomático?
4) Uma vez concluído o trabalho da Comissão
Regulamentadora do Convênio Luso-Brasileiro,
entrará o mesmo em plena vigência mediante ato do
Sr. Presidente da República, ou dependerá a sua
execução de outras formalidades?
Sala das Sessões, em 20 de novembro de
1959. – Mourão Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei nº 67, de
1959 (nº 350, de 1959, na Câmara doa
Deputados), que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960, na parte referente ao Ministério da
Aeronáutica – (Anexo nº 4) – Subanexo nº 4.11),

tendo Parecer nº 767, de 1959, da Comissão de
Finanças, favorável ao Subanexo e às Emendas ns.
1 a 98 e oferecendo as de números 99 (CF) a 110
(CF).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Em votação o subanexo sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Subanexo referente ao Ministério da
Aeronáutica.
(Publicado em suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
As emendas aprovadas constam do Parecer
nº 767, publicado no D.C.N. de 19 de novembro de
1959.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960, na parte referente ao Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio – (Anexo nº 4 –
Subanexo nº 4.20), tendo Parecer nº 768, de 1959,
da Comissão de Finanças, favorável ao Suba-

– 705 –
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
nexo e às Emendas ns. 1 a 199 e oferecendo as de
Redação Final.
números 200 (CF) a 218 (CF).
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
projeto e as emendas.
Está encerrada.
Se nenhum dos Senhores Senadores
Em votação
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
(Pausa).
Está encerrada.
Está aprovada.
Em votação o projeto sem prejuízo das
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
emendas.
vai à Câmara dos Deputados:
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Redação Final das Emendas do Senado ao
Está aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 1959, que
É o seguinte o projeto aprovado:
aprova a participação do Brasil na Convenção de 25 de
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de julho de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados,
1959 (nº 350, de 1959, na Câmara), que estima a assinada pelo Brasil a 15 de julho de 1952.
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Subanexo
EMENDA
referente ao Ministério do Trabalho, Indústria e
Nº 1
Comércio.
(Publicado em Suplemento).
Ao projeto (Emenda da Comissão de
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as Redação).
emendas.
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
Os Senhores Senadores que as aprovam,
«Aprova a Convenção de 25 de julho de 1951,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada pelo
Estão aprovadas.
Brasil a 15 de julho de 1952».
As emendas aprovadas constam do Parecer
nº 768, publicado no D.C.N. de 19 de novembro de
EMENDA
1959. (Suplemento).
Nº 2
Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 9, de 1959 (nº 7-A, de 1959, na
Câmara dos Deputados) que aprova a participação
do Brasil na Convenção de 25 de julho de 1951,
relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada pelo
Brasil a 15 de julho de 1952, (Redação oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 737,
de 1959).

Ao artigo 1º (Emenda nº 1, da C. de R.E.).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
«Art. 1º – É aprovada a Convenção de 25 de
julho de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados,
assinada pelo Brasil, a 15 de julho de 1952, com
exclusão dos artigos 15 e 17».
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Designo
para
acompanhar,
na
Câmara
dos
Deputados,
o
estudo
das
emen-
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das ao Senado, o nobre Senador Moura Andrade.
Segunda discussão do Projeto de Lei do
Senado número 9, de 1957 (de autoria do Senador
Mendonça Clark), que autoriza o Poder Executivo a
doar à Diocese de Parnaíba, no Estado do Piauí, o
prédio e terreno situados na Pedra do Sal, no mesmo
Município que, inicialmente, foi ocupado pelo
Ministério da Marinha (substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça aprovado em primeira
discussão, na sessão de 6 do corrente mês), tendo
Parecer nº 734, de 1959, da Comissão de Redação,
oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Câmara dos Deputados:
Redação para segunda discussão do
Projeto de Lei nº 9, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a doar à Diocese de Parnaíba, no
Estado do Piauí, o prédio e o respectivo terreno,
situados na Pedra do Sal, no Município do mesmo
nome.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
doar à Diocese de Parnaíba, no Estado do Piauí, o
prédio e o respectivo terreno, situados no Distrito
de Pedra do Sal, no Município do mesmo nome,
anteriormente ocupados pelo Ministério da
Marinha.

Art. 2º – O imóvel de que trata o artigo
primeiro será destinado, exclusivamente, às
atividades assistenciais da donatária, revertendo ao
domínio da União em caso do não cumprimento
dêste dispositivo.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data, de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Não há orador inscrito. (Pausa).
Antes de encerrar a sessão, convoco os
Senhores
Senadores
para
uma
sessão
extraordinária, hoje, às 21 horas, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (número 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
relativa ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores
(Anexo nº 4 – Subanexo nº 3.16), tendo Parecer nº
769, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável
ao Subanexo e às Emendas ns. 1 a 265 e
oferecendo as de ns. 266 (CF) e 353 (CF).
2 – Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 61, de 1959 (nº 214, de 1959,
na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça
Eleitoral – Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais
Regionais, o crédito suplementar de Cruzeiros
39.153.636,70, para os fins que especifica, tendo
Parecer – 5 – Sôbre o Projeto (ns. 524 e 722 de
1959) das Comissões – de Constituição e Justiça e
de Finanças, favoráveis, – II Sôbre as Emendas de
Plenário (ns. 1 e 2): – da Comissão de
Constituição e Justiça (nº 722, de 1959) favorável;
– da Comissão de Finanças (nº 723, de 1959),
contrário.
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3 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Lei do Senado nº 17, de 1959, que
acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 8.554, de 4
de janeiro de 1946, apresentado pelo Sr. Senador
Victorino Freire (redação oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 735, de 1959).
4 – Discussão única do Projeto de Resolução
nº 27, de 1959, que suspende a execução parcial do
Decreto nº 39.515, de 6 de julho de 1956 (projeto
oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça,
em seu Parecer nº 730, de 1959).

5 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 148, de 1959, (no 67, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que retifica, sem ônus, a
Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1959, tendo – Parecer
Favorável (sob nº 759, de 1959) da Comissão de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 50
minutos.

174ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO
Às 21 horas; acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (56).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 56 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Mathias Olympio, Primeiro Suplente,
servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata
da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo de
1º, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Ns. 214 a 218, do Sr. Presidente
da
República,
restituindo
autógrafos,
já
sancionados, dos seguintes Projetos de Lei da
Câmara:
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– Nº 196, de 1958, que concede o auxílio de
Cr$ 500.000,00 à Associação Campineira de
Imprensa, sediada em Campinas, Estado de São
Paulo;
– nº 238, de 1956, que autoriza o Poder
Executivo a construir o trecho da estrada-de-ferro
que vai de Bragança, no Estado do Pará, atingindo o
melhor ponto da Estrada-de-Ferro São LuísTeresina, e dá outras providências;
– nº 235, de 1957, que concede a pensão
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Ema Dias da
Cruz, viúva de Alfredo Dias da Cruz, ex-funcionário
da extinta Intendência da Guerra;
– nº 106, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$
150.666,30, destinado ao pagamento de diferença de
vencimentos a funcionários da Secretaria do Senado
Federal, e
– nº 288, de 1956, que concede isenção de
tributos para material de propaganda do 36º
Congresso Eucarístico Internacional.

Sala das Comissões, em 20 de novembro de
1959. – Gaspar Venoso, Presidente. – Lima
Guimarães, Relator. – Moura Andrade. – Daniel
Krieger. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Dix-Huit
Rosado. – Caiado de Castro. – Guido Mondin. –
Fernando Corrêa. – Irineu Bornhausen. – Taciano de
Mello. – Fernandes Távora.
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Anexo 4 – Poder Executivo –
Subanexo 4.20 – Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.
EMENDAS
Nº 1

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
PARECER
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Nº 770, DE 1959
Trabalho.
02) Alagoas.
Acrescente-se:
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Cr$
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-B, de 1959, na
de
Beneficência
dos
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa 1) Caixa
Trabalhadores do Cotonifício M.
a Despesa da União para o exercício financeiro de
Lobo S.A. (Fábrica Alexandria) –
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
Maceió................................................ 100.000
4.20 – Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
2) Sindicato dos Trabalhadores em
Relator: Sr. Lima Guimarães.
Emprêsas Ferroviárias do Nordeste,
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
no Recife, mantenedor das Escolas
anexas, a Redação Final das Emendas do Senado
"Álvaro Solano da Cruz" e "Manoel
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
Duarte", em Maceió e Lourenço de
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
Albuquerque, respectivamente..........
50.000
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder
Total................................................... 150.000
Executivo – Subanexo 4.20 – Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
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Nº 2
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
02) Alagoas
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Fiação e Tecelagem de
S. Miguel dos Campos.....................
2) Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Fiação e Tecelagem –
Palmeira dos Índios..........................
3) Sindicato dos Arrumadores –
Maceió..............................................
Total.................................................

Cr$
50.000
50.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Rui Palmeira.
Nº 3
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
02) Alagoas.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Trabalhadores em
Emprêsas Ferroviárias do Nordeste
– para as Escolas "Álvaro Solano
da Cruz", de Maceió – e "Manoel
Duarte", de Lourenço Albuquerque..
2) Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários de Maceió......

Cr$

50.000
50.000

3) Sindicato dos Estivadores de
Alagoas..............................................
Total...................................................

Cr$
50.000
150.00

Sala das Comissões. – Silvestre Péricles.
Nº 4
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
04) Amazonas.
Acrescente-se:
1) Sindicato
dos
Trabalhadores
nos
Serviços
Portuários
de
Manaus...............................................
2) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Gráficas de Manaus..........
3) Sindicato dos Trabalhadores em
Construção Civil de Manaus..............
4) Sindicato
dos
Foguistas
em
Transportes Fluviais do Estado do
Amazonas...........................................
5) Sindicato dos Empregados no
Comércio de Manaus.........................
Total....................................................

Cr$
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Cunha Mello.
Nº 5
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
04) Amazonas.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Empregados no
Comércio de Manaus........................

Cr$
50.000
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2) Associação
Profissional
dos
Trabalhadores na Indústria de
Construção Civil – Itacoatiara.........
3) Sindicato dos Estivadores de
Itacoatiara........................................
Total.............................................

Cr$
50.000
50.000
150.000

Federação dos Trabalhadores na
Indústria do Estado da Bahia..........
Total.............................................

Cr$
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Lima Teixeira.
Nº 8

Nº 6

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.6. 00 – Encargos Diversos
1.0.00 – Custeio
1.6.20 – Fundo Social Sindical
1.6.00 – Encargos Diversos
Para distribuição a entidades sindicais, nos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Para distribuição a entidades sindicais, nos Trabalho.
05) Bahia.
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Acrescente-se:
Trabalho.
04) Amazonas.
Cr$
Acrescente-se:
Sindicato dos Jornalistas da Bahia
– Salvador.......................................
150.000
Cr$
Sindicato dos Feirantes – Manaus..
Sindicato dos Empregados no
Comércio – Manaus........................
Sindicato dos Estivadores –
Manaus............................................
Total.............................................

50.000
50.000

Nº 9

50.000
150.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
termos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
05) Bahia.
Acrescente-se:

Nº 7
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
05) Bahia.
Acrescente-se:
Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria do Açúcar do Estado da
Bahia...............................................

Salas das Comissões. – Otávio Mangabeira.

Cr$
100.000

1) Sindicato dos Arrumadores da
Cidade do Salvador.........................
2) Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários Anexo da
Cidade do Salvador.........................
3) Sindicato da Indústria Fumageira....
Total.............................................

Cr$
50.000
50.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Ovídio Teixeira.
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Nº 10

Nº 12

06.04.02 – Divisão do Orçamento
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Trabalho.
06) Ceará.
06) Ceará.
Acrescente-se:
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Gráficas de
Fortaleza....................................
2) Sindicato
dos
Lojistas
de
Fortaleza......................................
3) Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários e Anexos do
Ceará..............................................
Total.............................................

Cr$
50.000
50.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
Nº 11
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
06) Ceará.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Gráficas de
Fortaleza....................................
2) Sindicato
dos
Lojistas
de
Fortaleza......................................
3) Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários e Anexos do
Ceará..............................................
Total.............................................

1) Sindicato do Comércio Atacadista
de Gêneros Alimentícios de
Fortaleza.........................................
2) Sindicato dos
Ajudantes
de
Despachantes
Aduaneiros
de
Fortaleza.........................................
3) Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria e Extração do Sal de
Camocim.........................................
4) Sociedade de Assistência aos
Trabalhadores Rurais – Sta.
Quitéria............................................
Total.............................................

Cr$
50.000
30.000
30.000
40.000
150.000

Sala das Comissões. – Menezes Pimentel.
Nº 13

Cr$
50.000
50.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Fernandes Távora.

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
07) Distrito Federal.
Inclua-se:
Sindicato dos Trabalhadores em
Emprêsas Comerciais de Minérios
e Combustíveis Minerais do Rio de
Janeiro............................................

Cr$

30.000
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Sindicato
dos
Condutores
Autônomos
de
Veículos
Rodoviários do Rio de Janeiro........
Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários e Anexos –
Rio de Janeiro.................................
Sindicato dos Jornalistas Liberais
do Rio de Janeiro............................
Total.............................................

Cr$
30.000

Sindicato dos Atores Teatrais,
Cenógrafos e Cenotécnicos do Rio
de Janeiro.......................................
Total.............................................

Cr$
50.000
150.000

45.000

Sala das Comissões. – Gilberto Marinho.

45.000
150.000

Nº 16

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
Nº 14
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para. distribuição a entidades sindicais, nos
06.04.02 – Divisão do Orçamento
têrmos
do art. 592, da Consolidação das Leis do
1.0.00 – Custeio
Trabalho.
1.6.00 – Encargos Diversos
08) Espírito Santo.
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Acrescente-se:
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Cr$
Trabalho.
Sociedade
Auxiliadora
dos
07) Distrito Federal.
Alfaiates do Espírito Santo – Vitória
50.000
Acrescente-se:
Sala das Comissões. – Afonso Arinos.

Sindicato dos Jornalistas Liberais
do Rio de Janeiro............................

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Caiado de Castro.

Sala das Comissões. – Ary Vianna.
Nº 17

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
Nº 15
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
06.04.02 – Divisão do Orçamento
Para distribuição a entidades sindicais, nos
1.0.00 – Custeio
térmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
1.6.00 – Encargos Diversos
Trabalho.
1.6.20 – Fundo Social Sindical
08) Espírito Santo.
Para distribuição a entidades sindicais, nos
Acrescente-se:
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Cr$
07) Distrito Federal.
1)
Sindicato
doe
Arrumadores
e
Acrescente-se:
Ensacadores de Café e Sal do
Espírito Santo, Vitória.....................
30.000
Cr$
2) Sindicato dos Empregados no
1) Sindicato dos Cabineiros de
Comércio, Vitória.............................
30.000
Elevadores do Rio de Janeiro.........
50.000
3) Sindicato dos Condutores de
2) Sindicato dos Jornalistas Liberais
Veículos, Vitória..............................
30.000
do Rio de Janeiro............................
50.000
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4) Sindicato dos Trabalhadores em
Emprêsas Ferroviárias, Vitória........
5) Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos
Bancários,
Vitória..............................................
Total.............................................

Cr$
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.
Nº 18

Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
10) Goiás.
Acrescente-se:
Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários – Goiânia......

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Coimbra Bueno.

06.04.02 – Divisão do Orçamento
Nº 20
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.6.20 – Fundo Social Sindical
1.0.00 – Custeio
Para distribuição a entidades sindicais, nos
1.6.00 – Encargos Diversos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Trabalho.
Para distribuição a entidades sindicais, nos
08) Espírito Santo.
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Acrescente-se:
Trabalho.
10) Goiás.
Cr$
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Estivadores de
Vitória..............................................
30.000
Cr$
2) Sindicato dos Trabalhadores em
1) Sindicato dos Operários em
Emprêsas Ferroviárias – Vitória......
30.000
Construção Civil de Goiânia............
50.000
3) Sindicato dos Condutores de
2) Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários e Anexos –
Veículos Rodoviários no Estado de
Vitória..............................................
30.000
Goiás – Goiânia..............................
50.000
4) Federação dos Trabalhadores na
3) Sindicato
dos
Motoristas
Indústria – Vitória............................
30.000
Profissionais de Goiânia.................
50.000
5) Sindicato dos Trabalhadores na
Total.............................................
150.000
Indústria
de
Panificação,
Confeitaria, Balas e Cacau – Vitória.
30.000
Sala das Comissões. – Pedro Ludovico.
Total.............................................
150.000
Nº 21
Sala das Comissões. – Jefferson de Aguiar.
06.04.02 – Divisão do Orçamento
Nº 19
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.6.20 – Fundo Social Sindical
1.0.00 – Custeio
Para distribuição a entidades sindicais, nos
1.6.00 – Encargos Diversos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Trabalho.

– 715 –
10) Goiás.
Acrescente-se:
União dos Trabalhadores de
Dianópolis........................................

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Taciano de Mello.

Sindicato
dos
Estivadores
Terrestres de São Luís....................
Total.............................................

Cr$
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Sebastião Archer.
Nº 24

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.6.20 – Fundo Social Sindical
1.0.00 – Custeio
Para distribuição a entidades sindicais, nos
1.6.00 – Encargos Diversos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Trabalho.
Para distribuição a entidades sindicais, nos
11) Maranhão.
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Acrescente-se:
Trabalho.
11) Maranhão.
Cr$
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Marinheiros, Mestres,
e Remadores do Maranhão..............
50.000
2) Sindicato dos Arrumadores de São
Cr$
Luís.................................................
50.000
1) Sindicato dos Empregados no
3) Sindicato dos Estivadores – São
Comércio de Caxias........................
50.000
Luís.................................................
50.000
2) Sindicato dos Trabalhadores na
Total.............................................
150.000
Indústria de Fiação e Tecelagem
de Caxias........................................
70.000
Sala das Comissões. – Victorino Freire.
3) Associação
Profissional
dos
Trabalhadores na Indústria da
Nº 25
Construção Civil e Imobiliária de
Bacabal...........................................
30.000
06.04.02 – Divisão do Orçamento
Total.............................................
150.000
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
Sala das Comissões. – Eugênio de Barros.
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
Nº 23
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
06.04.02 – Divisão do Orçamento
12) Mato Grosso.
1.0.00 – Custeio
Acrescente-se:
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Cr$
Para distribuição a entidades sindicais, nos
Sindicato dos Operários de Campo
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Grande............................................
150.000
Trabalho.
11) Maranhão.
Nº 26
Acrescente-se:
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
Cr$
1.6.00 – Encargos Diversos
Sindicato dos Estivadores e
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Arrumadores de Codó – Codó........
100.000
Nº 22
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Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
12) Mato Grosso.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Oficiais de Máquinas
em Transportes Fluviais no Estado
de Mato Grosso...............................
2) Sindicato dos Práticos, Arrais e
Mestres
de
Cabotagem
em
Transportes Fluviais de Corumbá...
Total.............................................

Cr$
75.000
75.000
150.000

Sala das Comissões. – Filinto Müller.
Nº 27
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
13) Minas Gerais.
Acrescente-se:
Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias de Fiação e Tecelagem de
Pará de Minas........................................

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Benedicto Valladares.
Nº 28
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.

13) Minas Gerais.
Acrescente-se:
Sindicato dos Empregados em
Fiação e Tecelagem de Curvelo.....

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Nº 29
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
13) Minas Gerais.
Acrescente-se:
1) União Beneficente Operária de
Ouro Prêto.......................................
2) Sindicato dos Professôres de Belo
Horizonte.........................................
3) Sindicato
dos
Condutores
Autônomos
de
Veículos
Rodoviários – Belo Horizonte..........
4) Sindicato
dos
Jornalistas
Profissionais de Belo Horizonte......
5) Sindicato dos Empregados no
Comércio de Belo Horizonte...........
Total.............................................

Cr$
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Milton Campos.
Nº 30
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
14) Pará.
Inclua-se:
Sindicato dos Arrumadores – Belém......

Cr$
50.000
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Cr$
Sindicato dos Estivadores do Pará –
Belém.....................................................
Sindicato
dos
Carregadores
e
Transportadores de Bagagens do Pôrto
e Cidade de Belém.................................
Sindicato
dos
Conferentes
e
Consertadores de Cargas e Descarga
nos Portos do Estado do Pará –
Belém.....................................................
Total................................................

14) Pará.
Acrescente-se:

40.000
30.000

30.000
150.000

Nº 31

1) Sindicato de Empregados no
Comércio, para manutenção de
seu ambulatório...............................
2) Sindicato dos Motoristas de Belém.
3) Sindicato dos Estivadores de Belém
Total.............................................
Sala das
Assumpção.

Comissões.

–

Cr$
50.000
50.000
50.000
150.000

Zacharias

de

Nº 33

06.04.02 – Divisão do Orçamento
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos
do art. 592, da Consolidação das Leis do
Para distribuição a entidades sindicais, nos
Trabalho.
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
15) Paraíba.
Trabalho.
Acrescente-se:
14) Pará.
Acrescente-se:
Cr$
Sindicato dos Trabalhadores em
Emprêsas Ferroviárias do Nordeste......
150.000
Cr$
1) Sindicato dos Barbeiros de Belém..
2) Sindicato dos Arrumadores do Cais
de Belém.........................................
3) Sindicato dos Estivadores de
Belém..............................................
Total.............................................

50.000

Sala das Comissões. – Argemiro de Figueiredo.

50.000

Nº 34

50.000
150.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
15) Paraíba.
Acrescente-se:

Sala das Comissões. – Lobão da Silveira.
Nº 32
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades, sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.

Sindicato dos Bancários de Campina
Grande...................................................
Sindicato dos Bancários de João
Pessoa...................................................
Sindicato dos Condutores de Veículos
Rodoviários de Campina Grande...........

Cr$
30.000
30.000
30.000
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Sindicato dos Condutores de Veículos
Rodoviários de João Pessoa..................
Sindicato dos Portuários de Cabedelo...
Total................................................
.

Cr$
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – João Arruda.
Nº 35
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
15) Paraíba.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Fiação e Tecelagem
de Areia...........................................
2) Sindicato dos Bancários de João
Pessoa............................................
3) Sindicato dos Bancários de
Campina Grande.............................
4) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Gráficas de João
Pessoa............................................
Total.............................................

Cr$
30.000
40.000
40.000
40.000
150.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 36
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.

16) Paraná.
Acrescente-se:
1) Sindicato
dos
Jornalistas
Profissionais do Paraná..................
2) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Cerveja e Bebidas
em Geral, de Vinho, do Azeite e
Óleos Alimentícios, da Torrefação
e Moagem do Café e do Frio, no
Estado do Paraná...........................
3) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias
de
Panificação
e
Confeitarias, de Produtos de
Cacau e Balas, do Açúcar, Trigo,
Milho, Mandioca e Aveia, no
Estado do Paraná...........................
Total.............................................

Cr$
50.000

50.000

50.000
150.000

Sala das Comissões. – Alô Guimarães.
Nº 37
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
16) Paraná.
Acrescente-se:
Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Paraná...............................................

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
Nº 38
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
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1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
16) Paraná.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Papel, Papelão e
Cortiça de Arapoti – Paraná............
2) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Carnes e Derivados
de Jaguaruaiva – Paraná................
3) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Cerâmica de Barro
de Campo Largo – Paraná..............
Total.............................................

Cr$
50.000
50.000
50.000
150.000

Cr$
Sindicato dos Condutores de Veículos
Rodoviários no Estado de Pernambuco
– Recife..................................................

110.000

Inclua-se:
Sindicato dos Arrumadores no Estado
de Pernambuco – Recife........................
Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria do Trigo no Estado de
Pernambuco – Recife.............................
Sindicato dos Trabalhadores de
Pernambuco – Recife.............................
Total.................................................

30.000
30.000
30.000
90.000

Nº 40

Sala das Comissões. – Souza Naves.
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.6.20 – Fundo Social Sindical Para
1.0.00 – Custeio
distribuição
a entidades sindicais, nos têrmos do art.
1.6.00 – Encargos Diversos
592,
da
Consolidação
das Leis do Trabalho.
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
17) Pernambuco.
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Acrescente-se
Trabalho.
17) Pernambuco.
Cr$
Onde se diz:
Sindicato dos Jornalistas Profissionais
de Pernambuco – Recife........................
150.000
Cr$
Sindicato dos Hotéis e Similares............
50.000
Nº 39

Sala das Comissões. – Jarbas Maranhão.

Diga-se:
Sindicato
dos
Empregados
no
Comércio Hoteleiro e Similares de
Recife.....................................................

Nº 41
100.000

Onde se diz:
Sindicato
dos
Motoristas
de
Pernambuco – Recife.............................
Diga-se:

100.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
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17) Pernambuco.
Acrescente-se:
Sindicato dos Trabalhadores em
Emprêsas Ferroviárias do Nordeste.......
Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria do Açúcar................................
Total.................................................

Cr$
100.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Nº 42
08.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.8.00 – Encargos Diversos
1.8.20 – Fundo Social Sindical Para
distribuição a entidades sindicais, nos têrmos do art.
592, da Consolidação das Leis do Trabalho.
18) Piauí.
Acrescente-se:
Sindicato da Construção Civil –
Teresina.................................................
Sindicato dos Motoristas – Teresina......
Sindicato
dos
Carregadores
e
Transportadores de Volumes de
Bagagens, em Geral do Estado do
Piauí – Teresina.....................................
Sindicato
dos
Empregados
no
Comércio – Teresina..............................
Sindicato
dos
Empregados
no
Comércio – Floriano...............................
Total.................................................

Cr$
30.000
30.000

30.000
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Joaquim Parente.
Nº 43
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical

Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
18) Piauí.
Acrescente-se:
1) Sindicato de Construção Civil de
Teresina..........................................
2) Sindicato dos Empregados no
Comércio.........................................
3) Sindicato dos Mecânicos de
Teresina..........................................
4) Sindicato dos Lustradores de
Calçados de Teresina.....................
5) Federação dos Trabalhadores em
Indústria do Estado do Piauí...........
Total.............................................

Cr$
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Leônidas Mello.
Nº 44
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
18) Piauí.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários de Teresina..
2) Sindicato dos Arrumadores –
Teresina..........................................
3) Sindicatos dos Trabalhadores na
Industria de Construção Civil –
Teresina..........................................
4) Sindicato dos Estivadores no
Estado do Piauí – Teresina.............

Cr$
30.000
30.000
30.000
30.000
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5) Sindicato dos Pescadores de PotiVelho Teresina................................
Total................................................

Cr$
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Mathias Olympio.
Nº 45

Cr$

100.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Arlindo Rodrigues.
Nº 46
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
20) Rio de Janeiro.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos
Bancários
–
Município de Itaperuna....................

3)
4)

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
20) Rio de Janeiro.
Acrescente-se:
1) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias
Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico
de Barra Mansa.............................
2) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Barrado do Piraí .......
Total ..............................................

2)

Cr$
30.000

5)

Sindicato dos Operários Navais do
Estado do Rio de Janeiro –
Município de Niterói.........................
Sindicato de Fiação e Tecelagem
de Petrópolis – Município de
Petrópolis........................................
Sindicato dos Trabalhadores das
Emprêsas Carris Urbanas de Niterói
– Município de Niterói.....................
Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Açúcar – Município de
Campos...........................................
Total................................................

Cr$
30.000
30.000
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Miguel Couto.
Nº47
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
20) Rio de Janeiro.
Acrescente-se:
Sindicato dos Empregados na
Indústria de Papel e Papelão do
Distrito de Santanésia – Piraí ............

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Paulo Fernandes.
Nº 48
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho, conforme discriminação do adendo "A".

– 722 –
21) Rio Grande do Norte.
Acrescente-se:
Sindicato
dos
Empregados
em
Construções Civis de Mossoró..............
Sindicato
dos
Trabalhadores
na
Indústria de Extração do Sal de Macau.
Total.......................................................

Nº 51
Cr$
100.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:

Nº 49
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
21) Rio Grande do Norte.
Inclua-se:
Sindicato
dos
Ferroviários
da
Estrada-de-Ferro Mossoró-Souza.....

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Reginaldo Fernandes.

Sindicato dos Empregados do Comércio
Hoteleiro e Similares, Pôrto Alegre........
Sindicato dos Salões de Barbearias,
Cabeleireiros, Institutos de Beleza e
Similares, Pôrto Alegre...........................
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Fiação e Tecelagem de
Galópolis, Caxias do Sul........................
Total .......................................................

Cr$
50.000
50.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Daniel Krieger.
Nº 52

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.6.20 – Fundo Social Sindical
1.0.00 – Custeio
Para distribuição a entidades sindicais, nos
1.6.00 – Encargos Diversos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Trabalho.
Para distribuição a entidades sindicais, nos
22) Rio Grande do Sul.
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Acrescente-se:
Trabalho.
21) Rio Grande do Norte.
Cr$
1)
Sindicato
dos
Trabalhadores
nas
Cr$
Indústrias de Metalurgia, Mecânicas
Sindicato
dos
Empregados
em
e de Material Elétrico de S.
Construções Civis, Natal.......................
150.000
Leopoldo, do Estado do Rio Grande
do Sul..............................................
60.000
Sala das Comissões. – Sérgio Marinho.
Nº 50

– 723 –
Cr$
2) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Fiação e Tecelagem de
Galópolis, Rio G. do Sul....................
60.000
3) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
do Material Elétrico de Santo Ângelo.
30.000
Total................................................... 150.000
Sala das Comissões.– Guido Mondin.
Nº 53
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:
Cr$

1) Sindicato
dos
Ajudantes
dos
Despachantes – Pôrto Alegre............
40.000
2) Sindicato dos Empregados no
Comércio – Pôrto Alegre...................
40.000
3) Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Fiação e Tecelagem de
Galópolis – Caxias do Sul.................
30.000
4) Associação Profissional dos Salões
de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos
de Beleza e Similares do Rio Grande
– Rio Grande.....................................
40.000
Total..................................................
150.000
Sala das Comissões. – Mem de Sá.

Nº 54
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversas
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:
Cr$
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Extração de Carvão de São Jerônimo.
40.000
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
Metalúrgica, Mecânica e de Material
Elétrico de Pôrto Alegre............................
40.000
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
Metalúrgica e de Material Elétrico de
Caxias do Sul...........................................
40.000
Sindicato dos Empregados no Comércio
de Pôrto Alegre.........................................
30.000
Total.......................................................... 150.000
Nº 55
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversas
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
24) Santa Catarina.
Acrescente-se:
Sindicato dos Oficiais Marceneiros e
Trabalhadores
nas
Indústrias de
Serraria e Móveis de Madeira – Mafra...
Sindicato dos Estivadores de Itajaí........
Sindicato dos Estivadores de Laguna....

Cr$
30.000
30.000
30.000

– 724 –
Sindicato dos Armazenadores de Laguna
Sindicato dos Armazenadores de Itajaí....
Total.........................................................

Cr$
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Francisco Gallotti.

Sindicato
dos
Trabalhadores
da
Indústria de Construção Civil –
Florianópolis............................................
Total........................................................

Cr$
30.000
150.000

Nº 58

Nº 56

06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.6.00 – Encargos Diversos
1.0.00 – Custeio
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
1.6.00 – Encargos Diversos
têrmos
do art. 592, da Consolidação das Leis do
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Trabalho.
Para distribuição a entidades sindicais, nos
25) São Paulo.
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Acrescente-se:
Trabalho.
24) Santa Catarina.
Acrescente-se:

Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Construção e Mobiliário
de Rio Negrinho – Rio Negrinho..........

Cr$

Cr$
150.000

Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
150.000

Sala das Comissões. – Irineu Bornhausen.
Nº 57
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
24) Santa Catarina.
Inclua-se:
Sindicato dos Armadores – Laguna ........
Sindicato dos Empregados em Indústrias
de Carne e Derivados de Joaçaba e
Herval d'Oeste – Joaçaba........................
Sindicato dos Estivadores de Itajaí..........
Sindicato
dos
Trabalhadores
do
Comércio Armazenador – Laguna...........

Sindicato dos Economistas do Estado
de São Paulo – S. Paulo.........................

Cr$
30.000
30.000
30.000
30.000

Nº 59
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
25) São Paulo.
Acrescente-se:
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias e Artefatos de Couro de
Franca.....................................................
Associação
Profissional
dos
Trabalhadores
nas
Indústrias de
Alimentação – Franca.............................
União dos Trabalhadores de Pompéia....
Total.......................................................

Cr$
50.000
50.000
50.000
150.000

Sala das Comissões. – Moura Andrade.

– 725 –
Nº 62

Nº 60

06.04.02 – Divisão do Orçamento
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
Para distribuição a entidades sindicais, nos
termos do art. 592, da Consolidação das Leis do
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Trabalho, nas unidades da Federação:
26) Sergipe.
25) São Paulo.
Acrescente-se:
Cr$
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
São Paulo – S. Paulo............................... 150.000
(A presente emenda visa a distribuir a cota
pessoal) – Padre Calazans.
Nº 61
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 592, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
26) Sergipe.
Acrescente-se:
Cr$
1) Círculo Operário Rural de Simão
Dias – Simão Dias............................
30.000
2) Sindicato do Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos – Aracaju...
30.000
3) Sociedade União dos Operários
Ferroviários de Aracaju – Aracaju..... 30.000
4) Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Construção Civil –
Aracaju.............................................
30.000
5) Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria do Açúcar no Estado de
Sergipe – Aracaju.............................
30.000
Total................................................. 150.000
Sala das Comissões. – Heribaldo Vieira.

1)
2)
3)
4)
5)

Sindicato doa Arrumadores de
Aracaju.............................................
Sindicato dos Estivadores de
Aracaju.............................................
Sindicato dos Gráficos de Aracaju...
Sindicato dos Empregados no
Comércio de Arancaju......................
Círculo Operário Rural de Simão
Dias..................................................
Total.................................................

Cr$
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
150.000

Sala das Comissões. – Jorge Maynard.
Nº 63
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para
distribuição
a
entidades
sindicais, nos têrmos do art. 592, da Consolidação
das Leis do Trabalho.
26) Sergipe.
Acrescente-se:
1)
2)

3)

Sindicato dos Arrumadores de
Aracaju (para Escola do Sindicato)
– Aracaju..........................................
Sindicato dos Carregadores de
Volumes e Bagagens de Aracaju
(para Escola do Sindicato) –
Aracaju.............................................
Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Fiação e Tecelagem de
Maroim – Maroim.............................

Cr$
30.000

30.000
30.000

– 726 –
Cr$
4) Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria do Azeite e óleo Alimentício
de Aracaju – Aracaju..........................
30.000
5) Sindicato dos Estivadores de Sergipe
(para o Pôsto Médico) – Aracaju........
30.000
Total................................................... 150.000
Sala das Comissões. – Lourival Fontes.

Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância de Marechal Deodoro..........
Sociedade S. Vicente de Paulo da
Paróquia de Palmeira dos índios............
Casa da Criança, mantida pelo Centro
Espírita Williams Crook, Maceió.............
Total........................................................

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
02) Alagoas.
Acrescente-se:

100.000
100.000
500.000

Nº 66
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
02) Alagoas.
Acrescente-se:

Cr$
300.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Nº 65

1)
2)
3)
4)
5)
6)

06.04.02 – Divisão. do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
02) Alagoas.
Acrescente-se:
Associação de proteção à Maternidade
e à Infância, S. Miguel dos
Campos.................................................

100.000

Sala das Comissões. – Rui Palmeira.

Nº 64

1) Casa do Pobre de Maceió..............
2) Fundação
Arquidiocesana
de
Assistência Social, para a Casa da
Empregada– Maceió......................
3) Sociedade
de
Amparo
aos
Indigentes Maceió .........................
Total...............................................

Cr$

Casa do Pobre – Maceió..................
Obra Santa Luiza de Mírillac – Maceió
Conferência Vicentina de Sto.
Antônio dos Pobres – Junqueira......
Casa de Nazareth Filhas do Amor
Divino – Maceió................................
Instituto de Proteção à Infância –
Luís do Quitunde..............................
Associação Maternidade e Infância
– Pão de Açúcar...............................
Total.................................................

Cr$
100.000
100.000
50.000
50.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Silvestre Péricles.
Nº 67
Cr$
200.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios

– 727 –
1) A Legião Brasileira de Assistência.
04) Amazonas.
Acrescente-se:
1) Obras
Sociais
dos
Padres
Agostinianos de Canutama................
2) Obras
Sociais
dos
Padre
Agostinianos de Lábrea.....................
3) Obras Sociais da Paróquia de
Parintins.............................................
4) Obras Sociais da Paróquia de
Eirunepé.............................................
Total...................................................

Nº 69

Cr$
150.000
150.000
150.000
100.000
500.000

Nº 68
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
04) Amazonas.
1) Abrigo Redentor, a cargo da Diocese
de Manaus.........................................
2) Instituto
Montessoriano
"Alvaro
Maia", em Manaus.............................
3) Colégio das Missões, a cargo da
Prelazia de Tefé.................................
4) Assistência à Maternidade e à
Infância a cargo da Prelazia de
Parintins ............................................
5) Associação
Beneficente
dos
Funcionários Públicos do Estado do
Amazonas..........................................
6) Centro de Irradiação Mental "Antônio
Olivio", de Manaus.............................
7) Assistência à Maternidade e à
Infância da Paróquia de Nhamundá,
a cargo da Prelazia de Parintins........
Total...................................................

Cr$
50.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
500.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00. – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
4) Amazonas.
Assistência
Social
aos
Menores
Abandonados, a cargo da Paróquia de
Nhamundá, Prelazia de Parintins .............
Patronato Santa Teresinha – Manaus ......
Assistência à Maternidade e à Infância, a
cargo da Prelazia de Parintins .................
Pôsto Médico e Serviço de Lactário, a
cargo da Paróquia de Fonte Boa .............
Obras Sociais, a cargo da Paróquia de
Eirunepé ...................................................
Total .........................................................

Cr$
100.000
100.000
100.00
100.000
100.000
500.000

Nº 70
08.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
05) Bahia.
Acrescente-se:
Obra de Assistência aos Pobres e aos
Menores Vendilhões – Salvador...............
Comunidade Franciscana mantenedora
da Casa de Retiro São Francisco,
Salvador....................................................
Sociedade S. Vicente de Paulo –Salvador
Círculo Operário de Juazeiro – Juazeiro ..

Cr$
100.000
100.000
100.000
100.000

– 728 –
Círculo Operário da Bahia.......................
Total.........................................................

Cr$
100.000
500.000

1) A Legião Brasileira de Assistência.
05) Bahia.
Acrescente-se:

Sala das Comissões. – Lima Teixeira.
Nº 71

1)
2)
3)
4)

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
05) Bahia.
Acrescente-se:
1) Sociedade Baiana de Combate à Lepra
– Salvador...............................................
2) Associação Baiana do Combate ao
Câncer – Salvador...................................
3) Instituto dos Cegos da Bahia – Salvador
Total.........................................................

5)

Cr$
100.000
100.000
200.000
400.000

Sala das Comissões. – Otávio Mangabeira.
Nº 72
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
05) Bahia.
Acrescente-se:
Cr$
Legião Brasileira de Assistência – Filial de
Caetité............................................................. 500.000
Sala das Comissões. – Ovídio Teixeira.
Nº 73
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios

6)

Cr$
Ass. Leão XIII – Salvador........................ 150.000
Casa da Criança "Ana Neri" – Salvador.. 70.000
Instituto Ruth Aleixo – Salvador............... 70.000
Instituto de Fisioterapia e Reumatologia
– Salvador...............................................
70.000
Organização de Auxílio Fraternal –
Salvador................................................... 70.000
Agência de Serviço Social "São Tomaz
de Aquino" – Salvador............................. 70.000
Total......................................................... 500.000
Sala das Comissões. – Ovídio Teixeira.
Nº 74
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
06) Ceará.
Acrescente-se:
Cr$

1) Maternidade Professor Olinto Oliveira da
Sociedade Protetora do Serviço de
Proteção à Maternidade e Infância –
Maranguape.............................................
2) Sociedade de Assistência à Infância e à
Maternidade – Icó....................................
3) Maternidade Thomas Pôrto – Coreaú.....
4) Associação Cearense de Amparo à
Mulher – Fortaleza...................................

100.000
100.000
100.000
150.000

– 729 –
5) Patronato Enéas de Castro –
Parambu ......................................
Total..............................................

Cr$
50.000
500.000

Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
Nº 75
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
06) Ceará.
Acrescente-se:
1) Abrigo da Velhice Abandonada
Jesus, Maria, José – Crato..........
2) Maternidade S. Vicente de Paulo
– Jaguaribe..................................
3) Maternidade Dr. Joaquim Telles
– Crato.........................................
4) Hospital José Pinto do Carmo –
Baturité.........................................
5) Santa Casa de Misericórdia –
Sobral...........................................
6) Maternidade Leônidas Pôrto –
Aracati..........................................
Total.............................................

Cr$
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Fernandes Távora.
Nº 76
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
06) Ceará.
Acrescente-se:
1) Hospital José Pinto do Carmo –
Baturité...........................................

Cr$
50.000

Cr$
2)

Associação de Proteção à Criança
Presidente Roosevelt (para o Pôsto
de Puericultura Moisés Pimentel) –
Fortaleza..........................................
3) Sociedade
de
Proteção
à
Maternidade e à Infância – Russas.
4) Associação
de
Proteção
e
Assistência à Maternidade e à
Infância 1º de maio – Cariré............
5) Associação
de
Proteção
Maternidade e à Infância de
Guaiúba...........................................
6) Sociedade de Assistência à
Maternidade de Poranga.................
7) Maternidade Doutor Francisco
Araújo – Ipu.....................................
8) Maternidade Doutor Olintó Oliveira
Maranguape....................................
9) Maternidade de Cascável................
10) Asilo de Mendicidade (para abrigo
à velhice) – Fortaleza .....................
Total ................................................

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
500.000

Sala Comissões. – Menezes Pimentel.
Nº 77
06.04.09 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
07) Distrito Federal.
Acrescente-se:
Cr$
1) Pró-Matre............................................ 100.000
2) Casa S. Luiz para a Velhice ............... 100.000
3) Maternidade – Escola de Laranjeiras 100.000
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4) Liga de Proteção aos Cegos..............
5) Casa de S. Francisco.........................
Total...................................................

Cr$
100.000
100.000
500.000

Nº 80
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00.– Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) A Legião Brasileira de Assistência.
08) Espírito Santo.
Acrescente-se:

Sala das Comissões. – Afonso Arinos.
Nº 78
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
07) Distrito Federal.
Acrescente-se:
1)
2)
3)
4)

Retiro dos Artistas..............................
Fundação Darcy Vargas....................
Casa da Criança................................
Educandário
Santa
Maria
(Assistência aos filhos de Lázaros)....
Total...................................................

1)
2)
Cr$
100.000
200.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Caiado de Castro.

Sociedade de Assistência à Velhice
Desamparada, Vitória........................ 200.000
Departamento
Feminino
de
Assistência à Criança Desnutrida,
Anexo à Loja Maçônica Fraternidade
de Luz – Cachoeiro de Itapemirim...... 50.000
Casa do Garôto Capixaba – Vitória.... 50.000
Asilo Deus, Cristo e Caridade –
Cachoeiro de Itapemerim................... 100.000
Total................................................... 500.000
Sala das Comissões. – Ary Vianna.
Nº 81

Nº 79

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência.
08) Espírito Santo.

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.00 – Auxílios.
1) A Legião Brasileira de Assistência.
07) Distrito Federal.
Acrescente-se:
1) Obras Sociais da Paróquia de S.
Jorge..................................................
2) Ação Social Dominicana....................
3) Obras Sociais da Paróquia de Sta.
Cruz....................................................
Total...................................................

3)
4)

Cr$

Cr$
200.000
100.000
200.000
500.000

Sala das Comissões. – Gilberto Marinho.

Sociedade de Proteção e Assistência à
Velhice Desamparada de Cachoeiro de
Itapemirim..................................................
Associação do Roupeiro de Santa Rita de
Cássia – Cachoeiro de Itapemirim............
Associação dos Portuários de Vitória........
Total...........................................................

300.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.
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Nº 82

1) À Legião Brasileira de Assistência.
10) Goiás.
Acrescente-se:

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
08) Espírito Santo.
Acrescente-se:

Cr$
Organização das Voluntárias – Goiânia ... 500.000
Sala das Comissões. – Coimbra Bueno.
Nº 84
Cr$
50.000

1) Instituto Maruípe – Vitória.................
2) Asilo da Velhice Desamparada de
Cachoeiro de Itapemirim ..................
3) Asilo da Velhice Desamparada –
Vitória ...............................................
50.000
4) Abrigo da Velhice Desamparada e
Albergue Noturno – Muqui ...............
50.000
5) Círculo Operário de Santo Antonio –
Vitória................................................
50.000
6) Instituição Beneficente de Conduru
– Cachoeiro de Itapemirim ...............
50.000
7) Obra Social de Formação Agr.
"Darcy Vargas" – Domingos Martins. 50.000
3) Obras Pavonianas de Assistência
de Vitória – Vitória............................. 50.000
9) Obras Pavonianas – Bananal ..........
50.000
10) Policlínica
Antonio
Aguire
–
Município do Espírito Santo .............
50.000
Total.................................................. 500.000
Sala das Comissões – Jefferson de Aguiar.
Nº 83
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.

06.04.02 – Divisão do Orçamento.
2.0.00 – Transferências.
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.
2.1.01 – Auxílios.
10) Goiás.
Acrescente-se:
Cr$
Legião Brasileira de Assistência – Seção
de Goiás – Goiânia ................................... 500.000
Nº 85
08.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
10) Goiás.
Acrescente-se:
1) Pôsto de Puericultura de Amélia
Xavier – Morrinhos ............................
2) Vila Vicentina de Goiânia ..................
3) Lar Escola N.S. de Lourdes – (Abrigo
de menores, sexo feminino) – Goiânia
4) Instituto Santa Inês - Colégio Monte
Calvário – Belo Horizonte – Minas
Gerais ................................................
5) Instituto de Assistência a Menores do
Rio Verde – Goiás .............................
Total ...................................................

Cr$
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões – Taciano de Mello.
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Nº 86

11) Maranhão.
Acrescente-se:

08.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
À Legião Brasileira de Assistência.
11) Maranhão.
Acrescente-se:
Associação Assistência Proteção à
Maternidade e à Infância de Caxias ....

Cr$
Legião Brasileira de Assistência Comissão Estadual – Maranhão .............. 500.000
Sala das Comissões. – Victorino Freire.
Cr$
500.000

Sala das Comissões. – Eugênio de Barros.
Nº 87
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
11) Maranhão.
Acrescente-se:
Associação Beneficente de Codó –
Codó ......................................................
Associação de Proteção e Assistência à
Maternidade e à Infância de Codó –
Codó ......................................................
Serviço de Proteção a Menores
Abandonados do Subúrbio de Codó –
Codó ......................................................
Paróquia de N.S de Nazaré – D. Pedro .
Total .......................................................

Cr$
200.000
200.000
50.000
50.000
500.000

Sala das Comissões. – Sebastião Archer.
Nº 88
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.

Nº 89
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
12) Mato Grosso.
Acrescente-se:
Ambulatório S. Geraldo – Campo
Grande ....................................................
Assistência Social de S. Francisco –
Campo Grande .......................................
Obras Sociais da Prelazia de Chapada ..
Total ........................................................

Cr$
200.000
200.000
100.000
500.000

Sala das Comissões – Fernando Corrêa.
Nº 90
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.01 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
12) Mato Grosso.
Acrescente-se:
Cr$
1) Legião Brasileira de Assistência –
Filial de Cuiabá .................................. 200.000
2) Legião Brasileira de Assistência –
Filial de Alto Araguaia ........................ 100.000
3) Asilo de Velhos São João Bosco –
Campo Grande ................................... 50.000
4) Abrigo do Bom Jesus de Cuiabá ........ 100.000
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Cr$
5) Associação
de
Proteção
e
Assistência à Maternidade e à
Infância de Miranda ...........................
50.000
Total .................................................. 500.000

6)

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
13) Minas Gerais.
Acrescente-se:
1)
2)

Sala das Comissões. – João Villasbôas.

3)

Nº 92

4)

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
13) Minas Gerais.
Acrescente-se:
Cr$
1) Departamento de Assistência Social
da Confraria N. S. da Piedade –
Pará de Minas ................................... 200.000
2) Asilo Padre José Pereira Coelho –
Pará de Minas ................................... 200.000
3) Lactário Dona Odete Valladares –
Airuoca ............................................. 100.000
4) Lactário "Odete Valladares" – Araxá
50.000
5) Lactário "Odete Valladares" – Pedra
Azul ..................................................
50.000

50.000
500.000

Nº 93

Nº 91

Cr$
Legião
Brasileira
de
Assistência,
Comissão de Cuiabá ............................... 500.000

Cr$

Sala das Comissões. – Benedicto Valladares.

Sala das Comissões. – Filinto Müller.

08.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
12) Mato Grosso.
Acrescente-se:

Lactário "Odete Valladares" – Belo
Horizonte .........................................
Total .................................................

5)
6)
7)
8)

Cr$
Conferência São Vicente de Paulo
para o Asilo de Menores – Monte
Santo de Minas .................................
50.000
Asilo Padre Augusto Horta, de
Paraopeba ......................................... 100.000
Creche Menino Jesus de Belo
Horizonte ........................................... 100.000
Associação das Damas de Caridade
de São Vicente de Paulo de
Paraopeba ......................................... 50.000
União Associativa das Viúvas de
Minas Gerais ..................................... 50.000
Assistência Social Santo Antônio de
Inimutaba – Curvelo .......................... 50.000
Albergue Noturno Francisco de Assis
de Cataguases .................................. 50.000
Abrigo Jesus de Belo Horizonte ........ 50.000
Total ................................................. 500.000
Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Nº 94
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
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13) Minas Gerais.
Acrescente-se:

14) Pará.
Inclua-se:

Cr$
1) Abrigo Jesus – Belo Horizonte .........
50.000
2) Orfanato São joão Batista – Belo
Horizonte ..........................................
50.000
3) Ação Social do Seminário Pio X
(para amparo à velhice e menores
abandonados) – Sete Lagoas ........... 50.000
4) Obra
de
Assistência
Social
Monsenhor Horta – Mariana ............. 50.000
5) Sociedade S. Vicente de Paulo (para
assistência à velhice e a menores
abandonados – Bonfim ..................... 50.000
6) Educandário D. Alexandre (Lar de
Meninas Desamparadas) – Campos
Altos .................................................. 50.000
7) Beneficência Franciscana – "Vila
Sto. Antônio dos Pobres" Bairro São
Francisco – Belo Horizonte ............... 50.000
8) Asilo N. S. da Conceição – Sêrro ..... 50.000
9) Associação
Beneficente
de
Jequitinhonha (para assistência a
menores
desamparados)
–
Jequitinhonha ...................................
50.000
10) Obras da Paróquia de N. S. do
Carmo de Pains – Pains ................... 50.000
Total .................................................. 500.000
Sala das Comissões. – Milton Campos.
Nº 95
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
Cooperação
da
Legião
Brasileira
Assistência etc.

de

Cr$
Legião Brasileira de Assistência de
Belém, para seus lactários e postos de
puericultura............................................. 200.000
Legião Brasileira de Assistência de
Santarém ............................................... 100.000
Legião Brasileira de Assistência, de
Alenquer ................................................
50.000
Legião Brasileira de Assistência, de
Castanhal ............................................... 50.000
Legião Brasileira de Assistência, de
Curaçá ...................................................
50.000
Total ....................................................... 500.000
Nº 96
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
14) Pará.
Acrescente-se:
1) Pôsto de Puericultura de Bragança –
Bragança ..........................................
2) Pôsto de Puericultura de Curuçá –
Curuçá ..............................................
3) Pôsto de Puericultura de Capanema
– Capanema .....................................
4) Pôsto de Puericultura de Vigia –
Vigia ..................................................
5) Maternidade de Oriximiná .................
Total ..................................................

Cr$
150.000
100.000
100.000
100.000
50.000
500.000

Sala das Comissões. – Lobão da Silveira.
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Nº 97

Cr$
Maternidade Elpídio de Almeida –
Campina Grande ..................................... 100.000
Orfanato Dom Ulrico – João Pessoa ....... 100.000
Total ......................................................... 500.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
14) Pará.
Acrescente-se:

Sala das Comissões. – João Arruda.
Nº 100

Cr$
Maternidade do Povo, de Belém .............. 500.000
Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 98
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
15) Paraíba.
Acrescente-se:
Cr$
1) Hospital Pedro I – Campina Grande .. 100.000
2) Círculo Operário de Campina Grande 250.000
3) Asilo de Mendicidade "Deus e
Caridade" – Campina Grande ........... 150.000
Total ................................................... 500.000
Sala
Figueiredo.

das

Comissões.

–

Argemiro

de

Nº 99
08.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
15) Paraíba.
Acrescente-se:
Cr$
Casa da Criança Doutor João de Moura
– Campina Grande ................................... 100.000
Instituto de Proteção à Infância – João
Pessoa ..................................................... 100.000
Maternidade Caçula Leite – Conceição ... 100.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
15) Paraíba.
Acrescente-se:
Asilo de Mendicidade Carneiro da Cunha
– João Pessoa .........................................
Associação de Proteção à Maternidade e
à Infância – Mirandolina Menezes –
Araruna .....................................................
Instituto de Proteção à Infância de
Paraíba – João Pessoa ............................
Casa de Caridade Padre Ibiapina –
Pocinhos ...................................................
Instituto São José – João Pessoa ............
Total ..........................................................

Cr$
200.000
50.000
100.000
100.000
50.000
500.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 101
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
15) Paraíba.
Acrescente-se:
Cr$
Asilo do Bom Pastor – João Pessoa ........ 100.000
Sala das Comissões. – Otávio Mangabeira.
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Nº 102

16) Paraná.
Acrescente-se:

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
16) Paraná.
Acrescente-se:
1) Associação N. S. de Fátima de
Assistência à Criança e Velhos –
Curitiba .............................................
2) Asilo São Luiz – Curitiba ..................
3) Santa Casa de Misericórdia de
Cambé .............................................
Total .................................................

Cr$
100.000
300.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Alô Guimarães.

100.000

200.000
500.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
17) Pernambuco.
Acrescente-se:
Cr$
300.000
200.000
500.000

Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.

100.000
100.000

Nº 105

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
18) Paraná.
Acrescente-se:

Nº 104

Cr$

Sala das Comissões. – Souza Naves.

Nº 103

1) Sociedade
Socorro
aos
Necessitados Curitiba ......................
2) Albergue Noturno de Curitiba,
mantido pela Federação Espírita do
Paraná .............................................
Total .................................................

1) Centro Espírita Vicente de Paulo –
Rua Barão do Rio Branco, 138 – Rio
Negro – Paraná .................................
2) Asilo S. Luiz Curitiba – Paraná .........
3) Sociedade de Assistência aos
Lázaros e Defesa Contra a Lepra
Rua Dr. Murici, 73 – Curitiba –
Paraná ..............................................
4) Associação das Senhoras da
Caridade
Av.
Visconde
de
Guarapuava nº 4.241 – Curitiba –
Paraná ..............................................
Total ..................................................

1) Casa dos Pobres – Vitória de Santo
Antão ................................................
2) Centro Social S. José – Boa Viagem
– Recife ............................................
3) Serviço Social da Colônia Penal de
Mulheres Delinqüentes do Asilo
Bom Pastor ......................................
4) Centro do Bem-Estar do Cego em
Pernambuco – Recife ......................
5) Associação da Mãe Pobre –
Taquaretinga ....................................
6) Pôsto
de
Puericultura
–
Taquaretinga ....................................
Total ...............................................

Cr$
100.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Barros Carvalho.
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Nº 106
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
17) Pernambuco.
Acrescente-se:
Cr$
Pôsto de Puericultura em Olinda ............. 500.000
Sala das Comissões. – Jarbas Maranhão.
Nº 107
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
17) Pernambuco.
Acrescente-se:
Cr$
1) Cruzada da Ação Social – Recife ...... 100.000
2) Campanha
Pernambucana
PróInfância – Recife ................................ 100.000
3) Casa dos Pobres de Vitória de Santo
Antão ................................................. 50.000
4) Serviço de Assistência Social da
Escada ..............................................
50.000
5) Casa de Caridade S. Vicente de Bom
Conselho ...........................................
50.000
6) Casa do Velho Desamparado da
Ordem Terceira de S. Francisco do
Convento da Penha – Recife ............
50.000
7) Sociedade Protetora das Famílias
dos Presidiários – Recife ................... 500.000
8) Associação de S. Vicente de Paulo
do Círculo Católico de Pernambuco
– Recife .............................................
50.000
Nº 108
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.

18) Piauí.
Acrescente-se:
Cr$
Obra de Assistência à Maternidade e
Infância da Arquidiocese – Teresina ......
Maternidade "Milton Brandão" – Floriano
Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância – Pio IX ...............................
Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância – União ...............................
Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância – Miguel Alves ....................
Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância – Piracuraca ........................
Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância – Monte Alegre ...................
Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância – Pôrto ................................
Associação de Proteção à Maternidade
e à Infância – Curimatá ..........................
Sociedade S. Vicente de Paulo, para o
Pôsto de Puericultura – Buriti dos Lopes
Total .......................................................

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
500.000

Sala das Comissões. – Joaquim Parente.
Nº 109
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
18) Piauí.
Acrescente-se:
Cr$
1) Para o Serviço de Assistência dos
Mendigos de Teresina ....................... 100.000
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Cr$
2) Pôsto de Puericultura e Instituto S.
Judas Tadeu de Assistência à
Infância e à Maternidade de Jaicós .. 200.000
3) Associação
de
Proteção
à
Maternidade e Infância de Batalha .... 200.000
Total .................................................. 500.000
Nº 110
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência etc.
18) Piauí.
Acrescente-se:
Cr$
1) Associação
de
Proteção
à
Maternidade e à Infância de Urucuí .....
2) Associação
de
Proteção
à
Maternidade e Infância de Angical ......
3) Centro Social N. S. de Fátima –
Teresina ...............................................
4) Associação
de
Proteção
à
Maternidade e à Infância Dr. Napoleão
Laureano – Pio IX ................................
5) Sociedade de Amparo aos Menores
Abandonados – Teresina .....................
6) Instituto de Assistência Social de
Angical .................................................
7) Centro Operário S. José – Floriano .....
8) Associação Operária 1º de Maio
Amarante .............................................
9) Centro
Espírita
Irmão
Adriano
Teresina ...............................................

50.000
50.000
50.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

10) Abrigo de Menores de Campo Maior . 50.000
Total ................................................ 500.000
Sala das Comissões. – Mathias Olympio.
Nº 111
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
Acrescente-se:
1) Legião Brasileira de Assistência de
Barra do Piraí ....................................
2) Legião Brasileira de Assistência de
Barra Mansa ......................................
3) Legião Brasileira de Assistência de
Volta Redonda ...................................
Total ..................................................

Cr$
200.000
200.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Arlindo Rodrigues.
Nº 112
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
20) Rio de Janeiro.
Acrescente-se:
1) Legião Brasileira de Assistência de
Campos – Campos .............................
2) Lar de Trânsito Maria da Glória Couto
– Niterói ..............................................
3) Legião Brasileira de Assistência de
São Gonçalo – São Gonçalo ..............
Total ....................................................
Sala das Comissões. – Miguel Couto.

Cr$
200.000
200.000
100.000
500.000
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Nº 113

21) Rio Grande do Norte.
Inclua-se:

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
20) Rio de Janeiro.
Acrescente-se:

Cr$
Comissão Estadual da L.B.A. – Natal ...... 500.000
Sala das Comissões. – Reginaldo Fernandes.
Cr$

Comissão Municipal de Barra do Piraí, da
Legião Brasileira de Assistência, para a
Maternidade
da
Cruz
Vermelha
Brasileira, filial de Barra do Piraí .............. 500.000
Sala das Comissões. – Paulo Fernandes.
Nº 114
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
À L.B.A. para ajuda a entidades assistenciais,
conforme discriminação do Adendo "B":
21) Rio Grande do Norte.
Acrescente-se:
Cr$
Associação de Assistência e Proteção à
Maternidade e à Infância de Mossoró –
Mossoró ................................................... 400.000
Associação de Proteção à Maternidade e
à Infância de Apodi – Apodi ..................... 100.000
Total ......................................................... 550.000
Sala das Comissões. – Dix Huit Rosado.
Nº 115
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.

Nº 116
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
21) Rio Grande do Norte.
Inclua-se:
Cr$
Comissão Estadual da L.B.A. – Natal ...... 500.000
Sala das Comissões. – Sérgio Marinho.
Nº 117
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:
Instituto Santa Luzia de Cegos – Pôrto
Alegre .......................................................
Cidade dos Meninos – Bagé ....................
Ação de Recuperação Social – Caxias do
Sul ............................................................
Lar da Criança Euzébio Beltrão Queiroz
– Caxias do Sul ........................................
Abrigo de Menores São José – Caxias do
Sul ............................................................
Total .........................................................

Cr$
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Daniel Krieger.
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Nº 118
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:
Cr$
1) Círculo Operário Esteiense – Esteio .
50.000
2) Fraternidade da Ordem III da
Penitência de S. Francisco de Assis
– Caxias do Sul .................................
50.000
3) Associação Beneficente "Fraterno
Auxílio Cristão" – Pôrto Alegre ..........
50.000
4) Fundação Diocesana "O Pão dos
Pobres de S. Antônio" – Pôrto Alegre 150.000
5) Asilo Sta. Isabel da Diocese de
Vacaria – Vacaria ..............................
50.000
6) Asilo da Velhice N. S. Medianeira –
Cachoeira do Sul ...............................
50.000
7) Sociedade
Trespassense
de
Assistência Social – Três Passos .....
50.000
8) Sociedade
Beneficente
de
Assistência Social – Três Passos .....
50.000
Total .................................................. 500.000
Sala das Comissões. – Guido Mondin.
Nº 119
08.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
2) Cooperação da Legião Brasileira
Assistência.
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:
1) Asilo Bom Pastor – Pôrto Alegre .......

de

Cr$
100.000

Cr$
2) Campanha de Alimentação de Saúde
da Família Ferroviária – Santa Maria.. 100.000
3) Casa do Artista Rio-grandense (para
o abrigo de artistas velhos) – Pôrto
Alegre ................................................. 100.000
4) Asilo da Velhice N. S. Medianeira –
Cachoeira do Sul ................................ 50.000
5) Instituto São Benedito (mantido pelas
Irmãs da Congregação do Imaculado
Coração de Maria) – Pelotas .............
50.000
6) União dos Homens de Côr dos
Estados Unidos do Brasil (para
aplicação na Seção do Rio Grande
do Sul) ................................................
50.000
7) Instituto Bom Pastor – Caxias do Sul . 50.000
Total ................................................... 500.000
Sala das Comissões. – Mem de Sá.
Nº 120
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) À Legião Brasileira de Assistência.
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:
Cr$
Legião Brasileira de Assistência de S.
Borja ........................................................ 250.000
Legião Brasileira de Assisténcia de Pôrto
Alegre ...................................................... 250.000
Total ......................................................... 500.000
Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
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Nº 121
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) A Legião Brasileira de Assistência.
24) Santa Catarina.
Acrescente-se:
1) Sanatório N. S. de Monte Carlo,
Pinheiral – São. João Batista............
2) Legião Brasileira de Assistência –
Campos Novos..................................
3) Legião Brasileira de Assistência –
Tijucas...............................................
4) Legião Brasileira de Assistência –
Araguari.............................................
5) Legião Brasileira de Assistência –
Pôrto Belo..........................................
6) Legião Brasileira de Assistência –
Imaruí.................................................
7) Legião Brasileira de Assistência –
Estreito...............................................
8) Legião Brasileira de Assistência –
Laguna...............................................
Total...................................................

Cr$
150.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
500.000

Sala das Comissões. – Francisco Gallotti.
Nº122
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios. 24) Santa
Acrescente-se:

Catarina.

Cr$
1) Associação de Amparo aos Filhos
dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas,
Mecânicas,
e
de
Material Elétrico de Blumenau –
Blumenau...........................................
50.000

2) Associação de Amparo aos Filhos
dos Trabalhadores de Fiação e
Tecelagem
de
Blumenau
–
Blumenau...........................................
3) Centro de Assistência Regional –
Friburgo-Curitibanos..........................
4) Creche Conde Modesto Leal –
Joinvile...............................................
5) Hospital e Maternidade Barraria –
Rio do Sul..........................................
6) Hospital
São
José,
para
Maternidade – Alto ParaguaçuItaiópolis.............................................
7) Hospital Cruzeiro – Rio do Sul..........
Total...................................................

Cr$

50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
500.000

Sala das Comissões. – Irineu Bornhausen.
Nº123
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
Cooperação
da
Legião
Brasileira
Assistência etc.
24) Santa Catarina.
Inclua-se:
Asilo
Vicentino
da
Velhice
Desamparada – Lajes.......................
Asilo de Mendicidade Santa Isabel –
Laguna...............................................
Asilo Dom Bôsco – Itajaí...................
Soc. Lajeana de Assistência aos
Necessitados – Lajes........................
Assistência Social da Paróquia
Santo Amaro da Imperatriz – Santo
Amaro................................................
Total...................................................

de

Cr$
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000
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Nº 124
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) A Legião Brasileira de Assistência.
25) São Paulo.
Acrescente-se:
Cr$
Lareira – Instituição a serviço da
Família – São Paulo.......................... 500.000
Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
Nº 125
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) A Legião Brasileira de Assistência,
25) São Paulo.
Acrescente-se:
Cr$
1) Sociedade Amigos dos Pobres, para
a Cidade do Redentor – São Paulo ...
50.000
2) Casa dos Velhos Tupã ......................
50.000
3) Cruzada Pró-Infância – São Paulo .... 100.000
4) Asilo União Fraternal – Paraguaçu
Paulista ..............................................
50.000
5) Asilo São Vicente de Paulo –
Ourinhos ............................................
50.000
6) Asilo S. Vicente de Paulo Brotas .......
50.000
7) Asilo São Vicente de Paulo –
Bebedouro .........................................
50.000
8) Hospital Santa Teresinha – Brotas ....
50.000
9) Maternidade Beatriz Helena do
Hospital São Sebastião – Andradina . 100.000
Total.................................................... 550.000
Sala das Comissões. – Moura Andrade.

Nº126
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 –Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
Cooperação
da
Legião
Brasileira
de
Assistência a instituições assistenciais nas seguintes
unidades da Federação:
25) São Paulo.
Inclua-se:
Cr$
Lareira – Instituição a serviço da
família – São Paulo – (Para seu
ambulatório)....................................... 500.000
(A presente emenda visa a distribuir a cota
pessoal) – Padre Calazans.
Nº 127
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
26) Sergipe.
Acrescente-se:
Cr$
1) Serviço
de
Assistência
à
Mendicância (SSAME) – Aracaju ......
50.000
2) Serviço de Assistência Social da
Paróquia de N. S. da Saúde de
Japaratuba, para os seus serviços de
amparo à Mendicâneia – Japaratuba. 260.000
3) Associação
de
Proteção
e
Assistência à Velhice, à Maternidade
e à Infância de Rosário do Catete,
inclusive para assistência fora da
sede do Município – Rosário do
Catete ................................................
50.000
4) Associação
das
Senhoras
de
Caridade de São Vicente de Paulo –
Capela ...............................................
50.000

– 473 –
Cr$
5) Associação Conferências de São
Vicente de Paulo, mantenedora da
Conferência Vicentina de Santana –
Simão Dias ........................................
50.000
6) Dispensário
Menino
Jesus
–
Ribeirópolis ........................................ 50.000
7) Ação Social da Paróquia de
Itabaiaquia, para o serviço de
Assistência a Menores, inclusive
educação – Itabaianinha ...................
50.000
Total .................................................. 500.000
Sala das Comissões. – Heribaldo Vieira.
Nº 128
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
2) Cooperação da Legião Brasileira
Assistência.
26) Sergipe.
Acrescente-se:
Cr$

de

1) Fundação "Manoel Cruz", para
assistência a menores abandonados,
em Aracaju ........................................
50.000
2) Casa Maternal Amélia Leite, em
Aracaju .............................................. 100.000
3) Lar Infantil Sta. Terezinha, em
Aracaju ..............................................
30.000
4) Serviço
de
Assistência
à
Mendicância, em Aracaju .................. 100,000
5) Casa das Meninas N. S. da
Conceição, Aracaju ...........................
30.000
6) Casa de Santa Zita, em Aracaju ........
80,000
7) Ação Social da Paróquia de N. S. da
Glória, no Município de N. S. da
Glória .................................................
60.000

Cr$
8) Associação de Puericultura "Olímpio
Campos", em Salgado .......................
50.000
Total ................................................... 500.000
Sala das Comissões. – Jorge Maynard.
Nº 129
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) A Legião Brasileira de Assistência.
26) Sergipe.
Acrescente-se:
Cr$
1) Centro de Assistência Social Daria
Barreto – Boquim ...............................
80.000
2) Centro
de
Assistência
Social
Raymundo Geraldo Filho – Tobias
Barreto ...............................................
80.000
3) Ação Social da Paróquia de
Ríbeirópolis – Ribeírópolis .................
50.000
4) Ação Social da Paróquia N S da
Purificação Capela Capela ................. 50.000
5) Centro Social Doloroso Coração de
Maria de Fátima – Aracaju ...............
50.000
6) Casa das Meninas N. S. da
Conceição – Aracaju .......................... 50.000
7) Associação
de
Proteção
e
Assistência à Maternidade e à
Infância de Tobias Barreto – Barreto . 80.000
8) Centro de Assistência Social Marina
Maciel – N. S. das Dôres ...................
80.000
Total ................................................... 500.000
Sala, das Comissões. – Lourival Fontes.
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Nº 130

Nº 133

03 – Conselho de Recursos da Propriedade
03 – Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial
Industrial
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil.
1.4.00 – Material Permanente
Acrescente-se:
1.4.12 –
1.1.17 –
Cr$
Mobiliário em geral ................................... 10.000
Cr$
Aumente-se para ...................................... 60.000
Gratificação pela prestação de serviço
extraordinário............................................ 100.000
Nº 134
Nº 131

03 – Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial
03 – Conselho de Recursos da Propriedade
1.0.00 – Custeio
Industrial
1.5 00 – Serviços de Terceiros
1.0.00 – Custeio
Acrescente-se:
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação Acrescente-se:
1.5.07 –
Cr$
1.3.02 –
Publicações, serviços de impressão e de
Cr$
encadernação ........................................... 10.000
Artigos de Expediente, Desenho, Ensino
Nº 135
em Educação ............................................. 40.000
1.3.14 –
03 – Conselho de Recursos da Propriedade
Cr$
Industrial
Material
para
Acondicionamento
e
1.0.00 – Custeio
Embalagem ................................................ 10.000
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Tota ............................................................ 50.000
Nº 132
03 – Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
Acrescente-se:
1.4.03 –
Material Bibliográfico em geral; filmes .....
50.000
1.4.11 –
Modelos e Utensílios de Escritório,
Biblioteca,
Ensino,
Laboratório
e
Gabinete Técnico ou Científico ................
50.000
Total.......................................................... 100.000

1.5.06 –

Cr$
Reparos, adaptação, recuperação e
conservação de bens móveis ...................
5.000
Aumente-se para ...................................... 150.000
Nº 136
03 – Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos Acrescente-se:
1.6.01 –
Despesas miúdas de pronto pagamento ....

Cr$
5.000
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Nº 137
03 – Conselho de Recursos da Propriedade
Industrial
1.0.00 – Custeio
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Acrescente-se:
4.2.01 –
Máquinas, moldes e aparelhos ..............

Cr$
100.000

Nº 138
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 502, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
08) Espírito Santo.
Inclua-se:
Cr$
Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários
da Estrada-de-Ferro Leopoldina – Vitória. 200.000
Sala das Comissões. – Atillio Vivacqua.
Nº 139
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 502, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
12) Mato Grosso.
Inclua-se:
Sindicato
dos
Contra-Mestres,
Marinheiros e Moços em Transportes
Fluvais no Estado de Mato Grosso
(SCMMTFEMG) ...................................

Cr$

200.000

Sala das Comissões. – Fernando Corrêa.

Nº 140
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
17) Pernambuco.
Acresceate-se:
Cr$
Sindicato
dos
Conferentes
e
Conservadores de Cargas e Descargas
dos Portos de Pernambuco ...................... 200.000
Sala das Comissões. – Jarbas Maranhão.
Nº 141
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindicai
25) São Paulo.
Inclua-se:
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil e do
Mobiliário de São Caetano do Sul ..........
Federação dos Círculos Operários do
Estado de São Paulo – São Paulo .........
Total .......................................................

300.000
500.000
800.000

Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
Nº 142
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
termos do art. 502, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
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Nº 145

25) São Paulo.
Inclua-se:
Cr$

Sindicato dos Jornalistas Profissionais
de São Paulo, para a conclusão da
Colônia de Férias de Santos ............... 15.000.000
Nº 143
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical
Para distribuição a entidades sindicais, nos
têrmos do art. 502, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
25) São Paulo.
Acrescente-se:
Cr$
Sindicato
dos
Trabalhadores
nas
Indústrias da Construção Civil e do
Mobiliário de São Caetano do Sul ........... 500.000
Sala das Comissões. – Moura Andrade.
Nº 144
06.04.02 – Divisão do Orçamento
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.20 – Fundo Social Sindical Para
distribuição a entidades sindicais, nos têrmos do art.
592, da Consolidação das Leis do Trabalho, nas
Unidades da Federação.
Incluam-se:

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios.
1) A Legião Brasileira de Assistência etc.
06) Ceará.
Inclua-se:
Cr$
Serviço de Assistência aos Necessitados,
para os seus serviços de assistência a
menores ................................................... 100.000
Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
Nº 146
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência etc.
11) Maranhão.
Cr$

Pioneiras Sociais do Maranhão – Para
ampliação do Pavilhão Ada Carvalho .... 1.000.000
Sala das Comissões. – Victorino Freire.
Nº 147
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras Entidades.
06) Ceará.
Inclua-se:

Cr$
1) Círculo Operário Bauruense – Bauru . 100.000
2) Federação dos Círculos Operários do
Estado de São Paulo – São Paulo ..... 100.000
Total ................................................... 200.000

Cr$
Associação das Pioneiras Sociais de
Aracati ...................................................... 200.000

Sala das Comissões. – Padre Calazans.

Sala das Comissões. – Menezes Pimentel. –
Fausto Cabral.
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Nº 151

Nº 148

06.04.02 – Divisão do Orçamento
06.04.02 – Divisão do Orçamento (Encargos
2.0.00 – Transferências
Gerais).
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.0.00 – Transferências
2.1.01 – Auxílios
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
1) A Legião Brasileira de Assistência etc.
2.1.01 – Auxílios
22) Rio Grande do Sul.
1) Contribuição da União para a Legião
Onde se lê:
Brasileira de Assistência na forma do art. 2º do
Associação Veranense de Assistência à
Decreto-lei nº 4.830, de 1510-942, alterado pelo Maternidade e à Infância – Veranópolis.
Decreto-lei nº 8.252, de 29-11-45, em valor
Leia-se:
igual à contribuição dos empregados, para
Cursos de Saúde, mantidos pela Academia
aplicação em serviços assistenciais Cruzeiros Veranense. de Assistência, Educação e Cultura –
Veranópolis.
350.000.000.
Majore-se para – Cruzeiros 450.000.000.
Nº 152
Nº 149
06.04.02 – Divisão do Orçamento
(Encargos Gerais)
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
inclua-se:
Cr$

9) A
Legião
Brasileira
de
Assistência, por conta do débito
da União, nos térmos do art. 2º
do Decreto-lei nº 4.830, de 1510-942, alterado pelo Decreto-lei
nº 8.252, de 29-11-945, para
atender ao programa de dotar
maternidades
e
seções
maternais de hospitais gerais do
interior de .................................... 450.000.000
Nº 150
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01Auxílios
1) A Legião Brasileira de Assistência etc.
Inclua-se:
19) Rio Branco
Comissão Territorial da L. B.A..............

Cr$
2.000.000

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
22) Rio Grande do Sul.
1) A Legião Brasileira de Assistência etc.
Onde se lê:
Centro de Puericultura Veranópolis –
Veranópolis.
Leia-se:
Centro de Puericultura, mantido pela
Academia Veranense de Assistência, Educação e
Cultura de Veranópolis.
Nº 153
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
25) São Paulo.
Acrescente-se:
Legião Brasileira de Assistência –
Seção de Guarantã ................................

Cr$
200.000

Sala das Comissões. – Moura Andrade.
N° 154
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios eSubvenções
2.1.01Auxílios
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Cooperação
da
Legião
Brasileira
de
Assistência a instituições assistenciais nas seguintes
unidades da Federação.
25) São Paulo.
Prefeitura Municipal de São Roque,
para manutenção do serviço de
amparo à velhice e menores
abandonados .......................................
Prefeitura Municipal de Ibiuna, para
manutenção do serviço de amparo à
velhice e menores abandonados .........
Total .....................................................

Cr$

500.000

Nº 158
500.000
1.000.000

Sala das Comissões, – Lino de Mattos.
Nº 155
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Acrescente-se:
Para constr. de Parques Proletários
em Fortaleza, em convênio com a
Prefeitura ........................................... 100.000.000
Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
Nº 158
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 - Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Inclua-se:
Cr$
Construção de casas populares em
Campo Grande – Mato Grosso ........... 20.000.000
Sala das Comissões. – Filinto Müller.

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras

06 .04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
6) Fundação da Casa Popular, para aplicação
nos Municípios etc.
15) Paraíba.
Inclua-se:
Conceição, Esperança e Araruna. Sala das
Comissões. – Argemiro de Figueiredo. – Ruy
Carneiro.
Nº 159

Cr$

Nº 157

Adendo "C":
Fundação da Casa Popular.
Onde se lê:
14) Pará.
Santarém, Maracanã.
Leia-se:
14) Pará.
Santarém, Maracanã, Bragança, Capanema,
Nova Timbotena, Igarapé-Açu, Castanhal, João
Coelho,
Ananindeua,
Salinópolis,
Curuçá,
Marapanim, São Caetano de Odivelas, Vigia.

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2,0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
17) Pernambuco.
Inclua-se:
Fundação das Casas Populares dos
Palmares..............................................

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Jarbas Maranhão.
Nº 160
06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
18) Piauí.
Acrescente-se:
Cr$
Fundação Popular contra a Casa de
Palha. – Teresina ................................ 20.000.000
Sala das Comissões. – Mathias Olympio.
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Nº 161

Serviço de Colocação e Orientação do
Trabalhador no Comércio e na
Indústria, da Secretaria do Trabalho
do Estado de São Paulo, mediante
convênio ..............................................

06.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Dê-se a seguinte redação:
7) Fundação de Assistência aos
garimpeiros
(FAG),
inclusive
Associação
Beneficente
dos
Garimpeiros de Mato Grosso, com
sede na cidade de Poxoreu e dos
Municípios de Gilbaés e Monte
Alegre, no Estado do Piauí ............ 22.000.000
Nº162

Social

06.04.02

–

3.0.00

Desenvolvimento

–

Divisão

,do

Orçamento
Econômico

5.000.000

Nº 164

Cr$

(E.G.)

Cr$

e

06.04.02 – Divisão do Orçamento (Encargos
Gerais)
3.0.00 Desenvolvimento Econômico e Social
3.1.00 – Serviços em Reg. Esp. de
Financiamento
3.1.17 – Acôrdos
Inclua-se:
Serviço de Higiene e Segurança do
Trabalho, da Secretaria do Trabalho
do Estado de São Paulo, mediante
convênio ..............................................

Cr$

1.000.000

3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
Nº 165
Financiamento
3.1.17 – Acôrdos
09 – Departamento Nacional de Indústria e
Inclua-se:
Comércio
1.0.00 – Custeio
Cr$
1.4.00 – Material Permanente
Serviço de Assistência Técnica de
Inclua-se:
Treinamento
da
Secretaria
do
Trabalho do Estado de São Paulo,
1.4.12 –
mediante convênio ............................... 2.000.000
Cr$
Mobiliário em geral ................................... 500.000
Nº 163
Nº 166
06.04.02 – Divisão do Orçamento (Encargos
Gerais)
09 – Departamento Nacional de Indústria e
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Comércio
Social
1.0.00 – Custeio
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Financiamento
1.5.08 – Reparos, adaptaçõ e s, recuperação e
3.1.17 – Acôrdos
conservação de bens imóveis
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Nº 168

Onde se diz:
Cr$ 40.000,00
Diga se:
Cr$ 300.000,00.

09 – Departamento Nacional de Indústria e
Comércio
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.8.14
–
Exposições,
Congressos
e
Nº 167
Conferências
13) Minas Gerais.
09 – Departamento Nacional de Indústria e
Inclua-se:
Comércio
Cr$
1.0.00 – Custeio
Para a construção do pavilhão
1.5.00 – Serviços de Terceiros
industrial na Exposição Feira de
Inclua-se:
Uberlândia ...........................................
2.000.000
1.5.14 – Outros Serviços contratuais.
Sala das Comissões. – Milton Campos.
Cr$
1) Serviços de gravação em célula
de memória, de elementos para a
classificação de documentos em
ordem cronológica e alfabética .....
4.000.000
2) Serviços mecânico-automáticos de
arquivamento
e
buscas
de
documentos ................................... 3.000.000
3) Serviços mecânico. automáticos
de fornecimento de certidões ........ 3.000.000
Total .............................................. 10.000.000

Nº 169
09 – Departamento Nacional de Indústria e
Comércio
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.15 – Representação e propaganda no
exterior
Acrescente-se:
Aos Escritórios Comerciais de Lisboa – Roma
– Paris – Bonn – Londres, para propaganda do
cacau, café, fumo e sisal, sendo Cr$ 3.000.000,00
pane Escritório, no total de Cr$ 15.000.000,00.

Nº 170
10 – Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no Exterior (Conforme quadro anexo)
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.15 – Representação e Propaganda no Exterior
1) Para custeio de tôdas as despesas dos Escritórios e
Agências de Propaganda no Exterior.
Substitua-se pelo seguinte:
1) Escritório de Propaganda e Expansão Comercial nos Estados Unidos da América do Norte:
Cr$
1 – Pessoal comissionado (quadro com padrões anteriores a Lei 2.745.58. Vencimentos e
gratificações de Representação) ...........................................................................................
6.737.513
2 – Pessoal contratado ................................................................................................................ 10.961.742
3 – Aluguel ...................................................................................................................................
3.522.848
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4 – Propaganda e Expansão ..............................................................................................
5 – Despesas de Expediente ..............................................................................................
2)

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial na Argentina:
1 – Pessoal comissionado ..................................................................................................
2 – Pessoal contratado .......................................................................................................
3 – Aluguel ..........................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ............................................................................................

3)

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial na França:
1 – Pessoal comissionado ..................................................................................................
2 – Pessoal contratado .......................................................................................................
3 – Aluguel ..........................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ............................................................................................

4)

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil na Itália:
1 – Pessoal comissionado ..................................................................................................
2 – Pessoal contratado .......................................................................................................
3 – Aluguel ..........................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda .....................................................................................

5)

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no Canadá:
1 – Pessoal comissionado ..................................................................................................
2 – Pessoal contratado .......................................................................................................
3 – Aluguel ..........................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ............................................................................................

6)

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial na Inglaterra:
1 – Pessoal comissionado ..................................................................................................
2 – Pessoal contratado .......................................................................................................
3 – Aluguel ..........................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ............................................................................................

7)

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial na Alemanha:
1 – Pessoal comissionado ..................................................................................................
2 – Pessoal contratado .......................................................................................................

Cr$
11.689.691
2.688.629
35.600.423
4.904.357
956.429
425.080
2.125.398
8.411.264
4.476.621
2.656.748
956.429
3.188.098
11.277.896
3.002.125
2.656.748
1.328.374
3.188.098
10.175.345
3.230.605
1.504.049
2.656.748
531.349
8.012.751
3.230.605
2.125.393
1.328.374
3.188.098
9.872.475
4.476.621
2.656.748
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3 – Aluguel ............................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ..............................................................................................
8)

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no Chile:
1 – Pessoal comissionado ....................................................................................................
2 – Pessoal contratado .........................................................................................................
3 – Aluguel ............................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ..............................................................................................

9)

Escritório de Propaganda e Expansão Comercial em Portugal:
1 – Pessoal comissionado ....................................................................................................
2 – Pessoal contratado .........................................................................................................
3 – Aluguel ............................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ..............................................................................................

10) Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no Uruguai:
1 – Pessoal comissionado ....................................................................................................
2 – Pessoal contratado .........................................................................................................
3 – Aluguel ............................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ..............................................................................................
11) Escritório de Propaganda e Expansão Comercial na Espanha:
1 – Pessoal comissionado ....................................................................................................
2 – Pessoal contratado .........................................................................................................
3 – Aluguel ............................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ..............................................................................................
12) Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no Benelux:
1 – Pessoal comissionado ....................................................................................................
2 – Pessoal contratado .........................................................................................................
3 – Aluguel ............................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ..............................................................................................
13) Escritório de Propaganda e Expansão Comercial na Suíça:
1 – Pessoal comissionado ....................................................................................................
2 – Pessoal contratado .........................................................................................................

Cr$
956.429
3.188.088
11.277.696
3.161.430
1.062.699
435.706
1.594.049
6.253.884
4.476.621
2.656.748
956.429
3.188.098
11.277.896
3.161.530
797.024
318.809
1.594.049
5.871.412
3.002.125
531.349
531.349
1.594.049
5.658.872
3.022.125
1.328.374
531.349
3.188.098
8.049.946
3.230.605
1.328.374
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Cr$
265.675
2.125.398
6.950.052

3 – Aluguel .........................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ...........................................................................................
14) Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no México:
1 – Pessoal comissionado .................................................................................................
2 – Pessoal contratado ......................................................................................................
3 – Aluguel .........................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ...........................................................................................

3.002.125
531.349
531.349
1.062.699
5.127.522

15) Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no Paraguai:
1 – Pessoal comissionado .................................................................................................
2 – Pessoal contratado ......................................................................................................
3 – Aluguel .........................................................................................................................
4 – Expediente e Propaganda ...........................................................................................

2.826.780
1.062.699
265.675
1.062.699
5.217.853

2)

Despesas com ajuda de custo, passagens, diárias e outras com investigações para
pessoal dos Escritórios de Propaganda no Exterior:
1 – Passagens e ajuda de custo ........................................................................................
2.656.750
2 – Diárias e outras despesas para investigações e pesquisas ........................................
531.350
3 – Despesas das Agências nos países que circundam o Mediterrâneo (Iugoslávia,
Grécia, Síria, Turquia, Egito e Líbia) ............................................................................
2.125.398
Total da Consignação 1.6.00 ....................................................................................... 154.349.085
Total da Verba 1.0.00 .................................................................................................. 154.349.085
Total das Despesas Ordinárias .................................................................................... 154.349.085
Nº 171

Nº 172

10 – Escritório de Propaganda e Expansão
10 – Escritórios de Propaganda e Expansão
Comercial
Comercial
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.15 – Representação e Propaganda no
1.6.15 – Representação e Propaganda no
Exterior
Exterior
Inclua-se:
4) Despesas das Agências no Irã,
Iraque e Líbano ...............................

Cr$
500.000

Sala das Comissões. – Gilberto Marinho.

3) Despesas das Agências nos países
que circundam o Mediterrâneo
(Iugoslávia – Grécia – Síria –
Turquia – Egito e Líbia) ....................

Cr$

400.000
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Acrescente-se Israel e exclua-se a Síria.
Sala das Comissões. – Gilberto Marinho.
Nº 173
10 – Escritórios de Propaganda e Expansão
Comercial
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.15 – Representação e Propaganda no
Exterior
4) Escritório de Propaganda e Expansão
Comercial na Itália.
Acrescente-se:
Cr$
Para construção da Capela do
Monumento
ao
Pracinha,
no
Cemitério de Pistóia .......................... 600.000.000
Sala das Comissões. – Gilberto Marinho.
Nº 174

Onde se lê:
2.6.01 – Previdência Social
1)
Contribuição
etc.
–
Cruzeiros
610.900.000,00.
2) Juros etc. – Cr$ 250.000.000,00.
Leia-se:
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.01 – Previdência Social
1) Contribuição devida aos Institutos de
Aposentadoria e Pensões e à Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e
Empregados em Serviços Públicos, criada pela
Lei nº 159, de 30-12-1935 – Cruzeiros
1.000.000.000,00.
2) Juros da dívida da União para com o IAP e
CAPFESP, na forma da Lei nº 2.250, de 30-6-1954,
na base de 5 por cento ao ano – Cr$
3.000.000.000,00.
3) Para atender ao pagamento do reajuste das
aposentadorias e pensões, na forma da Lei nº 3.593,
de 27 de julho de 1959 – Cruzeiros
1.000.000.000,00.

10 – Escritórios de Propaganda e Expansão
Comercial
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
Nº 176
1.6.13 – Representação e Propaganda no
Exterior
13 – Departamento Nacional de Propriedade
7) Escritório de Propaganda e Expansão na
Alemanha.
Industrial
7) Escritório Comercial na Alemanha.
1.0.00 – Custeio
Onde se lê:
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço
Cr$
Pessoal contratado ............................
400.000 extra-ordinário
Aluguel ..............................................
60.000
Cr$ 20.000,00.
Expediente e Propaganda .................
500.000
Aumente-se para:
Cr$ 300.000,00.
Leia-se:
Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
Pessoal contratado ............................
Aluguel ..............................................
Expediente e Propaganda .................

600.000
120.000
750.000

Nº 175
12.02
–
Departamento
Previdência Social
2.0.00 – Transferências

Nacional

Nº 177

13 – Departamento Nacional de Propriedade
Industrial
1.0.00 – Custeio
de
1.3.00 – Material de Consumo e de
transformação
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1.3.02 –
Artigos de Expediente, desenho,
ensino e educação ..............................
Aumente-se para .................................

Cr$
450.000
600.000

Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
Nº 178
13 – Departamento Nacional de Propriedade
Industrial
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
Onde se lê:
1.4.03 –
Material bibliográfico em geral; filmes .
1.4.11 –
Modelos e utensílios de escritório,
biblioteca, ensino, laboratório e
gabinete técnico ou científico ..............
1.4.12 –
Mobiliário em geral ..............................
Leia-se:
1.4.03 –
Material bibliográfico em geral; filmes .
1.4.11 –
Modelos e utensílios de escritório,
biblioteca, ensino, laboratório e
gabinete técnico ou científico ..............
1.4.12 –
Mobiliário em geral ..............................

Cr$

Onde se lê:
Subconsignações:
1.5.06 –
Reparos, adaptações, recuperação e
conservação de bens móveis .................
1.5.07 –
Publicações, serviços de impressão e
de encadernação ....................................
Leia-se:
1.5.06 –
Reparos, adaptações, recuperação e
conservação de bens móveis .................
1.5.07 –
Publicações, serviços de impressão e
de encadernação ....................................

Cr$
20.000
150.000

100.000
300.000

60.000

Nº 180

50.000

13 – Departamento Nacional de Propriedade
Industrial
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Diversos
Acrescente-se:

50.000
200.000

100.000
200.000

Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
Nº 179
13 – Departamento Nacional de Propriedade
Industrial
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros

Cr$
Serviço Estadual de Assistência aos
Inventores, São Paulo, para execução
do programa de assistência aos
Inventores pobres .................................. 5.000.000
Nº 181
13 – Departamento Nacional de Propriedade
Industrial
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 –
Cr$
Máquinas, motores e aperelhos ............
100.000
Aumente-se para ................................... 8.000.000

– 756 –
Nº 182

Nº 186

14 – Departamento Nacional de Seguros
Privados e Capitalização
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.12 –

18 – Delegacias Regionais do Trabalho
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.10 – Diárias
Onde se lê: – Cr$ 55.000.
Leia-se: – Cr$ 100.000.

Mobiliário em geral ..........................
Aumente-se de ................................

Cr$
136.000.000
20.000

Nº 183

Nº 187
18 – Delegacias Regionais do Trabalho
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.10 – Diárias
Acrescente-se:

14 – Departamento Nacional de Seguros
Privados e Capitalização
Cr$
1.0.00 – Custeio
Para a Delegacia Regional do Trabalho
1.5.00 – Serviços de Terceiros
50.000
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, de Mato Grosso ......................................
foros e despesas de condomínio
Nº 188
22) Rio Grande do Sul
Aumente-se a dotação de Cruzeiros
18 – Delegacias Regionais do Trabalho –
180.000,00, para o aluguel de salas ocupadas pela
Maranhão
Delegacia Regional de Pôrto Alegre.
1.0.00 – Custeio
Sala das Comissões. – Daniel Krieger.
1.3.00
–
Material
de
Consumo
e
Transformação
Nº 184
Acrescente-se :

etc.

16 – Instituto Nacional de Tecnologia
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento

3) Pesquisas tecnológicas com a fibra da
carnaubeira etc.
Aumente-se para .............................

Cr$
3.000.000

Nº 185
18 – Delegacias Regionais do Trabalho
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.06 – Salário de Tarefeiros
25) São Paulo.
Onde se diz: – Cr$ 20.733.600.
Diga-se: – Cr$ 28.129.200.
Sala das Comissões. – Moura Andrade.

1.3.05 –
Material, acessórios de viatura etc.
Maranhão ...............................................

Cr$
30.000

Nº 189
18 – Delegacias Regionais do Trabalho –
Maranhão
1.0.00 – Custeio
1.3.00
–
Material
de
Consumo
e
Transformação
1.3.02 – Artigos de expedientes etc.
Onde se lê: – Cr$ 50.000.
Leia-se: – Cr$ 100.000.
Nº 190
18 – Delegacias Regionais do Trabalho –
Maranhão
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
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1.4.03 – Material Bibliográfico em geral
Acrescente-se:

Maranhão ...............................................

Cr$
10.000

Nº 191
18 – Delegacias Regionais do Trabalho –
Maranhão
1.0.00 – Custeio
1.3.00
–
Material
de
Consumo
e
Transformação
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes
Onde se lê: – Cr$ 35.000.
Leia-se: – Cr$ 50.000.
Nº 192
18 – Delegacias Regionais do Trabalho –
Maranhão
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.12 – Mobiliário em geral
Onde se lê: – Cr$ 15.000.
Leia-se: – Cr$ 100.000.
Nº 193
18 – Delegacias Regionais do Trabalho –
Maranhão
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório
Onde se lê: – Cr$ 5.000.
Leia-se: – Cr$ 25.000.
Nº 194
18 – Delegacias Regianais do Trabalho
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
De Alagoas:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 18.000.

Do Amazonas:
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
Da Bahia:
Onde se diz: – Cr$ 1.600.
Diga-se: – Cr$ 24.000.
Do Ceará:
Onde se diz: – Cr$ 500,00.
Diga-se: – Cr$ 24.000.
Do Espírito Santo:
Onde se diz: – Cr$ 600,00.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
De Goiás:
Onde se diz: – Cr$ 200,00.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
Do Maranhão:
Onde se diz: – Cr$ 2.000.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
De Mato Grosso:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
De Minas Gerais:
Onde se diz: – Cr$ 24.000.
Diga-se: – Cr$ 30.000.
Do Pará:
Onde se diz: – Cr$ 200,00.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
Da Paraíba:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
Do Paraná:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 24.000.
De Pernambuco:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 30.000.
Do Piauí:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
Do Rio Grande do Norte:
Onde se diz: – Cr$ 200,00.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
Do Rio Grande do Sul:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 30.000.
Do Rio de Janeiro:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 24.000.
De Santa Catarina:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 24.000.
De São Paulo:
Onde se diz: – Cr$ 30.000.
Diga-se: – Cr$ 36.000.
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De Sergipe:
Onde se diz: – Cr$ 1.000.
Diga-se: – Cr$ 18.000.
Nº 195
18 – Delegacias Regionais do Trabalho –
Maranhão
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.05 – Serviços de asseio e higiene, taxa de
água etc.
Onde se lê: – Cr$ 20.000.
Leia-se: – Cr$ 50.000.
Nº 196
18 – Delegacias Regionais
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguéis de Imóveis
Acrescente-se:
Para a Delegacia Regional do Trabalho
de Mato Grosso .......................................
Sala das Comissões. – Filinto Müller.
Nº 197

Cr$
96.000

Do Distrito Federal:
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Diga-se: – Cr$ 20.000.
De Fortaleza:
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Diga-se: – Cr$ 20.000.
De João Pessoa:
Onde se diz: – Cr$ 400,00.
Diga-se: – Cr$ 12.000.
De Maceió:
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Diga-se: – Cr$ 12.000.
Do Recife:
Onde se diz: – Cr$ 600,00.
Diga-se: – Cr$ 20.000.
De Salvador:
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Diga-se: – Cr$ 20.000.
De Santos:
Onde se diz: – Cr$ 500,00.
Diga-se: – Cr$ 24.000.
De São Luís:
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Diga-se: – Cr$ 12.000.
De Vitória:
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Diga-se: – Cr$ 12.000.
Nº 199

21.02 – Procuradorias Regionais
1.0.00 – Custeio
18 – Delegacias Regionais do Trabalho –
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Maranhão
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
4.0.00 – Investimentos
foros e despesas de condomínio
4.2.00 – Equipamentos etc.
Procuradoria Regional de Salvador.
4.2.01 – Máquinas etc.
Onde se lê: – Cr$ 20.000.
Cr$
Diga-se: – Cr$ 100.000.
Aumente-se para .................................... 360.000
Nº 198
Nº 200 (CF)
19 – Delegacias do Trabalho Marítimo
1.0.00 – Custeio
06 – Departamento de Administração
1.5.00 – Serviços de Terceiros
03 – Divisão do Material
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
02 – Encargos Gerais
recortes de publicações periódicas
1.0.00 – Custeio
De Aracaju:
1.3.00 – Material de Consumo e de
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Transformação
Diga-se: – Cr$ 12.000.
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho,
De Belém:
ensino e educação
Onde se diz: – Cr$ 300,00.
Onde se lê: – Cr$ 150.000.
Diga se: – Cr$ 12.000.
Leia-se: – Cr$ 300.000.
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Nº 201 (CF)

Nº 205 (CF)

06 – Departamento de Administração
10 – Escritórios de Propaganda e Expansão
03 – Divisão do Material
Comercial do Brasil
02 – Encargos Gerais
1.0.00 – Custeio
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.6.15 – Representação e Propaganda no
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; Exterior
foros e despesas de condomínio
4) Para atender a possíveis deficiências de
Inclua-se:
dotações decorrentes dos reajustamentos impostos
Cr$ 600.000.
pela conjuntura econômica dos diversos países em
que se acham sediados os Escritórios de
Nº 202 (CF)
Propaganda no Exterior.
Inclua-se:
06 – Departamento de Administração
Cr$ 5.000.000.
03 – Divisão do Material
02 – Encargos Gerais
Nº 206 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
18 – Delegacia Regional do Trabalho no
1.4.13 – Mobiliário em geral
Estado de São Paulo
Inclua-se:
1.0.00 – Custeio
Cr$ 500.000.
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.06 – Salários de Tarefeiros
Nº 203 (CF)
Onde se lê:
Cr$ 20.733.600.
06 – Departamento de Administração
Leia-se:
03 – Divisão do Material
Cr$ 26.997.600.
01 – Despesas Próprias
1.0.00 – Custeio
Nº 207 (CF)
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
18 – Delegacia Regional em Mato Grosso
foros e despesas de condomínio
1.0.00 – Custeio
Inclua-se:
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Cr$ 300.000.
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
foros e despesas de condomínio
Nº 204 (CF)
Onde se lê:
Cr$ 354.000.
09 – Departamento Nacional de Indústria e
Leia-se:
Comércio
Cr$ 450.000.
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
Nº 208 (CF)
1.6.14
–
Exposições,
congressos
e
conferências
18 – Delegacias Regionais do Trabalho
Onde se lê:
Delegacia Regional do Trabalho no Estado da
Cr$ 15.000.000.
Paraíba.
Leia-se:
1.0.00 – Custeio
Cr$ 10.000.000.
1.5.00 – Serviços de Terceiros
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1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
Nº 212 (CF)
foros e despesas de condomínio
18 – Delegacia Regional do Trabalho no Rio
Onde se lê:
Grande
do Norte
Cr$ 252.000.
1.0.00
– Custeio
Leia-se:
1.5.00
– Serviços de Terceiros
Cr$ 312.000.
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
foros e despesas de condomínio
Nº 209 (CF)
Onde se lê:
Cr$ 180.000.
18.25 – Delegacia Regional do Trabalho em S.
Leia-se:
Paulo
Cr$ 360.000.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Nº 213 (CF)
1.5.11 – Telefones, telefonemas, telegramas,
radiogramas, porte-postal e assinatura de caixas
15 – Departamento Nacional do Trabalho
postais
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Cr$
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de
Dotação .................................................. 450.000 serviço
Onde se lê:
Acrescente-se ........................................
50.000
Cr$ 5.735.840.
Total..................................................
500.000
Leia-se:
Cr$ 7.177.120.
Nº 210 (CF)
Nº 214 (CF)
18.05 – Delegacia Regional do Trabalho no
Estado da Bahia
15 – Departamento Nacional do Trabalho –
1.0.00 – Custeio
Serviço de Identificação Profissional
1.1.00 – Pessoal Civil
1.0.00 – Custeio
1.1.06 – Salários de Tarefeiros
1.3.00 – Material de Consumo e de
Inclua-se:
Transformação
Cr$ 200.000.
1.3.02 – Material de Expediente, desenho,
ensino e educação
Nº 211 (CF)
Onde se lê:
Cr$ 80.000.
Leia-se:
14.02 – Delegacia Regional de Seguros em
Cr$ 260.000.
Pôrto Alegre
1.0.00 – Custeio
Nº 215 (CF)
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis;
15 – Departamento Nacional do Trabalho –
foros e despesas de condomínio
Serviço de Identificação Profissional
1.0.00 – Custeio
Cr$
1.4.00 – Material Permanente
Dotação ..................................................
72.000
1.4.12 – Mobiliária em geral
Acrescente-se ........................................
108.000
Inclua-se:
Total .................................................
180.000
Cr$ 243.000.
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Nº 216 (CF)
15 – Departamento Nacional do Trabalho –
Serviço de Identificação Profissional
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e
de encadernação
Onde se lê:
Cr$ 80.000.
Leia-se:
C$ 560.000.
Nº 217 (CF)
15 – Departamento Nacional do Trabalho –
Serviço de Identificação Profissional
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis,
foros e despesas de condomínio
Inclua-se:
Cr$ 720.000.
Nº 218 (CF)

Inclua-se:
Conselho
Fed.
de
Economistas
Profissionais (Art. 9º, alínea c da Lei nº
1.411-51)................................................
Conselho
Fed.
de
Economistas
Profissionais da Primeira Região (Art.
11, alínea e da da Lei nº 1.411.51).........
Conselho
Reg.
de
Economistas
Profissionais da Segunda Região (Art.
11, alínea e da Lei nº 1.411-51).............
Conselho
Reg.
de
Economistas
Profissionais da Terceira Região (Art.
11, alínea e da Lei nº 1.411-51).............
Conselho
Reg.
de
Economistas
Profissionais da Quarta Região (Art. 11,
alínea e da Lei nº 1.411-51)...................
Total..............................................

Cr$

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
6.000.000

Senado Federal, em 20 de novembro de 1959.
PARECER
Nº 771, DE 1959

15 – Departamento Nacional do Trabalho –
Serviço de Identificação Profissional
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-B, de 1959, na
Onde se lê:
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
C$ 1.100.000.
a Despesa da União para o exercício financeiro de
Leia-se:
1960. – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
C$ 7.520.000.
4.11 – Ministério da Aeronáutica.
Nº 219 (CF)
Relator Sr. Barros Carvalho.
06 – Departamento de Administração
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
06.04.02 – Divisão de Orçamento (Encargos anexas, a Redação Final das Emendas do Senado
Gerais)
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
2.0.00 – Transferências
que estima a Receita e fixa a Despesa da União
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
para o exercício financeiro de 1960 – Anexo
2.1.01 – Auxílios
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nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.11 – Ministério
da Aeronáutica.
Sala das Comissões, 20 de novembro de
1959. – Gaspar. Velloso, Presidente. – Barros
Carvalho, Relator. – Moura Andrade. – Daniel
Krieger. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Dix-Huit
Rosado. – Guido Mondin. – Caiado de Castro. –
Fernando Corrêa. – Irineu Bornhausen. – Taciano de
Mello. – Fernandes Távora.
EMENDAS
Nº 1
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.14. Outros Serviços contratuais
Inclua-se:
Despesas com a administração, manutenção e
conservação de aeroportos comerciais, mediante
convênio com o Estado.
25) São Paulo.
C$ 30.000.000.
Nº 2
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Cr$
Escola
de
Aperfeiçoamento
e
Preparação da Aeronáutica Civil
(EAPAC)................................................. 1.800.000
Nº 3

Nº 4
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
Inclua-se:
Para o Aero-Clube de Pernambuco
Encanta Moça – Recife.........................

Cr$
2.000.000

Justificação
O Aero-Clube de Pernambuco – Encanta
Moça – é uma instituição que vem prestando
relevantes serviços ao Estado.
Mantém uma escola de pilotagem e mecânica
com elevada freqüência e uma oficina de que
se valem aviões particulares para revisão e
reparos.
O seu campo de pouso é largamente utilizado
por aviões que se destinam ao interior, ou que dêle
retornam.
Por tudo isso, justifica-se plenamente a
subvenção proposta, quando o Aero-Clube de
Pernambuco
atravessa
graves
dificuldades
financeiras.
Sala das Comissões. – Jarbas Maranhão.
Nº 5
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.03 – Subvenções Extraordinárias

Acrescente-se:
Cr$
2.0.00 – Transferências
Aero-Clube de Chapecó, em Santa
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
Catarina..................................................... 300.000
2.1.02 – Subvenções Ordinárias
7) Outras entidades.
22) Rio Grande do Sul
Justificação
2) Às emprêsas nacionais, digo aos aeroclubes e escolas de aviação (Decreto-lei nº 11.278,
A criação de uma mentalidade aeronáutica
de 8-1-43).
para o povo brasileiro tem, nos aero-clubes o
melhor veículo de propaganda e de difusão
Cr$
dêsse importante setor de transporte. – Saulo
Aumente-se para........................................ 50.000 Ramos.
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Nº 6

Nº 10

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades (mediante convênio).
Inclua-se:
Clube de Planadores do Distrito Federal

Cr$
1.000.000

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades (mediante convênio).
4) Fundação Santos Dumont – São Paulo.
Aumente-se para................................

Cr$
10.000.000

Sala das Comissões. – Gilberto Marinho.

Sala das Comissões. – João Villasbôas. –
Filinto Müller.

Nº 7

Nº 11

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades, mediante convênio.
Inclua-se:
Entidade mantenedora do Aero-Clube
de Iguatu – Ceará.................................

Cr$
3.000.000

Nº 8

Cr$
3.000.000

Nº 12

Cr$

Santo Amaro – São Sebastião do
Passé Caculé Barreira, aumentandose a dotação de...................................

2.000.000

Sala das Sessões. – Lima Teixeira.
Nº 13

Nº 9

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Encargos Diversos
2.6.05 – Diversos
Inclua-se:

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
22) Rio Grande do Sul.
Aero-clube de Sta. Cruz do Sul (RS),
para a reconstrução de seu hangar e
aquisição de dois aviões.......................

Cr$
3.000.000

Aumente-se para.................................

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
05) Bahia.
Inclua-se:

2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:

Aero-clube de Santa Maria (RS), para
a reconstrução de seu hangar..............

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção etc.
02) Alagoas.

Cr$
3.000.000

Para construção de pista auxiliar e
reforma no campo de pouso da
cidade de Sobral, no Estado do
Ceará..................................................

Cr$

10.000.000
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Nº 14

Federal, do Estado ou Prefeituras Municipais nas
seguintes cidades:

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Encargos Diversos
2.6.05 – Diversos
Inclua-se:
Cr$
Para construção do campo de pouso na
cidade de Ipueiras, Estado do Ceará..... 2.000.000

1)
2)
3)
4)
5)

Russas...........................................
Guaramiranga................................
Jaquaretama..................................
Solonápole.....................................
Santa Quitéria................................
Total....................................

Cr$
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
2.500.000

Nº 17

Nº 15

2.0.00 – Transferências
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
2)
Para
a
construção,
instalação,
ampliação
e equipamentos de campos de pouso, em
melhoramento etc., de campos de pouso, em
cooperação
com o D.N.E.R., outro órgão do Govêrno
cooperação com o D.N.E.R. etc.
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais:
06) Ceará.
08) Espírito Santo.
I – Eleve-se o quantitativo atribuído ao Ceará,
Inclua-se:
de Cr$ 1.662.500 para Cr$ 5.000.000.
II – Destaquem-se verbas para os seguintes
Cr$
campos de pouso:
Colatina – aumentando-se a dotação de... 500.000
Campos Sales......................................
Iracema.................................................
Araripe..................................................
Pereiro..................................................
Várzea Alegre.......................................
São Gonçalo do Amarante...................
Assaré...................................................
Total................................................
Nº 16

Cr$
400.000
300.000
300.000
300.000
500.000
300.000
300.000
2.400.000

Nº 18
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
08) Espírito Santo.
Inclua-se:
Cr$
Campo de aviação de Cachoeiro de
Itapemirim, para conclusão..................... 4.000.000

2.0.00 – Transferências
Nº 19
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2.0.00 Transferências
06) Ceará.
2.6.00 Transferências Diversas
Acrescente-se:
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
2)
Para
construção,
conclusão,
melhoramentos, ampliação e equipamentos de ampliação e equipamentos de campos de
campos de pouco, diretamente ou em cooperação pouso, em cooperação com o D.N.E.R., outro
do
Govêrno
Federal,
do
Escom o DNER, outro órgão do Govêrno órgão
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todo ou com as Prefeituras Municipais:
08) Espírito Santo.
Inclua-se:
Cr$
Campo de aviação de Itapemirim........... 4.000.000
Nº 20
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso, em
cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do Govêrno
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais
10) Goiás.
Acrescente-se:
Ampliação,
instalação
e
melhoramentos no Aeroporto de
Anápolis..............................................

Cr$
35.000.000

Esperantinópolis,
Guimarães,
Humberto
de
Campos,
Icatu,
Imperatriz, Ipixuna, Itapecuru-Mirim,
Loreto, Lagoa da Pedra, Matinha,
Magalhães de Almeida, Matões,
Montes Altos, Monção, Morros,
Mirador, Pedreiras, Penalva, PíndaroMirim, Passagem Franca, Pres. Dutra,
Paraibano, Pirapemas, Primeira Cruz,
Parnarama, Pastos Bons, Pori-Mirim,
Pôrto Franco, Rampa, Riachão, S.
Domingos do Maranhão, S. Raimundo
das Mangabeiras, São Francisco do
Maranhão, S. José dos Patos, Santa
Quitéria do Maranhão, S. Bernardo,
Santa Clara, S. Vicente Ferrer,
Turiaçu, Tutóia, Satubinha (Vitória do
Mearim), Victorino Freire, Vargem
Grande, Viana.......................................

Cr$

1.575.000

Nº 22

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
Nº 21
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
2.0.00 – Transferências
em cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do
2.6.00 – Transferências Diversas
Govêrno Federal, do Estado ou com as Prefeituras
2.6.05 – Diversos
Municipais:
2) Para construção, instalação, melhoramento,
13) Minas Gerais.
ampliação e equipamentos de campos de pouso, em
Inclua-se:
cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do Govêrno
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais:
Cr$
11) Maranhão:
Achuí, Alcântara, Alto Parnaíba, Arari, Balsas, Para ampliação, pavimentação do
Barão de Grajaú, Barreirinhas, Benedito Leite, Brejo, campo de pouso de Ubá..................... 10.000.000
Cajari, Cajapió, Cândido Mendes, Caxias, Carrapatal,
Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Cedro, Centro dos Pedrosas, Colinas, Duque Bacelar,
Sala das Comissões. – Taciano de Mello.
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Nº 23
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
em cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do
Govêrno Federal, do Estado ou com as Prefeituras
Municipais:
13) Minas Gerais.
Inclua-se:
São Tiago – e aumente-se o total da
verba para.............................................

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Milton Campos.

Acrescente-se:
15) Paraíba.
Campo de pouso em Itabaiana.............

Cr$
1.000.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 26
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso, em
cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do Govêrno
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais:
15) Paraíba
Inclua-se:

Nº 24
Para pavimentação da pista do
aeroporto de Campina Grande...........

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
Onde se lê:
14) Pará.
Altamira, Bujaú, Cachoeira do Arari,
Cametá, Capanema, Mocajuba, Irituia,
Vizeu.....................................................

Nº 27
Cr$
1.050.000

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6. 05 – Diversos
15) Paraíba.
Campo de Pouso de Lagoa Grande.....

Nº 25
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos

40.000.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.

Leia-se:
14) Pará.
Altamira, Bujaru, Cachoeira do Arari,
Cametá, Capanema, Mocajuba, Irituia,
Vizeu, Bragança, S. Domingos do
Capim, Soure, Balão e Tucuruí............

Cr$

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
3.000.000

Nº 28
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
em
cooperação
com
o
D.N.E.R.,
outro
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órgão do Govêrno Federal, do Estado ou com as
Prefeituras Municipais:
13) Minas Gerais.
Inclua-se:
Cr$
Patrocínio................................................ 3.000.000
Sala das Comissões. – Milton Campos.
Nº 29
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
em cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do
Govêrno Federal, do Estado ou com as Prefeituras
Municipais:
Inclua-se:
Cr$
Para campos de pouso em "Vertentes".... 200.000
Para campos de pouso em "Toritama"..... 200.000
Total............................................... 400.000

Nº 31
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso, em
cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do Govêrno
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais:
17) Pernambuco.
Inclua-se:
Palmares e aumente-se a verba de......

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Nº 32
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso, em
cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do Govêrno
Federal, do Estado ou com as Prefeituras Municipais:
17) Pernambuco.
Acrescente-se:

Sala das Comissões. – Jarbas Maranhão.
Nº 30
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos.
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
em cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do
Govêrno Federal, do Estado ou com as Prefeituras
Municipais:
17) Pernambuco.
Inclua-se:
Cr$
Para melhoramentos em campos de
pouso em "Gravatá" – "Vitória de Santo
Antão"....................................................... 400.000

Construção do campo de pouso do
Município de Una..................................

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Nº 33
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção etc. (idem).
18) Piauí.
Inclua-se:
Jaicós....................................................

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Mathias Olympio.
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Nº 34

24) Santa Catarina.
Acrescente-se:

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
em cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do
Govêrno Federal, do Estado ou com as Prefeituras
Municipais:
18) Piauí.
Acrescente-se:
Pôrto, Monte Alegre, Floriano, Canto do Buriti,
Gilbués, sendo Cr$ 300.000, para cada.

Cr$
Para prosseguimento da construção do
aeroporto de Campos Novos..................... 500.000
Nº 37
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
25) São Paulo.
Inclua-se:
São Sebastião da Grama e aumentese o total da verba de............................

Nº 35

Cr$
5.000.000

Divisão de Orçamento.
Sala das Comissões. – Padre Calazans.
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
Nº 38
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação, melhoramento,
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
ampliação e equipamentos de campos de pouso,
em cooperação com o D.N.E.R., outro órgão do Financiamento.
3.1.14 – Acordos.
Govêrno Federal, do Estado ou com as Prefeituras
21) Rio Grande do Norte.
Municipais:
Inclua-se:
24) Santa Catarina.
Acrescente-se:
Cr$
Para a construção de casas
Cr$
populares, em Parnamirim, junto à
Para auxílio da construção do aeroporto
Base de Natal, nos lotes doados pelo
municipal de Palmitos............................. 4.500.000 Estado do Rio Grande do Norte, em
convênio com a Fundação da Casa
Popular................................................ 20.000.000
Nº 36
Divisão de Orçamento.
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2)
Para
construção,
melhoramentos etc.

Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
Nº 39
instalação,

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
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Inclua-se:

Nº 43

Aeroportos
de
estâncias
hidrominerais......................................

Cr$
30.000.000

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

5) Diretamente, em convênio com o DNER
ou outro órgão do Govêrno Federal, ou em
colaboração com o Estado ou a Prefeitura a
4.0.00 – Investimentos
construção de pistas de terra, ampliação,
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras encascalhamento etc.
Inclua-se:
4) Prosseguimento das obras dos seguintes
hospitais da Aeronáutica:
Cr$
17) Pernambuco.
Fonte Boa.............................................. 3.500.000
Cr$
Hospital de Recife.
Sala das Comissões. – Vlvaldo Lima.
Aumente-se para................................ 15.000.000
Nº 44
Sala das Comissões. – Barros Carvalho.
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Nº 41
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
4.0.00 – Investimentos
05) Bahia.
4.1.00 – Obras
Inclua-se:
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Nº 40

Cr$
02) Alagoas.
Aumente-se a dotação destinada ao
Aeroporto de Palmares – Maceió –
para....................................................... 10.000.000
Sala das Comissões. – Rui Palmeira.
Nº 42

7) Para a ampliação do pátio de
estacionamento de aviões,
construção
do
acesso
rodoviário,
da
área
de
estacionamento da estação de
passageiros do Aeroporto de
Salvador – Bahia........................

Cr$

100.000.000

Nº 45
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
5) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
obras
04) Amazonas.
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou
Inclua-se:
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
com o Estado ou a Prefeitura a construção de pistas
Cr$
Humaitá................................................
2.000.000 de terra, ampliação, encascalhamento, estação de
passageiros e obras de acesso aos aeroportos nas
seguintes localidades:
Sala das Comissões. – Vivaldo Lima.
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06) Ceará.
Mantida a enumeração constante da Redação
Final da Câmara, eleve-se o quantitativo, nela
consignado, de Cr$ 4.000.000 para Cruzeiros
10.000.000.
Nº 46

obras

Campo de Aviação de Alegre................

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

Inclua-se:
1) Prosseguimento das obras dos seguintes
hospitais da Aeronáutica:
Fortaleza...............................................

Cr$
3.500.000

Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
com o Estado e a Prefeitura a construção de pistas
de terra, ampliação, encascalhamento, estação de
passageiros e obras de acesso aos aeroportos nas
seguintes localidades:
06) Ceará.
1) Camocim, Cariri, Crato, Iguatu,
Quixadá,
Senador
Pompeu,
Sobral, Viçosa do Ceará, Cedro,
Aurora e Trairi..............................

Cr$

15.000.000

2) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
com o Estado e a Prefeitura a ampliação de pistas e
sua pavimentação, construção de pátios, construção
de estações de passageiros e obras de acesso dos
seguintes aeroportos:
Cr$
Fortaleza............................................... 36.000.000
Sobral................................................... 10.000.000
Total.............................................. 46.000.000
Nº 47
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
7 )Em convênio com o DNER etc.
Inclua-se:
08) Espírito Santo.
Cr$
500.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.
Nº 48
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
5) Diretamente etc.
08) Espírito Santo.
Cachoeiro de Itapemirim.......................

Cr$
4.000.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.
Nº 49
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
10) Goiás.
7) Diretamente, em convênio com o DNER, ou
outro órgão do Govêrno Federal etc.
Onde se lê:
Anápolis..............................................

Cr$
10.000.000

Leia-se:
Anápolis..............................................

Cr$
40.000.000

Sala das Comissões. – Pedro Ludovico.
Nº 50
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Em convênio com o DNER.
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10) Goiás.
Inclua-se:

Sala das Comissões. – Taciano de Mello.

1.6.00 – Encargos Diversos
Onde se lê: – Cr$ 453.100.
Leia-se: – Cr$ 407.790.
3.1.00 – Serviços em Regime Especial
Onde se lê: – Cr$ 522.063.000.
Leia-se: – Cr$ 469.874.700.
4.1.00 – Obras
Onde se lê: – 1.021.450.000.
Leia-se: – Cr$ 919.305.000.
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Onde se lê: – Cr$ 627.000.000.
Leia-se: – Cr$ 564.300.000.
2) Acrescente-se:
Consignação:
2.6.00 – Transferências Diversas
Subconsignação:
2.6.05 – Diversos
3)
Para
a
reforma,
ampliação,
aperfeiçoamento,
modernização,
construção,
instalação e equipamento de uma rêde nacional
de
aeroportos
de
primeira
classe,
aptos
para atenderem ao advenho da era do jato, em
Brasília e outras capitais – Cr$ 402.840.300.
Sala das Comissões. – Coimbra Bueno.

Nº 52

Nº 54

Cr$
Aeroporto de Pires do Rio, para
pavimentação ...................................... 10.000.000
Sala das Comissões. – Taciano de Mello.
Nº 51
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4,1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
7) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
com o Estado, a ampliação e pavimentação de pistas
etc.
Acrescente-se:
Anápolis .............................................

Cr$
30.000.000

4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
5) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
obras
10) Goiás.
5) Diretamente, em convênio com o DNER
Acrescente-se:
etc.
Caldas Novas – Mateira – Cidade do Canal de
26 ......................................................................
São Simão – Veadeiros – Palmeiras.
Acrescente-se:
Nº 53
Jataí ...................................................
Rio Verde ...........................................
Mateira ...............................................
Total .......................................

Cr$
5.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000

1) Reduzam-se em 10% (dez por cento) cada
uma das seguintes consignações:
1.3.00
–
Material
de
Consumo
e
Transformação
Onde se lê: – Cr$ 1.061.000.
Nº 55
Leia-se: – Cr$ 945.900.
1.4.00 – Material Permanente
4.0.00 – Investimentos
Onde se lê: – Cr$ 169.550.
4.1.00 – Obras
Leia-se: – Cr$ 152.595.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
1.5.00 – Serviços de Terceiros
obras
Onde se lê: – Cr$ 174.220.
Leia-se: – Cr$ 156.798.
8) Diretamente, em convênio etc.

– 772 –
Inclua-se:
Cr$
Caxias (Maranhão) ................................ 5.000.000
Sala das Comissões. – Eugênio de Barros.
Nº 56

obras

12) Mato Grosso.
Acrescente-se:
Aeroporto de Três Lagoas ...................

Cr$
1.000.000

Sala das Comissões. – Filinto Müller.
Nº 58

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

6) Diretamente, em convênio com o DNER
ou outro órgão do Govêrno Federal ou em
colaboração com o Estado e a Prefeitura a
construção de pistas de terra, ampliação,
encascalhamento, estação de passageiros e obras
de acesso aos aeroportos, nas seguintes
localidades:
11) Maranhão.

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Para as obras de conclusão do
Aeroporto
Santos
Dumont,
de
Uberaba (Minas Gerais) ...................... 20.000.000
Sala das Comissões. – Benedicto Valladares.
Nº 59

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Barra do corda, Buriti, Carutapera,
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Chapadinha, Codó, Coelho Neto,
13) Minas Gerais.
Coroatá, Cururupu, São Bento ............ 3.300.000
2) Para prosseguimento e conclusão das
obras de ampliação da Escola Preparatória de
7) Diretamente, em convênio com o
Cadetes do Ar, de Barbacena – Cruzeiros 5.000.000.
DNER ou outro órgão do Govêrno Federal,
ou colaboração com o Estado, a ampliação e
Cr$
pavimentação de pistas, pátios, construção de Aumente-se ......................................... 10.000.000
estação de passageiros e obras de acesso dos
seguintes aeroportos:
Nº 60
Cr$

Cr$
Carolina ............................................... 10.000.000

obras
etc.

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Sala das Comissões. – Sebastião Archer.
6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou
outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração
Nº 57
com o Estado, a ampliação e pavimentação de
pistas, pátios, construção de estação de passageiros
4.0.00 – Investimentos
e obras de acesso dos seguintes aeroportos:
4.1.00 – Obras
13) Minas Gerais.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Onde se lê:
6) Diretamente, em convênio com o DNER

Araxá ....................................................

Cr$
5.000.000
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Leia-se:
Cr$
Araxá ................................................... 10.000.000
Sala das Comissões. – Milton Campos.
Nº 61
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
Aumente-se para .................................

Cr$
5.000.000

Justificativa
Trata-se de aeroporto que atende tráfego
interno.
A obra é inadiável e a verba insuficiente. –
Milton Campos.
Nº 62
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Destaque-se para:
Cr$
Aeroporto de Uberaba – Minas
Gerais – Pavimentação do pátio de
estacionamento, pista de rolamento e
auxílios visuais ao vôo ......................... 20.000.000

obras

Leia-se:
14) Pará.
Alenquer Almerim, Faro, Itaituba,
Juruti,
Monte
Alegre,
Óbidos,
Oriximiná,
Prainha,
Santarém,
Bragança, Salinópolis, Ponte de pedra . 5.000.000
Nº 65

obras

Iguatu ...................................................

Nº 64
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras

Cr$
5.000.000

Cr$
2.000.000

Diga-se:
Iguatu ...................................................

5.000.000

Sala das Comissões. – Lobão da Silveira.
Nº 66

obras

Hospital de Belém ...............................

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

6) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal, para ampliação e
pavimentação de pistas etc.
Onde se diz:

4.0.00 – Investimentos
4,1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Item 4.
Inclua-se:

Onde se lê:
14) Pará.

Cr$
Alenquer, Almerim, Faro, Itaituba,
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná,
Prainha, Santarém ................................. 3.000.000

Nº 63

obras.

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

6)
Diretamente,
(pavimentação).
Inclua-se:

em

convênio

etc.

Cr$
Obras de acesso ao Aeroporto de
Pôrto Alegre no Rio Grande do Sul ..... 15.000.000
Sala das Comissões – João Arruda.
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Nº 67

Nº 71

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

4,0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
obras.
16) Paraná.
16) Paraná.
Discrimine-se:
Discrimine-se:
Dotação de Cr$ 15.000.000 para as obras de
Dotação de Cr$ 16.000.000 para o pavimentação da pista do Aeroporto Internacional de
prosseguimento das obras de pavimentação do Foz do Iguaçu, conforme exposição de motivos que
Aeroporto da cidade de Maringá.
passamos a fazer.
Nº 68

Nº 72

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
7) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
Inclua-se:
Aeroporto de Santo Antônio do
Barração ............................................

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Gaspar velloso.

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
16) Paraná.
Discrimine-se:
Dotação de Cr$ 15.000.000 para as obras de
pavimentação da pista do Aeroporto de Ponta
Grossa, conforme exposição de motivos que
passamos a fazer.
Nº 73

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.0.00 – Investimentos
16) Paraná.
4.1.00 – Obras
Discrimine-se:
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Dotação de Cr$ 15.000.000 para o início de
obras
7) Diretamente, em convênio com o DNER etc. pavimentação da pista de pouso do Aeroporto de
Jacarèzinho, conforme exposição de motivos que
Inclua-se:
passamos a fazer.
Cr$
Aeroporto de Paranavaí ...................... 15.000.000
Nº 74
Nº 70
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.00 – Obras
Inclua-se:
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
Cr$
16) Paraná.
Para construção de 21 (vinte e um)
Discrimine-se:
para
oficias
da
Dotação de Cr$ 15.000.000 para o início de apartamentos
pavimentação, da pista do Aeroporto de Paranavaí, Guarnição Aeronáutica de Recife ........ 17.000.000
conforme exposição de motivos que passamos a
Sala das Comissões. – Barros Carvalho.
fazer.
Nº 69
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Nº 75
4.0.00 – Investimentos
4.1, 00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Aumente-se as dotações:

Dê-se a seguinte redação:
Parnaíba (PI) ......................................
Teresina (PI) ......................................
Total ..............................................

Cr$
1) Parnaíba ........................................ 20.000.000
2) Teresina ........................................ 40.000.000
Total............................................... 60.000.000

Nº 78

Justificação

Nº 79

Cr$
15.000.000
35.000.000
50.000.000

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Nº 76
Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal ou em colaboração
4.0.00 – Investimentos
com o Estado ou a Prefeitura, a construção de pistas
4 1.00 – Obras
de terra, ampliação, encascalhamento, estação de
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras passageiros e obras de acesso aos aeroportos, nas
Diretamente ou em convênio.
seguintes localidades:
18) Piauí.
18) Piauí.
Aumente-se a dotação:
De Cr$ 3.000.000 – para Cruzeiros
Cr$
15.500.000.
Aumente-se a dotação para ................. 5.000.000

São 33 localidades que receberão a quantia
Despesas de Capital.
global de Cr$ 3.000.000, insuficiente para atender o
4.0.00 – Investimentos
que se propõe. Daí a razão da emenda aumentando
4.1.00 – Obras
para Cr$ 15.500.000.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Sala das Comissões. – Mathias Olympio. – obras
Leônidas Mello. – Joaquim Parente.
Para prosseguimento e conclusão de
obras diretamente ou em convênio com o DNER
Nº 77
ou outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração
com o Estado, para ampliação e pavimentação de
4.0.00 – Investimentos
pistas, pátios, construção de estação de passageiros
4.1.00 – Obras
e obras de acesso dos seguintes aeroportos:
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão.de obras
Onde se diz:
Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Governo Federal ou em colaboração
Cr$
com o Estado a ampliação e a pavimentação de Mossoró .............................................. 10.000.000
pistas, pátios, construção de estação de passageiros
e obras de acesso dos seguintes aeroportos:
Diga-se:
Acrescente-se:
Mossoró .............................................. 20.000.000
Cr$
Floriano (PI) ......................................... 5.000.000
Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
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Nº 80

Nº 83

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
obras
Inclua-se:
7) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
Diretamente, em convênio com o DNER, ou
Acrescente-se:
outro órgão do Govêrno Federal, ou em colaboração
com o Estado, a ampliação e pavimentação de
Cr$
pistas, pátios, construção de estação de passageiros
Iraí (R. G do Sul) ...............................
10.000.000 e obras de acesso dos seguintes aeroportos:
25) São Paulo.
Sala das Comissões. – Daniel Krieger.
Cr$
Araçatuba,
Bauru,
Campinas,
Nº 81
Presidente Prudente, Ribeirão Prêto,
Tupã, São José do Rio Preto, Marília,
4.0.00 – Investimentos
Lins .................................................... 150.000.000
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
Nº 84
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal, com o Estado ou a
4.0.00 – Investimentos
Prefeitura, a construção de pistas de terras etc.
4.1.00 – Obras
25) Rondônia.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Inclua-se:
Diretamente, em convênio com o DNER, ou
outro órgão do Govêrno Federal, ou em colaboração
Cr$
com o Estado ou a Prefeitura, a construção de pistas
Construção do campo de pouso em
de terra, ampliação, encascalhamento, estação de
pedras Negras (alto Guaporé) ...........
2.000.000 Passageiros e obras de acesso aos aeroportos, na
Pavimentação da pista do Aeroporto
seguinte localidade:
de Pôrto Velho ...................................
3.000.000
25) São Paulo.
Inclua-se:
Total ........................................
5.000.000
Nº 82

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

Campo de Aviação em Cruzeiro –
S.Paulo .................................................

Cr$
2.500.000

Sala das Comissões. – Lino de Mattos.
Nº 85

Destaque-se:
24) Santa Catarina.
Cr$

1) Capinzal, p/ construção, início do
campo de pouso de Capinzal,
conforme projeto aprovado pelo
serviço de engenharia do M. A ....... 2.000.000

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Diretamente, em convênio com o DNER, ou
outro órgão do Govêrno Federal, ou em colaboração
com o Estado ou a Prefeitura etc.
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25) São Paulo.
Acrescente-se:

26) Sergipe.
Inclua-se:

S.Sebastião do Grama ......................

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Padre Calazans.

Obras e vias de acesso de Itabaiana
(Sergipe) ao campo de pouso em
convenio com a prefeitura ...................

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
25) São Paulo.
Inclua-se:
Cr$

Para asfaltamento do campo de pouso
de S. José dos Campos, Estado de
S.Paulo ................................................ 20.000.000
N.° 87
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

Nº 89

obras

Nº 90
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades.
Inclua-se:

50.000.000

4.0.00 – Investimentos
4.1,00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras

Inclua-se:

Sala das Comissões. – Jorge Maynard.

Cr$

Nº 88

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

Cr$
Ampliação da Estação de Passageiros
do
Aeroporto
de
Aracaju,
pavimentação
do
pátio
de
estacionamento
de
veículos
e
ampliação do pátio de manobra de
aviões .................................................. 10.000.000

1) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
Inclua-se:

Para conclusão das obras da
Estação
do
Aeroporto
de
Congonhas, São Paulo, Capital ........

3.000.000

Sala das Comissões. – Lourival Fontes.

Nº 86

obras

Cr$

Cr$
"Revista de Aeronáutica" – Rio de
Janeiro ................................................... 1.000.000

1 – Prédios
6)
Diretamente,
em
convênio
com
o DNER ou outro órgão do Govêrno Federal ou
em colaboração com o Estado ou a Prefeitura, a
construção de pistas de terra, ampliação,
encascalhamento, estação de passageiros, obras de
acesso ao aeroporto, nas seguintes localidades:
etc.

Sala das Comissões. – Gaspar Velloso.
Nº 91
2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
Para construção, instalação, melhoramentos
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13) Minas Gerais.
Acrescente-se:
Para a conclusão das obras do campo
de pouso de Alfenas ............................

14) Pará.
Cr$
4.000.000

Sala das Comissões. – Lima Guimarães.

Para restauração e ampliação do
campo de pouso de Curupá ...............
Para restauração e ampliação da
campo de pouso de Oriximiná ...........
Total ........................................

Cr$
2.000.000
2.000.000
4.000.000

Nº 92

Nº 95

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Estado, etc.
13) Minas Gerais.

2.0.00 – Transferências
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
2) Para construção, instalação etc.
06) Ceará.
Acrescente-se:
Para construção de campos de pouso nas
seguintes localidades:

Para pavimentação do campo de
pouso de Januária ...............................

Cr$
6.000.000

Nº 93
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
5) Diretamente, ou em convênio etc.
Inclua-se:
Cr$
Para a ampliação do pátio de
estacionamento
de
aviões,
construção do acesso rodoviário,
da área de estacionamento de
estação de passageiros do Aeroporto
de Salvador e prolongamento da
pista 10-28, a verba de ...................... 100.000.000
Sala das Comissões. – Reginaldo Fernandes.
Nº 94
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios

Massapé ...............................................
Itapagé .................................................
Santana do Acaraú ..............................
Total .............................................

Cr$
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000

Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
Nº 96

obras

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

6) Diretamente, em convênio com o DNER ou
outro órgão do Govêrno Federal; ou colaboração
com o Estado, a ampliação e pavimentação de
pistas, pátios, construção de estação de
passageiros, e obras de acesso dos seguintes
aeroportos:
Inclua-se:
Patos (Paraíba) ..................................

Cr$
10.000.000

Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
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Nº 97

Nº 100 (CF)

4.0.00 – Investimentos
1.0.00 – Custeio
4.1.00 – Obras
1.3.00 – Material de Consumo e de
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras Transformação
5) Diretamente, em convênio com o DNER ou
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes
outro órgão do Govêrno Federal, ou em colaboração
com o Estado ou a Prefeitura a construção de pistas
Cr$
de terra, ampliação, encascalhamento, estação de Aumente se para .............................
640.000.000
passageiros e obras de acesso aos aeroportos, nas
seguintes localidades:
Nº 101 (CF)
15) Paraíba.
Onde se lê:
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Cr$
Transformação
Brejo das Freiras, Cajazeiras, Catolé do
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas,
Rocha, Patos ......................................... 2.200.000 de viaturas e de aparelhos
Leia-se:
Cr$
Brejo das Freiras, Cajazeiras, Catolé
do Rocha e Itabaiana .......................... 15.000.000
Sala das Comissões. – Ruy Carneiro.
Nº 98
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc.
Onde se lê:
Cr$
Brasília ................................................. 20.000.000
Leia-se:
Cr$
Brasília ................................................. 60.000.000
Sala das Comissões. – Victorino Freire.
Nº 99 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.08 – Salários de Tarefeiros
Cr$
Aumente-se para ............................... 265.000.000

Aumente-se para .............................

Cr$
168.000.000

Nº 102 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.03 – Gêneros de alimentação e de dieta;
artigos para fumantes
Aumente-se para .............................

Cr$
30.000.000

Nº 103 (CF)
1,0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.10
–
Matérias-primas,
produtos
manufaturados ou semi-manufaturados, destinados
a qualquer transformação
Aumente-se para .............................

Cr$
320.000.000

Nº 104 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Transformação
1.3.15 – Suprimento de materiais para
aeronaves, seus motores e acessórios
Cr$ 300,000.000.
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Nº 105
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.14 – Outros Serviços Contratuais
Aumente-se para – Cruzeiros 50.000.000 e
substitua-se a redação para:
Despesas com a manutenção e conservação
de pátios de estacionamento, estações de
passageiros, e demais dependências e instalações
dos Aeroportos Comerciais em tráfego em todo o
território nacional, mediante convênio ou contrato
com os Governos Estaduais, Prefeituras, Emprêsas
de Transportes Aéreos ou Emprêsas correlatas.
Nº 106 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.15 – Serviços de manutenção
aeronaves, seus motores e acessórios
Cr$ 50.000.000.

de

Nº 107 (CF)
1.0.00 – Custeio
1:6.00 – Encargos Diversos
1.6.19 – Despesas gerais com a Defesa
Nacional
5) Despesas de qualquer natureza e
proveniência com o funcionamento do Centro
Técnico de Aeronáutica, inclusive remuneração de
técnicos e professôres nacionais e estrangeiros.
Cr$
Aumente-se para ............................... 210.000.000

Cr$
Estações de Passageiros dos
Aeroportos
Internacionais,
Aduaneiros e Nacionais que
possuam pistas de pouso
pavimentadas em asfalto ou
concreto de cimento, inclusive
suas
dependências,
e
instalações a cargo da Diretoria
de Aeronáutica Civil ................... 60.000.000
Nº 109 (CF)
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.25 – Despesas com a manutenção de
aeronaves
Cr$ 100.000.000.
Nº 110 (CF)
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
Escola
de
Aperfeiçoamento
e
Preparação da Aeronáutica Civil
(EAPAC) ...............................................

Cr$
1.800.000

PARECER
Nº 772, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 122, de 1959, da Câmara
Federal, (nº 251-B, de 1959, na Câmara)
Nº 108 (CF)
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especial de
1.0.00 – Custeio
Cr$ 500.000,00, como auxílio ao Diretório
1.8.00 – Encargos Diversos
1.8.19 – Despesas gerais com a Defesa Central dos Estudantes de Veterinária do Brasil.
Nacional
Relator: Sr. Paulo Fernandes.
Inclua-se:
O presente projeto autoriza a abertura,
pelo
Ministério
da
Agricultura,
de
um
9) Despesas de qualquer natureza e
crédito especial de Cr$ 500.000,00 para auxílio
provenientes
de
operação,
ao
Diretório
Central
dos
Estudantes
de
manutenção e funcionamento das
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Veterinária do Brasil com as despesas de realização
do IV Congresso Brasileiro dos Estudantes de
Veterinária do Brasil, a exemplo do que foi concedido
ao Diretório dos Estudantes de Agronomia.
O Diretório fica obrigado a publicar em volume,
tipo gràficamente impresso, os anais dêsse conclave.
Somos pela aprovação do projeto por ser de
justiça.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1959. – Gaspar Venoso, Presidente. – Paulo
Fernandes, Relator. – Victorino Freire. – Fernando
Corrêa. – Irineu Bornhausen. – Ary Vianna. –
Taciano de Mello. – Saulo Ramos. – Fausto Cabral –
Barros de Carvalho. – Daniel Krieger Zacharias de
Assumpção. – Lima Guimarães.
PARECER
Nº 773, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei nº 111, de 1959, da Câmara Federal, (nº 448-B,
de 1959, na Câmara) que determina a transferência
de verbas no orçamento vigente.
Relator: Sr. Paulo Fernandes.
O presente projeto, oriundo da Câmara
Federal, visa retificar uma classificação de verbas,
atribuídas à Escola Agrotécnica Diaulas Abreu e
transferidas, por inadvertência, no orçamento
vigente, da rubrica "Desenvolvimento de Produção"
ou seja, da Verba 3.1.03, para "Outros Serviços
Contratuais", ou seja para a Verba 1.0.00, na
consignação 1.5.14.
Com isto alterou-se profundamente o regime
de trabalho da Escola, um dos mais importantes
centros do ensino agrotécnico do País, criando
sérios embaraços ao prosseguimento de obras já
encetadas.
Somos, portanto, pela aprovação do projeto.
Sala
das
Comissões,
em
19
de
novembro
de
1959.
–
Gaspar
Venoso,
Presidente.
–
Paulo
Fernandes,

Relator. – Lima Guimarães. – Zacharias de
Assumpção. – Saulo mos. – Fernando Corrêa. –
Daniel Krieger. – Fausto Cabral. Barros Carvalho. –
Taciano de Mello.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 27, DE 1959
Suspendeu execução parcial do Decreto nº
39.515, de 8 de julho de 1958.
Art. 1º Fica suspensa a execução do art. 1º do
Decreto nº 39.515, de 6 de julho de 1958, por ter
sido julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, em decisão definitiva de 4 de setembro de
1957.
Sala das Comissões em 11 de novembro de
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator, – Menezes Pimentel. – Attílio
Vivacqua, pela conclusão, uma vez que entendo
caber ao Senado examinar a conveniência da
suspensão de lei declarada inconstitucional pela
Suprema Côrte, conforme interpretação que já
expendemos, do art. 64 da Constituição Federal,
com apoio em autorizados juristas. – Jefferson de
Aguiar. – João Villasbôas.
PARECER
Nº 774, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei nº 53, de 1959, da Câmara Federal, (nº 2.048-B,
na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério de Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 3.000.000,00 para custear as
despesas de reedição das obras do Cônego Caetano
Fernandes Pinheiro.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O projeto em questão autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00
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(três milhões de cruzeiros) para custear as despesas
de reedição das obras do Cônego Joaquim Caetano
Fernandes Pinheiro.
Esse historiógrafo e critico literário carioca,
falecido em 1878, deixou obras de tomo,
inteiramente esgotadas, cuja reedição pelo Poder
Público, já vem sendo há muito, pedida por
especialistas, estudantes e pelo público em geral.
A verba correrá à conta do Ministério de
Educação.. e Cultura, a exemplo do que vem sendo
feito para outros autores brasileiros clássicos e
modernos, como Tomás António Gonzaga, Martins
Pena, Farias Brito etc.
Somos, portanto, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões,em 29 de setembro de
1959. – Gaspar Venoso, Presidente. – Daniel
Krieger, Relator. – Ruy Carneiro. – racismo de Mello;
Mem de Sá. – Ary Vianna. – Fernandes Távora. –
Padre Calazans. – Francisco Gallotti, – Caiado de
Castro. – Fernando Corrêa.
PARECER
Nº 775, DE 1959

pública permanente fora do País. Esse artigo
prescreve:
"Serão
exigidas
ùnicamente
para
naturalização das estrangeiras, casadas há mais de
cinco anos, com diplomatas brasileiros em
atividades, as condições estatuídas nas alíneas III e
VII do art. 8º, devendo o pedido de naturalização ser
instruído com a prova do casamento devidamente
autorizado pelo Govêrno brasileiro, se assim era
necessário ao tempo de ser contraído o matrimônio".
Reportando-nos aos fundamentos do brilhante
parecer emitido naquela Comissão, opinamos pela
constitucionalidade do projeto e recomendamos a.
sua aprovação.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Attílio
Vivacqua, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Milton
Campos. – Lima Guimarães. – Ruy Carneiro. – João
Villasbôas.
PARECER
Nº 778, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1959, que
dispõe sôbre naturalização de estrangeira casada
com brasileiro que exerça função permanente no
exterior.

Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 130.55, (na Câmara, nº
138-B, de 1955), que dispõe sôbre a extinção da
Comissão Especial da Faixa de Fronteiras e
transferências dos encargos e dotações da mesma
Comissão.

Relator Sr. Attílio Vivacqua.
1 – O presente projeto, oriundo de iniciativa do
nobre Deputado José Alves, é o substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, elaborado pelo eminente relator da
matéria, o consagrado jurista Doutor Prado Kelly.
A proposição manda aplicar o disposto no art. 11
da Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949, à
naturalização de estrangeira casada há mais de cinco
anos com brasileiro que estiver exercendo função

Relator: Sr. Caiado de Castro.
Esta Comissão já se pronunciou sôbre o
presente projeto, através dos Pareceres ns.
80, de 1958, e 142, de 1957. O primeiro foi favorável
à proposição e o segundo, contrário às duas
emendas apresentadas, respectivamente, pela
ilustrada Co. missão de Finanças e em Plenário,
pelo
atual
Relator.
Após
aprovação
dos
Requerimentos ns. 133, de 1957, de. adiamento da
votação da matéria, e 175, do mesmo ano, solici-
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tando audiência da Comissão de Relações
Exteriores, esta se manifestou favoràvelmente ao
projeto e às emendas.
Longo tempo decorreu, todavia, entre as
primeiras manifestações dêste órgão técnico e a
inclusão do projeto em Ordem do Dia. Por esse,
motivo, foi aprovado o Requerimento nº 235, de
1959, do eminente Senador Lameira Bittencourt,
Líder da Maioria, no sentido de ser novamente
ouvida esta Comissão, competente para opinar no
mérito. Nela foi solicitado o parecer do Conselho de
Segurança Nacional, cujo pronunciamento está
anexado ao processo.
Julgamos de bom aviso a providência. O
Conselho de Segurança Nacional preferiu ouvir a
própria Comissão Especial da Faixa de Fronteiras,
órgão auxiliar no seu organograma, fazendo suas as
Informações fornecidas.
Após historiar a contribuição por ela prestada,
evitando medidas danosas aos interêsses da União,
mormente no que tange às zonas imprescindíveis à
defesa nacional, a Comissão assinala, em seu
pronunciamento, a adoção de medidas posteriores,
revigoradas da sua existência. Refere, mesmo, que a
Lei nº 2.597, de 12.9.1955, entrada em vigor quando
já tramitava o Presente projeto; ratificou as
atribuições do órgão, dando-lhe a incumbência de
órgão auxiliar do Conselho de _Segurança. Além
disso, ainda recentemente o Poder Executivo enviou
ao Congresso, com a Mensagem nº 235, de 15-61959, projeto de lei que mantém as atribuições da
Comissão. Esse fato comprova que o Poder
Executivo, encarado na impossibilidade de seus
eventuais ocupantes, reformou a orientação anterior.
Decidiu revigorar a Comissão Especial da Faixa de
Fronteiras, entendendo útil o seu funcionamento.
Não é outro o nosso ponto de vista,
razão por que opinamos pela rejeição do projeto em
exame. Transcorrido tanto tempo de sua apre-

sentação, verifica-se a sua inoportunidade presente,
tendo em conta a nova soma de encargos que lhe
são deferidos. No âmbito de sua competência, pode
a Comissão, realmente, prestar valiosos serviços à.
segurança do País e à ordem pública, realizando
tarefa subsidiária do Conselho de Segurança
Nacional.
São êstes os óbvios motivos que recomendam
a rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1959. Jefferson de Aguiar, Presidente. – Caiado de
Castro, Relator. – Fernando Corrêa. – Taciano de
Mello. – Zacharias de Assumpção. – Pedro Ludovico.
PARECER
Nº 777, DE 1959
Da Comissão de Constituição c Justiça, sôbre
o Projeto de Lei nº 71, de 1954, que dispõe sôbre o
Plano de Valorização Econômica do Vale do São
Mateus, no Estado do Espírito Santo.
Relator: Sr. Lima Guimarães.
O presente projeto, de autoria do nobre Senador
Attílio Vivacqua, propõe um plano de valorização
econômica do Vale do São Mateus, no Estado do
Espírito Santo. Examinado nesta Comissão foi julgado
inconstitucional, por ter parecido ao nobre Relator,
Senador
Benedicto
Valladares,
eivado
de
inconstitucionalidade ao estabelecer, no seu art. 4º, a
abertura de um crédito especial de Cr$ 50.00(1.000,00,
para atender às despesas da Comissão encarregada
da execução do aludido plano.
No Plenário, o nobre Senador Ary Vianna
ofereceu emenda substitutiva do aludido art. 4º.
Tornou o projeto à Comissão, que manteve a
rejeição. Voltando à Ordem do Dia, o nobre Senador
Lameira Bittencourt requereu voltas-se o projeto a
esta Comissão, a fim de que se estudasse a possibi-
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lidade de uma emenda supressiva do art. 4º e, com
êste, a remoção de inconstitucionalidade.
Na Comissão, o ilustre Senador Jefferson de
Aguiar ofereceu emenda contrariando o pensamento
do nobre relator, que opinou pela constitucionalidade
do projeto, desde que aprovado fôsse o destaque do
art. 4º para sua rejeição.
De fato, se a Constituição Federal veda ao
Senado a iniciativa de leis sôbre matéria financeira (art.
67), a nova redação da emenda desaponta o preceito,
remetendo a iniciativa do financiamento do Plano de
Valorização à competência exclusiva do Presidente da
Re-pública e da Câmara dos Deputados, como
preceitua o art. 87, XVI, da Carta Magna.
O Plano é de Valorização Econômica e não há
como fugir às consignações de verbas a serem
distribuídas, a critério do Poder Executivo, dentro de
dotações orçamentárias especificamente destinadas
aos fins colimados no projeto.
De outra forma, o Plano ficaria inexeqüível, o
projeto sem finalidade.
De outro lado, o destaque para rejeição; é de
ser apresentado na ocasião regimental oportuna, isto
é, nos trabalhos de Plenário, ao ensejo da discussão
própria.
Somos, portanto, pela aprovação do projeto
com a seguinte:
EMENDA
(1-CCJ)
Substitua-se o art. 4º pelo seguinte:
Art. 4º As despesas decorrentes da execução
desta lei serão atendidas pelas dotações
orçamentárias do Ministério de Viação e Obras
Públicas, especificamente destinadas à valorização
do Vale do São Mateus.
Sala das Comissões, em 18 de novembro
de 1959. – Lourival Fontes, Presidente. –
Lima
Guimarães,
Relator.
–
Ruy
Carneiro. – Jefferson de Aguiar, pela conclu-

são e nos termos da emenda apresentada, de minha
autoria, afinal adotada pela Comissão. – João
Villasbôas. – Milton Campos.
Voto em separado: Senador
Benedicto Valladares
O Projeto de Lei do Senado nº 71, de 1954,
dispõe sôbre o Plano de Valorização Econômica do
Vale de São Mateus.
A Comissão de Justiça opinou pela sua
inconstitucionalidade por isso que, de iniciativa do
Senado, sôbre no art. 4º o crédito de Cruzeiros
50.000.000,00 para as despesas com sua execução.
Para
escoimar
a
proposição
da
inconstitucionalidade, propôs o Senador Ary Vianna
a substituição do art. 4º por outro nos seguintes
termos:
"Art. 4º As despesas decorrentes da execução
desta lei serão atendidas por verba conseguida
anualmente no Orçamento da União, ou mediante a.
abertura de créditos especiais".
Mas, ainda assim, a Comissão manteve o seu
parecer pela inconstitucionalidade, porquanto
determinar inclusão de despesas no Orçamento é ter
a iniciativa da criação de despesa.
A
vista
disto,
o
ilustre
Senador
Lameira Bittencourt apresentou em Plenário
requerimento no sentido de voltar o projeto à
Comissão de Justiça para que ela examinasse a
possibilidade de uma emenda supressiva. do art. 4º
do projeto, a fim de sanar o vicio de
inconstitucionalidade.
A supressão proposta torna o projeto
inexeqüível, porque priva o Executivo dos meios
financeiros para sua execução.
Mas, nem por isto nos parece não
possa o projeto, com a supressão do art. 4º, ser
aprovado e adquirir fôrça de lei. Apenas a sua
execução fica procrastinada para quando, mediante
iniciativa da Câmara competente, forem votados
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os meios necessários à exeqüibilidade da lei.
Não há vicio jurídico em se aprovar uma lei e
deixar a execução dela dependente da votação
regular de outra medida legislativa que consigne
recursos necessários a essa execução.
Somos pela constitucionalidade do projeto,
desde que se aprove o destaque do art. 4º para ser
rejeitado.
Sala das Comissões, em 2 de setembro de
1959. – Benedicto Valladares, Relator.
PARECER
Nº 778, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei nº 350-B, de 1959, da Câmara Federal, que
estima a Receita e fixa a Despesa da Unido, para o
exercício financeiro de 1960 – Subanexo 4.13 –
Ministério da Educação e Cultura.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
(Será publicado em Suplemento)
PARECER
Nº 779, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 1959, que estima a Receita
e fixa a Despesa da Unido para o exercício financeiro
de 1980 – Subanexo 4.19 – Ministério da Saúde.
Relator : Sr. Fausto Cabral.
(Será publicado em Suplemento)
PARECERES
NS. 780, 781 E 782, DE 1959
Nº 780, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959, que
dispõe sôbre as pensões militares.
Relator : Sr. Jefferson de Aguiar.

Examinando
o
projeto,
que
dispõe
sôbre as pensões militares, opinei pela aprovação do
projeto, como redigido, rejeitando-se as emendas,
que viriam a constituir proposição autônoma.
Contra as conclusões do Relator, insurgiu-se o
Senador João Villasbôas, que pediu vista e
apresentou
voto
em
separado,
concluindo
pela aprovação das emendas de autoria do Senador
Menezes Pimentel e das três outras, que apresentou
naquela oportunidade regimental.
Na última reunião da Comissão de
Constituição e Justiça, S. Exa. apresentou a quarta
emenda, assegurando o dôbro da pensão aos
beneficiários do contribuinte, que falecer por
ferimento recebido, de acidente ocorrido, ou moléstia
adquirida em. operações de guerra, na defesa ou na
manutenção da ordem interna, invocando o
preceituado nos arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 8.794,
de 23 de janeiro de 1946. As Emendas ns. 18 e 17
de
autoria
do
Senador
João
Villasbôas
correspondem às Emendas 3 e 7, do Senador
Menezes Pimentel. Enquanto o Senador João
Villasbôas propõe a supressão do art. 28, o Senador
Menezes Pimentel apresenta emenda aditiva, com a
inclusão da seguinte expressão "... ficando
assegurado o direito à percepção das pensões
já concedidas às viúvas e filhas casadas"
(Emenda nº 15).
Por conseguinte, as Emendas ns. 16 e 17 do
Senador João Villasbôas devem ser consideradas
prejudicadas.
Dispõe o Regimento Interno que a
apresentação de emenda, na Comissão, se restringe
à matéria da sua competência (art. 126),
obedecendo se ao disposto no art. 228 (art. 127).
A competência da Comissão de Constituição e
Justiça
circunscreve-se,
in
casu,
à
constitucionalidade e juridicidade (Regimento, art.
85, c), em decorrência de requerimento aprovado
pelo Plenário (art. 85, II, e nº 1).
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O projeto foi distribuído às Comissões de
Segurança Nacional e de Finanças, que opinarão
sôbre o mérito da proposição (Regimento, art. 93 e
97).
Prescreve o art. 101 do Regimento:
"Cada
Comissão
limitará
o
seu
pronunciamento e as suas emendas à parte inerente
à sua competência"...
Assim, reformando parcialmente o parecer
anterior, que ratifico, opino pela constitucionalidade e
juridicidade das emendas apresentadas pelos
Senadores Menezes Pimentel, Milton Campos, e
João Villasbôas, salvo as de ns. 1 e 2 (voto em
separado), que estão prejudicadas, conforme foi
exposto e demonstrado.
As Comissões de Segurança Nacional e
Finanças opinarão sôbre o mérito do projeto e
emendas.
Sala das Comissões, em 18 de setembro de
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. –
Jefferson de Aguiar, Relator. – João Villasbôas. –
Ruy Carneiro. – Menezes Pimentel. – Argemiro de
Figueiredo. – Milton Campos. – Attílio Vivacqua.

ficiários ou herdeiros e, ao mesmo tempo, impedir
que os inativos, amparados na redação do projeto
possam a vir pleitear maior pensão do que os da
ativa, do mesmo pôsto ou patente. É sabido que os
vencimentos militares são muito reduzidos e que a
compensação é estabelecida pelas vantagens (ou
gratificações). Assim, os proventos são sempre
maiores do que os vencimentos, porque são
constituídos dêstes aumentados de algumas
vantagens (gratificações), como por exemplo, os
adicionais por tempo de serviço.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.
Nº 2

Ao Projeto de Lei no Senado nº 42-59 (na
Câmara nº 4.427 58).
Inclua-se no art. 8º o seguinte parágrafo com a
designação de § 1º, passando a parágrafos 2º e 3º
os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo.
§ 1º – Para os Oficiais com mais de 35 (trinta e
cinco) anos de efetivo serviço, que ficarem ou vierem
a ficar na inatividade com os proventos
EMENDAS
correspondentes ao pôsto imediato, de acôrdo com o
Nº 1
inciso II do art. 54 da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro
de 1954, o direito de contribuição facultado neste
Ao Projeto, de Lei, no Senado nº 42, de 1959, artigo será para a pensão correspondente a dois
e na Câmara dos Deputados nº 4.427-D, de 1958...
postos acima do de que percebem ou vierem a
Ao art. 3º:
perceber proventos.
Acrescente-se um parágrafo com a seguinte
redação e que poderá ser o 1º:
Justificação
"A contribuição do militar inativo tanto
obrigatória como facultativa, será igual ao da ativa,
O art. 54 da Lei nº 2.370.54 assegura ao Oficial
com o mesmo pôsto ou graduação".
que contar mais de 35 anos de efetivo serviço, após o
ingresso na inatividade: a promoção ao pôsto
imediato, se possuir curso que o habilite para o
Justificação
acesso (inciso I) e os proventos correspondentes ao
Apesar da Constituição se referir a proventos, pôsto imediato, com direito ao montepio e com as
a lei militar fêz distinção entre vencimentos (pessoal vantagens que lhe competirem de acôrdo com o
da ativa) e proventos (pessoal da reserva). A Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares, se
emenda objetiva evitar dificuldades aos bene- não possuir Curso que o habilite ao acesso (inciso II).
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Portanto,
conclui-se
que
os
Oficiais
promovidos na conformidade do inciso I do art. 54
citado ficam com o pôsto imediato e com o direito de
contribuição para a pensão de pôsto superior a partir
dêsse pôsto.
Impõe-se, portanto, que os Oficiais que,
consoante o inciso II do mesmo art. 54, ficam
com os proventos do pôsto imediato, contem o direito
de contribuir para a pensão de pôsto superior,
tomando como base o pôsto de que percebem
proventos.
Assim, um Coronel amparado pelo inciso 1 do
art. 54 ficará com a patente de General de Brigada e
o direito de contribuir para o montepio de General de
Exército,
o Coronel enquadrado no inciso II do dito
artigo terá os proventos de General de Brigada e o
direito de contribuir para o montepio de General de
Exército.
Convém ser frisado aqui que a faculdade de
contribuição para o montepio de dois postos acima
não é matéria inovada no projeto em tela, pôsto que
o art. 1º da Lei nº 2.281, de 4 de agôsto, assim
dispõe :
"Aos Oficiais dia, ativa do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica, da Policia Militar do
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros, com mais
de 35 (trinta e cinco) anos de serviço computável
para fins de inatividade, é facultado contribuir para o
montepio relativo ao segundo pôsto que se seguir ao
da respectiva patente, ficando assegurada aos seus
herdeiros a pensão correspondente.
Parágrafo único. Igual direito é assegurado
aos Oficiais daquelas Fôrças que passaram a
inatividade com mais de 35 (trinta e cinco) anos de
serviço".
A presente emenda visa, pois, assegurar a
igualdade de direito quanto à. contribuição de montepio

aos Oficiais com mais de 35 (trinta e cinco) anos de
efetivo serviço (que representam mais do que 35 anos
de serviço computável para a inatividade) resguardado,
destarte, direito já conferido pelo inciso II do art. 54
mencionado, pois quando o legislador empregou nesse
inciso a expressão "com direito ao montepio" não quis
dizer que o Oficial, além dos proventos do pôsto
imediato, receberia o montepio dêsse pôsto, e nem que
contribuiria para o montepio dêsse mesmo pôsto, pois
que, de acôrdo com o art. 1º da Lei nº 2.281, acima
transcrito, já tinha direito de contribuir pare, dois postos
acima do seu, e sim assegurar o direito de contribuição
para o montepio de dois postos acima, tomando como
base, para essa contagem, o pôsto de que viesse
auferir proventos. - Menezes Pimentel.
Nº 3
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 4.427, de
1958 e nº 42, de 1959, no Senado.
Ao art. 7º, inciso II:
Suprimir in fine: "e as filhas casadas".
Justificação
É um direito dos militares que vem desde 1890.
Foi mantido no projeto do Executivo, elaborado por
uma comissão, que reviu e ampliou o projeto de 1954,
também do Executivo, organizado por ordem do então
Presidente Getúlio Vargas e por uma comissão
presidida pelo então General Caiado de Castro.
Na Câmara dos Deputados, sob o fundamento
de que êsse direito constituía um privilégio inaceitável
pois a legislação ordinária não o atribuía "aos civis", foi
apresentada a emenda vitoriosa. Acontece, porém, que
o ilustre autor da emenda'-não conhecia ou se
esqueceu da existência da Lei nº 3.132, de 8
de maio de 1957, que no seu artigo 1º estabelece:
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Art. 1º É facultado ao contribuinte do montepio
civil dos funcionários públicos federais, que não tiver
sucessores por fôrça de lei, legar a pensão, a que fizer
jus, por declaração à repartição competente, ou por
verba testamentária, desde que não haja feito adoção:
a) às filhas casadas, viúvas ou desquitadas;
b) .....................................................................
c) .....................................................................
Chegamos, assim, a uma situação curiosa: os
militares possuem um direito há muitas dezenas de
anos; o dispdsitivo legal é de alto alcance social e,
por isso, foi tornado extensivo aos civis, funcionários
públicos
federais;
surge
agora
uma
lei,
fundamentada no argumento de ter o militar um
privilégio inaceitável, e cancela êsse direito dos
militares, deixando-o em pleno vigor para os civis.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.
Nº 4
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 4.427.D,de
1958, e nº 42, de 1959, no Senado.
Ao art.7º, inciso VI :
Acrescente-se: "depois de instituído".
Justificação
Muito justa e humana a inovação da lei mas não
parece razoável que se inclua o instituído na totalidade
de pensão. Aquêle que falece sem herdeiro obrigatório
deve perder uma parte da herança em benefício do
Estado, o que vale dizer nesse caso em beneficio dos
herdeiros dos outros contribuintes.
Sala das Comissões, julho de 1859. –
Menezes Pimentel.
Nº 5
Ao Projeto de Lei nº 42.59 (na Câmara nº
4.427.58).

Ao art. 20, in fine :
Suprima-se
a
expressão:
"perceptível,
entretanto, apenas a partir de sua morte".
Justificação
A presente emenda não constitui uma
inovação e sim uma consolidação de leis esparsas
atinentes ao assunto.
Assim já é tradição de longos anos, que o
oficial que perde pôsto e patente é considerado
falecido, concedendo aos seus herdeiros direito à
pensão de montepio (designação, que, pelo presente
projeto passará para a pensão militar), em vista do
estabelecido na letra f e art. III do Estatuto dos
Militares, que lhe assegura como direitos,
prerrogativas, a constituição da herança militar e
transmissão da mesma aos seus beneficiários,
respectivamente, concessões estas garantidas
pela Constituição no § 3º do art. 141 (a lei não
prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e
a coisa julgada), no § 3º do mesmo art. 141
(nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente),
no art. 183 (a família é constituída pelo casamento
de vinculo indissolúvel e terá direito à proteção
especial do Estado) e art. 182 (as patentes
com as vantagens, regalias e prerrogativas a elas
inerentes, são gar rantidas em toda plenitude; assim
aos oficiais da ativa e da reserva, como aos
reformados).
Negar a transmissão da heran ça militar,
para a qual vem contribuindo há anos, é
cometer
um
ato
inconstitucional,
fazendo
com que – "a pena passe da pessoa do delinqüente
para os seus herdeiros" – que irão sofrer privações,
até que o chefe da família, pelo menos venha
a ser pôsto em liberdade ou a falecer, conforme
sugere o art. 20.
A pena imposta pode ser surperior a 2 anos,
por crime praticado em defesa da honra da família e
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por outras causas, que não encerre o caráter de
hediondez.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.
Nº 8

Ao art. 23:
Suprima-se o inciso V.
Justificação

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 4.427-D, de
1958 e nº 42, de 1959, no Senado.
Ao art. 7º – acrescentar:
VI, § 3º – O contribuinte obrigatório da pensão
militar poderá dispor, a favor de um de seus
beneficiários, até da metade da herança militar,
mediante declaração na conformidade do Capitulo III,
art. 11, desta lei, ou testamento feito de acôrdo com
a lei civil.

O contribuinte, em vida, procurou amparar sua
família muitas vêzes com sacrifício, em virtude de
seus reduzidos vencimentos. Estabeleceu uma
herança militar, que não deve ser perdida pela filha
viúva ou solteira, pelo simples motivo de contrair
matrimônio. O fato de procurar ter sua família,
amparada pelo Estado, não pode constituir motivo
para ser prejudicada pelo próprio Estado; É uni
complemento da Emenda nº 3.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.

Justificação

Nº 8

O ante-projeto que acompanhou a Mensagem
do Executivo, de 1954, inovou a questão do
"beneficiário" para o contribuinte que não possuía
herdeiros obrigatórios. A Lei nº 3.132, de 8-5-57
adotou a idéia, para os civis, e o projeto atual a
consagra para os militares.
O Estatuto dos Militares, em pleno vigor,
estabelece como um direito dos militares a
constituição de herança militar (alínea f, art. 34,
Decreto-lei nº 9.898, de 2.9-1948), que se compõe
da pensão de montepio e meio-sôldo, ou pe ias
pensões especiais.
Se o contribuinte civil ou militar pode instituir
um beneficiário, quando não tiver herdeiro
obrigatório, o contribuinte militar – que tem o direito
de constituir a herança militar também deverá ter o
direito de dispor até cinqüenta por cento (50%) de
sua herança entre os seus herdeiros obrigatórios,
nos têrmos do citado artigo do Código Civil.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.

Ao Projeto de Lei, no Senado nº 42,
de 1959. e na Câmara dos Deputados no
4.427-D, de 1958.
Ao art. 28, dê-se a seguinte redação:
"A pensão militar é impenhorável e só
responde pelas consignações autorizadas e pelas
dívidas contraídas pelos herdeiros, 1á no gôzo da
pensão".
Parágrafo único. A pensão militar é isenta de
qualquer taxa ou contribuição, inclusive de impôsto
de Renda".
Justificação

É justo e humano que o herdeiro da
pensão militar não responda pelas dividas do Chefe
de família, a não ser pelas consignações
autorizadas, previstas em. lei. Também não é
justo, que os herdeiros militares não respondam
pelas dívidas por êles contraídas já no gôzo
de pensão. O dispositivo legal que se pretendeu
modificar é doutrina pacifica e deve ser mantido.
Nº 7
Daí a razão da emenda.
O problema de isenção do Impôsto
Ao Projeto de Lei no Senado nº 4259 (na de Renda está solucionado com o Decreto-lei nº
Câmara nº 4.427-58).
9.898, de 2 de setembro de 1948 (Estatuto dos

– 790 –
Militares) e apesar dos pareceres favoráveis,
inclusive do Consultor Geral da República, de
outubro de 1954, ainda continua em discussão. Os
jornalistas, os professores e os magistrados gozam
de isenção; nada mais justo que os pensionistas
militares também sejam aquinhoados.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.

Declarar nas tabelas que acompanham o
anteprojeto do Executivo, que os vencimentos do
pôsto de Marechal, Almirante ou Marechal do Ar são
iguais aos dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, de acôrdo com a Lei nº 1.488, de 10 de
dezembro de 1951.

Nº 9

Esta correção é indispensável, porque o
projeto silencia a respeito do assunto e se não figurar
na Tabela, o Tribunal de Contas por falta de dados
positivos na lei, não registrará que o Marechal,
Almirante ou Marechal do Ar percebem vencimentos
iguais aos dos Ministros do Supremo Tribunal. E
assim, só mandará pagar aos herdeiros a pensão
militar, que consta da Tabela em aprêço, a qual não
corresponde àquela a que farão jus.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.

Ao Projeto de Lei, no Senado nº 42, de 1959,
e na Câmara dos Deputados nº 4.427-D, de 1958.
Art. 33. Parágrafo único: – Substituir pelo
seguinte :
Art. 33. Parágrafo único: "As dívidas de
exercícios findos, relativas à pensão militar, serão
pagas pelo Ministério a que estiver vinculado o
beneficiário".
Justificação
Os processos e pagamento de pensão militar
sempre foram e são da competência dos Ministérios
a que pertenceram os contribuintes, devendo ser
submetidos ao Tribunal de Contas as respectivas
concessões, para julgamento da sua legalidade, diz
o art. 32 desta lei. A experiência tem demonstrado
que a atribuição ao Ministério da Fazenda das
dívidas de exercícios findos relativas à pensão
militar, tumultua o processo de pagamento e dificulta
sobremodo o pagamento devido aos beneficiários,
além do grande aumento de trabalho para os
funcionários encarregados do estudo dessas
questões. Se cada Ministério trata do processo e
pagamento de pensão militar, não há como justificar
a transferência das dívidas de exercício findo para o
Ministério da Fazenda.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.
Nº10

Justificação

Nº11
Ao Projeto de Lei, no Senado nº 42-59 (na
Câmara no 4.427-58).
Acrescente-se nas Disposições Transitórias e
Finais o seguinte:
Art.
Continuam em vigor, até produzirem
os seus efeitos em todos os interessados
que a elas tenham direito, as Disposições do
Decreto lei nº 8.794, de 23 de janeiro de
1946, que regula as vantagens dos herdeiros
dos
militares
que
participaram
da
Fôrça
Expedicionária Brasileira, no Teatro de Operações
da Itália, nos anos de 1944, e 1945, nas
condições ali estabelecidas. mas as contribuições e
as pensões serão calculadas segundo as
disposições da presente lei.
Justificação

Trata-se de medida justa e humana.
A redação da presente emenda é idêntica
Ao Projeto de Lei, no Senado nº 42-59 (na à do $ 2º do art. 28 do substitutivo da
Câmara nº 4.427-58).
Comissão de Segurança Nacional ao Projeto núme-
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ro 4.098-D, de 1954 que apreciou a Mensagem
Governamental nº 64–54, de 17 de fevereiro de
1954.
Ao fazer a revisão ordenada pelo Presidente
da República, a Comissão Interministerial criada pelo
Decreto de 16 de agôsto de 1957, omitiu a parte
referente aos expedicionários, que têm uma
legislação especial (para os que faleceram ou vierem
a falecer em conseqüência de ferimentos ou doenças
adquiridos nos sangrentos campos da Itália.
O Decreto-lei nº 8.794-46 foi tornado extensivo
à Marinha pela Lei nº 1.027, de 30 de dezembro de
1949, e à Aeronáutica pela de nº 458, de 20 de
outubro de 1948.
A falta do dispositivo constante da alteração
pedida poderá ocasionar sofismas e conseqüente
injustiça para com os "ex-pracinhas" e seus
herdeiros.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.

Necessita ser atualizado para a Tabela. da Lei
nº 488, de 15 de novembro de 1948, considerando
que vem sendo pago pela Tabela, da Lei nº 5.167–A,
de 12 de janeiro de 1927, cujo padrão de vida é de
32 anos passados.
Além de não ser razoável abandonar-se um
direito consolidado, o instituto do meio-sôldo é uma
criação de nossos antepassados que, forçoso é
reconhecer, eram muito judiciosos.
Já constitui uma tradição militar, cuja
sobrevivência não se deve proscrever, até porque
não vemos em que ela entrave a evolução dos
princípios do progresso social.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.
Nº 13

Ao Projeto de Lei, no Senado nº 42-59 (na
Câmara, nº 4.427-58).
Ao art. 6º, acrescente-se o seguinte parágrafo:
Nº 12
§ 3º Para os efeitos dêste artigo, é facultado
ao oficial que contar mais de 35 (trinta e cinco) anos
Ao Projeto de Lei, no Senado nº 42-59 (na de; efetivo serviço, após o ingresso na inatividade, a
Câmara, nº 4.427.58).
contribuir para a pensão militar de dois postos acima
Inclua-se:
dos proventos relativos ao pôsto a que vier perceber
Nas "Disposições Transitórias e Finais", o ou já estiver percebendo na situação amparada pelo
seguinte:
inciso II do art. 54 da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro
Art. .. A pensão de meio-sôldo será calculada de 1954.
pela Tabela de vencimentos da Lei nº 488, de 15 de
novembro de 1948, para todos os postos e
Justificação
graduações, com exceção para Marechal (Almirante
ou Marechal do Ar), a qual é estipulada no valor de
Esta emenda encontra amparo legal no
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), por não figurar inciso II do art. 54, da Lei nº 2.370, de 9 de
êste pôsto na dita Tabela.
dezembro de 1954 – (Lei de Inatividade) – que
estabelece
que
"terá
os
proventos
Justificação
correspondentes ao pôsto imediato e com direito
ao montepio" e com as vantagens que lhe
Embora levando em conta o excelente competir, de acôrdo com o Código de Vencimentos
trabalho da Comissão Interministerial que elaborou o e Vantagens dos Militares, se não possuir o Curso
presente projeto, foi omitido o meio sóldo.
que o habilite ao acesso ao pôsto imediato, o
O meio-sôldo foi instituído pela Lei de 6 de oficial que contar mais de 35 (trinta e cinco)
novembro de 1827, tendo portanto, 132 anos de anos de efetivo serviço, após o ingresso na
existência.
inatividade.
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O montepio a que se refere o citado inciso deve
ser dois postos acima dos proventos relativos ao pôsto
a que vier perceber ou já estiver percebendo na
situação amparada pelo inciso II do art. 54 da Lei nº
2.370, de 9 de dezembro de 1954, porquanto a
faculdade de contribuir para o montepio de dois postos
acima de sua patente já lhe estava assegurada pela Lei
número 2.281, de 4 de agôsto de 1954, quando foi
sancionada a referida Lei nº 2.370.
A exclusão dêste dispositivo no presente
projeto, por motivo de um simples lapso numa
matéria tão complexa, como a de montepio e meiosôldo, está em tempo de corrigir-se, como medida de
justiça, quanto ao direito do oficial, nas condições
acima, a contribuir para a pensão militar de 2 (dois)
postos acima dos proventos que perceber ou vier a
perceber na inatividade remunerada.
O objetivo do art. 54 em questão foi o de
premiar serviços prestados, durante 35 (trinta e
cinco) anos e não cursos realizados pelos oficiais
das Fôrças Armadas, tanto isso é verdade, que no
inciso II ainda do mesmo art. 54 da Lei nº 2.370, não
lhes concedeu a promoção ao pôsto imediato na
inatividade, mas assegurou-lhes idênticos proventos
e montepio aos dos camaradas que foram
promovidos, em face do inciso I, além de facultarlhes esta possibilidade de contribuição.
É o que esta emenda vem corrigir, pois não se
trata de uma inovação.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.
Nº 14

trapasse o valor dos vencimentos correspondentes
ao mais elevado pôsto da hierarquia das Fôças
Armadas.
Justificação
O art. 2º, do Decreto nº 32.389, de 9-3-1953,
em pleno vigor, diz o seguinte:
"Art. 2.º É permitida, sem quaisquer limites, a
percepção conjunta de pensões civis ou militares e a
percepção comulativa de pensões com vencimentos,
remuneração ou salário, proventos de disponibilidade,
aposentadoria ou reforma – (Decreto lei nº 8.821, de
24 de janeiro de 1946, artigo 3º)."
Trata-se, como se vê, de um direito adquirido
e claramente defendido pela Constituição Federal. A
acumulação não tem, no momento, limite fixado em
lei.
A Comissão Interministerial de Elaboração do
Anteprojeto (ora Projeto nº 42-59), para afastar
algumas liberalidades, embora ferindo direito,
estabeleceu, sensatamente um teto para as
acumulações, correspondente aos vencimentos do
mais elevado pôsto da hierarquia das Fôrças
Armadas.
A acumulação há de ser, por conseguinte,
defendida com veemência, e mantida na forma do
art. 30 acima sugerido, pois a existência de vários
militares numa mesma família, dos quais decorrem
pensões diversas, é precisamente um fato cujo
caráter meritório e sentido patriótico, a ninguém, de
sã consciência, será licito negar.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
Menezes Pimentel.

Redija-se da maneira seguinte o art. 30 do
projeto:
Nº 15
"Art. 30. É permitida a percepção conjunta de
pensões militares com vencimentos, remuneração ou
Acrescente-se onde couber, no artigo 26:
salário, proventos de disponibilidade, reforma ou
" ...ficando assegurado o direito à
aposentadoria e pensões civis, desde que não ul- percepção
das
pensões
já
con-
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cedidas às viúvas e filhas, casadas."
ca do Instituto.
Sala das Comissões, julho de 1959. –
3. O direito ao montepio decorre do
Menezes Pimentel.
Alvará de 23 de setembro, de 1795, que assim
dispôs:
VOTO DO SENADOR JOÃO VILLASBÔAS
"Art. 2º Por morte de qualquer dos
contribuintes, ficando a viúva, apresentando esta na
No interêsse geral de proceder à atualização Contadoria dos Armazéns certidão de óbito de seu
das leis reguladoras do montepio militar, o Sr. marido, se lhe continuará a pagar desde o dia do
Presidente da República enviou, Mensagem à falecimento de seu marido, a metade do sôldo que
Câmara dos Senhores Deputados, em 5 de julho do êle vencia no dito tempo, e êste se lhe conservará
ano passado, acompanhada de um estudo feito por enquanto a dita viúva existir no estado de viuvez,
uma Comissão composta de oficiais superiores das ou tornando se a casar com algum oficial militar,
nossas Fôrças Armadas.
pois, passando a segundas núpcias com quem
A Câmara dos Deputados, no votar a matéria, não o fôr, ainda que seja nobre, perderá a dita
introduziu-lhe profundas modificações, que não consignação.
podem ser aceitas pelo Senado, sem assim
"Art. 4º Se por morte de qualquer dos
concorrer para o sacrifício de direitos quase bicontribuintes não ficar viúva, mas com filhas
centenários e a violação de preceitos constitucionais.
donzelas ou viúvas, por tôdas elas se repartirá
2. O eminente Relator do projeto nesta
igualmente o meio-sôldo de seu pai, habilitando-se
Comissão – Ilustre Senador Jefferson de Aguiar –
perante o Auditor Geral da Marinha, da sua filiação,
houve por bem rejeitar tôdas as emendas, que lhe
estado de donzela ou viuvez, e esta porção se
foram apresentadas, assim motivando o seu
proceder: "Entendo que o projeto deve ser aprovado, lhe continuará enquanto as ditas viverem ainda
nos têrmos do substitutivo elaborado pela Comissão que mudem de estado com qualquer pessoa
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que seja, com sobrevivência de umas para as
para que sejam atendidas com urgência e outras".
Êsse Alvará referia-se à Marinha Nacional, e
inadiàvelmente os beneficiários que, percebendo
apenas a pensão para a sua manutenção pessoal e foi estendido ao Exército por fôrça da Lei de 6 de
de seus dependentes, não poderão suportar, ante as novembro de 1827.
Tôdas as leis posteriores mantiveram êsses
ínfimas quantias que percebem, as delongas que a
princípios,
que foram consolidados pelo Dec. número
aprovação de emendas importaria com a devolução
3.695,
de
1939,
e, assim, permaneceu inalterado o
do projeto à Câmara dos do Deputados".
direito
à
percepção
do montepio à viúva do militar,
É de se reconhecer que a situação de
ainda
mesmo
casada
com militar, e às filhas, ainda
pensionistas nessas condições merece todo o amparo
dos legisladores. Entretanto, é de rigorosa justiça que, que casadas com civis.
4 – Em 17 de fevereiro de 1954, o saudoso
no exercício da sua função revisora, o Senado procure
corrigir os erros do projeto, máxime quando êstes vêm Presidente Vargas enviou à Câmara dos Deputados
revolucionar situações consolidadas em velha legislação Mensagem, visando a reforma da legislação do
e procura, ex- abrupto, mudar a essência juridi- montepio, e fê-la acompanhar da exposição de mo-
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tivos, redigida pelo nosso ilustre colega General
Caiado de Castro, então Chefe da Casa Militar
da Presidência da República, onde se lê o
seguinte:
"Nesta oportunidade, Excelentíssimo Senhor
Presidente, cumpre ainda esclarecer a Vossa
Excelência que o casamento da viúva não foi
considerado no projeto como motivo de perda
da pensão. Sem dúvida, se a beneficiária se
casa, deverá ó marido ampará-la e não o Estado.
Mas a verdade é que, para não perder a pensão,
muitas viúvas deixam de constituir família, ou, o
que é pior, preferem ligação ilícita. Por isso, a
Comissão não considerou o casamento da viúva
como causa de perda de pensão; ao contrário,
apenas privou da pensão a viúva que viesse a
perder o pátrio poder, por irregularidade de
conduta".
Considerando a justeza dêsses conceitos
e o aracaismo do preceito que mantinha pensão à
viúva do militar que se tornasse a casar com
militar e a retirava à que esposasse civil,
apresentamos ao Senado Federal o Projeto de Lei
que aqui tomou o nº 38,de 1957, nos seguintes
têrmos:
"Art. 1º Não perde a pensão como o direito
ao montepio e ao meio-sôldo a viúva do militar, que
se casar novamente, seja com militar ou seja com
civil".
Esta honrada Comissão, estudando êsse
projeto, aprovou, por unanimidade, o parecer
favorável do nobre Senador Lourival Fontes.
Aprovação por igual quorum obteve êle nas
Comissões de Legislação Social e de Finanças, nas
quais foram relatores, respectivamente, os
Senadores Octacílio Jurema e Ary Vianna.
Unânimemente
aprovado
no
Plenário,
foi
remetido
à
Câmara
dos

Deputados, onde se encontra em estudo, sob o nº
4.253, de 1958.
5 – Ao formular o anteprojeto enviado à
Câmara pelo atual Presidente da República, ao qual
foi apresentado o substitutivo que se concretizou na
proposição atualmente em tela, mais uma vez o
Govêrno Federal insistiu no propósito anterior de
manter a pensão à viúva do militar que se casasse
com militar ou com civil, eis que, no capitulo
referente à perda e reversão da pensão militar, assim
discriminou a matéria:
"Art. 23 Perderá o direito à pensão:
I – A viúva que tenha má conduta ou venha a
ser destituída do pátrio poder na conformidade do
parágrafo 395 do Cód. Civil Brasileiro;
II – o beneficiário do sexo masculino, que
atinja a maioridade, válido e capaz;
III – o beneficiário que renuncie expressamente;
IV – o beneficiário que tenha sido condenado
por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte
do contribuinte;
V – a viúva ou filha solteira, que contrair
núpcias.
O casamento, portanto, da beneficiária deixou
de ser motivo para a perda da pensão, adaptando-se
ao preceito do art. 163 da Constituição Federal, que,
partindo do principio de que a sociedade tem o seu
fundamento na família legalmente constituída,
prescreveu a esta a proteção especial do Estado
para a sua formação e conservação. E, dentro do
espírito de semelhante postulado, não seria
admissível lei que cominasse pena, e pena
pecuniária, qual seja a da perda da pensão em cujo
gôzo se encontre, aquela que se case.
6 – A emenda substitutiva da Câmara dos
Deputados à proposição governamental, que se
transformou no projeto ora em debate, mudou
radicalmente aquela orientação. Assim é que dispôs
no seu art. 7º:
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"Art. 7º A pensão militar defere-se na seguinte
ordem:
I – à viúva;
II – aos filhos de qualquer condição, exclusive
os maiores do sexo masculino que não sejam
interditos ou inválidos e às filhas casadas;
III - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas
condições estipuladas para os filhos;
IV – à mãe viúva, solteira ou desquitada e ao
pai inválido ou interdito;
V – às irmãs germanas e consangüíneas,
solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos
irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou
maiores interditos ou inválidos;
VI – ao beneficiário instituído desde que viva
na dependência do militar e não seja do sexo
masculino e maior de 21 anos, salvo se fôr interdito
ou inválido permanentemente.
E mais adiante:
"Art. 23 Perderá o direito à pensão:
I – a viúva que tenha má conduta apurada em
processo judicial, ou venha a ser destituída do pátrio
poder, na conformidade do artigo 395 do Código Civil
Brasileiro;
II – o beneficiário do sexo masculino, que
atinja a maioridade, válido e capaz;
III – o beneficiário que renuncie expressamente;
IV – o beneficiário que tenha sido condenado
por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte
do contribuinte".
7 – Se considerar-se o casamento como
motivo para a perda da pensão a que tem direito a
viúva do militar, constitui violação flagrante do art.
163 da Constituição Federal, ainda uma tal
orientação legislativa, viria contrariar a preceitos
positivos do Cód. Civil. Quando êste diploma legal
estabelece no art. 233, nº V, que "compete ao marido
prover a manutenção da família" – manda, incon-

tinenti, guardar-se o disposto no art. 277 do mesmo
Código, que positiva:
"A mulher é obrigada a contribuir para as
despesas do casal com os rendimentos dos seus
bens, na proporção do seu valor, relativamente ao do
marido, salvo estipulação em contrário no contrato
ante-nupcial."
Esta situação de recíproca concorrência
financeira para a manutenção da família ainda mais
se acentua ante o disposto no art. 1º da Convenção
Inter-Americana sôbre a concessão de direitos civis à
mulher, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 74, de
19 de dezembro de 1951, e promulgado pelo Decreto
nº 31.643, de 23 de outubro de 1952, o qual
estabeleceu que: – "os.Estados Americanos convêm
em outorgar à mulher os mesmos direitos civis de
que goza o homem". E já está em função no Senado
Federal uma Comissão Especial, constituída para
elaborar o projeto de emendas ao nosso Código
Civil, igualando os direitos e deveres da mulher aos
do homem.
Tôdas estas considerações nos levam à
convicção de que seria consagrar verdadeira
aberração jurídica, aceitar o Senado a inovação
tentada pela Câmara dos Deputados no
sentido de perder a pensão a que tem direito, a
viúva e as filhas de militar que convolarem
núpcias.
9 – Acresce ainda que o desconto feito nos
vencimentos do militar para a formação da pensão
que lega à sua família, atinge o patrimônio da
espôsa, não sendo lícito, portanto, privá-la dêsse
direito, senão como penalidade aplicada em casos
excepcionais, entre os quais não é permissível
incluir-se o casamento.
10 – O Montepio não é um favor do Estado
à família do militar e, sim, uma verdadeira
herança,
conforme
a
define
o
Esta-
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tuto dos Militares – Dec.-lei nº 9.698, de 2 de
setembro de 1946:
"Art. 107 A herança militar é constituída pela
pensão de montepio e meio-sôldo, ou pelas pensões
especiais.
"Art. 108 Os oficiais da ativa, da reserva ou
reformados, contribuintes do montepio militar,
deixarão, por morte, a seus herdeiros, uma pensão
de montepio ou meio-sôldo."
11 – Trata-se portanto de uma herança
legitima, que deve acompanhar a viúva ou a filha do
militar durante tôda a vida.
Ainda no projeto se destaca o art. 26, assim
concebido:
"As disposições desta lei aplicam se, também,
aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes da
sua vigência."
Verifica-se desde logo tratar-se de um
dispositivo de efeito retroativo, conseqüentemente
contrário ao § 3º do art. 141 da Constituição Federal.
12 – Em conclusão ao exposto, submetemos à
apreciação desta douta Comissão, as seguintes
emendas:
Nº 16
Ao art. 7º:
Suprimam-se na Al II as palavras:
"e as filhas casadas".
Nº 17
Ao art. 23:
Suprima-se a Al. V, que diz: "a viúva ou filha
solteira que contrair núpcias."
Nº 18

Nº 19
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 42-59.
Substitua-se no § 2º do art. 15 as palavras:
"30 (trinta)" – pelas seguintes: "60 (sessenta)".
Justificação
O Decreto-lei nº 8.794, de 23 de janeiro de
1946 nos seus arts. 2º e 3º, prescreveu que aquêles
militares que faleceram em conseqüência de
ferimentos verificados em combate, ou de moléstias
adquiridas ou agravadas em zona de combate,
deixam uma pensão especial correspondente aos
vencimentos do pôsto imediato ao que tinha em vida,
isto é, correspondente a trinta diárias.
Buscou assim, o legislador estabelecer uma
situação especial de vantagens, para viúva e
sucessores daquele militar que desaparecesse em
conseqüência da sua participação na guerra.
Pelo disposto no art. 15, todos os herdeiros de
militar falecido, antes ou depois de o projeto se
transformar em lei, terão pensão correspondente ao
dôbro da que tem atualmente. Nada mais justo que
se dar também pensão correspondente ao dôbro aos
descendentes daqueles que se encontravam nesta
situação especial de falecido em conseqüência de
participação em operação de guerra. – João
Villasbôas.
Nº 20

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 42-59.
Acrescente-se ao artigo 31 o seguinte:
Ao art. 26: – Suprima-se.
"§ 3º As pensões especiais a que se refere o
13 – Somos ainda pela aprovação das Decreto-lei nº 8.794, de 28 de. janeiro de 1946,
Emendas de ns. 1 a 15, oferecidas pelo Senador
terão um acréscimo de 30% (trinta por cento)
Menezes Pimentel.
Sala da Comissão de Justiça, 26 de agôsto de sôbre a sua atualização, nos têrmos dêste
artigo."
1959. – João Villasbôas.
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Justificação
Visa a emenda a manter "íntegro o direito
consignado no art. 8º do Decreto-lei nº 8.794, de 23
de janeiro de 1946. Ali já se conferia aos
beneficiados por pensões especiais, o direito ao
reajustamento pela atualização na forma das tabelas
vigentes.
Justo é, portanto, que continuem tais
beneficiários a gozar daqueles direitos com a
vantagem que a lei assegurou, acima dos
beneficiários comuns, à sua situação especial de
herdeiros de pessoa falecida em decorrência da sua
participação na guerra. – João Villasbôas.
Nº 21
Acrescente-se onde convier:
Art... O militar que tiver sido transferido para a
reserva remunerada com mais de 25 (vinte e cinco) anos
de serviço, e que, nessa situação, venha prestando, ou
tenha prestado, de qualquer modo, serviços em Corpo
de Tropa, estabelecimento de ensino ou qualquer
unidade das Fôrças Armadas, por mais de cinco anos,
ainda que em períodos diversos e em unidades
diferentes, sem perceber nenhuma gratificação, terá
direito a partir da data da aprovação da presente lei a
perceber os proventos correspondentes ao pôsto ou
graduação imediatamente superior ao que possui, com
direito ao montepio e às vantagens que lhe competirem,
de acôrdo com o Código de Vencimentos e Vantagens
dos Militares e contará êsse tempo de serviço para todos
os fins, inclusive para contribuição da pensão militar,
correspondente a um ou dois postos acima, de acôrdo
com o que estabelece esta lei.
§ 1º Para o beneficiário entrar no gôzo dos
favores a que se refere a presente lei, terá de dirigir
requerimento ao Ministro de Estado a que estiver
subordinado, juntando os seguintes documentos:
a)
documento
com
firma
reconhecida
assinado
pela
autoridade

que o convidou para trabalhar na unidade ou
estabelecimento
que
comandava,
em
cujo
documento deve constar que os seus serviços foram
prestados por mais de cinco anos, quais as unidades
ou estabelecimentos em que os mesmos foram
prestados, e bem assim a relação dos serviços que
foram executados durante êsse tempo sem receber
nenhuma gratificação;
b) documento com o respectivo conceito a ser
dado pela referida autoridade com firma reconhecida,
que comprove a sua honorabilidade, integridade
moral, honestidade profissional, capacidade e
funcional e educação militar e civil, durante o tempo
em que prestou serviços gratuitos e a êle estêve
subordinado;
c) certidão passada pela unidade ou
estabelecimento militar, onde prestou os seus
serviços gratuitos, com transcrição do ou dos elogios
a seu respeito publicado nos boletins da unidade ou
estabelecimento militar;
d) certidão fornecida pela Diretoria da
Reserva, com referência ao pôsto ou graduação que
ilegível e o tempo de serviço que ilegível
§ 2º O Ministro de Estado despachará o
requerimento no prazo de 30 (trinta) dias.
Justificação
É perfeitamente justificável a emenda em
causa, tendo em vista que, geralmente nos Corpos
de Tropa e estabelecimentos outros das Fôrças
Armadas, existem velhos sargentos que pelo seu
passado de militar honrado, trabalhador, honesto,
disciplinado e disliplinador, e com relevantes
serviços prestados à unidade, são muitas vêzes
designados
pelos
seus
comandantes
para
supervisionar serviços de obras, conservação do
quartel etc.; serviços êsses que, devido a urgência
da obra de um determinado prazo e premência de
tempo, são executados fora do expediente e muitas
vêzes até altas horas da noite e dias de domingo
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e feriados. Acontece que, embora raro, elementos
dessa natureza (sargentos e às vêzes tenentes do
Q.A.A.) encarregados dêsses misteres se tornam
muitas das vêzes insubstituíveis devido à sua
reconhecida probidade, grande capacidade de
trabalho e conhecedor profundo de suas atribuições.
Acontece mais, que, não obstante serem
insubstituíveis, o tenente ou o sargento, têm pelos
regulamentos militares, um determinado tempo para
permanecer na ativa com direito a serem transferidos
para a reserva remunerada a uma determinada idade,
limite, para ser compulsoriado. E assim, mais hoje,
mais amanhã; êsses valorosos soldados são
transferidos para a reserva ou compulsoriados e o seu
Comandante
vê-se
privado
da
cooperação
eficientíssima dêsse seu subordinado que foi
transferido para a reserva deixando por terminar a
obra iniciada e tendo muitas outras por fazer. O
Comandante, conhecedor profundo do espírito de
corpo e da nobreza de sentimentos que é possuidor o
seu ex-comandado convidado a permanecer no seu
antigo quartel até terminar a obra por êle iniciada. E
assim, atendendo o pedido do ex-Comandante e
amigo, êle fica, termina a obra, começa outra e mais
outra, e o tempo vai passando, um, dois, três, quatro
cinco anos e às vêzes mais sem receber a menor
remuneração, nem sequer para passagem, sem
contar tempo, sem melhorar a pensão da família e
sem poder trabalhar na vida civil para melhorar o
seu padrão de vida e conseqüentemente o de sua
família, restando-lhe apenas, a satisfação de uma
vez na reserva, ter continuado a obra de
transformação e remodelação de sua querida e
briosa validade, a pedido do seu velho Comandante e
amigo. Esta a real e verdadeira situação. Acredito,
porém, seja reduzidíssimo o número dêsses
abnegados e dedicadíssimos servidores, que
merecem o amparo do Estado, tendo em vis-

ta as exigências da emenda ora apresentada e
mesmo porque, não se abre e não se concede uma
exceção, mas estende-se um favor já existente
conforme se verifica do art. 54, inciso II, da Lei nº
2.370, de 9 de dezembro de 1954, que regula a
inatividade dos militares e arts. 1º e 4º da Lei nº 421,
de 7 de outubro de 1948, que assegura o direito a
percepção de vencimentos e vantagens a militares
da reserva remunerada ou reformados, abaixo
transcritos:
Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954.
Regula a Inatividade dos Militares:
Art. 54. O oficial que contar mais de 35 anos
de efetivo serviço após o ingresso na inatividade:
I – Será promovido ao pôsto imediato, se
possuir o curso que o habilite para o acesso;
II.– Terá proventos correspondentes ao pôsto
imediato, com direito ao montepio e com as
vantagens que lhe competirem de acôrdo com o
Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares,
se não possuir o curso que o habilite ao acesso.
Lei nº 421, de 7 de outubro de 1948. –
Assegura o direito à percepção de vencimentos e
vantagens a militares da reserva remunerada ou
reformados:
Art. 1º Os militares da reserva remunerada ou
reformados, quando designados para o exercício
efetivo nas Organizações das Fôrças Armadas,
passarão a perceber os vencimentos e vantagens
integrais dos respectivos postos e graduações,
calculados pela tabela então vigente, se menores os
que os hajam anteriormente transferido para a
inatividade.
Art. 4º Aos mesmos militares, será permitido
contribuir para o montepio dos postos ou graduações
imediatamente superiores, de acôrdo com a
legislação própria desde que, tenham mais de 30 ou
40 anos de serviço, contados na forma do art. 3º".
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Pelo exposto, constata-se exuberantemente,
que o favor já existe, não obstante tenha-se a
destacar que, as condições impostas para se
conceder os favores da emenda em causa, são
demasiadamente
exigentes,
especialíssimas,
confortadoras e moralizadoras. Esta a justificação à
emenda, justa – justíssima aliás que o signatário
apresenta à consideração da douta, digna e justa
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 18 de setembro de
1959. – Milton Campos.Emendas apresentadas na
Comissão de Constituição e Justiça:

Ao art. 3º

Nº 1

Acrescenta art. nas Disp. Transitórias.
Nº 12
Acrescenta art. nas Disp. Transitórias.
Nº 13
Acrescenta parágrafo ao art.6º.
Nº 14
Nova redação ao art. 30.
Nº 15

Nº 2
Inclui parágrafo ao art. 6º.
Nº 3
Suprime expressões do art. 7º inciso II.
Nº 4
Acrescenta expressões ao inciso VI, do art. 7º.
Nº 5
Suprime expressões de art. 20.
Nº 6
Acrescenta parágrafo ao art. 7º.
Nº 7
Suprime o inciso V, do art. 23.
Nº 8
Dá nova redação ao art. 28.
Nº 9
Substitui o parágrafo único do art. 33.
Nº 10
Modifica tabelas.

Nº 11

Modifica o art. 26.
Nº 16
Ao art. 7º suprime a alínea II (Consta do voto
em separado).
Nº 17
Suprime a alínea V, do art, 23 (Consta do voto
em separado).
Nº 18
Supressão do art. 26.
Nº 19
Modifica o parágrafo 2º do artigo 15.
Nº 20
Acrescenta parágrafo ao art. 31.
Nº 21
Acrescenta artigo.
Concluindo, a Comissão opinou pela
constitucIonalidade e juridicidade das emendas de
ns. 1 a 15, 18, 19, 20 e 21; prejudicadas as de ns. 16
e 17 pelas de ns. 3 e 7.
Sala das Comissões, em 19 de setembro de
1959.
Nº 781, DE 1959
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959, (na
Câmara nº 4.427-D-58).
Relator: Sr. Jarbas Maranhão.
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O presente projeto, que dispõe sôbre as
pensões militares, é de iniciativa do Poder Executivo
que, usando das prerrogativas que lhe asseguram o
art. 67 da Constituição, enviou-o ao Congresso,
acompanhado de Exposição de Motivos da Comissão
nomeada por Decreto de 16 de agôsto de 1957.
II – Consta, o projeto governamental, de 37
artigos, divididos em VI Capítulos, que tratam,
respectivamente, de:
a) dos contribuintes e das contribuições;
b) dos beneficiários e sua habilitação;
c) da declaração de beneficiários;
d) das pensões;
e) da perda e da reversão de pensão militar;
f) de disposições transitórias e finais.
III.– Na referida Exposição de Motivos aquela
Comissão assim apresenta, em síntese, os pontos
característicos de seu estudo:
a) não foi adotado o princípio genérico e
inovador preconizado nos arts 1º e 2º do anteprojeto
da Comissão anterior, pelo qual o instituto da pensão
militar seria estendido a todos os militares, mediante
a
contribuição
compulsória
na
ativa,
independentemente do seu tempo de serviço, e
ainda a faculdade de continuar fazendo essa
contribuição o militar licenciado, após a prestação do
serviço militar, tributo a que se acham obrigados
todos os brasileiros, e isso pelos seguintes motivos:
1 – não seria justo que se estendesse às
praças em geral, sem limite de tempo de serviço, o
benefício da Pensão Militar que, pela sua destinação
específica é reservada aos militares profissionais, e
não à totalidade dos brasileiros que, por imperativo
de prestação de serviço militar, permanecem cêrca
de um ano nas Fôrças Armadas, salvo os casos de
redução ou dilatação do tempo de conscrição;

2 – com o sistema de previdência vigente no
Brasil, todo indivíduo que tenha emprêgo está ou não
tardará a estar sujeito à contribuição para o Instituto
da categoria profissional a que pertencer;
3 – o atual montepio militar é ama instituição
reconhecidamente deficitária, não correspondendo a
contribuição à pensão da mesma decorrente. Assim,
quanto maior fôr o número de contribuintes, maior
será o prejuízo que sofrerá o erário;
b) procurou-se sistematizar a legislação sôbre
pensões militares, mantendo-se os princípios
tradicionais vigorantes na legislação de montepio
militar, expungindo-a de dispositivos que não mais se
justificam ante a evolução da previdência social.
Dêsse modo, foi abolido o meio-sôldo e eliminou-se
o ônus que ainda pesa sôbre os beneficiários do
montepio, através de obrigatoriedade da contribuição
dos herdeiros para assegurar o recebimento de
pensão correspondente;
c) a contribuição para a pensão militar foi
mantida pelo projeto da aludida Comissão, nas
mesmas bases do trabalho análogo elaborado pela
comissão anterior, presidida pelo General Caiado de
Castro, atualmente Senador da República. Não foi
incluída, entretanto, no projeto, a gratificação de
tempo de serviço, como fôra proposto em trabalhos
anteriores, em vista do considerável acréscimo de
despesa que resultaria dessa extensão;
d) foi acolhida a mesma proporcionalidade
entre a contribuição e a pensão, conforme as
condições de falecimento do contribuinte, as quais
determinam o valor da pensão. Optou, também, a
Comissão, pela extinção das pensões já concedidas
de meio-sôldo, de montepio de 15 vêzes um dia de
sôldo ou 15 vêzes um dia de vencimentos, em
lugar das quais será concedida, de modo uniforme,
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a pensão correspondente a vinte vêzes um dia de
vencimento;
e) no que tange à faculdade do militar
contribuir para a pensão correspondente a um ou
dois postos acima, quando tenha mais de 30 ou 35
anos de efetivo serviço, foi conservado o que se
contém na atual legislação, alterando-se apenas o
caráter da contribuição para o pôsto imediato que
passará a ser facultativo, enquanto ainda
permanecer na atividade, em vez de obrigatório,
como atualmente se faz;
f) o caso do amparo à família do oficial que
perde o pôsto e patente e o da praça que é expulsa,
mereceu acurado estudo.
Foi mantido o amparo à família dos militares
em tais clrcunstâncias, vítimas, quase sempre, dos
erros dos seus chefes que as deixam em condições
de desamparo. Em relação às praças expulsas, foi
alvitrada uma providência que muito diminuirá a
concessão do benefício à família do contribuinte para
pensão militar, um mínimo de 10 (dez) anos de
serviço. Evitar-se-á, dessa maneira, a aplicação da
medida de exceção às praças que têm pouco tempo
de serviço;
g) quanto aos demais casos de alteração da
legislação sôbre pensões militares, foi aceito de um
modo geral, o que continha o trabalho da Comissão
presidida pelo atual Senador Caiado de Castro,
nosso eminente colega.
Referem-se essas alterações, ao caso de
casamento da viúva do militar, à unificação das
pensões, com o desaparecimento do meio-sôldo e a
transferência dos serviços de pensão militar do
Ministério da Fazenda para os Ministérios Militares,
onde tais assuntos poderão ser tratados com mais
propriedade e rapidez;
h) o projeto atualiza as pensões como as
impõe. O valor dessas pensões, embora calculado
pela atual tabela de vencimentos, contém uma
ressalva, pois determina que o cálculo da sua atuali-

zação seja baseado na pensão tronco (pensão
originária) e não nas pensões derivadas. Essa
providência visa a evitar um aumento desproporcionado
da despesa, como resultaria da aplicação do cálculo
para a atualização baseado no valor das pensões
derivadas sobretudo no caso de pensões múltiplas
oriundas de um mesmo contribuinte; e
i) no que tange às pensões especiais dos
veteranos das campanhas do Uruguai e Paraguai e
de suas espôsas e filhas, a atualização é feita
mediante sua equiparação à pensão de um 2º
sargento.
IV – Aprovado na Câmara, nos têrmos do
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça,
veio o projeto ao Senado.
Nesta Casa já foi apreciado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou por sua aprovação,
sob o ponto de vista constitucional e jurídico,
oferecendo-lhe, no entanto, vinte e uma emendas.
O projeto, pelo que se depreende dos
elementos que instruem o processo, decorreu de
longos e meditados estudos, realizados por uma
Comissão Interministerial, incumbida de examinar o
assunto.
Corresponde, em tese, a Proposição, segundo
manifestação do Estado-Maior Geral das Fôrças
Armadas, aos reclamos dos pensíonistas militares,
resguardados os interêsses do Tesouro Nacional.
Acontece, porém, ao tramitar pela Câmara dos
Deputados, foram aceitas algumas alterações que
contrariam princípios tradicionais, contidos na
legislação vigente, sendo as principais as seguintes:
a) perda de montepio pela viúva, ao casar-se
novamente;
b) exclusão do benefício da filha casada;
c) exclusão do benefício da familia do militar
que perde pôsto e patente.
Ora, no que diz respeito ao casamento
da viúva do militar, cumpre recordar que sua
pensão representa um patrimônio acumula-
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do pelo falecido marido, que, pela sua condição de
militar, vivendo de sôldo fixo e geralmente pequeno,
poucas oportunidades tem de prover o futuro de sua
família, visto ser proibido ao militar dedicar-se a
atividades estranhas à sua carreira.
Aliás, é de notar-se que o Plano de
Previdência para o funcionalismo civil, de que trata a
Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958, prevê uma
pensão vitalícia para a viúva do servidor, sem
nenhuma restrição quanto ao seu estado civil futuro,
mantendo o critério anteriormente adotado no
Decreto-lei nº 3.347, de 12 de junho de 1941, que
instituiu o regime de benefício de família dos
segurados do IPASE, que determinava:
"Art. 3º As pensões serão:
a) vitalícias – para o cônjuge sobrevivente do
sexo feminino..."
§ 1º Não terá direito à pensão o cônjuge
desquitado ou judicialmente separado, salvo quando
lhe haja sido assegurada a percepção de alimento".
Realmente, de acôrdo com o disposto no art.
5º da Lei nº 3.373, de 1958, considera-se família do
segurado:
"I – Para percepção de pensão vitalícia:
a) a espôsa, exceto a desquitada que não
receba pensão de alimentos"
Amparando a lei a viúva do civil, não nos
parece justo proceder, na hipótese, de maneira
diferente para com a viúva do militar.
Quanto à filha do militar, pode-se fazer,
mutatis-mutandis, a mesma consideração.
A impossibilidade normal de poder o militar
dispor de recursos para dotar sua filha ao casar-se é,
atualmente, compensada pela certeza de que será
amparada no caso de falecimento do pai, com uma
modesta pensão militar.
A emenda nº 3, da Comissão de Justiça,
corrige o projeto.

No que tange à família do oficial que perde
pôsto e patente, e da praça excluída, não se nos
afigura justo que as famílias dos mesmos sofram as
conseqüências dos seus erros.
Não se pode considerar como um prêmio ou
estímulo ao militar excluído a concessão de pensão
à sua família, cabendo assinalar que o simples fato
de ser o militar considerado como falecido já
constitui, para sua família, um pesado e doloroso
ônus moral.
Além disso, não se pode esquecer que a
pensão deixada foi gerada durante o tempo de
serviço normal do militar. O que ditou o benefício
foram os serviços prestados ao País. O amparo à
família do militar excluído é um dispositivo que
sempre existiu no instituto do montepio militar, sem
que ninguém, até agora, o considerasse como
estímulo à má conduta do militar.
De outro Iado, parece-nos injusto não incluir,
também, entre os beneficiários do projeto, os
servidores da Justiça Militar das Fôrças Armadas.
Cremos que se deve conceder a êsses
servidores a faculdade de contribuir para o montepio
militar, pois a Justiça Militar é órgão que tutela e
disciplina, jurìdicamente, na sua esfera de ação, as
Fôrças Militares, constituindo, portanto, parte
integrante dessas Fôrças.
A própria Constituição retira dos membros da
Justiça Militar a inamovibilidade assegurada aos
magistrados em geral quando lhes impõe a
obrigação de acompanharem as Fôrças junto às
quais tenham de servir (art. 107), e o Código da
Justiça Militar (art. 400) permite aos membros desta
Justiça Militar contribuirem para o referido montepio,
dando-lhes tratamento igual ao assegurado aos
militares, mas restringiu o direito à contribuição para
o montepio aos membros que, na data de sua
promulgação, se achavam em atividade, o que con-
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traria o princípio constitucional da igualdade de todos
perante a lei.
Finalmente, não vemos por que não se incluir
no projeto, como contribuintes obrigatórios da
pensão militar, os Capelães Militares das Fôrças
Armadas.
Os Capelães Militares acham-se incorporados
às Fôrças Armadas do País e correm os riscos
próprios da profissão militar, não apenas em tempo
de paz, como, principalmente, de guerra.
A lembrança de Frei Orlando, Capelão
Militar da FEB, morto na 1ª linha de combate,
quando prestava assistência espiritual, in extremis,
a soldado brasileiro, basta para confirmar
aquela assertiva.
Exige-se do Capelão Militar a condição de
reservista e a permanência no serviço ativo das
Fôrças Armadas, das quais não pode desligar-se
antes de decorridos três anos no mínimo.
Outra não é a exigência imposta ao cabos e
sargentos, sendo que êstes têm, como obrigatória, a
permanência de dois anos nas Fôrças Armadas.
A pensão não acarretará ônus. porquanto se
enquadra nas contribuições mensais às expensas
dos interessados. Ademais, o Capelão Evangélico já
tem direito ao montepio, por poder contrair núpcias.
O católico não pode, mas tem mãe, irmãos etc.,
sendo justo deixar-lhe o benefício
Para corrigir essas e outras falhas do projeto
apresentamos as necessárias emendas em
separado.
VI – Analisando o projeto, cumpre-nos antes
de entrar no estudo das emendas oferecidas pela
Comissão de C. e Justiça, apreciar, também, o
Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1958, de autoria
do Senador Attílio Vivacqua, a êste anexado e que
dá nova redação ao inciso 3º do art. 15 do Decretolei nº 3.695, de 6 de fevereiro de 1958, no intuito de
favorecer os netos de militares.
A primeira idéia de incluir os netos,
entre
os
beneficiários,
esta-

va baseada no princípio de que o montepio militar
seria semelhante ao seguro de vida, com uma parte
fornecida pelo Estado.
A morte do Presidente Vargas impediu que se
terminasse um plano a respeito.
Na situação em que se encontra o problema, a
inclusão dos netos seria muito onerosa, porque, de
acôrdo com os Atuários, os compromissos do
Tesouro seriam astronômicos.
O projeto Vivacqua é simpático, mas é preciso
considerar:
a) neto, órfão de pai militar, já possui a pensão;
b) o filho de pai inválido, já está amparado
porque o pai recebe os proventos.
Somos, por conseguinte, pela rejeição dêsse
projeto.
VII – Passemos, agora, à análise das vinte e
uma emendas que foram apresentadas ao projeto,
na Comissão de Constituição e Justiça:
EMENDAS
Nº 1
Acrescenta um parágrafo ao art. 3º, com a
seguinte redação:
"A contribuição do militar inativo, tanto
obrigatória como facultativa, será igual ao da ativa,
com o mesmo pôsto ou graduação".
A emenda objetiva evitar dificuldades aos
beneficiários ou herdeiros e, ao mesmo tempo, impedir
que os inativos, amparados na redação do projeto,
possam vir pleitear maior pensão do que os da ativa.
A favor da emenda.
Nº 2
Inclui no art. 6º, o seguinte parágrafo:
§ 1º Para os Oficiais com mais de 35 (trinta e
cinco) anos de efetivo serviço, que ficarem ou vierem a
ficar na inatividade com os proventos correspondentes
ao pôsto imediato, de acôrdo com o inciso
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II do art. 54 da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de
1954, o direito de contribuição facultado neste artigo
será para a pensão correspondente a dois postos
acima do de que percebem ou vierem a perceber
proventos".
A emenda em nosso entender, não se justifica.
Um militar, ao ser transferido para a
inatividade, recebe duas promoções ("lei da praia",
lei da guerra, lei comunista e lei de 35 anos). Na
inatividade, pode contribuir para dois postos acima.
Resultado: um coronel da ativa teria pensão igual à
de marechal; um tenente-coronel de Polícia ou do
Corpo de Bombeiros na ativa teria pensão igual à de
General de Exército.
A emenda tem por objetivo garantir a pensão
de quatro postos acima daquele que o militar possuia
na atividade, mesmo para os que começaram a
contribuir depois de velhos e já como inativos.
Somos contra essa emenda e, para deixar
bem claro que a faculdade de contribuição atribuída
no artigo aos militares, só poderia ser exercida por
êles quando na atividade, sendo a pensão, no
máximo, relativa a dois postos acima, oferecemos
uma emenda ao artigo 6º.
Nº 3
Suprimir no art. 7º, inciso II, in fine, as
palavras: "e as filhas casadas".
Pelas razões já expostas, ao comentar o
projeto, somos favoráveis à emenda.
Nº 4
Acrescenta, no art. 7º, inciso VI, depois da
palavra – "instituído" – as expressões: "até metade
da herança militar".
Somos favoráveis à emenda, pois nos parece
justo que aquêle que falece sem herdeiro obrigatório
deve perder uma parte da herança em benefício do
Estado.

Nº 5
Suprime, no art. 20, as palavras: "perceptível,
entretanto, apenas a partir de sua morte".
A emenda contém medida justa. Contudo,
opinamos por sua rejeição, pois oferecemos emenda
ao mesmo artigo regulando a matéria de maneira
que supomos mais indicada.
Ns. 6, 7, 8, 9, 10 e 11
A Emenda nº 6 manda acrescentar ao art. 7º
um parágrafo, dispondo:
"O contribuinte obrigatório da pensão militar
poderá dispor, a favor de um de seus beneficiários, até
da metade da herança militar, mediante declaração na
conformidade do Capítulo III, art. 11, desta lei, ou
testamento feito de acôrdo com a lei civil".
A Emenda nº 7 suprime no art. 23, o inciso V,
segundo o qual perdam o direito à pensão "a viúva
ou a filha solteira que contrair núpcias".
A Emenda nº 8 dá ao art. 28 a seguinte
redação:
"A pensão militar é impenhorável e só responde
pelas consignações autorizadas e pelas dívidas
contraídas pelos herdeiros, já no gôzo da pensão".
Parágrafo único. A pensão militar é isenta de
qualquer taxa ou contribuição, inclusive de Impôsto
de Renda".
A Emenda nº 9 substitui o parágrafo único do
art. 33, segundo o qual as dívidas de exercícios
finos, relativas à pensão militar, serão pagas pelo
Ministério da Fazenda, pelo seguinte:
"Parágrafo único. As dívidas de exercícios
findos, relativas à pensão militar, serão pagas pelo
Ministério a que estiver vinculado o beneficiário.
A Emenda nº 10 manda declarar, nas tabelas
que acompanham o anteprojeto do Executivo, que
os vencimentos do pôsto de Marechal, Almirante
ou Marechal do Ar são iguais aos de Ministros
do Supremo Tribunal Federal, de acôrdo
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com a Lei 1.488, de 10 de dezembro de 1951.
A Emenda nº 11 estabelece – "Continuamem
vigor, até produzirem os seus efeitos em todos os
interessados que a elas tenham direito, as
disposições do Decreto-lei nº 8.794, de 23 de janeiro
de 1946, que regula as vantagens dos herdeiros dos
militares que participaram da FEB, no Teatro de
Operações da Itália, nos anos de 1944 e 1945, nas
condições ali estabelecidas, mas as contribuições e
as pensões serão calculadas segundo as
disposições da presente lei".
Tôdas essas emendas estão perfeitamente
justificadas e merecem o nosso apoio, pois nos
parecem justas, devendo no entanto, na Emenda nº
11, ser retirada a parte final, a partir de: "nas
condições..."

serviço, após o ingresso na inatividade, contribuir
para a pensão militar de dois postos acima dos
proventos relativos ao pôsto que vier perceber ou já
estiver percebendo na situação amparada pelo inciso
II do art. 54 da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de
1954".
A emenda, que repete a de nº 2, é
indefensável. Além do mais, ao contrário daquela,
que favorecia também as praças, beneficia sómente
ao Oficial, e não a todos os militares, o que é
discriminatório e inconstitucional A medida proposta
iria permitir aos oficiais uma pensão quatro postos
acima do que possuíam na atividade.
Pela rejeição da emenda.

Nº 12

Dá ao art. 30 essa redação:
"Art, 30 É permitida a percepção conjunta de
pensões militares com vencimentos, remuneração ou
salário, proventos de disponibilidade, reforma ou
aposentadoria e pensões civis, desde que não
ultrapasse o valor dos vencimentos correspondentes
ao mais elevado pôsto da hierarquia das Fôrças
Armadas".
Somos contrário à emenda, uma vez que o
projeto já atende muito bem ao pensionista, não se
justificando maiores vantagens para o mesmo.

Nº 14

Inclui, nas Disposições Transitórias e Finais, o
seguinte:
"Art.. A pensão de meio-sôldo será calculada
pela Tabela de Vencimentos da Lei nº 488, de 15 de
novembro de 1948, para todos os postos e
graduações, com exceção para Marechal, Almirante
ou Marechal do Ar, a qual é estipulada no valor de
Cr$ 10.000,00, por não figurar êste pôsto na dita
Tabela".
A emenda não tem cabimento. Quando a
Comissão propôs, e o Executivo aceitou, o aumento
Nº 15
da pensão para 20 vêzes um dia de vencimento, ao
invés de 15, como consta da lei atual, levou em
Assegura o direito à percepção das pensões já
conta que era pensamento antigo eliminar a pensão concedidas às viúvas e filhas casadas.
de meio-sôldo, que, apesar de contar mais de cento
A emenda é inócua, pois o direito a que se refere
e cinqüenta anos, jamais foi atuazada como deveria é líquido e certo e não seria atingido pela lei nova.
ser.
Pela sua rejeição.
Pela rejeição da emenda.
Nº 16
Nº 13
Suprime, no art. 7º, as palavras: "e as filhas
Acrescenta ao art. 6º o seguinte parágrafo:
casadas".
"§ 3º Para os efeitos dêste artigo, é facultado,
A emenda está prejudicada pela de nº 3.
ao oficial que contar mais de 35 anos de efetivo
Pela rejeição.
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Nº 17
Suprime, no art. 23, a alínea V, que diz:
"a viúva ou filha solteira que contrair núpcias".
Pela rejeição da emenda, pois está
prejudicada pela de nº 7.
Nº 18
Suprime o art. 26.
Somos a favor da emenda que reputamos
justa e oportuna.
Ns. 19 e 20
A Emenda nº 19 substitui, no parágrafo 2º, do
art. 15, as palavras "30 dias" por "sessenta dias", e a
de número 20 acrescenta ao art. 31 o seguinte:
"§ 3º As pensões especiais a que se refere o
Decreto-lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, terão
um acréscimo de 30% sôbre a sua atualização, nos
têrmos dêste artigo".
O projeto, no art. 15 e parágrafos, procura
normalizar o problema das pensões deixadas pelos
militares, evitando injustiças e o excesso de
modalidades de pensões.
Procurou-se distinguir bem as situações e nelas
enquadrar os benefícios fixados para os herdeiros,
benefícios sempre subordinados à contribuição na ativa.
Foi êsse, aliás, o critério dominante no projeto:
colocar a pensão em função da contribuição feita em
vida e do pôsto ou graduação, com as faculdades do art.
6º, pois do contrário não se poderiam evitar muitos erros.
Pretendeu-se, também, no projeto, impedir a
tendência de aumento despropositado das pensões
dos inativos.
As leis especiais ("Lei de Praia", "Comunista",
"35 anos" etc.), permitem a passagem do militar para
a reserva com dois postos acima. Assim, um
Coronel vai para a reserva no pôsto de General de
Divisão. Dando-se aos interessados a faculdade de
contribuir (artigo 6º) para dois postos acima da-

quele que possuem na inatividade, o Coronel teria
pensão de Marechal.
O eminente Senador Villasbôas, autor da
emenda, tomou como base o Decreto-lei nº 8.754, de
23 de janeiro de 1946, que é lei especial e só se
refere ao pessoal da FEB que atuou no teatro de
operações da Itália e foi, mais tarde, extensiva à
Aeronáutica (1948, Lei 458) à Marinha (1949, Lei
1.027).
Três casos são específicados na lei:
a) morte na zona de combate ou no
desempenho de serviço decorrente de ação inimiga
haverá para o militar promoção post mortem e a
pensão
que
deixar,
de
caráter
especial,
corresponderá aos vencimentos de pôsto ou
graduação subseqüente ao de promoção.
Exemplo: um 1º Tenente, morto nas condições
acima, será promovido a Capitão e deixará pensão
igual a vencimento de Major.
b) falecimento em conseqüência de moléstia
adquirida na zona de combate ou em acidente de
serviço fora dessa zona. A pensão especial
corresponderá ao pôsto imediato.
Exemplo: O 1º Tenente deixará pensão igual a
vencimentos de Capitão.
c) falecimento por qualquer outro motivo, no
teatro de operações da Itália. O militar deixará de
pensão os vencimentos integrais do pôsto.
Exemplo:
O
1º
Tenente
legará
pensão correspondente aos vencimentos de 1º
Tenente.
O art. 15 não concede, como alega o eminente
autor da emenda, pensão em dôbro, nem aos atuais,
nem aos futuros pensionistas.
Desde a Lei 2.314, de 9 de setembro de 1954,
que a pensão corresponde a 15 vêzes um dia
de vencimento. O projeto eleva a pensão para 20
vêzes, porém suprime o meio-sôldo, que teve origem
em 1827. O meio-sôldo é concedido em função
do tempo de serviço ao oficial e não se cogitou
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de sua extensão às praças de pré contribuintes,
porque havia a intenção de suprimi-lo, como foi feito,
de fato, no projeto.
Assim, contràriamente ao afirmado, ninguém
teve a pensão aumentada para o dôbro. Um General
de Exército, que, pela lei atual, deixa uma pensão de
Cruzeiros 19.982,00, deixará, pelo projeto, Cr$
23.370,00.
O objetivo da proposição é acabar com as
pensões especiais e com as medidas de exceção.
Se o projeto fôr transformado em lei e se ficar
bem esclarecido que a pensão se refere à
contribuição do oficial, quando na atividade, as
promoções post-mortem passarão a ser o que
devem ser, isto é, homenagem póstuma.
Se aceitássemos a Emenda nº 19, um 1º
Tenente falecido, em conseqüência de moléstia
adquírida na zona de combate, deveria ter a pensão
de Cr$ 26.000,00, ou seja, o vencimento de General
de Exército.
Se considerarmos, entretanto, que a Emenda
nº 20, do mesmo Senador, concede um aumento de
30% às pensões especiais, teremos, então, que a
beneficiária de um 1º Tenente (cujos vencimentos,
em vida, em 1944, eram de cêrca de 2.060,00
cruzeiros), e que percebe, atualmente, Cr$ 16.900,00
mensais de pensão, com o abono, passaria a ter
uma pensão mensal de Cruzeiros 33.800,00.
Nº 21

ferentes, sem perceber nenhuma gratificação,
terá direito, a partir da data da aprovação
da presente lei, a perceber os proventos
correspondentes
ao
pôsto
ou
graduação
imediatamente
superior
ao
que
possui,
com direito ao montepio e às vantagens que lhe
competirem, de acôrdo com o Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares, e contará
êsse tempo de serviço para todos os fins, inclusive
para contribuição da pensão militar, correspondente
a um ou dois postos acima, de acôrdo
com o estabelecido nesta lei".
A emenda, é, evidentemente, de uma
generosidade excessiva.
A lei prevê o caso dos militares da reserva
ou reformados, quando designados para o exercício
efetivo de alguma função nas Fôrças Armadas.
Ao contrário do que consta da justificação,
nunca existiu favor semelhante ao que se pretende.
A inovação, sem nenhuma base, poderia,
ademais, ensejar tôda espécie de equívocos.
Contra a emenda.
VI – Tendo em vista o exposto, e o mais
que do processo consta, opinamos pela
aprovação do projeto, com as emendas e
a subemenda à Emenda nº 11 que oferecemos,
bem como das Emendas ns. 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8
– 9 – 10 e 18 da Comissão de Constituição e
Justiça e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado
nº 12, de 1958, e das Emendas ns. 2 – 5 – 12 – 13 –
14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 e 21, da referida
Comissão.

Acrescenta no projeto o seguinte artigo:
"O militar que tiver sido transferido para
a reserva remunerada com mais de 25 (vinte e cinco)
Subemenda
anos de serviço, e que nessa situação,
venha prestando, ou tenha prestado, de qualquer
À Emenda nº 11 (CCJ).
modo, serviços em Corpo de Tropa, estabelecimento
Retirem-se, da emenda, as palavras: "nas
de ensino ou qualquer unidade das Fôrças condições ali estabelecidas, mas as contribuições e
Armadas, por mais de cinco anos, ainda as pensões serão calculadas segundo as
que em períodos diversos e em unidades di- disposições da presente lei".
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Nº 22 (CSN)

tro. – Pedro Ludovico. – Zacharias de Assumpção. –
Fernando Corrêa, vencido em parte.

Ao art. 6º:
Acrescentem-se, depois da palavra – "possuem" EMENDAS E SUBEMENDA APRESENTADAS PELA
– as palavras – "antes de passarem à inatividade".
COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL
Nº 23 (CSN)
Ao art. 20:
Substituam-se as palavras – "perceptível,
entretanto, apenas a partir de sua morte" – por–
"sendo reputado falecido".
Nº 24 (CSN)
Ao art. 20, Parágrafo único:
Substitua-se – "perceptível a partir de sua
morte" – por – "sendo reputado falecido".
Nº 25 (CSN)
Ao art. 1º:
Acrescente-se o seguinte:
"Parágrafo único. Aos servidores da Justiça
Militar das Fôrças Armadas – Marinha, Exército e
Aeronáutica – é facultado contribuir para o montepio
militar, nos têrmos da presente lei".
Nº 26 (CSN)
Ao art. 1º:
Acrescente-se ao artigo o inciso:
C – Capelães Militares das Fôrças Armadas.
Nº 27 (CSN)
Ao art. 7º:
Acrescente-se um parágrafo, com a seguinte
redação:
"No caso dos filhos varões provarem estar
cursando, com aproveitamento, estabelecimento de
ensino superior, oficial ou reconhecido, poderão
receber a pensão até a idade de 24 (vinte e quatro)
anos inclusive desde que não exerçam outras
funções lucrativas.
Sala das Comissões, em 5 de novembro
de 1959. – Jefferson de Aguiar, Presidente. –
Jarbas Maranhão, Relator. – Caiado de Cas-

Subemenda à Emenda nº 11 (CCJ) – suprime
expressões da emenda.
Emenda nº 22 (CSN) – Acrescenta expressões
ao art. 6º.
Emenda nº 23 (CSN) – Substitui expressões
ao art. 20.
Emenda nº 24 (CSN) – Substitui expressões
no parágrafo único do art. 20.
Emenda nº 25 (CSN) – Acrescenta parágrafo
ao art. 1º.
Emenda nº 26 (CSN) – Acrescenta inciso C ao
art. 1º.
Emenda nº 27 (CSN) – Acrescenta parágrafo
ao art. 7º.
Obs: A Comissão de Segurança Nacional
oferece parecer favorável as Emendas de ns. 1 – 3 –
4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 e 18.
Com Subemenda à Emenda nº 11.
Parecer contrário ao P.L.S. nº 12, de 1958 e
às Emendas ns. 2 – 5 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
– 19 – 20 e 21.
Sala das Comissões, em 5 de novembro de
1959.
Nº 782, de 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei número 42-59, da Câmara (nº 4.427-D-58, na
Câmara).
Relator: Sr. Caiado de Castro.
I – O Projeto de Lei nº 42-59, da Câmara (nº
4.427-D-58 na Câmara) é de iniciativa do Poder
Executivo, porém, foi aprovado nos têrmos do
substitutivo da Comissão de Justiça da Câmara dos
Deputados.
II – No Senado, recebeu emendas
na Comissão de Constituição e Justiça e
de Segurança Nacional, depois de cuidadosos
exames dessas duas Comissões. A de Se-
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gurança Nacional examinou o assunto sôbre os
vários aspectos e, depois de apreciar as emendas da
Comissão
de
Justiça,
concluiu,
também,
apresentando emendas, aprovadas por unanimidade.
III – Ninguém mais tem dúvidas sôbre a
absoluta necessidade da atualização das antigas
pensões militares, baseadas em vencimentos de
muitos anos passados e como se tornaram ridículas,
em face do atual custo de vida.
É medida de tôda justiça pleiteada por dois
governos e reclamada por muitos milhares de
famílias das Fôrças Armadas.
IV – Somos favoráveis ao substitutivo com as
emendas aprovadas pela Comissão de Segurança
Nacional.
Sala das Comissões, em 20 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Caiado de Castro,
Relator. – Lima Guimarães, com restrições. – Fernando
Corrêa, com restrições. – Saulo Ramos. – Francisco
Gallotti. – Fernandes Távora. – Taciano de Mello. – DixHuit Rosado. – Fausto Cabral. – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Na sessão anterior terminou o prazo para
apresentação de emendas perante a Mesa aos anexos
orçamentários para 1960 referentes à Receita e aos
Ministérios da Marinha e Viação e Obras Públicas.
Nenhuma emenda foi apresentada nessa fase.
Os Senhores Senadores que ainda tiverem
alterações a propor a êsses Anexos orçamentários
poderão encaminhá-las diretamente à Comissão de
Finanças.
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, orador inscrito.
O
SR.
COIMBRA
BUENO
(*):
–
Sr. Presidente, tenho a grata satisfação de
trazer ao conhecimento desta Casa e do País
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

que o nobre Deputado José Bonifácio, 1º Secretário
da Câmara dos Deputados, autorizou-me desmentir
formalmente o boato, que alguém de mau
gôsto espalhou nesta Casa, de ter aquêle
ilustre Parlamentar comparecido aqui para articular
a alteração da data da mudança da Capital.
Como Sua Excelência bem ressaltou, como membro
da Mesa que é na Câmara dos Deputados,
está, muito ao contrário, no desempenho de suas
funções (e com a eficiência que todos lhe
reconhecemos), tomando as medidas devidas
para que a transferência se concretize na
data
marcada
pelo
Congresso
Nacional
e sancionada pelo Executivo.
Aquêles que estão hoje buscando o
adiamento da mudança deviam ter agido há
três anos passados, quando o assunto ainda em
fase de discussão e emenda tramitou nas
duas Casas do Congresso e não agora, às vésperas
da mudança, só para perturbá-la. Já que agora
se dispõem a despertar suas energias latentes,
que o façam de uma maneira construtiva; estamos
na fase final de execução da mudança, e o
País precisa e aceita de bom grado a colaboração
de todos, para vencer as dificuldades rotineiras
que normalmente se antepõem a essa realização.
Entendo, porém que os impasses comumente
alegados não são pròpriamente de transferência
da Capital, mas pura e simplesmente, os incômodos
que sempre causam as mudanças, até mesmo
de uma simples família. São essas as
dificuldades, que doem na própria carne e
que podem ocorrer tanto no dia 21 de abril de
1960, como em 21 de abril de 1970 ou 1980.
Terão, portanto, que ser enfrentadas em
qualquer data em que se consumar a transferência
da Capital.
As famílias de parlamentares, juízes
e funcionários dos dois Poderes, Legislativo
e Judiciário, ao se transferirem para Brasília no
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próximo ano, encontrarão, umas pelas outras, isto é,
em média, – condições de vida em nada inferiores às
que gozam atualmente no Rio de Janeiro.
Naturalmente há exceções – que devem ser
atendidas na medida do possível, mas que
dificilmente se darão por satisfeitas e mais
difìcilmente ainda, darão sua colaboração à
mudança; é o caso de muitas altas autoridades dos
Três Poderes, oriundas dos Estados, e que com o
correr dos tempos, atrairam para o Rio de Janeiro
todos os seus parentes (famílias inteiras e até
colaterais e dependentes), e através de sucessivos
Governos e Regimes, com os quais, e sem
exceções, sempre viveram muito bem, – os
colocaram em massa, – e muito bem colocados, aí
pelas dependências dos Três Poderes, na P.D.F.,
nas Autarquias, nas Estatais, Paraestatais e
Entidades tais, algumas, sabe lá Deus, criadas
porque, por quem e para quem em seu conjunto tais
famílias percebem por mês em alguns casos, só elas
alguns milhões de cruzeiros. Ocorre mesmo o caso
de alguns chefes dêstes clãs poderem a seu modo e
orgulhosamente se vangloriar de sòzinhos, através
de uma refinada sintonização ininterrupta com
Governos e Regimes, ser o responsável direto
pela canalização mensal de mais de um milhão
de cruzeiros, por si só, para a sua gente, por êle
atraída dos seus ex-Estados, isto é, das agruras
de lá, para as farturas de cá. Há casos em que o
Rio de Janeiro tem lucrado, com o excelente material
humano assim atraído, caro, – mas compensador,
e capaz de integrar uma elite, que poderá fazer
dos atuais Estado do Rio e Distrito Federal,
a segunda unidade da Federação, se fundidos forem.
Mas na maioria das vêzes, tal prática generalizada
desde os primórdios da República, gerou o fabuloso
parasitismo em que ora está mergulhada a
administração federal, com cêrca de 500.000 fun-

cionários, dividindo entre si, isto é, entre privilegiados
e párias, uma receita pública que daria para
remunerar bem, e sem favoritismos, as cem ou cento
e vinte mil funções, hoje preenchidas na base de 1
que trabalha para quatro que atrapalham.
As exceções acima alinhadas, mesmo que
sejam regra, não podem, em tempo algum, se
arvorarem numa regra geral, que terá de prevalecer,
sem prejuízo de um direito consagrado, o "jus
esperniandi" dos privilegiados.
Todos sabemos que o Govêno Federal decidiu
transferir integralmente não só o Congresso, como
os
órgãos
do
Judiciário,
e
respectivos
funcionalismos, de modo a que, em 21 de abril de
1960, pelo menos o pessoal dêsses dois Poderes
esteja em sua totalidade instalado em Brasília, já
com o confôrto de que não goza, e que não pode
gozar, nesta atropeladíssima e ex-Maravilhosa
cidade do Rio de Janeiro.
É verdade que o Poder Executivo não está nas
mesmas condições; não é possível transferir de um
momento para outro todos os Ministérios e mais
órgãos da administração. São centenas de Entidades
e dezenas de milhares de funcionários. Em qualquer
data que se verificasse a mudança e em qualquer
hipótese, teriam que ir paulatinamente como
acontecerá em 21 de abril de 1960. Apelo mesmo
para os homens de bom senso a fim de que só
cogitem de realizar a mudança do Executivo como
está programada. Instalem-se em primeiro lugar e
integralmente, o Poder Legislativo, o Judiciário e os
Órgãos de cúpula dos Ministérios, a Presidência da
República e mais organismos essenciais, que em
seu conjunto constituirão desde logo um cérebro da
Nação interiorizado.
Teremos,
desta
forma,
concretizada
e configurada a mudança da Capital na data
prevista pela lei, votada – frise-se – pela unani-
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midade das duas Casas do Parlamento Nacional.
À medida que se fôr fazendo uma reforma
completa da administração pública do País, unidade
por unidade, irá sendo completada a transferência
dos Ministerios e as mais repartições depois de
inteiramente reorganizados, para serem instalados
em Brasília, com o número de funções e respectivos
funcionários, compatível com a nova administração
descentralizada, que deverá prevalecer para o bem
do País.
Sabemos que inúmeros órgãos não deverão
situar-se, de modo algum, na Capital Federal, como
acontece no momento. Mais de uma vez, por
exemplo, citei no Senado, o caso da Fundação do
Brasil Central, que foi criada pelo saudoso Ministro
João Alberto, um grande sertanista, com a idéia de
levar para o coração de nossa Pátria homens e
mulheres civilizados, ambientados nos grandes
centros, para ali, com sua convivência e com seu
modêlo de vida, fazerem como que uma revolução,
em pleno sertão brasileiro, implantando a civilização
ràpidamente, atravês do contato e do exemplo.
Aconteceu, porém, justamente o contrário. Encheram
alguns andares do Rio de Janeiro de gente daqui e
do interior, com boas relações nos sucessivos
governos e, cada vez que se cogitou de cumprir o
dispositivo da transferência da sede da Fundação do
Brasil Central para o sertão, os corredores desta
Casa se encheram de empistolados; passávamos às
vêzes a não poder dormir em nossas residências,
sobretudo Senadores e Deputados, por causa do
atropêlo de telefonemas até altas horas da noite e de
madrugada, dos interessados na permanência de
seus
parentes
no
Rio
de
Janeiro.
A
Fundação do Brasil Central não se mudará
enquanto não se transferir a Capital da República,
porque a maioria dos donatários de seus
cargos, prefere gozar, em dois ou três andares na

Esplanada do Castelo, onde às vêzes aparecem, das
delícias do asfalto, quando estão pagos para dar
exemplo, para ser presente em pessoa, para residir
no interior, o que é a função precípua de seus
membros. Quando eu estava no Govêrno de Goiás,
alguns quiseram meu apoio quando premidos para
se mudarem, para levar a sede da Fundação do
Brasil Central para Goiânia onde também já existia
algum asfalto; fui contudo dos que se empenharam
para que ela fôsse para Mato Grosso a fim de que
penetrasse o mais possível pelo Oeste brasileiro,
pelo sertão a dentro, cumprindo a destinação de um
idealista que foi, sem dúvida nenhuma, queiram ou
não os seus adversários, o Ministro João Alberto,
homem que viveu sempre com o pensamento e ação
voltados para o Brasil, e para os milhões de
quilômetros quadrados que para muitos só servem
de ufania e nada mais.
Sr. Presidente, uma simples exoneração
parece estar hoje enchendo de vãs esperanças, e
sobretudo estimulando àqueles que, no íntimo,
buscam qualquer argumento para lutar contra a Nova
Capital, lutar contra a mudança, contra desconfôrto,
contra o trabalho, contra a própria transferência e a
de sua família, para o Planalto Central em 21 de abril
de 1960. Refiro-me – ignoro os têrmos em que se
verificou – à exoneração, se é que já concretizada,
de um Diretor da Novacap, o Sr. Iris Meinberg, que
ali representa a União Democrática Nacional.
Não tive tempo de ler o noticiário sôbre o
assunto, por estar, como todos os Senhores
Senadores, ocupado com as emendas ao
Orçamento, que chega sempre ao nosso exame à
última hora, sem tempo suficiente para estudá-lo,
o que nos obriga, todos os anos, a fazer
verdadeiros serões para conseguirmos ao menos
certa
coerência
nas
emendas
que
lhe
apresentamos, sobretudo as que dizem respeito
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ao Ministério da Viação e Obras Públicas, na parte
referente às obras em andamento, pelas quais temos
o dever de zelar, a fim de que se concretizem dentro
do plano e prazo pré-estabelecidos.
Os que se enchem de entusiasmo na sua luta
inglória contra a mudança, com a simples substituição
de um Diretor da Novacap, devem ser advertidos de
que a presença, ali, de um representante do Partido de
maior representação da Minoria, na Câmara dos
Deputados, ou seja, a União Democrática Nacional, é
decorrência da lei que criou a NOVACAP.
Portanto; aquêles que estão enchendo a
cidade de boatos, em relação à substituição ou não
dêsse Diretor demissionário, devem ficar cientes de
que em decorrência da própria lei que criou aquela
companhia, a União Democrática Nacional está no
dever de, no menor prazo possível, indicar novo
elemento para substituir o demissionário; e é tudo.
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade,
gostaria também de abordar um assunto que, há
muito, deixou de ser uso e costume na administração
brasileira. Se estivesse na posição do atual
Presidente da República, aconselharia a alguns dos
auxiliares imediatos a, dentro de semanas,
apresentarem seus pedidos de demissão, quanto
mais não fôsse, ao menos para voltar se àquele
velho hábito de pedir demissão, praticado sobretudo
no Império e atualmente em quase tôdas as
democracias modernas, menos na brasileira.
Não entende porque, neste País, ninguém
mais pede demissão...
Durante os quatro anos que estou nesta Casa,
já tive oportunidade de apelar para dois Ministros de
Estado, aconselhando-os a pedirem demissão de
seus cargos, como meio de colaborarem com o
Poder Público, colaborarem com o próprio
Presidente da República, porque em determinadas
circunstâncias,
os
homens
públicos
têm

o dever de defender seus pontos de vista, mesmo
contra os seus mais íntimos amigos, em benefício do
desempenho de sua missão e do País.
Nenhuma solução é mais honesta e correta
do que quando encostados à parede e
convencidos
de
seus
pontos
de
vista,
apresentarem, pura e simplesmente, seus pedidos
de demissão dos cargos que ocupam para, assim
defenderem o próprio Poder Público, bem assim,
deixarem claro, e provocarem recuos benéficos de
seus amigos e, sobretudo, do Presidente da
República que, instalado em seu Palácio, em meio
ao labor intenso da própria função, muitas vêzes
não percebe os anseios das autoridades
constituídas, de seus próprios amigos, premidos
pelas circunstâncias a contrariá-lo.
O hábito dos nossos homens públicos não
pedirem demissão de seus cargos gera assim,
estranhezas como esta, quando o simples pedido de
exoneração do Diretor de uma companhia, como é o
caso da NOVACAP, serve de pretexto para
explorações, que procuram visar a estrutura da
entidade pública que administra a construção da
futura Capital da República.
Sem dar margem a nenhuma ilação, ou
menosprêzo ao Dr. Iris Meimberg, cujos motivos
de seu pedido de exoneração, como já disse, eu
ignoro, entendo como certo o ditado: rei morto, rei
pôsto. Logo, não haverá abalo algum, a nova
Capital prosseguirá normalmente, com a
indicação de outro Diretor. Existem dezenas de
engenheiros nesse País, para o substituir naquela
entidade.
O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não.
O SR. RUI PALMEIRA: – Quem, na opinião
do nobre colega, deveria pedir demissão?
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O SR. COIMBRA BUENO: – Como declarei,
não estou a par das condições em que se verificou o
pedido de demissão do Dr. Iris Meimberg.
O SR. RUI PALMEIRA: – O nobre colega
declarou que há muita gente no Govêrno que deveria
pedir demissão.
O SR. COIMBRA BUENO: – Não pretendo
personalizar, falo de modo geral. Refiro-me a certos
colaboradores do Govêrno que não atacam
determinados problemas com receio de desagradar a
A ou a B. Desde o Império, especialmente nos
últimos anos da República, estamos verificando tal
proceder, que já se vem tornando hábito em nosso
País: Secretários de Estado, altas autoridades têm
tido seus pontos de vista, acertados e pelos quais
lutaram pùblicamente, repentinamente, contrariados
frontalmente pelo próprio Govêrno de que fazem
parte, e apesar disto, permanecem calmamente
sentados em suas poltronas macias, esquecendo-se
do princípio elementar de que, quando há um choque
de convicções, o remédio normal e democrático é o
pedido de demissão. O lógico é proporcionar a outra
personalidade o lugar; assim a firmeza de atitude
pode provocar reações salutares e reconsiderações
salutares oportunas em defesa dos interêsses do
País, em causa.
O próprio Poder Executivo teria mais liberdade
de ação, o seu Chefe Supremo e o País seriam
melhormente servidos.
As Autoridades Supremas do País devem ser
alertadas em tempo pelos seus auxiliares diretos
sôbre a seriedade de certos problemas e certos
rumos pelos quais envereda o Poder Público. Êstes,
muitas vêzes, gostam de visitar o Palácio para fazer
pedidos, mas não gostam de dizer verdades a
autoridades constituídas. Por vêzes, o Presidente da
República fica assim insulado no Palácio.

Êsse é, talvez um defeito do presidencialismo.
Temos visto, em todos os Governos, que o
Presidente da República e os Ministros são mal
informados, porque seus amigos, geralmente,
perderam o hábito de falar a verdade, face a face, de
arriscar, mesmo transitòriamente, perder as graças
do governante.
Encerrando
estas
considerações,
quero
desestimular aquêles que pretendem ainda perturbar a
marcha da mudança da Capital em 21 de abril de 1960.
Entendo que não há fôrça humana capaz de evitar o
cumprimento do dispositivo legal. Tôda a Nação
brasileira, não só os milhões de patrícios desassistidos,
que vivem no interior, mas também os três milhões que
habitam o Rio de Janeiro, anseiam por essa mudança,
que dá a todos novas esperanças.
Não creio que alguem poderá convencer esta
Nação, de que as virtudes do Presidencialismo, já
tenham sido superadas pelos seus inconvenientes. E
nós temos experiência, do que, quando quer, pode
um Presidente realizar, desde que bem escudado em
uma causa justa, que caiu no gôto do povo e que
consulta os mais legítimos interêsses do País.
O atual Presidente, Sr. Juscelino Kubitschek,
já deu sobejas provas de sua coragem e
determinação. Além de suas incisivas palavras, os
atos de S. Exa. dão a todos a certeza de que nem
em pensamento admite o recuo de um passo sequer.
Estamos no limiar de um acontecimento marcado por
um determinismo histórico. A mudança se fará. O dia
será 21 de abril de 1960. Cumpre agora, antes de
ser situacionista ou oposicionista, – ser brasileiro, e
como tal dar sua contribuição e minorar, cada um no
limite de suas fôrças, – também com o seu trabalho –
as dificuldades em si grandes, da mudança não só
de seu lar, quando fôr o caso, mas também e
principalmente, da sede do Govêrno.
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Nesta Cidade do Rio de Janeiro milhares de
brasileiros se comprimem nos morros, levando uma
vida completamente desamparada, esperando anos
a fio, pelo cumprimento de promessas falazes, de
sucessivos governos responsáveis pela criação das
centenas de favelas, nas quais campeia a miséria; –
e os governos, uns após outros, não só se
mostraram incapacitados para solucionar tal
problema, mas foram além: – o agravaram.
Entretanto, vivemos num País potencialmente
rico, capaz de proporcionar nos seus oito milhões de
quilômetros quadrados, boa ambientação e condições
de vida à sua população de apenas uns sessenta
milhões de brasileiros. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gaspar Velloso.
O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr.
Presidente, solicitei a palavra para fazer uma
comunicação ao Senado, prestar um esclarecimento
ao público e, sobretudo, solicitar uma providência
aos ilustres colegas.
É função precípua dos parlamentos no regime
presidencial, a fiscalização orçamentária.
A Constituição fixa o prazo para entrega de
proposta orçamentária à Câmara dos Deputados e,
também, o tampa fatal em que deverá ser aprovado,
sob pena de ser prorrogado o Orçamento vigente.
A Constituição de 1937, determinava que,
esgotado o prazo concedido à Câmara, o Senado
iniciasse a feitura do Orçamento tendo como base a
proposta orçamentária remetida à Câmara, desde que
esta não lha enviasse dentro do prazo regimental.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Silencia a Constituição de 1946 relativamente
ao prazo da remessa dos Anexos orçamentários ao
Senado da República; entretanto, o Regimento
Comum, na Seção 2ª – Do Projeto de Orçamento,
dispõe:
“Art. 44 O Projeto de Orçamento deverá ser
enviado pela Câmara dos Deputados ao Senado até
o dia 15 de setembro e por êsse devolvido com as
emendas até 31 de outubro.
§ 1º Se até o dia 16 de setembro a Comissão
de Finanças da Câmara não houver entregue à Mesa
o Projeto de Orçamento, para discussão final, será
êle colocado independente de parecer na Ordem do
Dia.
§ 2º A regra do parágrafo anterior se aplica ao
Senado se a Comissão não tiver enviado à Mesa, até
16 de outubro, o respectivo projeto”.
Como se vê, Sr. Presidente, deveríamos
devolver à Câmara dos Deputados os Anexos
Orçamentários, devidamente emendados, até o dia
31 de outubro, entretanto, em 22 de outubro já,
decorrido o prazo fatal para enviarmos à Câmara
dos Deputados os Anexos Orçamentários com as
nossas emendas – em 22 de outubro de 1959,
repito, chegou a esta Casa o primeiro Anexo, o do
Ministério da Justiça e Negócios da Aeronáutica; a
17 de novembro foi que recebemos o do Ministério
da Aeronáutica: a 17 de novembro, o do Ministério
da Educacão; a 18 o do Ministério da Marinha, a
12, o do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio; e a 18 do corrente, o do Ministério da
Saúde.
Está claro, que o Regimento Comum não pode
ser cumprido pelo Senado, porquanto a remessa dos
Anexos lhe foi feita depois de decorrido o prazo fatal
de sua entrega e posterior devolução à Câmara dos
Deputados.
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Faço comunicação à Casa para que os
Senhores Senadores não pertencentes à Comissão
de Finanças vejam que é humanamente impossível
devolvermos até 23 do corrente, com emendas, e
não poucas, Anexos que nos chegaram a 18.
O fato significa dar-se ao Senado da
República o prazo de cinco dias para estudar a
Proposta Orçamentária, as emendas aprovadas pela
Câmara dos Deputados e as oferecidas pelos
Senhores Senadores.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O
SR.
GASPAR
VELLOSO:
–
Terei muito prazer em ouvir o aparte de Vossa
Excelência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Todos os
anos formulamos reclamação idêntica e queixamonos da má vontade da Câmara dos Deputados, que
nos envia os Anexos Orçamentários à última hora;
entretanto, V. Exa., eu e todos os colegas que
conhecemos o Regimento Comum, jamais fizemos
protesto em têrmos, a fim de que a Câmara dos
Deputados compreendesse existir outra Casa do
Congresso, que deve respeitar.
O
SR.
GASPAR
VELLOSO:
–
Agradeço o aparte de V. Exa., que incorporo ao meu
discurso.
Exatamente por ser o primeiro ano que exerço
o cargo, para mim tão honroso, de Presidente da
Comissão de Finanças desta Casa do Congresso
Nacional, trago êsse grito de alerta aos meus
colegas, a fim de tomarmos uma providência, ainda
que implique em reforma da Constituição, no sentido
de voltarmos à Constituição de 1937, na parte que
disciplina o assunto.
O SR. MEM DE SÁ: – Tornemos bem claro:
sòmente nesta parte.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Exatamente, só
na parte relativa ao Orçamento.

O SR. MEM DE SÁ: – Todo cuidado é pouco.
O SR. GASPAR VELLOSO: – Para que o
Senado cumpra a missão que lhe compete e para que
os Orçamentos da República tenham a participação
direta, eficiente e consciente dos ilustres Senhores
Senadores. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. Primeiro
Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 445, de 1959
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Sala das Sessões, em 20 de novembro de
1959. – Francisco Gallotti.
REQUERIMENTO
Nº 446, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Ministério da Aeronáutica.
Sala das Sessões, em 20 de novembro de
1959. – Francisco Gallotti.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em
virtude
da
deliberação
da
Casa,
passa-se
à
imediata
discussão
e
vo-
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tação da Redação Final dos Anexos Orçamentários
Meu desejo, no momento, sob forma de
referentes aos Ministérios do Trabalho, Indústria e sugestão à Câmara dos Deputados – já que nossos
Comércio e Aeronáutica, constantes dos Pareceres protestos não têm sentido, porque se repetem em
ns. 778 e 779, lidos no Expediente.
todos os finais das sessões legislativas – é solicitar
dos Relatores dos Anexos na Câmara dos
Discussão única da Redação Final das Emendas Deputados entendimento com o Senado, a fim de
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, que que examinem nossas emendas e colaborem,
estima a Receita e fixa a Despesa na parte referente ao porque é impraticável qualquer intervenção nossa
junto à Câmara.
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Recordo que, nesse sentido, temos tido alguns
Em discussão. (Pausa).
exemplos dignos de serem seguidos. Não podemos
Não havendo quem queira usar da palavra, ficar sujeitos a eliminação de nossas emendas, sem
declaro encerrada a discussão.
qualquer audiência.
Em votação.
Na verdade, é o que está ocorrendo com
Os Senhores Senadores que aprovam a relação ao Orçamento, que nos chega à última hora;
Redação Final, queiram ficar sentados. (Pausa).
é a supressão da faculdade do Senado de cumprir o
Está aprovada.
dever constitucional, de estudar e discutir a feitura da
Para acompanhar na Câmara dos Senhores Lei de Meios.
Deputados o estudo das emendas do Senado,
O milagre da elaboração dessa lei dentro do
designo o nobre Senador Lima Guimarães.
prazo fixado na Constituição, devemo-lo à
maravilhosa dedicação, à inexcedível operosidade
Discussão única das Emendas do Senado ao de nossos funcionários.
Fica, pois, aqui. Sr. Presidente, o meu
Projeto de Lei da Câmara nº 67, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de apêlo aos ilustres Relatores da outra Casa do
Congresso. Esperamos não nos falte o seu
1960, na parte relativa ao Ministério da Aeronáutica.
concurso, mediante seu contato com o Senado.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Sr. (Muito bem).
Presidente e Senhores Senadores, não vou,
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
pròpriamente, discutir o Anexo referente ao (Pausa).
Ministério da Aeronáutica. Desejo aproveitar o ensejo
Não havendo quem queira fazer uso da
para, com base na argumentação do eminente palavra, encerro a discussão.
colega, Senador Gaspar Velloso, acrescentar
Em votação.
considerações a respeito da matéria orçamentária.
Os Senhores Senadores que aprovam
Sr. Presidente, o Anexo que vamos votar, e as emendas, queiram conservar-se sentados.
assim se entende com os mais, demonstra, (Pausa).
evidentemente, o não cumprimento da Constituição.
Estão aprovadas.
O projeto de Orçamento, devia ser uno e não
Designo para acompanhar na Câmara dos
desdobrado em Anexos.
Deputados o estudo das emendas; o nobre Senador
Barros Carvalho.
__________________
Sôbre a mêsa, requerimento de informações,
(*) – Não foi revisto pelo orador.
que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
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É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 447, DE 1959
Senhor Presidente.
Venho requerer a V. Exa., nos têrmos do
Regimento Interno, sejam solicitadas ao Poder
Executivo, através do Ministério da Agricultura, as
seguintes informações:
1) Quais as razões determinantes do atraso no
pagamento dos vencimentos do pessoal dêsse
Ministério que recebe por conta de dotações globais?
2) Quais as providências já adotadas para
sanar essa impontualidade?
Sala das Sessões, em 20 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara), que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960, na parte relativa ao
Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Anexo nº
4 – Subanexo nº 4.16), tendo Parecer nº 769, de
1959, da Comissão de Finanças, favorável ao
subanexo e às Emendas ns. 1 a 265 e oferecendo as
de ns. 266 (CF) a 353 (CF).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350, de 1959, na Câmara), que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Subanexo do Ministério da Justiça e
Negócios Interiores.
(Publicado em Suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
(As emendas aprovadas constam do Parecer
nº 769, publicado neste diário, na Ata da sessão
anterior).
A matéria volta à Comissão de Finanças para
Redação Final.
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 61, de 1959, (nº 214, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça
Eleitoral – Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais
Regionais, o crédito suplementar de Cruzeiros
39.153.636,70, para os fins que especifica, tendo
Pareceres: I – Sôbre o projeto (ns. 524 e 722, de
1959) das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças, favoráveis. II – Sôbre as Emendas de
Plenário (ns. 1 e 2): da Comissão de Constituição e
Justiça (nº 722, de 1959) favorável; da Comissão de
Finanças (nº 723, de 1959), contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
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Em votação o projeto sem prejuízo das
Subconsignação 1.1.11 – Substituições.
emendas.
04 – Justiça Eleitoral.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
02.03 – T.R.E. da Bahia – Cr$ 250.000,00.
queiram permanecer sentados. (Pausa).
02.16 – T.R.E. do Rio de Janeiro – Cr$
Está aprovado.
38.000,00.
É o seguinte o projeto aprovado:
02.18 – T.R.E. do Rio Grande do Sul – Cr$
403.657,10.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
02.19 – T.R.E. de Santa Catarina – Cr$
Nº 61, DE 1959
92.000,00.
Subconsignação 1.1.14 – Salário Família.
(Nº 214-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
04 – Justiça Eleitoral.
01 – Tribunal Superior Eleitoral – Cr$
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 84.000,00.
02.03 – T.R.E. da Bahia – Cr$ 150.000,00.
Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Superior
Subconsignação 1.1.15 – Gratificação de
Eleitoral e Tribunais Regionais, o crédito suplementar
Função.
de Cr$ 39.153.636,70, para os fina que especifica.
04 – Justiça Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
02.02 – T.R.E. do Amazonas – Cr$ 50.400,00.
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
02.07 – T.R.E. de Goiás – Cr$ 55.200,00.
ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal
02.19 – T.R.E. de Santa Catarina – Cr$
Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais, o 50.400,00.
crédito suplementar de Cr$ 39.153.636,70 (trinta e
Subconsignação
1.1.23
–
Gratificação
nove milhões, cento e cinqüenta e três mil, Adicional por tempo de serviço.
seiscentos e trinta e seis cruzeiros e setenta
04 – Justiça Eleitoral.
centavos), em refôrço a dotações do Anexo 5 da Lei
01 – Tribunal Superior Eleitoral – Cr$
nº 3.487, de 10-12-1958 (Orçamento da União), com 3.693.175,00.
a seguinte discriminação:
02.01 – T.R.E. de Alagoas – Cr$ 269.260,00.
Poder Judiciário – Anexo 5.
02.02 – T.R.E. do Amazonas – Cr$
Despesas Ordinárias.
494.855,00.
Verba 1.0.00 – Custeio.
02.03 – T.R.E. da Bahia – Cr$ 2.219.360,00.
Consignação 1.1.00 – Pessoal CiviI.
02.06 – T.R.E. do Ceará – Cr$ 1.381.500,00.
Subconsignação 1.1.01 – Vencimentos.
02.06 – T.R.E. do Espírito Santo – Cr$
04 – Justiça Eleitoral.
440.640,00.
01 – Tribunal Superior Eleitoral – Cr$
02.07 – T.R.E. de Goiás – Cr$ 1.300.220,00.
4.897.200,00.
02.08 – T.R.E. do Maranhão – Cr$ 563.090,00.
02.02 – T.R.E. do Amazonas – Cr$
02.09 – T.R.E. de Mato Grosso – Cr$
322.800,00.
339.900,00.
02.07 – T.R.E. de Goiás – Cr$ 650.400,00.
02.10 – T.R.E. de Minas Gerais – Cr$
02.15 – T.R.E. do Piauí – Cr$ 362.400,00.
3.709.940,00.
02.19 – T.R.E. de Santa Catarina – Cr$
02.12 – T.R.E. da Paraíba – Cr$ 647.855,60.
1.388.400,00.
02.13 – T.R.E. do Paraná – Cr$ 1.102.580,00.
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02.14 – T.R.E. de Pernambuco – Cr$
1.778.584,00.
02.15 – T.R.E. do Piauí – Cr$ 576.420,00.
02.16 – T.R.E. do Rio de Janeiro – Cr$
1.482.900,00.
02.17 – T.R.E. do Rio Grande do Norte – Cr$
827.940,00.
02.18 – T.R.E. do Rio Grande do Sul – Cr$
1.751.380,00.
02.19 – T.R.E. de Santa Catarina – Cr$
825.180,00.
02.20 – T.R.E. de São Paulo – Cr$
6.178.200,00.
02.21 – T.R.E. de Sergipe – Cr$ 775.800,00.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 61, apresentei duas
emendas, objetivando a abertura dos créditos
necessários também para o Tribunal Regional Eleitoral
do País. Essas emendas receberam parecer favorável
da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
pela sua regimentalidade e constitucionalidade.
Acontece que indo à Comissão de Finanças,
receberam parecer contrário. As razões dêsse
parecer não me convencem; no entanto, não vou
insistir na manutenção das emendas a fim de evitar
se retarde o recebimento do crédito pelos Tribunais
Eleitorais do País.
Já se encontra tramitando na Câmara Federal
projeto de lei que visa à abertura de crédito para
dotações orçamentárias ao Tribunal Regional do
Pará. Se fôssem aprovadas as emendas
apresentadas ao projeto em tela, êste teria que voltar
à Câmara e, talvez, não haja tempo para decisão
final, ainda nesta Sessão Legislativa. Não in-

sistirei nas minhas emendas, muito embora – repito –
não me convençam as razões apresentadas pelo
eminente Relator na Comissão de Finanças.
Faço esta declaração apenas para ressalvar
direitos futuros, quando tiver de apresentar emendas
a outros projetos de lei; porque é regimental, normal,
constitucional fazê-lo, tenha ou não que retornar à
Câmara. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas que têm parecer contrário.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão rejeitadas.
São as seguintes as emendas rejeitadas:

__________________

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se:
Pará.
Justiça Eleitoral.
Tribunal Regional Eleitoral.
Crédito Suplementar – Cruzeiros 368.205,00.
EMENDA Nº 2
Acrescente-se:
Pará.
Justiça Eleitoral.
Tribunal Regional Eleitoral.
Crédito Suplementar – Cruzeiros 79.112,50.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai à
sanção.
Discussão única da Redação Final do Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 1959, que acrescenta
dispositivo ao Decreto-lei nº 8.554, de 4 de janeiro de
1946, apresentado pelo Sr. Senador Victorino Freire
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em
seu Parecer nº 735, de 1959).
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Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Câmara dos Deputados:
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº
17, de 1959, que acrescenta dispositivo ao Decretolei nº 8.554, de 4 de janeiro de 1946.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se às observações da
Seção V da Tabela IV, Título II, do Decreto-lei nº
8.554, de 4 de janeiro de 1946, o seguinte: “Sôbre os
títulos resgatados em Cartório terá o Oficial, pela
guarda das importâncias depositadas, direito a 1%
(um por cento) sôbre as mesmas, pago pelo
respectivo obrigado.”
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto de Resolução nº
27, de 1959, que suspende a execução parcial do
Decreto nº 39.515, de 6 de julho de 1956 (projeto
oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça,
em seu Parecer nº 730, de 1959).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Sr.
Presidente, vou antes fazer uma declaração de voto
que, pròpriamente, debater a matéria.
Como tive oportunidade de sustentar, perante
a Comissão de Constituição e Justiça, interpreto o
artigo 64 da Constituição no sentido de que
cabe ao Senado examinar se há, ou não, conveniên__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

cia de ordem política, social ou econômica, para
suspensão de lei ou decreto declarados
inconstitucionais pela Suprema Côrte.
O art. 64 da Lei Maior dispõe:
“Incumbe ao Senado Federal suspender a
execução, no todo ou em parte, de lei
ou decreto declarados inconstitucionais por
decisão
definitiva
do
Supremo
Tribunal
Federal”.
O eminente autor dêsse parecer, o ilustre
jurista Senador Daniel Krieger, é de opinião
que,
desde
que
se
verifique
a
inconstitucionalidade
da
lei,
deverá
o
Senado,
automàticamente,
promover
sua
suspensão.
Sr. Presidente, não me parece tenha sido êsse
o pensamento do legislador constituinte. Caso
contrário não teria dado ao Senado essa atribuição;
bastaria que a própria Suprema Côrte ao declarar
a inconstitucionalidade, decretasse a suspensão da
lei.
Nessas condições reporto-me ao voto em
separado que proferi por ocasião da manifestação
da Comissão de Constituição e Justiça, assim
redigido:
Pela conclusão do brilhante parecer,
uma vez que entendo caber ao Senado
examinar a conveniência da suspensão da
lei declarada inconstitucional pela Suprema
Côrte.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhóres Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
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É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
O SR. PRESIDENTE: – O projeto será incluído
Comissão de Redação:
na Ordem do Dia da sessão do dia 21 do corrente
mês.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Está esgotada a matéria constante da Ordem
Nº 27, DE 1959
do Dia.
Não há orador inscrito para esta oportunidade.
Suspende a execução parcial do Decreto nº (Pausa).
39.515, de 6 de julho de 1956.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão.
Art. 1º Fica suspensa a execução do art. 1º do
Convoco os Senhores Senadores para uma
Decreto nº 39.515, de 6 de julho de 1956, por ter extraordinária amanhã, às dez horas, com a
sido julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal seguinte:
Federal, em decisão definitiva de 4 de setembro de
1957.
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 148, de 1959, (nº 67, de 1959, na Câmara dos
Deputados), que retifica, sem ônus, a Lei nº 3.487,
de 10 de dezembro de 1958, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1959, tendo Parecer Favorável (sob nº 759, de
1959) da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 448, DE 1959
Adiamento para determinado dia.
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 148, de
1959, a fim de ser feita na sessão de 21 do corrente.
Sala das Sessões, em 20 de novembro de
1959. – Rui Palmeira.

1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na
Câmara) que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
relativa ao Ministério de Educação e Cultura – Anexo
nº 4 – Subanexo nº 4.13 – tendo Parecer nº .., de
1959, da Comissão de Finanças, favorável ao
subanexo e às Emendas ns. 1 a 1.506 e oferecendo
as de ns. 1.507 (CF) a 1.622 (CF).
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
relativa ao Ministério da Saúde – Anexo nº 4 –
Subanexo nº 4.19 –, tendo Parecer nº .., de 1959, da
Comissão de Finanças, favorável ao subanexo e
oferecendo as Emendas de ns. 1 (CF) a 885 (CF).
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 135, de 1959, (nº 34, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça
Eleitoral – o crédito especial de Cr$ 4.240.123,30,
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para atender a despesas correspondentes aos
exercícios de 1945 a 1958, tendo Parecer Favorável
sob nº 756, de 1959, da Comissão de Finanças.
4 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 148, de 1959,(nº 67, de 1959,
na Câmara dos Deputados) que retifica,
sem ônus, a Lei nº 3.487, de 10 de dezem-

bro de 1958, que estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1959, tendo
Parecer Favorável (sob nº 759, de 1959) da
Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 21 horas e 50
minutos.

175ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (57).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de Segundo, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
PARECER
Nº 783, DE 1959
sôbre

Da

a

Comissão
Redação

de

Final

Finanças,
das
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Emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 67, de
1959, (nº 350-B, de 1959 da Câmara dos
Deputados), que estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1960 –
Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.16 –
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Relator: Sr. Victorino Freire.
(Publicado em Suplemento).
PARECER
Nº 784, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Subanexo 4.9 – Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da Amazônia.
Relator: Sr. Dix-Huit Rosado.
(Publicado em Suplemento).
Em 21 de novembro de 1959.
Comunicação
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exa., em
obediência ao disposto no art. 38 do Regimento
Interno, que me ausentarei do País na próxima
segunda-feira, por poucos dias, para viagem à
República Argentina, no desempenho de honrosa
missão que me foi confiada pela Presidência do
Senado.
Atenciosas saudações. – Lameira Bittencourt.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Vivacqua, primeiro orador inscrito.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
venho dar conhecimento ao Senado, do
pronunciamento da Federação das Indústrias do
Estado
de
São
Paulo,
sôbre
o

Projeto nº 5, de 1959, de minha iniciativa, criando o
Serviço de Contrastaria (SECON), subordinado ao
Ministério da Fazenda.
Agradeço não só a honrosa atenção, que
desta forma é prestada ao Senado, mas também,
a valiosa colaboração com que me destingue,
essa prestigiosa entidade, mediante o ofício de
seu digno e dinâmico Presidente, o Sr. Antônio
Devisati.
O projeto assume, assim, novo e especial
interêsse, e passou a contar com expressivo e alto
apoio.
Acolho com o mais vivo interêsse as
sugestões com que essa entidade procura
aperfeiçoar o projeto, devendo, entretanto, expressar
uma divergência doutrinária, com relação ao seu
bem elaborado trabalho, apenas na parte referente à
interpretação do artigo 67, § 1º da Constituição
Federal.
O Serviço de Contrastaria terá as seguintes
atribuições, as quais revelam a importância dêsse
órgão e a importância de sua criação:
I) fiscalizar, por meio de exames ou provas, a
platina, o ouro e a prata, em jóias, relógios, e
quaisquer outros objetos de adôrno e artísticos,
fabricados no País, importados, ou destinados à
exportação;
II) fornecer aos fabricantes, comerciantes,
importadores
e
exportadores
dos
objetos
mencionados no item anterior, os títulos de garantia
e marca, que serão obrigatòriamente impressos nos
punções legais;
III) realizar todos os exames técnicos,
inclusive químicos, para comprovações dos
títulos e marcas, bem como os que lhes forem
solicitados, tendo em vista a obtenção de laudos
periciais;
IV) conceder prévio registro a fabricantes,
importadores e exportadores de jóias e demais
objetos mencionados no item I, a fim de lhes
fornecer os títulos de garantia e marca referidos no
item II;
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V) puncionar as jóias, artefatos e demais
objetos de adôrno e artísticos fabricados ou
exportados do País, ou para êste importados;
VI) cobrar pelos seus serviços técnicos os
emolumentos admitidos na presente lei;
VII) recolher, diàriamente, ao Tesouro
Nacional, a renda proveniente dos emolumentos
autorizados em lei;
Parágrafo único. As atribuições especificadas
nos itens I a VII, serão discriminadas em Regulamento
do Serviço de Contrastaria a ser expedido por decreto
executivo, fixadas, as das unidades administrativas
internas, em Regimento Interno, baixado por ato,
também, do Poder Executivo.
Art. 2º O Serviço de Contrastaria (SECON),
compõe-se das unidades abaixo indicadas, ficando
criados, por êste artigo, os cargos em comissão
adiante especificados:
I – Diretor Geral (DG-SECON) – Padrão CC-2;
II – Divisão Administrativa (D.A.-SECON) –
Padrão CC-3;
III – Divisão Técnica – D.T.-SECON) – Padrão
CC-3;
IV – Laboratório Químico (L.Q. SECON) –
Padrão CC-3;
IV – Laboratório Químico (L. Q.-SECON) –
Padrão CC-3;
V – Agências (Ag. SECON) – Padrão CC-4.
Senhor Presidente, recordaremos alguns
trechos da justificação com que fundamentamos
êsse projeto.
A criação do Serviço de Contrastaria atenderá a
uma das mais antigas aspirações da Indústria e do
Comércio organizados e honestos de jóias os quais
lutam com a concorrência, ilícita do contrabandista e
dos fabricantes e comerciantes clandestinos. É
necessário proteger também o consumidor e o público,
que são freqüentemente prejudicados pela falta de
meio de contrôle das ligas de ouro e de outros metais
preciosos empregados. A aquisição de jóias, sem

contraste oficial será o risco de possuir um artefato
de latão ou de cobre, no qual a percentagem de
ouro, de prata ou de platina é mínima, pago
entretanto, ao preço de teor real do metal
precioso. Inúmeros são os casos em que o chefe de
família ou outra pessoa necessitada sofre, ao entrar
na casa de penhor, a decepção e o desespêro de
verificarem que o colar, o broche, o bracelete, os
brincos são falsos, são objetos doirados ou
prateados.
A jóia não é sempre, apenas um aderêço, mas
o fruto de economias acumuladas com sacrifícios
durante longos anos ou transcurso de uma
existência. Constitui, assim, um patrimônio ou uma
reserva de previdência e de segurança da família.
Sob êsses aspectos destaca-se a finalidade social da
contrastaria oficial.
Cabe considerar também o prejuízo material e
moral que representa para o Brasil no exterior e em
relação aos turistas a inexistência de garantia e de
seriedade da venda de jóias.
Por outro lado, o Serviço de Contrastaria
será um dos mais eficazes instrumentos de
fiscalização dos tributos federais e estaduais
que recaem sôbre as jóias – enorme fonte de
receita, tão comprometida pelos sonegadores de
impostos.
A douta Consultoria Jurídica da Federação
das Indústrias de São Paulo fêz um reparo
ao projeto, que data vênia não me parece
procedente. É quando opina que por considerar
matéria financeira, não se enquadraria na iniciativa
do Senado a fixação das taxas de matrícula e de
ensaio, destinadas a manter o Serviço de
Contrastaria.
Tem
sido
matéria
debatida
no
Senado a interpretação do art. 67, parágrafo
1º do nosso Estatuto fundamental. Aí se
dispõe que cabe à Câmara dos Deputados
e ao Presidente da República a iniciativa
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de tôdas as leis sôbre a matéria financeira.
Não dispomos de tempo para discussão dêsse
problema, mas, por isto mesmo, nos limitamos a
lembrar que o Senado através de acurados estudos,
tem adotado um entendimento dêsse dispositivo,
consonante com o regime bicameral, sobrepondo-se
a uma hermenêutica de nossa competência.
Em primeiro lugar, cumpre ter em vista que o
conceito de matéria financeira é ainda meramente
doutrinária e sòmente terá uma configuração legal,
quando tivermos votado, nos têrmos do artigo 5º da
Constituição Federal, as normas de direito financeiro.
Não seria pois admissível, Sr. Presidente, que à
sombra de um conceito variável e incerto, se
restringissem as prerrogativas do Senado.
Por outro lado, como sustentou o preclaro
Senador Ferreira de Souza, quando ao Senado
pertence competência para legislar sôbre matéria
que forma objeto essencial da proposição, cabe-lhe
necessàriamente legislar sôbre a matéria acessória,
que no caso seriam os recursos exigidos para a
manutenção do serviço novo criado.
Tais recursos consistiriam nos emolumentos
previstos no projeto.
Se não estivesse prêso aos limites de tempo
regimental, traria aqui, uma lista de numerosos
precedentes adotados pela Comissão de Justiça e
do Plenário, dentro da tese pela qual nos temos
batido com as nossas fracas armas.
Verifico, Sr. Presidente, e agora com o ânimo
mais fortalecido nesta minha peleja, que contamos
com o prestigioso apoio do ilustre Senador Sérgio
Marinho, que em uma de suas últimas intervenções
na discussão do assunto, me honrou com um aparte,
que resume de maneira precisa e clara, a
argumentação básica em tôrno desta tese.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito obrigado a
Vossa Excelência.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Esperamos que
o Senado tome na mais alta consideração êsse
pronunciamento do nosso ilustre Colega.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com muito
prazer.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Folgo
enormemente, eminente Senador Attílio Vivacqua,
em verificar que doutrina dessa amplitude e dessa
significação, vinculada ao próprio destino do
Parlamento, é defendida por V. Exa. de maneira tão
substanciosa e brilhante. Realmente, se nos
ativermos à acepção gramatical do dispositivo
constitucional, delimitando a competência do
Senado, excluindo-a, segundo a expressão
empregada pela Constituição, de qualquer iniciativa
em matéria financeira, colocaremos tal competência
em nível reduzidíssimo. Não só os intérpretes da
Carta Magna, mas os próprios Parlamentares, estão
no dever de, interpretando-a, dar-lhe vida. Ora, se
esta Casa do Congresso ficar impedida de ter
iniciativa de projetos de lei, desde que êles possam
tangenciar, direta ou indiretamente, mediata ou
imediatamente, qualquer área em que se cuide de
matéria financeira, o Senado ficará reduzido,
evidentemente, a uma competência restritíssima e
passará a ser o simulacro de si mesmo, uma sombra
de Parlamento.
O que a Constituição teve em vista, e é
transparente levando-se em conta a origem do
Senado – uma Casa constituída de elementos
vitalícios e de nomeação, portanto, não eletivos
– foi estabelecer a proibição de ao Senado
caber a iniciativa dos projetos de lei que
tivessem em vista a criação de impostos ou
a aplicação dos dinheiros públicos; jamais
poderia vedar a esta Casa o direito e a prerrogati-
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va de apresentar projetos que mediata ou
imediatamente pudessem tangenciar a área de
assuntos financeiros. O Senado poderia apresentar
um projeto de lei determinando, por exemplo, que o
Plano de Economia elaborado pelo Executivo fôsse
submetido, antes de sua execução, à apreciação do
Congresso, pelo que V. Exa. poderia afirmar
estarmos diante de iniciativa evidentemente
inconstitucional, porquanto a Carta Magna as veda
dessa natureza. A meu ver, a inteligência é restritiva,
o aspecto lamentável, para a própria preservação da
dignidade e da existência do Senado. Impõe-se à
Casa, através de suas funções especializadas,
esforçar-se no sentido de estabelecer uma como que
jurisprudência, uma doutrina a respeito. Repito, folgo
imenso por verificar que um Senador da altura
intelectual de V. Exa., nobre Senador Attílio
Vivacqua, está ventilando êsse assunto com a
largueza e o arejamento que requer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Em primeiro
lugar não posso deixar de sentir-me desvanecido
pelas generosas palavras com que Vossa Excelência
destaca minha posição doutrinária em face da
interpretação do artigo 67, parágrafo 1º da
Constituição. Sem dúvida, o Senado terá fixado com
a maior atenção aparte tão esclarecedor. Ao lado da
segurança de argumentação, encerra apêlo, a esta
Casa para que medite sôbre a sua responsabilidade
em jôgo, a de zelar pelas prerrogativas de seu
mandato...
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito bem.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...qual seja
evitar as interpretações literais e restritivas que
estão, a cada instante, cerceando nossas
atribuições. Certamente, como diz S. Exa. não
seria compreensível que a nossa competên-

cia, que, além do mais, emana do voto popular,
ficasse sob o temor de que qualquer das nossas
proposições pudessem tangenciar a área econômica
ou financeira. Raras são as proposições que não
interferem nessa área. A interpretação dos
textos constitucionais não se pode fazer
isoladamente. Tem que ser feita dentro do sistema, e
o sistema bi-cameral é o que estabelece a
colaboração entre as duas Casas. Todo
entendimento que vise cercear essa colaboração
terá que ser repelido. Desde que seja da
competência do Senado determinada matéria e
quase tôdas são – seja – no campo da economia, da
educação, da saúde, da organização administrativa
enfim, devemos ter, necessàriamente, os meios
indispensáveis à preservação do exercício dessa
competência.
Por isso, espero que o Senado tenha ouvido a
palavra tão autorizada, tão elevada do eminente
representante do Rio Grande do Norte...
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Ouvido
principalmente a palavra de Vossa Excelência.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...que, trouxe
aos meus humildes esforços, mas sempre
perseverantes, prestigioso apoio, com o sêlo não só
de sua capacidade intelectual...
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Obrigado a
Vossa Excelência.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...como de sua
viva convicção, pedindo que o Senado reflita sôbre
suas responsabilidades na interpretação do
dispositivo constitucional.
Considero como lido o aludido trabalho da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a
fim de que o mesmo, conste de nossos Anais. (Muito
bem; muito bem).
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Documento a que se refere o Sr. Attílio
Vivacqua, em seu discurso.
Projeto de Lei do Senado Federal nº 5, de
1959 – Cria o Serviço de Contrastaria, subordinado
ao Ministério da Fazenda, e dá outras providências.
1. O Serviço de Contrastaria, que é o objeto do
Projeto,de Lei nº 5, apresentado ao Senado pelo
Senhor Attílio Vivacqua, tem por finalidade:
a) fiscalizar, por meio de exames ou provas, a
platina, o ouro e a prata, em jóias, relógios e
quaisquer outros objetos de adôrno e artísticos,
fabricados no País, importados ou destinados à
exportação;
b) fornecer aos fabricantes, comerciantes,
importadores
e
exportadores
dos
objetos
mencionados no item anterior, os títulos de garantia
e marca, que serão obrigatòriamente impressos nos
punções legais. Por título deve-se entender o grau
de pureza do metal a ser examinado, e por marca o
símbolo do industrial ou comerciante, prèviamente
aprovado pelo Serviço de Contrastaria;
c) realizar todos os exames técnicos, inclusive
químicos, para comprovação dos títulos e marcas,
bem como os que lhes forem solicitados, tendo em
vista a obtenção de laudos periciais;
d) conceder prévio registro para fabricantes,
importadores e exportadores de jóias e demais
objetos mencionados no item «a», a fim de lhes
fornecer os títulos de garantia e marca referido no
item «b»;
e) puncionar as jóias, artefatos e demais
objetos de adôrno e artísticos fabricados ou
exportados no País, ou para êste importados;
f) cobrar pelos seus serviços, os emolumentos
admitidos e especificados no projeto;
g) recolher, diàriamente, ao Tesouro Nacional,
a renda proveniente dos emolumentos cobrados.

2. O Serviço de Contrastaria terá âmbito
nacional, possuirá uma diretoria geral e funcionará
nos Estados através de agências regionais.
3. Tôda e qualquer pessoa ou firma que
compre, venda ou negocie com objetos ou artefatos
de platina, ouro ou prata, relógios ou obras de
ourivesaria em geral ficará obrigada a requerer
matrícula no Serviço de Contrastaria de sua jurisdição,
considerando-se no entanto, matriculados, os
fabricantes, importadores e exportadores que, sendo
obrigados a uso e registro de punção tiverem o
mesmo registrado na forma regulamentar (artigo 15).
4. Se o projeto fôr convertido em lei, dentro do
prazo de um ano de sua vigência, todos os
joalheiros, ourives, fabricantes ou comerciantes de
artigos congêneres serão obrigados a apresentar seu
estoque à Contrastaria, a fim de receber o respectivo
punção, que será marcado de acôrdo com o ensaio
visual (artigo 65).
5. Nenhum objeto de platina, ouro e prata
poderá ser vendido pelo fabricante, exportador ou
importador sem uma fatura que, tendo impresso o
desenho de punção declare o valor, pêso e título da
peça, data da venda e assinatura do vendedor, o
nome e residência do comprador, que rubricará a
fatura e o respectivo canhoto (artigo 19).
6. A proposição examinada contém 10 (dez)
capítulos e sessenta e oito (68) artigos. Os capítulos
obedecem aos títulos seguintes: «Dos Títulos e
Tolerância». «Das Marcas e Punções». «Da
Receita», «Da Fiscalização e Inspeção Fiscal», «Do
Preparo», «Dos Processos», «Da Contravenção»,
«Da Defesa», «Das Multas», «Dos Recursos» e
«Disposições Gerais».
7. A receita do Serviço de Contrastaria se
constituirá dos emolumentos e das taxas
especificadas nos artigos 32 e 33 do projeto.
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Os emolumentos serão cobrados na proporção do
capital na quantia máxima de Cr$ 1.000,00, e
devidos pela matrícula inicial, bem como pela
renovação anual desta, hipótese em que serão
cobrados pela metade.
As taxas de ensaio e marca serão cobradas de
acôrdo com a tabela do artigo 33.
8. As infrações serão punidas na conformidade
do art. 55, variando as multas de Cr$ 100,00 a Cr$
5.000,00, conforme a natureza e gravidade da falta,
sem prejuízo da perda dos objetos e do processo
crime cabível nos casos em que aplicáveis tais
procedimentos. Nas reincidências as multas serão
aplicadas em dôbro.
9. Pelo art. 54 da proposição são assegurados
aos autuados os mais amplos meios legais de
defesa. O prazo para apresentação desta será de 30
(trinta) dias úteis contados a partir da intimação.
Das decisões de primeira instância contrárias
aos autuados caberá recurso voluntário para
Segundo Conselho de Contribuintes, no prazo de 20
(vinte) dias contados da intimação.
Não se faz qualquer referência, no entanto, à
forma pela qual devem ser feitas as intimações, e
tôdas aquelas hipóteses em que o procedimento ou
os atos não sejam praticados no estabelecimento do
interessado.
Não se sabe se as intimações, notificações ou
comunicações devem ser feitas pessoalmente, por
registro postal com direito a recibo de volta (A.R.) ou
por edital. Se o artigo 54 assegura aos autuados os
mais amplos meios legais de defesa, as notificações,
intimações, avisos etc. devem ser feitos
pessoalmente, como regra geral.
Havendo impossibilidade da notificação
pessoal, deverão ser indicados os casos em
que os interessados deverão ser intimados
ou
notificados
por
registro
postal
com

direito a recibo de volta (A.R.), ou por editais. É uma
falha da proposição que deve ser sanada.
10. A matéria de que o projeto cuida é de
competência da União, ex-vi do artigo 15, item XV,
letras «k» e «m» da Constituição Federal.
É de se notar, porém, que sendo o projeto de
iniciativa do Senado, não poderia nêle ser tratada
matéria pertinente à criação de tributos e relativa à
criação de empregos, pois a primeira seria de
competência da Câmara dos Deputados, e a
segunda de iniciativa exclusiva do Presidente da
República, nos expressos têrmos do artigo 67,
parágrafo 1º e 2º, da Carta Magna.
Com referência à criação de empregos de que
trata o artigo 2º do projeto, não seria de levantar-se a
objeção constitucional, já que estar-se-ia instituindo
um serviço novo; o Presidente da República teria a
iniciativa das leis que criem empregos em serviços
existentes.
No que diz respeito aos emolumentos e às
taxas discriminadas nos artigos 32 e 33 da
proposição, e bem assim do crédito de Cruzeiros
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), de que
cuida o seu artigo 57, por constituírem matéria
acessória do projeto, não incidiriam no preceito do
artigo 67, parágrafo 1º, da Constituição Federal,
consoante o entendimento do Senado, e
precedentes legislativos nesse sentido (item 3º da
justificação).
Fica, assim, o projeto, extreme de dúvidas no
que concerne à sua base constitucional.
11. No que diz respeito à conveniência da
medida e aos seus reflexos no comércio e indústria
de objetos e artefatos de ouro, platina e prata,
existe o pronunciamento do Sindicato da Indústria
da Joalheria e Ourivesaria de São Paulo,
entendendo consubstanciar o projeto uma velha
aspiração da classe joalheira do País. Também
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o Departamento de Economia Industrial das
Entidades manifestou-se favorável à proposição.
As providências que se pretendem adotar
constituirão, sem dúvida, uma proteção ao comércio
e à indústria organizados, que por vêzes sofrem
ilícita concorrência de comerciantes clandestinos.
Constituirão, ainda, proteção ao consumidor e
ao público em geral, que sempre terão a certeza de
ter realmente adquirido um objeto com o valor
indicado, e não u'a imitação destituída de valor.
12. Determinadas providências como aquelas
referidas nos artigos 9º, 13, 15 e 19 podem sugerir
uma indevida intervenção do Estado na indústria e
comércio dos objetos referidos no artigo 1º da
proposição.
Há que se convir, no entanto, que ao
regulamentar o exercício de tais atividades, o que lhe
compete por fôrça dos dispositivos que forem citados
no item 10 desta informação, não pode a União
deixar de adotar normas de fiscalização que
implicam numa interferência mais ou menos
acentuada naqueles setores de atividades.
13. Por tudo quanto foi expôsto, ressalvada
a observação que fizemos no final do item 9º
desta informação, pensamos que nada há a
objetar ao projeto sob o aspecto que nos compete
informar.
São Paulo, 7 de agôsto de 1959.
O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento de
informações que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 449, DE 1959
Senhor Presidente.
Requeiro à Mesa, na forma regimental,
que se solicite ao Exmo. Senhor Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio informar
quantos
processos
de
interêsse
de
ve-

lhos servidores, inativos e pensionistas, se
encontram há mais de doze meses no Conselho
Diretor de Previdência Social aguardando julgamento
devendo ficar esclarecido o motivo da retenção.
Sala das Sessões, em 21 de novembro de
1959. – Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Há, ainda,
requerimento de dispensa de interstício para
publicação, que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 450, DE 1959
Nos têrmos dos artigos 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Sala das Sessões, em 21 de novembro de
1959. – Mathias Olympio.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que
acaba de ser lido não depende de apoiamento nem
de discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
dispensa de interstício solicitada, queiram conservarse sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Em face da decisão do Plenário, entra em
discussão imediata a Redação Final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1959.
Em discussão a Redação Final, constante do
Parecer nº 383, lido no Expediente da sessão de
hoje.
Nenhum Senhor Senador desejando usar da
palavra, declaro a discussão encerrada.
Em votação.
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Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Para acompanhar a tramitação das emendas do
Senado na outra Casa do Congresso, designo o
nobre Senador Victorino Freire.
Tem a palavra, como Líder da Maioria o nobre
Senador Lameira Bittencourt.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em uma das sessões
desta semana, se estou bem lembrado a de terçafeira última, o ilustre Senador Mem de Sá, entre
outros assuntos, se referiu ao projeto que pleiteia a
aquisição, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, de um computador eletrônico e máquinas
elétricas para a apuração do próximo censo
brasileiro; trata-se de computador eletrónico dos
mais modernos, da mais avançada técnica a ser
adquirido nos Estados Unidos pela importância de
três milhões de dólares.
O ponto principal dos reparos ou críticas do
nobre colega seria o resultado do censo apurado ou
traduzido em País estrangeiro, por técnicos
estrangeiros, com a violação da legislação brasileira
disciplinadora da espécie, que prescreve o absoluto
sigilo censitário.
Se bem interpreto o pensamento do eminente
representante do Rio Grande do Sul, é êsse o ponto
fundamental da crítica de Sua Excelência em
atendimento a várias reclamações recebidas.
Confesso que a denúncia formulada pelo
nobre Senador Mem de Sá Impressionou-me
principalmente sob dois aspectos: o financeiro, por
se tratar de aquisição dispendiosa, que poderia ser
evitada ou pelo menos, adiada, e sobretudo, o da
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

violação, quebra ou inobservância flagrante do
dispositivo legal brasileiro relativo ao segrêdo do
censo.
De imediato entendi-me com o Senhor
Presidente da República e, posteriormente, em
pessoa, com o Presidente do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, e S. Sa. veio ontem ao
Senado trazer-me uma segunda carta, a cuja leitura
vou proceder, na íntegra. Os argumentos nela
expendidos, a meu ver, esclarecem a questão e
dissipam as dúvidas suscitadas. Espero possam,
também, tranquilizar os justos e patrióticos receios
do nobre Senador Mem de Sá.
A carta é relativamente longa mas, repito, vou
lê-la na íntegra, porque é interessante e traz
argumentos básicos e esclarecimentos que devem
ser levados ao conhecimento do Senado da
República.
«Rio de Janeiro, 20 de novembro de
1959.
Meu caro Senador Lameira Bittencourt.
Como elementos para seu Govêrno deixo aqui
algumas notas interessantes sôbre os computadores
eletrônicos.
Desejo esclarecer ao Senado que, há
pouco, o nobre Senador Mem de Sá me
informou haver o Dr. Jurandir Pires Ferreira lhe
remetido também uma carta. Entretanto, parece-me
não ser tão completa quanto a que me foi
dirigida.
O SR. MEM DE SÁ: – Realmente, recebi
uma longa missiva do Dr. Jurandir Pires Ferreira no
dia seguinte ao do meu discurso, na qual me
informava ser apenas uma antecipação aos
esclarecimentos que prestaria, pois estava coligindo
dados oficiais para responder ao meu requerimento.
Retribuí imediatamente a atenção de S. Sa.
dizendo-lhe que aguardaria as informações
oficiais completas para então, de uma só vez,
formar meu juízo e manifestar-me a êsse respei-
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to. A carta de S. Sa. me permitiria vir à tribuna, mas
estou esperando as informações oficiais para tratar
do assunto.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Obrigado
pelo aparte com que V. Exa. colabora nos
esclarecimentos que estou procurando prestar ao
Senado.
Posso adiantar que as informações oficiais
solicitadas por Vossa Excelência estão pràticamente
prontas, mas repito, como tôda informação oficial
limita-se a responder de forma concisa aos quesitos,
dizendo «sim» e «não», jamais poderá ser tão
completo quanto a que estou prestando através
dessa carta que focaliza, em especial, êsses dois
pontos: porque o I.B.G.E., vai adquirir na atual
situação financeira do País aparelhamento que nos
parece de preço exorbitante...
O SR. MEM DE SÁ: – Não é questão de
preço.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...e se há
ou não quebra de sigilo. Êste o aspecto mais grave
do discurso de Vossa Excelência.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com
prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Estêve ontem no
Senado o Dr. Jurandir Pires Ferreira que veio
pessoalmente trazer algumas explicações. Palestrou
S. Sa. inclusive com o nobre Senador Attílio
Vivacqua – que não pertence ao nosso Partido e
provàvelmente transmitirá à Casa o que lhe foi
exposto.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Senhor
Presidente, após haver sido honrado com os apartes
dos eminentes colegas, prossigo na leitura da carta:

O custo do aparelhamento convencional, que
o eletrônico vai substituir, é de Cruzeiros
366.412.906,70. Ele é constituído de Classificadores,
Tabuladores e Reprodutoras de dados. O preço do
computador
eletrônico
é
de
Cruzeiros
297.625.000,00.
Há, portanto, uma diferença em números
redondos, de setenta milhões de cruzeiros.
Isto é, sensìvelmente mais barato. Os preços
serão reduzidos à moeda nacional para permitir a
comparação.
Quanto ao tempo empregado na apuração, o
processo eletrônico é extraordinàriamente mais
rápido.
Assim, o preço inicial do equipamento
eletrônico é mais barato do que o do convencional.
Esta primeira diferença, entretanto, se acresce, e
violentamente, se considerarmos que a manipulação
do computador eletrônico não ocupará mais de 16
pessoas ao passo que serão necessárias cêrca
de 1.000 para a manipulação do sistema
convencional.
A diferença de custeio é da ordem de Cr$
100.000.000,00 anuais. Agora se notarmos que o
Censo de 1940, feito pelo sistema convencional, só
terminou em 1951, e que o Censo de 1950 só no
ano findo ficou ultimado, compreenderemos
realmente o valor extraordinário dessa diferença,
principalmente tendo-se em vista a rapidez do
sistema eletrônico.
Vale frisar que mais importante ainda que a
notável economia do sistema eletrônico é a sua
rapidez na apuração.
Além disso, no sistema convencional a aplicação
da aparelhagem se reduz pràticamente ao Censo,
enquanto que os computadores eletrônicos servi-

– 833 –
rão para se dar um passo real no campo
científico brasileiro, permitindo sua utilização em
pesquisas que, sem êles, seria impossível
realizar.
Note-se pois, que apesar do sistema eletrônico
representar uma economia real em dinheiro e
tempo, ainda deixa, como subproduto, um centro
de computação eletrônica que será fatalmente o
centro de computação eletrônica da América
Meridional.
O aparelho escolhido é um tipo de computador
cientifico o mais moderno existente até o momento e,
vai entre parêntesis, superior mesmo aos que estão
em uso no Censo Americano.
Esse aparelho, cuja construção teve a
contribuição científica do Bureau of the Census
Americano, oferece uma capacidade de entrada
extraordinàriamente ampliada como característica
para sua especialização censitária.
Outro ponto que gostaria de esclarecer
é que nem sequer em pensamento foi
cogitada a remessa ao exterior dos elementos de
coleta.
O que ainda está em estudo e dependendo
inclusive de entendimento de govêrno para
govêrno, é a ida para a América de microfilmes
contendo
dados
codificados,
para
serem
transcritos em fita magnética, também em código, o
qual só poderá ser traduzido na máquina
instalada no Brasil, que funciona também como
tradutora».
O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que declarei.
O
SR.
LAMEIRA
BITTENCOURT:
– Note-se que os dados são codificados.
O motivo principal da dúvida de V. Exa.
de que também me deixei possuir, é que ha-

veria quebra do sigilo, do segrêdo censitário, por
elementos no estrangeiro e estrangeiros. É
justamente o ponto que o Presidente Jurandir Pires
Ferreira está esclarecendo e não é só.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo
o prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – Codificação só pode
impressionar a quem nunca viu uma apuração. É,
por exemplo, o seguinte: Sexo Masculino 1,
Feminino, 2. Estado Civil, Casado 1. Solteiro 2, Viúvo
3 etc. Não há segrêdo. O fato de alguma coisa ser
codificada não tem, portanto, maior alcance no que
toca ao sigilo.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – A leitura
dos tópicos seguintes, da carta convencerá o nobre
colega de que, felizmente, nossas dúvidas não
procedem.
«Entretanto, tal sistema só poderá ser usado
se contarmos com extraordinária boa-vontade por
parte do Bureau of the Census, porque essa
aparelhagem, além de ser patente exclusiva do
govêrno americano, estará intensamente ocupada
em 1960 e até meados de 1961, na execução do
próprio censo daquele País.
É claro e é evidente, que se essa cooperação
se concretizar será devida ao interêsse que tôda a
América tem na rapidez da operação censitária,
porque os dados das nações valem como têrmos de
comparação no panorama censitário.
Desejo, também, esclarecer que o que há
de reserva ou segrêdo censitário é o que vem
registrado
nos
documentos
originais,
e
precisamente com a intenção de impedir
que tais documentos possam ser usados
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com outra finalidade que não a censitária.
Não é que se deseje esconder os resultados
que são colhidos e que vão ser fatalmente
divulgados...
O SR. MEM DE SÁ: – Os resultados.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...mas,
apenas, para que a informação prestada não possa
resultar em prova a ser usada contra aquêle que a
presta.
Esta medida legal, de alto valor, tem por
objetivo afastar as inverdades que provàvelmente
constariam das declarações para fugir a
determinadas sanções na cida civil do informante.
Em conseqüência, não há o que recear, em
hipótese alguma. Primeiro pela natureza do
interêsse. Ninguém teria na América interêsse
individualizado nas informações: o interêsse estaria
nos resultados das computações e para êsses não
há nenhuma restrição quanto à sua divulgação.
A possibilidade do conhecimento específico
dos dados, leva o informante por uma tendência
natural a falsea-los. Os resultados censitários
deixariam de exprimir a verdade.
Mas, do ponto de vista nacionalista, não vejo
nada que nos possa ferir. Em primeiro lugar não
descubro o interêsse que possam os americanos ter
nos dados individuais; segundo porque, é impossível
conhecê-los, pela forma pela qual seriam êles
remetidos aos Estados Unidos.
Para que o prezado amigo possa ter uma
idéia, anexo um tipo de fôlha que vai ser
microfilmada, onde cada círculo representa uma
marcação. Essa marcação microfilmada é invisível
pràticamente a ôlho nu e além disso é codificada».

É evidente que não vou juntar a fôlha ao meu
discurso. Trata-se, porém, realmente de Código.
O SR. MEM DE SÁ: – Eu o conheço muito
bem. Trabalhei em dois recenseamentos.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Eu não o
conheço. Não sou decifrador de códigos; mas êste
não me parece fácil de decifrar.
O SR. MEM DE SÁ: – É coisa muito fácil. O
«Bureau of the Census» norte-americano é perito em
decifrações dessa natureza.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Nunca
trabalhei em códigos. Leia V. Exa. êste documento e
veja se o decifra com facilidade.
O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega
nunca trabalhou em códigos; mas, um técnico
americano não terá a menor dificuldade em decifrálo.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –
Reconhece V. Exa. que o código é dos mais
modernos, relativos ao cérebro eletrônico.
O SR. MEM DE SÁ: – Sabe V. Exa. que os
códigos dos maiores Estados dificilmente resistem,
por muito tempo, ao sigilo.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –
Sei.
O SR. MEM DE SÁ: – É necessário substituílos, com freqüência, devido à facilidade com que são
interpretados.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito
grato ao valioso esclarecimento de ordem técnica,
científica e até histórica que Vossa Excelência presta
ao meu discurso.
O SR. MEM DE SÁ: – Essa parte do Código
não vale.
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não vale
para V. Exa. que o sabe decifrar.
O SR. MEM DE SÁ: – É claro; não vale para
quem fôr trabalhar nêle.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permitame o nobre colega concluir a leitura da carta do Sr.
Jurandir Pires Ferreira.
«Note o prezado amigo que o exemplar que
lhe mando é do tamanho original e se reduzirá a uma
dimensão de 3x4 cm na microfilmagem.
Ainda há a notar, que os 12 bilhões de
microfilmes também não vão em nenhuma ordem
preestabelecida. Quem vai dar essa ordem é o
computador eletrônico que os sistematizará, donde é
totalmente impossível recolher-se um dado
individual, e se recolhido êsse dado, impossível será
traduzi-lo.
Tenho fundados receios, todavia, que as
dúvidas levantadas possam reduzir o espírito de
cooperação que hoje preside ao «Bureau of the
Census». Colaboração preciosa para o Brasil, tanto
na preparação de seus técnicos, assunto de
extraordinária relevância nesse instante em que as
Nações do mundo moderno lutam pela primazia
nesse terreno, quanto pelo efeito material de se
desperdiçar um ganho de tempo extraordinàriamente
significativo, para o sucesso da campanha censitária
de 1960.
Meu caro Senador, sua inteligência, sua
cultura e seu espírito público, sem dúvida, se
fixarão nas restrições e limitações de indagações,
que foram estudadas para aplicação dêsse
processo.
Elas
se
reduzem
a:
número
de
pessoas
familiares,
idade,

sexo, estado civil, grau de instrução, religião,
profissão etc.
Vê V. Exa. que, mesmo se o documento não
fôsse um código, mesmo que êle não fôsse
microfilmado, mesmo que êle não fôsse
desclassificado dentro de milhões de outros, ainda
assim não sei como poderiam subsistir as objeções,
a não ser que se tratasse da curiosidade eventual de
saber a idade de uma dama...»
É um gracejo, ditado pelo bom humor muito
próprio e conhecido de Jurandir Pires Ferreira.
O SR. MEM DE SÁ: – O recenseamento
demográfico não tem o menor interêsse em adotar
Códigos.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Conclui
Sua Excelência:
«Com as expressões do meu cordial aprêço,
subscrevo-me.
O velho amigo e admirador «ex-cord». –
Jurandir Pires Ferreira – Presidente».
Além dêsses esclarecimentos, pessoalmente,
me informou ainda o ilustre Presidente do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística estavam sendo
tomadas providências no sentido dêsse cérebro
eletrônico, órgão ou aparelho correspondente ter
brasileiros para as suas interpretações nos Estados
Unidos.
O SR. MEM DE SÁ: – Não é interpretação.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Perdoeme V. Exa., mas não sou técnico, no assunto.
O SR. MEM DE SÁ: – Por isso estou
esclarecendo que não é interpretação: é gravação
em fita magnética.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Ainda bem.
Nesse ponto Vossa Excelência leva vantagem. Nunca
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trabalhei em censo e não tenho obrigação de usar a
linguagem rigorosamente técnica.
O SR. MEM DE SÁ: – Meu intuito foi apenas o
de colaborar com Vossa Excelência.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Nesse
assunto e noutros sou apenas um homem de boa
vontade.
O SR. RUY CARNEIRO: – Como Líder V. Exa.
deu bom esclarecimento à Casa.
O SR. MEM DE SÁ: – Eu quis apenas trazer
uma colaboração. Não se trata de interpretação.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Como
quer que seja, as providências estão sendo tomadas
para ser manejado por técnicos brasileiros êsse
aparelhamento, aparelho ou dispositivo, – para usar
a expressão mais genérica possível e não incidir em
novos deslises de terminologia técnica.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com
muito prazer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O meu nobre
colega Senador Ruy Carneiro invocou o meu
testemunho sôbre a atenção e a consideração que o
ilustre professor Jurandir Pires Ferreira, Presidente
do I.B.G.E., aqui manifestou em relação ao ilustre
Senador Mem de Sá e aos demais colegas,
procurando trazer, ao lado dêsses esclarecimentos
que V. Exa. acaba de ler e comentar, seus
esclarecimentos pessoais. Na verdade, posso
também dar meu depoimento do espírito científico e
do grau de atenção que o Professor Jurandir Pires
Ferreira dedicou a êsse problema, ao qual
emprestou o melhor da sua inteligência, da sua
cultura.
Esperamos
que
a
intervenção
do nobre Senador Mem de Sá seja, co-

mo sempre, mais um elemento de colaboração, para
que o público e o Senado, o Congresso enfim,
possam ter informações, sôbre assunto de tal
natureza, como as que recebemos neste instante,
acrescidas ainda da autorizada palavra do nosso
eminente Líder, Senador Lameira Bittencourt.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito
grato pelo oportuno e judicioso aparte de Vossa
Excelência.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. outro
aparte?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pois não.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a leitura que
V. Exa. fêz. Como disse, recebi carta do Sr. Jurandir
Pires Ferreira. Aproveito, até, a oportunidade para
declará-lo e justificar que não a li, por ter prometido
responder junto. Vejo que agora temos mais uma
fonte, mesmo porque as informações que S. Sa.
presta na carta a mim dirigida, até certo ponto
coincidem, mas em determinada parte não se
ajustam bem, com a que S. Sa. enviou ao nobre
Líder da Maioria. Terei, assim, material completo,
quando receber as informações para examinar o
assunto e esclarecer o Plenário, que não conhece
certas peculiaridades de recenseamento, certos
aspectos que convêm ficar muito claros. Aliás, meu
objetivo é esclarecer certas facêtas da operação em
causa.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito
grato mais uma vez a V. Exa. pela distinção do
aparte.
Vêem V. Exa. Sr. Presidente, e o Senado que o
objetivo do eminente Senador Mem de Sá, o da
Maioria, o do honrado Presidente do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística e o eminente Senhor
Presidente da República é esclarecer completa,
cabal, desapaixonada e honestamente o assunto,
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O SR. PRESIDENTE: – No Expediente que
acaba de ser lido o Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados pede a aquiescência do Senado à
iniciativa que aquela Casa tomou, de convidar a
visitar o Brasil uma delegação de parlamentares da
Tchecoslováquia que virá à América do Sul.
A visita terá o caráter de retribuição à que em
1956 fizeram à Tchecoslováquia, convidados pelo
Parlamento daquele país, vários Congressistas
brasileiros, entre os quais os Senhores Senadores
Freitas Cavalcanti, Moura Andrade e Dix-Huit
Rosado.
A delegação em aprêço deverá chegar ao
Brasil no dia 27 do corrente, sendo hospedada pelo
Congresso Nacional.
A Mesa entende que o Senado deve associarse à iniciativa da Câmara e participar, através de
CÂMARA DOS DEPUTADOS
alguns de seus membros, dos atos programados
para homenagear os ilustres visitantes.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1959
Se nenhuma objeção fôr feita pelo Plenário
nesse sentido será respondido o ofício da Câmara
Senhor Presidente,
dos Deputados há pouco lido.
Tenho a honra de dar conhecimento a V. Exa.
Está finda a hora do Expediente.
da visita que recebi do Senhor Ministro da
Passa-se à:
Tchecoslováquia, com o propósito de comunicar-me
a viagem que fará à América do Sul uma delegação
ORDEM DO DIA
de parlamentares do seu País, e ao mesmo tempo
sugerir que, a nosso convite fôsse essa visita
Discussão única, Projeto de Lei da Câmara nº
tornada extensiva ao Brasil.
67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara), que
Acedi imediatamente, formulando convite estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
verbal ao representante da Tchecoslováquia e exercício financeiro de 1960, na parte relativa ao
confirmando-o posteriormente.
Ministério da Educação e Cultura – Anexo nº 4 –
Dando notícia a V. Exa. do que ocorreu, venho Subanexo nº 4.13 – tendo Parecer nº .., de 1959 da
pedir a adesão do Senado Federal ao convite e à Comissão de Finanças, favorável ao subanexo e às
recepção e homenagem de que serão alvo os Emendas ns. 1 a 1.506 e oferecendo as de números
visitantes.
1.507 (CF) a 1.622 (CF).
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. meus protestos de elevado aprêço e
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
consideração. – a.) Ranieri Mazzilli.
subanexo, com as emendas.
para demonstrar que, neste caso como nos demais,
o Govêrno, diretamente na pessoa do Senhor
Presidente da República e ainda através dos
diferentes órgãos componentes da máquina
administrativa, só tem um pensamento, um desejo,
uma diretriz.
O SR. RUY CARNEIRO: – É esclarecer.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...acertar,
colocando acima de tudo os altos, os supremos e
irrecusáveis interêsses da Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
ofício que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido o seguinte ofício:
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O SR. COIMBRA BUENO (*): – Senhor
Presidente, pediria à Mesa retificasse engano na
redação da Emenda nº 495, que omitiu a expressão
«dez milhões de cruzeiros».
A emenda de redação está assim redigida:

Prosseguimento das obras, inclusive Cr$
10.000.000,00 para adaptação do Pavilhão de
Oficinas Gráficas, para instalação de diversos
laboratórios da Faculdade Nacional de Arquitetura –
Cr$ 400.000.000,00.
Salas das Comissões – Coimbra Bueno.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. –
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – A observação do
nobre Senador Coimbra Bueno será tomada em
consideração pela Comissão de Finanças, ao
proceder à Redação Final do projeto.
Continua a discussão.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Senhor
Presidente, desejo apenas assinalar que meu apêlo,
formulado desta tribuna aos Relatores dos diversos
anexos do Orçamento na Câmara dos Deputados, foi
correspondido, da maneira muito significativa, pelos
ilustres Deputados Tarso Dutra e Martins Rodrigues,
que
aqui
compareceram,
procurando
tomar
conhecimento das emendas apresentadas pelos
Senhores Senadores, a fim de, em face de nossas
sugestões e preferências, elaborar seu parecer. O que
desejamos é que, nesta fase de ultimação de trabalhos
tão apressados, os outros Relatores sigam êsse

exemplo, para nós tão útil e precioso, que representa
uma forma de colaboração e, ao mesmo tempo,
uma atenção a esta Casa do Congresso. – (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): –
Senhor Presidente, quero que os Anais do Senado
Federal consignem minha estranheza e meu
protesto pela maneira por que esta Casa do
Congresso está sendo compelida a votar o
Orçamento da República. Depois do retardamento
de vários meses, na Câmara dos Deputados, os
Anexos do Orçamento são nos remetidos, para
que decidamos sôbre matéria tão importante sem
a possibilidade regimental de um debate equânime
e adequado.
Esta restrição que faço é de ordem pessoal
e encontra ressonância num pretérito próximo,
quando na Câmara dos Deputados tive ensejo de
reclamar violentamente contra a atuação da
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
daquela Casa, que retinha os anexos do
Orçamento e depois submetia ao Plenário os seus
pareceres, sem possibilitar o estudo das soluções
sugeridas.
Naquela oportunidade já me insurgia contra a
atuação da Comissão de Orçamento da Câmara e
inúmeros destaques consegui pelo consentimento de
eminentes colegas, que muita vez não tinham
conhecimento sequer do que estavam votando.
Exemplo disso, Sr. Presidente, é o que vai acontecer
com relação às emendas do Senado ao Orçamento
da
República.
Quando
os
relatores
da
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
apresentarem seus pareceres ao Plenário, indicam
apenas a aprovação ou desaprovação das emen-

__________________

__________________

EMENDA
Nº 495
Orçamento do Ministério da Educação –
Universidade do Brasil

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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das, citando-lhes tão só o número, sem qualquer
referência ao teor da solicitação dos Senhores
Senadores.
O Presidente da Câmara dos Deputados –
como vi durante quatro anos – submete à votação as
emendas, com pareceres favoráveis ou contrários,
globalmente e os próprios autores ou interessados
na aprovação das emendas, que favorecem seus
Estados, ficam sem poder defendê-las, numa
votação secreta como são, pela própria índole as
votações em globo.
Manifesto Sr. Presidente, meu protesto e, já na
segunda-feira, irei pessoalmente conversar com o
Presidente da Câmara dos Deputados, e o
Presidente da Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, os Líderes das Bancadas,
para licitar dos eminentes responsáveis pelos
trabalhos naquela Casa do Congresso que, no
próximo ano, não se proceda mais desta forma,
submetendo-se o Senado Federal a contingências
lamentáveis. Acresce que, remetidos os Anexos ao
Senado em doze do corrente mês, já ontem e hoje
os mesmos eram incluídos na Ordem do Dia da
Câmara dos Deputados, embora ainda em
elaboração nesta Casa, os pareceres e a Redação
Final.
Assinalo Senhor Presidente, que embora
isolada e pessoalmente, reagirei contra êsse
procedimento da Câmara dos Deputados. Se não se
modificar a situação, eu, sózinho, apresentarei
inúmeras emendas aos Anexos ainda em tramitação
e reterei a Receita, impedindo a aprovação do
Orçamento da República para 1960.
Ou a Câmara dos Deputados defere ao
Senado o papel que lhe é atribuído pela
Constituição, e lhe deve ser tributado pela
cordialidade que sempre manifestamos para com
os Senhores Deputados, ou sozinho, reagirei
contra a pouca atenção que nos está sendo
dispensada. Assinalo que não tive sequer

tempo de apresentar emendas do interêsse
do Espírito Santo aos Anexos que estão
sendo votados. Não as apresento neste
momento para não prejudicar sua tramitação,
permitindo, destarte, mais uma vez, por
nossa cordura e cavalheirismo, que a Câmara
dos
Deputados
possa
desincumbir
da
sua missão. Não mais adotarei, no entanto,
êsse
procedimento,
porque
aceitando
a
alienação das nossas prerrogativas, renunciamos
às
nossas
atribuições
por
mera
consideração pessoal, cuja reciprocidade não
recebemos.
Fica, portanto, consignado nos Anais do
Senado meu veemente protesto!
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vossa Excelência
permite um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com
muito prazer.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Associo-me
inteiramente ao protesto que V. Exa. está
fazendo. Não é, aliás, a primeira vez que
reclamamos contra essa maneira de proceder. Já
nos insurgimos, nos anos anteriores, contra
essa
desconsideração
da
Câmara
dos
Deputados para com o Senado Federal. Assim, o
protesto de V. Exa. tem todo o cabimento, e só
pode merecer de todos nós apoio e aplauso,
pois se trata de corrigir urgentemente essa
situação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
o aparte de Vossa Excelência.
Senhor. Presidente, apresentarei dentro de
breve prazo, emenda constitucional ou a
proposição que couber, a fim de determinar
que a Câmara dos Deputados envie os anexos
do Orçamento ao Senado em prazo definido para
que possamos apreciá-los convenientemente:
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Vossa
Excelência dá licença para um aparte?
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com
prazer.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Nobre
Senador Jefferson de Aguiar, também estou em
situação difícil. Queira, apresentar emendas para
atender a entidades de merecimento em Alagoas,
mas não posso porque o tempo se esgotou. Assim,
trago minha solidariedade ao protesto que V. Exa.
está fazendo, que nos merece todo o apoio.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
a V. Exa., nobre Senador Silvestre Péricles, a
colaboração que me presta, porque ela resulta,
acredito, do convencimento de todos os
representantes dos Estados da Federação, que se
acham, assim, tolhidos de prestar reais benefícios,
em virtude da pressa e da impossibilidade de
apreciarmos a proposta orçamentária.
Esta, Senhor Presidente, a manifestação de
ordem pessoal que desejava transmitir aos nobres
colegas. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350, de 1959, na Câmara dos Deputados), que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício de 1960 – subanexo do Ministério da
Educação e Cultura.
Publicado em Suplemento

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as emendas.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
As emendas aprovadas constam do Parecer
nº 778, publicado no D.C.N. de 20-11-59, em
Suplemento.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Finanças, para a sua Redação Final.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
número 67, de 1959 (número 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
relativa ao Ministério da Saúde – Anexo nº 4 –
Subanexo nº 4.19 tendo Parecer nº .., de 1959 da
Comissão de Finanças, favorável ao subanexo e
oferecendo as Emendas de ns. 1 (CF) a 885 (CF).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº
350, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – subanexo do Ministério da Saúde.
(Publicado em Suplemento)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
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Os
Senhores
Senadores
que
as
aprovam,
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
Estão aprovadas.
As emendas aprovadas constam do Parecer
nº 779, publicado no «D.C.N.» de 20 de novembro
de 1959, em suplemento.
Discusão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 135, de 1959 (nº 34, de 1959, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito
especial de Cr$ 4.240.123,30, para atender a
despesas correspondentes aos exercícios de 1945 a

1958, tendo Parecer Favorável (sob nº 756, de
1959), da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 135, DE 1959
(Nº 34-B, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o Crédito Especial de Cr$
4.240.132,30, para atender a despesa correspondentes aos exercícios de 1945 a 1958.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito
especial de Cr$ 4.240.132,30 (quatro milhões, duzentos e quarenta mil, cento e trinta e dois cruzeiros e
trinta centavos), para atender a despesas correspondentes aos exercícios de 1945 a 1958, assim
discriminadas:
Auxilio-Doença
T.R.E. da Paraíba .................................................................................................................
T.R.E. do Rio de Janeiro .......................................................................................................

Cr$
13.000,00
6.500,00

Diárias
T.R.E. do Ceará ....................................................................................................................
T.R.E. do Piauí ......................................................................................................................
T.R.E. do Rio Grande do Sul ................................................................................................

300,00
2.800,00
6.100,00

Substituições
T.R.E. da Bahia .....................................................................................................................
T.R.E. do Paraná ..................................................................................................................
T.R.E. do Rio Grande do Sul ................................................................................................
T.R.E. do Rio de Janeiro .......................................................................................................
T.R.E. de São Paulo .............................................................................................................
T.R.E. de Sergipe ................................................................................................................

3.699,30
166.400,00
531.086,90
4.133,30
190.233,30
4.000,00
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Salário-Familia
T.R.E. do Maranhão ..................................................................................................................
T.R.E. do Pará ...........................................................................................................................
T.R.E. da Paraíba ......................................................................................................................
T.R.E. do Paraná .......................................................................................................................
T.R.E. de Pernambuco ..............................................................................................................
T.R.E. do Rio Grande do Sul .....................................................................................................
T.R.E. do Rio de Janeiro ...........................................................................................................
T.R.E. de São Paulo ..................................................................................................................
Tribunal Superior Eleitoral .........................................................................................................

Cr$
5.100,00
750,00
1.050,00
1.650,00
750,00
3.600,00
450,00
12.500,00
8.250,00

Gratificação Adicional
T.R.E. de Alagoas ......................................................................................................................
T.R.E. do Amazonas ..................................................................................................................
T.R.E. da Bahia .........................................................................................................................
T.R.E. do Ceará .........................................................................................................................
T.R.E. do Distrito Federal ..........................................................................................................
T.R.E. do Maranhão ..................................................................................................................
T.R.E. do Paraná .......................................................................................................................
T.R.E. do Piauí ...........................................................................................................................
T.R.E. do Rio Grande do Sul .....................................................................................................
T.R.E. de São Paulo ..................................................................................................................
T.R.E. de Sergipe ......................................................................................................................

7.590,00
103.728,70
18.164,10
264.938,80
354.755,80
85.957,80
220.100,60
54.585,00
334.997,10
50.108,80
76.293,00

Gratificação por Serviço Eleitoral
T.R.E. do Amazonas ..................................................................................................................
T.R.E. da Bahia .........................................................................................................................
T.R.E. do Ceará .........................................................................................................................
T.R.E. de Mato Grosso ..............................................................................................................
T.R.E. de Pernambuco ..............................................................................................................
T.R.E. do Rio Grande do Sul .....................................................................................................
T.R.E. do Rio de Janeiro ...........................................................................................................
T.R.E. de Santa Catarina ..........................................................................................................
T.R.E. de São Paulo ..................................................................................................................
T.R.E. de Sergipe ......................................................................................................................

82.750,00
10.200,00
3.053,30
61.128,70
14.954,80
38.934,20
8.477,70
8.080,60
583,90
156.000,00

Acondicionamento e Embalagem
T.R.E. do Rio Grande do Sul .....................................................................................................
Tribunal Superior Eleitoral .........................................................................................................

269,00
11.001,90

Passagens, Transporte de Pessoal
T.R.E. do Rio de Janeiro ..........................................................................................................

135,30

Iluminação, Fôrça etc.
T.R.E. do Rio Grande do Sul .....................................................................................................
T.R.E. do Rio de Janeiro ...........................................................................................................

58.300,20
12.000,00

Serviços de Asseio e Higiene etc.
Tribunal Superior Eleitoral .........................................................................................................

1.350,00
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Cr$

Publicação, Serviço de Impressão
T.R.E. do Rio Grande do Sul ................................................................................................

223.375,00

Telefone, Tetefonemas etc.
T.R.E. do Rio Grande do Sul ................................................................................................
Tribunal Superior Eleitoral ....................................................................................................

234,00
1.801,60

Aluguel
T.R.E. do Ceará ....................................................................................................................
T.R.E. do Pará ......................................................................................................................

202.000,00
70.000,00

Despesas Gerais com Eleições
T.R.E. do Maranhão ..............................................................................................................
T.R.E. de Minas Gerais .........................................................................................................
T.R.E. do Piauí ......................................................................................................................
T.R.E. do Rio Grande do Sul ...............................................................................................
T.R.E. de Santa Catarina ......................................................................................................

90.592;00
423.978,90
29.096,70
180.389,00
17.873,00
4.240.132,30

Leia-se :
Discussão única do Projeto de Lei da
Associação de Recuperação e Assistência aos
Câmara nº 148, de 1959, (nº 67, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que retifica, sem ônus, Menores Abandonados de João Alfredo – João
a Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 1958, que AIfredo – Cr$ 400.000,00.
estima a Receita e fixa a Despesa da União para
Justificação
o exercício financeiro de 1959; tendo Parecer
Favorável (sob nº 759, de 1959) da Comissão de
Visa a emenda a corrigir o nome da entidade
Finanças.
contemplada
no
Orçamento
porquanto
foi
consignado errado.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1959.
emendas que vão ser lidas.
– Menezes Pimentel.
São lidas e apoiadas as seguintes:
EMENDAS

Nº 2

Onde se lê:
Verba: 3.0.00.
Consignação: 3.1.00
Onde se lê:
Serviço em Regime Especial de Financiamento.
Ministro da Justiça
Subconsignações: 3.1.17
Adendo «A» – Assistência a Menores
Acordos: 08 Espírito Santo – Faculdade de
Associação de Amparo aos Menores Ciências Econômicas de Vitória – Cr$ 500.000,00
Abandonados de João Alfredo – João Alfredo –
Leia-se: Verba: 3.0.00
Consignação: 3.1.00
Cruzeiros 400.000,00.
Nº 1
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Serviços em Regime Especial de Financiamento.
Subconsignações: 3.1.17.
Acordos: 08 – Espírito Santo – Faculdade de
Ciências Econômicas do Espírito Santo, Vitória,
Estado do Espírito Santo.
Justificação
Visa a emenda a corrigir o nome da entidade,
que saiu errado no Orçamento.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto, com as emendas. (Pausa).
Nenhum Senhor Senador desejando usar da
palavra, encerro a discussão.
O projeto volta às Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças, a fim de que se manifestem
sôbre as emendas.
Está esgotada a Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar vou encerrar a
sessão, marcando para a da próxima segunda-feira a
seguinte:
ORDEM DO DIA

782, de 1959) das Comissões: de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
projeto e das Emendas de números 1 a 15, 18 a
21 e considerando prejudicadas as de números
16 e 17; de Segurança Nacional, favorável ao
projeto e às Emendas números 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10 e 18; contrário às de números 2, 5, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20 e 21; favorável, com
modificações, à de nº 11; e oferecendo as de ns.
22 (CSN) a 27 (CSN); de Finanças, favorável ao
projeto e às Emendas ns. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11
(com as modificações da Comissão de Segurança
Nacional), 18, e 22 (CSN) a 27 (CSN); e contrário
às de ns. 2, 5, 12, 13, 14 e 15.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 11 horas e 5
minutos.
Discurso
pronunciado
pelo
Senhor
Senador
Coimbra
Bueno,
nesta
sessão
extraordinária.
O SR. COIMBRA BUENO (*): – Senhor
Presidente, nestes últimos dias, como vários
Senhores Senadores, tenho peregrinado pelas
Comissões de Orçamento da Câmara dos
Deputados com a finalidade, sobretudo, de
defender a emenda, que vem constituindo minha
preocupação máxima, desde o dia em que vim
para esta Casa.
Refiro-me à ligação «Brasília-Santos», cujo
asfaltamento venho pleiteando desde o primeiro
momento, justamente por ser a única de primeira
classe existente, ligando o Planalto Central, a um
pôrto de mar.
Desde os primeiros instantes, pedi a
atenção das autoridades federais para a
facilidade que representaria a melhoria e
simples cobertura da estrada, existente, com

1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (número 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
relativa à Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia – Anexo nº 4. Subanexo nº
4.09 tendo Parecer nº ..., de 1959, da Comissão de
Finanças, favorável ao subanexo e oferecendo as de
números 1 (CF) a 450 (CF).
2 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 42 de 1959 (nº 4.245, de 1958,
na Câmara), que dispõe sôbre as pensões militares
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra
c, do Regimento Interno, em virtude de
Requerimento nº 437-59, dos Senhores Líderes do __________________
PSD, do PTB e da UDN), tendo Pareceres (ns. 780 a (*) – Não foi revisto peio orador.
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uma faixa de concreto, para se prosseguir na
construção da nova Capital à base de transporte pelo
menos... por rodovia asfaltada. Infelizmente, sua
construção não teve a rapidez que era de desejar,
ocasionando, sem dúvida, acréscimo dos preços das
utilidades, sobretudo, do material de construção e
mão-de-obra, e, conseqüentemente, encarecendo as
obras de Brasília.
Os nossos esforços, sobretudo o dos
parlamentares que nos deram integral apoio, resultaram
no seguinte esquema, que passarei a ler para o Senado:
«Dos 1.185 quilômetros, de «Brasília a Santos»
nada menos de 993 quilômetros, estão prontos ou em
fase de acabamento, em asfalto. –Compõem êstes
993 quilômetros, dois trechos, sendo um de 539
quilômetros entre Santos e Colômbia, na fronteira de
Minas Gerais com São Paulo, e outro de 454
quilômetros entre o entroncamento da BR-71 e
Brasília.
Êsses
dois
trechos
permitirão
o
funcionamento da nova Capital já nos seus primeiros
dias com pelo menos estrada asfaltada, ligando-a com
todo o Sul do País e São Paulo. Infelizmente, no
Triângulo Mineiro, ficou um estrangulamento de 192
quilômetros, estrangulamento êsse já terminado em
terra, e com tôdas as obras de arte prontas,
demandando apenas uma verba a ser votada, para
sua ultimação em asfalto.
Sr. Presidente, a emenda por mim
apresentada no anexo do M.V.O.P. – D.N.E.R.
tomou o número 43 e é de Cr$ 850.000.000,00.
Esta importância representa o custo dos 192
quilômetros a serem asfaltados, de acôrdo com
informação do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem. Necessário se torna que pelo
menos uma parte da emenda seja atendida
de imediato digamos uns cinqüenta por cento pois
só assim poderá o D.N.E.R. abrir já no próximo
mês de dezembro a necessária concorrên-

cia pública entre firmas especializadas capazes de
arcarem com o financiamento e de entregarem a
obra pronta dentro do curto prazo em que é
requerida.
Senhor Presidente, faço um apêlo à Mesa no
sentido de que encareça, junto à Câmara dos
Deputados,
a
necessidade
premente
da
pavimentação dêsses cento e noventa e dois
quilômetros de estrada, totalmente, no Triângulo
Mineiro, a fim de que possamos ter o principal centro
industrial do País, ligado à Nova Capital, quando
esta começar a funcionar. (Muito bem!).
Discurso
pronunciado Senhor Senador
Coimbra Bueno, nesta sessão extraordinária.
O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente,
em outubro de 1957, muito antes, portanto, do
contrato de aquisição, pela Marinha Brasileira, de
um porta-aviões à Inglaterra, obtive do Senado a
convocação de Sessão Secreta, a fim de ser
devidamente debatido o assunto. Desde então,
deixei bem claro meu desejo de que a matéria fôsse
objeto
de
cuidadosos
estudos,
baseados,
sobretudo, em informações prestadas a esta Casa,
e de debates em uma de suas comissões
permanentes. Era minha intenção que fôssem
convidados os Senhores Ministros da Marinha, da
Guerra, da Aeronáutica e, talvez, também o Sr.
Chefe do Estado Maior das Fôrças Armadas, para
que, na Comissão indicada, fôsse a questão
aprofundada e esclarecida, de maneira a obter pelo
menos, o beneplácito desta Casa do Parlamento
Nacional.
Para surprêsa minha, houve por bem
o Senado decidir não ouvir os três titulares
mencionados, mas somente um. Retirei então,
a proposição, porquanto se resolvera convocar
apenas o Ministro da Marinha, interessado e –
ninguém o ignorava, na época – antigo apai-
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xonado pela aquisição do porta-aviões. Assim, não
tivemos oportunidade de auscultar as opiniões, que
sabia eu, então divergentes, das Fôrças Armadas
Brasileiras, a respeito da compra dessa unidade,
sem dúvida núcleo de uma nova arma, aviação
embarcada, cuja criação, instalação, e manutenção
devia ser o objetivo visado.
Sr. Presidente, o assunto é de tal ordem
transcendente que pedi, há poucos dias, infelizmente
também sem sucesso, mandasse o Senado da
República traduzir o artigo, verdadeira enquete,
publicado no número de agôsto do corrente ano por
uma das mais acatadas revistas americanas –
«Fortune». A matéria é ali explanada em têrmos
acessíveis, não só aos Congressistas, como aos
interessados no assunto.
Como afirmei noutras oportunidades, entendo
que os assuntos militares sobretudo os de defesa,
que dizem respeito, hoje, a todo o povo devem
naturalmente com as devidas limitações ser objeto
de longos debates, principalmente para convencer o
contribuinte de arcar com as despesas agigantadas,
que não raro lhe são exigidas nelas contingências
armamentistas do País.
Senhor Presidente, o assunto da aviação
embarcada, no Brasil, infelizmente, como ressaltei
na justificação da emenda apresentada no sentido
de ser suprimida, do Orçamento em votação, a
verba de Cr$ 322.000.000,00 tem sua razão de
ser. Longe de desejar que nosso País descumpra
compromissos assumidos no exterior, por
autoridades brasileiras, ressaltei poder e dever a
matéria, no meu entender, ser objeto de lei
especial em que ficasse, de uma vez por tôdas,
perfeitamente esclarecido o problema, bem como
criados os créditos necessários ao porta-aviões e
fôsse a Nação devidamente informada com
antecedência, e isto, sem desvendar segredos
militares, que devem ser resguardados, quanto

custaria, em última análise, não só o porta-aviões,
mas tôdas as inversões e despesas dêle decorrentes,
inclusive a previsão da pretendida criação, instalação
e manutenção de uma Aviação Embarcada. Sugeri,
portanto, que, ao invés de dotações orçamentárias
para 1960, inicialmente de perto de um bilhão de
cruzeiros, que depois desceram para 322 milhões na
Câmara dos Deputados e, no Senado, acabam de ser
elevadas para 650 milhões – estas oscilações, militam
em favor do argumento que apresentei, de que fôsse
o assunto objeto de lei especial – onde se
consignassem não só as verbas, essenciais para a
completa liquidação dos compromissos já assumidos,
sobretudo no Exterior, como se alinhassem os
considerandos para convencer e não vencer a Nação,
de que, primeiro pode, e, segundo deve, arcar com os
pesadíssimos encargos, relativos à criação da
Aviação Embarcada. O porta-aviões, no caso,
significa apenas uma pequena parcela das despesas
que estão por vir.
Senhor Presidente, outro ponto que julgo do
meu dever ressaltar é que não apenas os membros
das Fôrças Armadas, mas também os Senhores
Senadores que têm viajado para o Exterior, não
ignoram
as
conseqüências
desairosas
e
principalmente onerosas para os Estados Unidos da
América do Norte, de uma rivalidade que se
implantou entre a marinha daquele país e a
aeronáutica, a tal ponto que, em declarações
recentes
autoridades
americanas
deixaram
transparecer, claramente, que essa rivalidade entre
as duas fôrças tem sido uma das causas do atraso
dos Estados Unidos em relação à Rússia, na
questão dos teleguiados e dêsses Esputiniks e
Exploradores, que vêm sendo lançados no espaço.
Senhor Presidente, a simples aquisição
dêsse porta-aviões, já vem provocando choques
de
tal
ordem
no
nosso
Pais,
que
prenunciam outros muito maiores e mais sérios

– 847 –
quando da sua entrada em serviço; será sem
dúvida, um pomo permanente de discórdia entre
a Marinha e Aeronáutica. É que – entendo – por
forma alguma, a Marinha abrirá mão do direito
que se avoca de tripular e tomar conta
integralmente do porta-aviões, da mesma forma
que a aviação brasileira – por declaração dos
seus mais classificados membros, jamais abrirá
mão do que ela entende ser de seu direito:
tripular todos os aviões existentes no País, e
controlar todas as suas instalações.
A política de defesa firmada pelo Brasil é sem
dúvida a da divisão nítida, adotada pelo EstadoMaior das Fôrças Armadas para as três armas:
Marinha, Exército e Aeronáutica. Tanto assim que,
em tempos passados, havia a aviação da Marinha e
a aviação do Exército, fundidas quando da criação
do Ministério da Aeronáutica.
A mudança dessa política, já adotada no País,
só deveria ser concretizada – é o que entendo –
depois de perfeito entendimento entre as três Fôrças
Armadas, seguido da aprovação do Congresso
Nacional, o órgão competente e constitucional, para
tomar resolução dessa ordem.
O que lamento, no caso da Marinha, é que ela
está criando, a seu talante, a «manu-militari», sem
dar satisfação nem às outras duas Armas, sua
própria Aviação Embarcada, sabendo de antemão
ser contrária à opinião das duas outras Fôrças
Armadas; e o que é mais grave – sem ouvir,
prèviamente, o Congresso Nacional, e em última
análise o contribuinte nacional, que um belo dia
poderá vir a ser surpreendido com o encargo até de
algumas dezenas de bilhões de cruzeiros, sem aviso
prévio, a exemplo do que vem acontecendo com o
porta-aviões, em que o Congresso vem sendo
compelido a pagar sem discutir.

Entendo que, se a Marinha tivesse consultado,
normalmente o Congresso sôbre a oportunidade da
aquisição do porta-aviões receberia um «não». E
para a conseqüente criação, instalação e
manutenção de uma «Aviação Embarcada»
receberia «não», – às carradas. Parece evidente que
foi em face de tais «não», que preferiu o caminho,
que adotou, de assumir compromissos da ordem de
«bilhões» em nome do «Fundo Naval», onde tinha
recursos apenas da ordem de «milhões», o que, em
hipótese alguma, «autoriza» inovações, não só do
alcance e amplitude da aquisição de um portaaviões, e muito menos, da construção de bases
aero-navais, tudo visando a imposição de uma nova
e unilateral política de defesa, sem ouvir a conjuntura
nacional.
Temos duros problemas mesmo militares a
serem enfrentados e resolvidos, muitos dêles com
prioridade clara e nítida, no tocante à ampliação do
poderio armado, e cuja conveniência sôbre o
discutível porta-aviões, ressalta aos olhos.
Há países empenhadíssimos em preparos
para a eventualidade de uma guerra, como a Rússia,
e que não possuem um único porta-aviões. Mesmo
admitindo que se trate de assunto técnico – e que, o
caso da Rússia, é de ordem continental, devido à
sua posição geográfica e aos mares que a banham –
mesmo assim vemos que, se essa arma fôsse tão
vital, teriam pelo menos algumas unidades, quanto
mais não seja, apenas para treinamento.
Se êsse porta-aviões fôsse tão essencial para
a guerra, a Inglaterra não o teria encostado e muito
menos o vendido, na atual situação internacional.
Também os Estados Unidos adotaram,
recentemente, e creio que após a aquisição dêsse portaaviões pelo nosso País, medidas no sentido de encostar,
nada menos de nove unidades de classe equivalen-
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te, e todos até então em serviço ativo.
Ao invés da inversão de alguns bilhões de
cruzeiros na modernização e recuperação dêsse
navio – que, afinal, não passa de arma em desuso –
não seria mais econômico e prudente obter, pelo
mesmo sistema de arrendamento ainda vigorante,
sobretudo com os Estados Unidos com ônus muito
menores, para treinamento, um dêsses porta-aviões
da ativa, só agora encostados por aquêle pais? Não
seria o caso de, com um dêstes vasos de guerra
emprestado, primeiro convencer a Nação, da
essencialidade da Aviação Embarcada, para depois
pleitear verbas substanciais?
Todos êsses argumentos, Sr. Presidente,
ressaltam o fato – básico e grave que já articulei:
foram assumidos compromissos, da ordem de
«bilhões» de cruzeiros, pelo Fundo Naval, que não
deveria ter em caixa senão alguns «milhões» de
cruzeiros, para finalidades outras, na sua maioria de
emergência.
Fato tão grave nos leva à conclusão irrefutável
de que devemos reformar a legislação dêsses fundos
sôbre os quais o Parlamento Nacional não exerce a
sua função precípua e constitucional de fiscalização.
Para êsse ponto peço a especial atenção do
Congresso Nacional: a primeira ilação é tirar-se do
fato de ter-se adquirido um porta-aviões, sem
consulta prévia ao Parlamento, é que devemos abolir
êsses fundos sôbre os quais o Congresso não tem
contrôle.
Nesse andar, o Congresso Nacional poderá
ser dispensado.
Se para compromissos da ordem de bilhões de
cruzeiros não se procura ouvir o Congresso, para que
nos ouvirem quanto a detalhes relativos a verbas
orçamentárias, enchendo páginas e páginas de papel,
volumes e volumes, a fim de autorizarem-se até
dezenas de milhares de cruzeiros, quando despe-

sas vultosas são realizadas livremente, sem qualquer
contrôle do Parlamento, em nome e por conta
dêsses fundos, que ensejam ainda compromissos
astronômicos, sem a prévia e devida cobertura legal.
Sem
ser
jurista,
posso
proclamar
evidentemente
inconstitucionais,
atos
dessa
natureza.
Penso, Sr. Presidente, estar colaborando com
as autoridades constituídas, sobretudo das Fôrças
Armadas, que cada um de nós tem o dever de amar
e prestigiar, no limite de nossas fôrças, ao lançar
êsse apêlo aos homens de bom senso, para que
reformulem a política de defesa de nosso país e a
continental.
O mundo está passando por uma verdadeira
revolução no particular e, no Brasil, o que vemos,
com a crescente aplicação das verbas da Receita em
despesas com as Fôrças Armadas é o
subdesenvolvimento cada vez mais se agravar, em
detrimento da própria Defesa Nacional.
Encontra-se na Argentina o Senhor Ministro
das Relações Exteriores, a fim de discutir com o
Govêrno daquele país vizinho meios e modos de
combater o nosso «soidisant», subdesenvolvimento,
bem como fenômeno idêntico que se verifica em tôda
a América Latina; buscamos recursos na rica nação
do norte, nos Estados Unidos, para a luta contra
êsse subdesenvolvimento. Devemos, com um pouco
de bom senso, dar razão àqueles irmãos do norte,
quando nos negam tais recursos, pois tudo que dêles
pleiteamos, via de regra, são importâncias menos
substanciais do que as que temos invertido, nos
últimos anos, na aquisição de equipamentos que não
terão serventia numa guerra.
Temos recebido, na América Latina, já
não digo apenas no Brasil, aviões lindos,
brilhantes, reluzentes, e tanques novíssimos;
mas para que, se êsses tanques têm cou-
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raça penetrável por simples bazucas. São via de
regra tanques, aviões e outros armamentos que
jamais comparecerão a um campo de batalha, cuja
única utilidade e destinação no mercado
internacional é: «Latin América».
Muitos alegam que precisamos treinamento,
mas para que tanto treinamento com armas em
completo desuso? Ao que estamos assistindo – os
presidentes do Chile, do Peru e do Equador acabam
de denunciar à tôda a América Latina – uma nova
corrida armamentista, cuja conseqüência é agravar o
ritmo do empobrecimento desta e de outras Nações
dêste continente.
O que os nossos Embaixadores e Ministros do
Exterior devem prontamente buscar é uma
reformulação, em têrmos modernos, da questão
armamentista na América Latina, para cuidarmos
mais dos cérebros dos homens e da mocidade
inteligente, para treinarmos técnicos, mecânicos,
homens capazes de, amanhã, tornarem difícil a
ocupação do nosso território, ou pelo menos, muito
indigesta, para qualquer Nação que tenha a
veleidade de ocupar um país da América Latina, pois
guerra entre latino-americanos é coisa superada, do
passado. (Muito bem!)
Discurso pronunciado pelo Senador Coimbra
Bueno em 1959, publicado no «Diário do
Congresso», Seção II, de 25 de outubro de 1957.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Coimbra Bueno, segundo orador inscrito.
O
SR.
COIMBRA
BUENO
(*):
–
Senhor Presidente, ocupo a tribuna apenas
para ler três artigos publicados no «Correio da
Manhã», dos dias 20 e 23 do corrente, de autoria
do Ten. Cel. Aviador Edívio Caldas Santos e
do Coronel-Aviador Nelson Baena de Mi__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

randa, para os quais peço a meditação do Senado.
Têm êsses trabalhos os seguintes títulos: «O
Navio-aeródromo», «Minas Gerais», «A aviação
embarcada no Brasil « e «De pôsto de observação a
Fôrça Aérea Única».
Peço a especial atenção do Senado para o
seguinte trecho de um dos artigos acima referidos:
«Nesta base, e aceitando que o recebimento
do NAe seja feito em apenas um ano (o dos
cruzadores levou pràticamente isso), teremos no dia
em que o NAe «Minas Gerais» chegar ao Brasil,
gasto o total de: 52 milhões – material; 12 milhões –
pessoal (sem incluir o custo do treinamento); 64
milhões de dólares ou seja, um mínimo de 5 bilhões
e 120 milhões de cruzeiros».
«Esta quantia excede de cêrca de 200 milhões
de cruzeiros todo o orçamento da Marinha para
1956».
O NAVIO-AERÓDROMO
«MINAS GERAIS»
Edivio Caldas Sanctos, Ten.Cel.Av.
Tivemos a satisfação de verificar, no «Correio
da Manhã» de 13 do corrente que o Comandante J.
R. Lessa Aboim nos honrou com uma ligeira
apreciação sôbre o nosso trabalho «A Aviação
Embarcada no Brasil».
Acreditamos construtiva e proveitosa a
exposição de vista sôbre assunto de pontos de
importância para a Nação, sobretudo se feita com a
elevação de espírito que caracterizou a crítica do
Comandante Aboim, sem jamais descambar para o
terreno indesejável da polêmica.
Além de discordâncias normais e de
alguns pontos em que o articulista foi mal
informado, como por exemplo, quando declara
que
«praças
de
execelente
nível
que,
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com ligeira adaptação, farão a manutenção no
escalão de bordo», o que está longe da realidade,
pois a formação de especialistas leva anos e a
manutenção de uma moderna unidade aérea de
combate não se faz com pessoal que teve uma
ligeira adaptação», há dois pontos no artigo do
Comandante Aboim que devem ser esclarecidos:
a) O Comandante Aboim alega que a
doutrina diz que a Aviação Naval é orgânica da
Marinha; há divergências até hoje sôbre a
interpretação da palavra «orgânica» porém
sòmente no que diz respeito à subordinação, pois
quanto a quem deve fornecer a parte de aviação, a
doutrina diz, taxativamente sem margem a
interpretações «que o pessoal técnico e de vôo,
além do material aeronáutico, serão fornecidos
pela F.A.B.;
b) Diz o Comandante Aboim que «só a
Marinha deve opinar sôbre o problema». Ninguém
mais credenciado do que a Fôrça Aérea para opinar
sôbre problemas de aviões e aviação, quer seja ela
estratégica, de defesa aérea tática (de base terrestre
ou embarcada), comercial ou de turismo. Todos são
aviões e tudo é aviação. É para isto que a Fôrça
Aérea existe.
Além disso, pelo que estabelece a Doutrina, a
FAB, tendo que fornecer o pessoal e o material de
aviação, é obrigada a opinar a respeito, estando
perfeitamente capacitada a fazê-lo, por ser a única
que possui experiência na operação de unidades
aéreas de combate.
No caso em pauta, além da Fôrça Aérea,
deverá opinar também necessàriamente, o EstadoMaior das Fôrças Armadas, o qual, a rigor, deve ter à
última palavra, cabendo a decisão final ao
Congresso e ao Presidente da República.
A compra do NAe «Minas Gerais» é um fato
consumado. A maneira pela qual êle vai ser tripulado
– pessoal naval da Marinha e pessoal de aviação
da FAB também já está definitivamente assen-

tada pelo que determina a doutrina em vigor.
Esta a razão de não termos procurado em
nosso trabalho «A Aviação Embarcada no Brasil»
examinar o navio aeródromo em si e o que os seus
30 ou 35 aviões realmente podem fazer.
Dada, no entanto, a grande importância e
atualidade do assunto, é necessário que se examine
friamente o caso do navio aeródromo no Brasil, para
que se tenha uma noção exata dos grandes
problemas, sobretudo financeiros, com que vamos
nos defrontar num futuro próximo – todos nós, a
Marinha, a Força Aérea e o Brasil, e do rendimento
que vamos obter dos recursos empregados em
apenas um setor de nossas atividades militares.
Analisaremos o problemas sob dois aspectos
igualmente importantes, face à realidade brasileira
Emprêgo e Custo.
Mencionaremos, apenas alguns fatos básicos
fazendo ligeiras comparações. As conclusões ficam
a cargo do leitor.
Emprêgo
As grandes potências que têm interêsse em
todos os oceanos do mundo pagam um preço
elevado por uma arma cara porque não têm outra
alternativa.
Assim, elas se vêem obrigadas a empregar
navios aeródromos para manter suas linhas de
comunicações em todo o globo, operando no
Pacífico e no Oceano Ártico, no Atlântico Sul e no
Indico.
Êste problema, porém, é dos países que têm
compromissos além-mar.
No caso de uma guerra futura, a principal
missão que as nossas forças aéreas e navais terão a
cumprir, será a defesa das nossas costas e a
proteção das linhas de comunicações marítimas ao
longo das mesmas, garantindo o tráfego dos
comboios litorâneos.
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No âmbito que nos compete, se conseguirmos
realizar, com eficiência, a proteção de todos os
comboios que transitarem pelos 8.500 quilômetros
de nossas costas, tarefa muito acima das
possibilidades dos meios de que dispomos
atualmente, incluindo o NAe «Minas Gerais»,
teremos cumprido a nossa missão aeronaval de
proteger as linhas de comunicações marítimas vitais
a nossa subsistência, mantendo perto o tráfego com
as Américas. Cobertura de comboios litorâneas foi o
que fizemos na última guerra e será, obrigatória e
principalmente, o que faremos na próxima.
Esta missão pode ser cumprida por aviões
com base em terra ou por aviões embarcados.
Se utilizarmos com base em terra não haverá
limitação de tipos, pois nossas bases aéreas,
providencialmente colocadas ao longo das rotas dos
comboios, permitem, no dia de hoje, a operação de
qualquer tipo de avião de cooperação com a
Marinha, inclusive a jato se assim o desejarmos.
Se utilizarmos a aviação embarcada,
ficaremos limitados, quanto ao número e aos tipos de
aviões empregados, pelo tamanho do navio
aeródromo.
No futuro, como no passado, teremos no
mínimo 4 comboios navegando simultâneamente
dentro de nossa área de responsabilidade ao longo
de nossas costas.
Um navio aeródromo só pode proteger um
comboio de cada vez e enquanto o NAe estiver
acompanhando um comboio que sobe, na altura,
digamos de Cabo Frio, haverá três outros comboios
a milhares de quilômetros de distância e igualmente
importantes para ser protegidos pelos aviões de
patrulha, ataque e caça da FAB.
Então, o NAe cumpre apenas 25% da missão
de proteger comboios litorâneos, e enquanto estiver
fazendo isto não poderá fazer mais nada, cabendo à
FAB não só os 75% restantes desta missão es-

pecífica isto é, os outros 3 comboios, mas também
tôdas as outras missões que surgirem pois o NAe
«Minas Gerais», por mais eficiente que seja, nunca
poderá estar em dois lugares ao mesmo tempo.
Além disso, êste NAe ao sair do pôrto em caso
de guerra exigirá quase tôda a Marinha Brasileira
para protegê-lo, de forma que tôdas as outras
necessidades que surgirem terão que ficar a cargo
do pouco que restar da Marinha e da FAB.
Custo
Daqui a dois anos, quando o NAe «Minas
Gerais» chegar ao Brasil, sòmente o material terá
custado entre 52 e 55 milhões de dólares isto é, no
mínimo 4 bilhões e 160 milhões de cruzeiros.
Êste total inclui a aquisição do casco, a
modernização do mesmo que levará de 2 a 3 anos
em estaleiros europeus, a aquisição dos aviões, de
todo o equipamento destes aviões, do equipamento
de hangar, de suprimento para êstes aviões
operarem 2 anos e diversas outras despesas.
Isto não incluí o treinamento do pessoal, que
não é gratuito, nem o pagamento dêste pessoal
(mínimo de 1.500 homens), que, enquanto estiver no
estrangeiro, consumirá, sòmente em fôlhas de
pagamentos, em tôrno de 1 milhão de dólares por
mês, a uma média de 600 dólares por homem.
Nesta base, e aceitando que o recebimento do
NAe seja feito em apenas 1 ano (o dos cruzadores
levou praticamente isto), teremos no dia em que o
NAe «Minas Gerais» chegar ao Brasil, gasto o total
de: 52 milhões – material; 12 milhões – pessoal (sem
incluir o custo do treinamento); 64 milhões de dólares
ou seja um mínimo de 5 bilhões e 120 milhões de
cruzeiros.
Esta quantia excede de cêrca de 200 milhões
de cruzeiros todo o orçamento da Marinha para
1956.
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Meditem sôbre esta cifra, pois isto o Brasil
pagará (não importa se através da Marinha ou se da
Fôrça Aérea), apenas para adquirir um navio
aeródromo que lhe vai permitir operar cêrca de 30
aviões.
Vejamos agora o custo de operação.
A operação em porta-aviões, normalmente, dá
mais acidentes do que a de bases terrestres. As
estatísticas mostram que o desgaste normal de
material aéreo de qualquer unidade embarcada,
aliado a esta maior porcentagem de acidentes, exige
a reposição dêste material, em média, de 4 em 4
anos, isto é, razão de 25% por ano, ou sejam, cêrca
de 8 milhões de dólares.
Além disso, em exercícios há uma série de
despesas relativas aos consumos de combustíveis
para o NAe e para os aviões, bombas e foguetes
para os aviões e grandes quantidades de munição
para ambos, assim como muitas outras, que não
estão sendo computadas no presente trabalho por
variarem com a intensidade do treinamento e com a
flutuação dos preços, mas que se elevam a vários
milhões por ano.
É do conhecimento geral que a operação de
navios aeródromos é a mais cara que existe, e, para
que se tenha uma idéia dêste custo, basta mencionar
aqui um dado estatístico publicado recentemente nos
Estados Unidos: «cada tonelada de bombas lançada
pelos aviões da Fôrça Tarefa 58 (composta de NAe,
operando no Pacífico, custou 5 milhões de dólares e
ocupou o trabalho de 200 homens. A mesma
tonelada lançada pelos aviões da 20ª Fôrça Aérea
Estratégica, também operando no Pacífico custou
400 mil dólares e ocupou o trabalho de 20 homens».
Não se pode, por enquanto, fazer um cálculo
preciso do custo de operação, mas pode ter-se a
certeza de que em poucos anos êle ultrapassará de
muito o custo de aquisição mencionada acima.

Mas o NAe está comprado, e a FAB, com a
disciplina intelecual que sempre caracterizou sua
atuação a serviço do Brasil, dará o melhor de seus
esforços e esgotará suas verbas, juntamente com a
Marinha, para que o Brasil obtenha o maior
rendimento possível dêste fabuloso emprêgo de
capital».
A AVIAÇÃO EMBARCADA NO BRASIL
«Quebrar a Doutrina atual, criando uma
Aviação Embarcada com pessoal e material
pertencentes à Marinha, representa alterar a própria
estrutura do Ministério da Aeronáutica e
comprometer sèriamente o desenvolvimento da
Fôrça Aérea Brasileira necessária à segurança
nacional; representa também sobrecarregar a própria
Marinha com uma tarefa que ela dificilmente poderá
executar a contento e onerar exagerada e
desnecessàriamente nossas despesas militares, o
que deve ser evitado face à pouca disponibilidade de
recursos financeiros com que conta o Brasil».
O autor do interessante e oportuno artigo é o
Ten. Cel. Av. Edivio Caldas Santos, um dos oficais
mais distintos da FAB por sua cultura, educação e
devotamento à Aeronáutica. Nasceu no Estado do Rio,
em 10 de setembro de 1901; graduou-se pilôto-aviador
militar pela Escola de Aeronáutica dos Afonsos (turma
de 1921) tendo desempenhado diversas importantes
missões, destacando-se a de Instrutor de Vôo da
Escola de Aeronáutica. Serviu em diversas Unidades
da FAB no Norte, durante a última guerra, quando
totalizou cêrca de 500 horas em missão de
patrulhamento, serviu na Escola de Comando e Estado
Maior Fort Heavenworth nos Estados Unidos. Possui
todos os cursos da Aeronáutica, inclusive o
de guerra anti-submarina (nos Estados Unidos:
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Tática Aérea, Comando de Estado Maior da
Aeronáutica) e Curso Superior de Comando e
Comandante de Esquadrão de Belém e Ministro da
Aeronáutica e atualmente serve na Escola Superior
de Guerra. Tem mais de 4.000 horas de vôo.
O presente trabalho visa analisar o problema
na Aviação Embarcada no Brasil, sob a luz fria dos
fatos, para que fique bem clara a realidade brasileira.
Salientaremos
os
pontos
básicos
e
importantes, a fim de que se forme uma idéia precisa
sobre o assunto e não se corra o risco de adotar
soluções onerosas e difíceis que fatalmente nos
conduziriam a uma dispersão de esforços, altamente
prejudicial aos interêsses da Nação brasileira,
abandonando outras que alcançam os mesmos
objetivos de maneira mais rápida, barata e eficiente.
Inicialmente conceituaremos o Poder Aéreo
com relação aos outros poderes na guerra moderna.
Em seguida, abordaremos o problema da Aviação
Embarcada no Brasil.
O Poder Aéreo
Dentre as inúmeras autoridades mundiais
que se manifestaram oficialmente sôbre o valor
do Poder Aéreo na guerra moderna como
Churchill, Eisenhower e muitos outros, poucos
terão se pronunciado de maneira tão clara e
incisiva como o marechal Montgomery, ao realizar
a conferência intitulada «A Fôrça Mutável da
Guerra», na «Royal United Services Institution»
em Londres em 1955.
Entre muitas outras considerações, as
declarações de Montegomery sôbre êste assunto
específico podem ser assim resumidas:
«O Poder Aéreo é o fato dominante da guerra
futura. Êle é indivisível. Ao dividi-lo em
compartimentos estaremos apenas desintegrando a
sua maior característica – a flexibilidade.

Os principais fatôres na determinação do grau
dessa flexibilidade são os processos do comando e
contrôle, o alcance da arma aérea e a mobilidade do
equipamento de apoio.
A flexibilidade e o contrôle centralizado das
fôrças aéreas num teatro de guerra são vitais para o
sucesso.
Se perdermos a guerra no ar, perde-la-emos
total e rápidamente. Em qualquer conflito futuro
teremos que vencer a guerra aérea. Isto não será
conseguido a não ser que se permita às fôrças
aéreas recuperarem sua unidade e sua flexibilidade,
e que o comando aéreo seja organizado de acôrdo
com essas premissas.
É vital que êste assunto seja colocado, desde
logo, no mais alto nível político.
Há de chegar a época em que os mares serão
controlados pelo ar.
A vasta organização aérea a serviço dos
exércitos terrestres deve ser controlada pelas fôrças
aéreas.
Se o que digo tem algum valor, então o futuro
exigirá – maiores fôrças aéreas – exércitos regulares
de menores efetivos menores esquadras.
Militarmente falando, a finalidade principal do
Poder Aéreo é alcançar sôbre o inimigo uma
superioridade que assegure a vantagem de utilizar o
espaço aéreo em proveito próprio, negando, ao
mesmo tempo ao adversário, esta utilização.
O desenvolvimento do Poder Aéreo alterou
radicalmente os antigos conceitos tradicionais de
poder naval. O meio «tático» do poder aéreo
modificou as condições sob as quais se exercia o
contrôle de territórios e oceanos. O apoio aéreo,
protegendo nossas fôrças de superfície e atacando
as do inimigo, tornou-se o fator decisivo dos
encontros terrestres e navais.
Os exércitos e esquadras não determinam
mais sòzinhos os resultados.
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Em hipótese alguma poderão as fôrças de
superfície ser empregadas sem a participação
decisiva das fôrças aéreas em tôdas as fases da
luta. No entanto, sòmente as fôrças aéreas podem
ser empregadas militarmente em operações
independentes da ação de outras fôrças, visando
diretamente o coração do inimigo com ataques em
massa aos seus centros industriais, militares e à
sede do seu govêrno nas primeiras horas que se
seguirem à declaração de guerra e muito antes que
as fôrças de superfície se desloquem, sequer para
as zonas de combate, considerando-se, ainda, que
nem mesmo êste deslocamento poderá ser feito se
não contar com proteção aérea.
Assim, a fôrça aérea apareceu no fim do
último conflito mundial como a fôrça militar
preponderante.
Cumpre mencionar aqui a opinião de
Eisenhower sôbre o assunto:
«O conceito do Exército sôbre o princípio de
organização de terra, mar e ar das fôrças armadas é
bem conhecido; êle aceita, sem reservas, o conceito
de papéis complementares – ar, terra e mar – e,
conseqüentemente, a dependência mútua entre os
três componentes das fôrças armadas.
Baseado nesse conceito de três forças, surge
o axioma de que nenhuma delas deve conseguir as
armas ou equipamentos necessários à realização de
missões conjuntas, só para si, se essas armas ou
equipamentos repetirem, desnecessàriamente as
características ou os fundamentos das outras duas
fôrças.
O emprêgo da arma aerotática na Segunda
Guerra Mundial constitui uma demonstração
admirável da aplicação dêsse conceito em um
problema específico.
A experiência provou o contrôle do ar,
condição inicial exigida, para a condução das
operações terrestres, em uma determinada
área; foi ganho com o máximo de eco-

nomia pelo emprêgo das fôrças aéreas operando um
só comando. O fato de que as unidades aerotáticas
devem ficar sob o controle da Fôrça Aérea e não do
Exército, é opinião pelas inúmeras provas oferecidas
pela Segunda Guerra Mundial, as quais não são o
único motivo».
Também Winston Churchill, falando em Boston
em 1949, declarou o seguinte:
«Para o bem ou para o mal, o domínio do ar é
hoje a expressão suprema do poder militar, e as
esquadras e exército, ainda que necessários, devem
aceitar um papel secundário.
Esta primazia não lhe foi reconhecida
gratuitamente, mas afirmou-se pela experiência de
guerra.
A obtenção da superioridade aérea é a alma
de toda estratégia militar, moderna, a condição,
«sine qua non» para que quaisquer operações de
superfície possam ser sequer iniciadas, e isto se
tornará cada vez mais verdadeiro, à medida que a
eficiência das armas aumenta.
Para que isto seja obtido é necessário tirar o
maior partido possível da flexibilidade do poder
aéreo, o que só se consegue com o controle
centralizado das fôrças aéreas no teatro de guerra.
O estabelecimento de fôrças aéreas
separadas e rivais para cada uma das três fôrças
armadas com uma tripulação da vastíssima
estrutura de apoio, implica em uma enorme
dispersão de esforços e em um emprego
descoordenado, desafiando os princípios militares
fundamentais da Economia de Fôrças e Unidade de
Comando, reduzindo a flexibilidade e conduzindo,
fatalmente, a um enfraquecimento geral do poder
aéreo da Nação.
Os Estados Unidos com a riqueza e a fartura
de meios de que dispõem permitiram que suas
fôrças armadas fôssem crescendo à vontade e
desordenadamente até atingirem a situação
de seus meios aéreos, onde a duplicação de es-
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forços se encontra a cada passo mas que não há
fôrça política que consiga corrigir por já ser uma
situação de fato, principalmente porque a
astronômica riqueza da Nação americana consegue
suportar a enorme sangria nos cofres do Estado que
daí resulta.
Assim lá encontramos a Marinha com a sua
própria fôrça aérea – a Aviação Naval, e um
exército para o seu uso particular – o Corpo de
Fuzileiros Navais, especializado em desembarques
anfíbios e destinado a executar parte das missões
que são atribuições precípuas do Exército
pròpriamente dito.
Alega a Marinha que os Fuzileiros Navais são
imprescindíveis devido à sua especialização em
desembarques anfíbios. Na maior operação anfíbia
da história, que foi a da Normândia, não havia um
único fuzileiro.
Êste exército particular da Marinha, por sua
vez, possui sua própria fôrça aérea privada – a
Aviação dos Fuzileiros Navais, que nada tem a ver
com a Aviação Naval.
A Marinha se constitui assim em um
Departamento de Defesa – completo, possuindo,
inclusive, duas fôrças aéreas.
Por seu turno, o Exército possui uma frota
constituída por seus navios de transporte de tropas e
reclama atualmente cada vez mais meios aéreos
orgânicos.
Em tal conjuntura, seria perfeitamente justo
que a Fôrça Aérea possuísse uma frota naval própria
para o suprimento de suas bases e um exército
particular para defendé-las.
Considerando, ainda, a Aviação dos GuardaCostas, chegamos ao absurdo de encontrar, nos
Estados Unidos, 5 fôrças aéreas diferentes,
separadas e pràticamente autônomas, sem
quaisquer relações entre si, nem mesmo de
cordialidade: – A Fôrça Aérea – a Aviação Naval – a
Aviação dos Fuzileiros Navais – a Aviação do
Exército – a Aviação dos Guarda-Costas.

Cada uma dessas fôrças aéreas, além do
material aéreo, possui suas próprias bases, parques,
depósitos, escolas etc.
Êste estado de coisas constitui um problema
permanente e difícil, com rivalidade e atritos entre as
três fôrças armadas, os quais constantemente
extravasam para o âmbito internacional, com grave
desprestígio para as fôrças armadas norteamericanas.
Esta fonte permanente de discórdia já foi
superada no Brasil com a criação do Ministério da
Aeronáutica.
A AVIAÇÃO EMBARCADA NO BRASIL
O Brasil já possui uma Aviação Naval
subordinada à Marinha e uma Aviação Militar do
Exército.
Em 1951, o Govêrno Brasileiro reconhecendo a
necessidade de um contrôle centralizado e visando
acabar com a duplicação de esforços que resultaria em
gastos elevados e desnecessários para acompanhar o
desenvolvimento que seria impôsto pela guerra, fundiu
as duas em uma Fôrça Aérea única e independente.
Êste conceito unificado da Aeronáutica Militar
no Brasil está consubstanciado no artigo 1º do
Decreto-lei nº 2.888, de 16 de setembro de 1946,
que organiza o Ministério da Aeronáutica e que diz:
«Art. 1º – O Ministério da Aeronáutica
incumbe-se de todos os assuntos referentes à
Aeronáutica
Militar
e
Civil,
competindo-lhe
bàsicamente:
a) cooperar com os demais órgãos do
Govêrno para garantir a ordem legal e assegurar a
defesa nacional;
b) organizar, aparelhar e adestrar a Fôrça
Aérea Brasileira;
c) orientar, desenvolver e coordenar a
Aeronáutica Civil e Comercial;
d) coordenar e incentivar as indústrias
aeronáuticas no País".
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O espírito da lei, ao concentrar tôda a
Aeronáutica num único Ministério foi o de uma sábia
Economia de Fôrças, indispensável à consecução
dos objetivos que se tinha em vista e, ainda,
altamente desejável face à realidade brasileira de
precariedade
de
recursos,
principalmente
financeiros.
De fato, a obtenção dêstes objetivos,
satisfazendo às necessidades inadiáveis da guerra e
acompanhando, posteriormente, o progresso do
País, ao qual nossa Fôrça Aérea tem prestado os
mais assinalados serviços em inúmeros setores de
atividades, não seria possível se não tivesse havido
uma concentração de meios de esforços, sob uma
direção e comando únicos.
Simultâneamente após a centralização de tôda
a Aeronáutica em seu Ministério próprio, a aviação
comercial brasileira desenvolveu-se, num ritmo
nunca igualado no Brasil em outros ramos de
atividade e constitui, hoje um orgulho para todos os
brasileiros.
O acêrto da direção de concentrar a Aeronáutica
foi fartamente comprovado com o grande
desenvolvimento alcançado em todos os seus setores.
Tudo isto foi conseguido por um custo
muitíssimo menor do que o que teria sido exigido por
duas aviações separadas, independentes e rivais.
Assim, a Fôrça Aérea Brasileira cresceu, à
medida que o País progredia, aumentando seus
quadros e adquirindo mais aviões para cumprir as
missões e necessidades militares e civis que a
Nação lhe impunha.
Tanto em pessoal como em material, a parte
que voa de uma fôrça aérea – aviões e suas
tripulações, constitui cêrea de 10% do total. Os
outros 90% são constituídos pela infraestrutura de
apoio – pessoal e material de manutenção e
suprimento, de todos os serviços de base, das
inúmeras escolas necessárias à formação dos
técnicos, em dezenas de especialidades dife-

rentes, dos parques, dos depósitos, enfim, de um
conjunto enorme, pesado e dispendioso, de
instalações de tôda natureza de que uma fôrça
aérea necessita para manter o avião no ar e que
a FAB já possui articuladas em todo o território
brasileiro,
como
se
faz
necessário,
principalmente, pequena parte dos 10% já
existentes e em funcionamento, cumprir tôdas as
missões
de
cooperação
necessárias
à
proteção aeronaval de nossas comunicações
marítimas.
A criação de uma Aviação Embarcada
pertencente à Marinha, separada e rival da Fôrça
Aérea, implica em, além de fragmentar o poder aéreo
prejudicando seu comando centralizado, duplicar os
90% de recursos de apoio em terra, com um custo
astronômico e uma dispersão que fatalmente
prejudicaria as duas, comprometendo o cumprimento
das missões de ambas.
Que ninguém se iluda a êsse respeito.
Mesmo que no início as intenções fossem
realmente de possuir apenas o escalão aéreo sob
o título de Aviação Embarcada da Marinha e de
utilizar tôda infra-estrutura já existente na FAB,
com o correr do tempo, inevitàvelmente iriam
sendo criadas instalações de tôda natureza dentro
da própria Marinha, e, no futuro, fatalmente
surgiria a nefasta duplicação de órgãos de apoio,
nos conduzindo à situação encontrada a cada
passo nos Estados Unidos, de existirem num
mesmo local, dois parques, depósitos ou escolas,
fazendo o mesmo tipo de trabalho, porém
separados e antagônicos, um da Marinha e outro
da Fôrça Aérea.
Considerando
que
um
Parque
de
Aeronáutica como o de São Paulo, se compõe de
mais de 2.000 especialistas e de maquinaria e
instalações no valor de muitas centenas de
milhões de cruzeiros, nenhum brasileiro pode,
com conhecimento de causa, advogar uma du-
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plicação desnecessária de tal envergadura.
Parece-nos que sob o ponto de vista logístico
e de apoio – o mais difícil e mais oneroso – a
solução de duplicar tudo o que existe não pede ser
adotada de sã consciência por nenhum brasileiro
digno dêste nome.
Do ponto de vista operacional, longos
tratados podem ser escritos, com divagações sem
fim, analisando episódios das guerras passadas, e
todos chegariam ao mesmo resultado. No caso
brasileiro a missão pode ser cumprida por uma
Fôrça Aérea única tanto operando de terra como
de navios.
DOUTRINA DE EMPRÊGO DA FORÇA AÉREA NO
BRASIL
Face a tudo isso, desde que terminou a
Segunda Guerra Mundial o Govêrno Brasileiro
tem se preocupado com o problema, tendo as
autoridades militares estudado profundamente o
emprêgo
da
Fôrça
Aérea
no
Brasil,
principalmente no aspecto da cooperação com o
Exército e com a Marinha, a fim de evitar choques
e conflitos entre os interêsses das três Fôrças
Armadas.
Em 1947, no Govêrno do Marechal Dutra e
sendo chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas o
Marechal César Obino, foi, pela primeira vez, fixada
uma Doutrina, após a necessária consulta aos
Estados-Maiores das três Fôrças Armadas.
Em 1952, o assunto foi reaberto para novos
estudos e, em fevereiro de 1954, sendo chefe do
Estado-Maior das Fôrças Armadas o Marechal
Mascarenhas de Moraes, foi confirmada em suas
linhas gerais a Doutrina, fixada em 1947.
Essa Doutrina, que está em vigor até hoje,
foi firmada considerando, entre outros fatôres,
que a unificação de todos os meios aéreos em
um único Ministério representa uma sábia
aplicação do princípio de Economia de
Fôrças no quadro real da situação brasileira que

não comporta, de forma alguma, dispersão dos
reduzidos meios existentes.
De acôrdo com a Doutrina em vigor, a Aviação
Embarcada, tanto no caso dos navios aeródromos,
como no de elementos de ligação e observação
(helicópteros), embarcados em outras unidades
navais, terá seu pessoal técnico e de vôo, assim
como todo o material e equipamento aeronáutico,
fornecidos pela Fôrça Aérea Brasileira.
Esta é a Doutrina que estava em vigor quando
a Marinha comprou o navio aeródromo «Minas
Gerais» e esta é a Doutrina que está em vigor até
hoje.
Quebrar a Doutrina atual, criando uma Aviação
Embarcada com pessoal e material pertencentes à
Marinha, representa alterara própria estrutura do
Ministério da Aeronáutica e comprometer sèriamente
o desenvolvimento da Fôrça Aérea Brasileira
necessário à segurança nacional; representa,
também, sobrecarregar a própria Marinha com uma
tarefa que ela dificilmente poderá executar a
contento e onerar exagerada e desnecessàriamente
nossas despesas militares o que deve ser evitado
face à pouca disponibilidade de recursos financeiros
com que conta o Brasil».
DE PÔSTO DE OBSERVAÇÃO À FÔRÇA AÉREA
ÚNICA
Nelson Baena de Miranda
Coronel-Aviador
O autor do presente artigo Coronel Aviador
Nelson Baena de Miranda serve presentemente na
Escola Superior de Guerra, integrando o Corpo
Permanente. Nasceu nesta Capital a 22 de março
de 1903; ingressou na Escola Naval em 10 de
março de 1921 e declarado Guarda-Marinha em 31
de outubro de 1934. Ingressou na antiga Escola de
Aviação Naval em 1934, passando para o Corpo
de Aviação da Marinha em 1 de julho de
1938 e promovido ao pôsto de Capitão-Tenen-
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te-Aviador naval em 1º de julho de 1940. Criado o
Ministério da Aeronáutica em 20 de janeiro de 1941,
foi para êle transferido, no pôsto de Capitão-Aviador,
tendo sido promovido – sempre por merecimento –
ao pôsto de Major-Ten. Cel. e Cel. Av. em 20 de
janeiro do ano passado. Serviu quando oficial da
Marinha em diversos vasos de guerra e como
aviador naval serviu na Base Aérea do Galeão e na
Escola de Aviação Naval como Instrutor e
posteriormente Professor do Curso de PilotosAviadores da Reserva da Aviação Naval. Na FAB
exerceu diversas importantes missões, destacandose a de chefe da 1ª e 2ª Seção do Estado-Maior, do
Comando da 2ª Zona Aérea; na Diretoria de Rotas
Aéreas; Diretor do Ensino da Escola de
Especialistas; Instrutor, Chefe da Escola de
Comando e Estado-Maior da Aeronáutica e InstrutorChefe da Escola de Guerra Naval como AssessorTécnico de Aeronáutica, Comandou a Base Aérea de
Belém, e foi Instrutor-Chefe do Curso Superior de
Comando de ECEMAR. Foram-lhe atribuídas na FAB
diversas missões durante a guerra, inclusive no
transporte de aeronaves em zona de guerra. É
possuidor da «Cruz de Aviação»; Medalha do
Atlântico Sul e Ordem do Mérito Aeronáutico.
O AVIÃO COMO SERVIÇO
A primeira aplicação militar no avião, foi a de
pôsto de observação aérea.
Tão
eficiente
se
demonstrou
essa
observação indiscreta, que o inimigo lançou-se na
destruição dêsse pôsto procurando obter o
privilégio de usá-lo. Nascia, assim, a luta pelo
domínio do ar. Evidentemente que nessa época,
os combates aéreos eram grotescos e tinham
caráter de duelo.
Evoluir o avião, de pôsto de observação aérea
para posto de direção de tiro de artilharia foi mera-

mente uma questão de comunicações e não de
aviação. Progrediu, sim, o avião como um
prolongamento dos meios terrestres e navais,
solucionando
desta
forma
problemas
de
engajamento das fôrças de superfície.
A adaptação progressiva do aviador, ao novo
meio físico em que passou a atuar, o espaço aéreo,
resultou que novos horizontes lhe foram
desvendados. Começou perguntando a si mesmo, se
não seria mais fácil lançar as granadas da artilharia
de bordo de seu avião, do que dirigir o fogo dessas
peças.
Nesse interim, retorquia o Almirante Stirling ao
General-Aviador Doolitle, que como outros, havia
conquistado, das alturas, visão mais ampla e mais
penetrante no futuro.
Assim se expressou o Almirante Stirling:
«O avião tem uma função definida na
organização da artilharia de cada navio. Os aviões
serão os olhos da esquadra. A formação obtida pelo
esclarecimento aéreo terá um efeito de grande
alcance sôbre a disposição tática da esquadra».
Realmente, êste era um dos poucos
esclarecidos, e por isto previa o valor futuro do avião,
na decisão das batalhas navais, mas, felizmente, só
porque não raciocinava como aviador, não pôde
antever o que êste avião poderia realizar em
benefício, não só da esquadra, mas, sobretudo, da
segurança de seu país, realizando bombardeios,
passando a decidir as batalhas navais.
Como se vê, êsse homem, aparentemente
tinha
mentalidade
aeronáutica,
esclarecida,
avançada para a época, uma vez que se destacava
por ser o defensor do avião, por achar que o avião
era importante para a Marinha, como «olhos da
esquadra». No entanto, o fato de raciocinar na base
de meios navais e não de meios aéreos, cegou-o,
não o deixando perceber que essa etapa do avião
como serviço já estava sendo superada. O avião pro-
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grediu ràpidamente, tornando-se em pouco tempo, o tros lugares; conseqüentemente, de investimentos
canhão de maior alcance das esquadras e não inúteis e em prejuízo da segurança americana.
Para investigar o problema da Fôrça Aérea,
apenas seus olhos.
o Presidente dos Estados Unidos criou a «Junta
O AVIÃO COMO ARMA
Baker», a qual depois de realizar suas
investigações, firmou a Política Aérea para a
Conquistada a possibilidade de realizar América do Norte, tendo em vista os dez anos
bombardeios aéreos, novos horizontes se abriram subseqüentes.
aos aviadores. Passaram imediatamente a solicitar
Apreciemos como o desconhecimento dos
maiores verbas para construir aviões com maior problemas de avião, pôde induzir ao êrro gente
alcance. Não era mais possível conter os aviadores, honesta, só por basear seu raciocínio em
como pertencentes a um serviço, uma vez que a princípios tradicionais de emprêgo de fôrças de
aviação já se havia emancipado, como Arma Aérea, superfície, ou seja a falta de uma mentalidade
das fôrças navais e terrestres. Essa época, portanto, aeronáutica.
comportava a existência da Aviação Naval Militar
Disse a «Junta Baker»:
etc., pois que a aviação era mera arma dessas
«As limitações do avião mostram que as idéias
fôrças.
de que a aviação agindo sòzinha, pode dominar as
A necessidade crescente de maiores verbas vias de comunicações marítimas ou defender a
para a construção de melhores aviões de costa, ou ainda, produzir resultados decisivos... são
bombardeio, resultava no decréscimo conseqüente, tôdas visionárias, como é a idéia de que é
das verbas a serem destinadas às demais armas necessária uma Fôrça Aérea grande para defender o
dessas fôrças de superfície.
nosso País».
Surgiram então declarações intempestivas. O
Hoje depois de assistirmos Pearl Harbor,
Chefe do Estado Maior do Exército dos Estados depois de vermos em 1941, como foi
Unidos disse, à época, que o raio de ação de um testemunhado por Churchill em sua declaração,
avião do exército, não deveria exceder de três dias que a Luftwaffe havia fechado as vias de
comunicações marítimas do Mediterrâneo à
de marcha da infantaria.
O Almirante King havia declarado que a esquadra inglêsa, já podemos afirmar que a
Aviação do Exército, não deveria ultrapassar a linha «Junta Baker» equivocou-se – êles não eram tão
da costa.
visionários.
Os aviadores, ao contrário, já nessa ocasião,
Vimos mais que em Midway, Mar de
viam claras as possibilidades do avião de Coral e outros, a aviação, mesmo distante 200
bombardeio, passando então a pleitearem não ser milhas da Esquadra apoiada, produziu resultados
mais, apenas, um elemento auxiliar da Infantaria ou decisivos, defendeu a costa, expulsou a esquadra
da Esquadra. Lutaram por uma Fôrça Aérea única, japonêsa e salvou o Hawai e Austrália da
na qual pudessem, concentrando os meios que lhe invasão.
coubessem, dispor, do máximo de recursos para
Vimos ainda mais, o que os grandes aviões de
cumprir sua missão. Assim seria evitado o bombardeio, daquela época, os B17 e B24 fizeram
desperdício das desnecessárias duplicações dos na Europa e os B29 no Japão, decidindo a guerra ao
serviços,
de
dois
aeródromos
em
cada mesmo tempo que poupavam meio milhão de vidas
ponto da costa, como se vê em Washington e ou- americanas.
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Finalmente, se ainda hoje temos assegurada a
liberdade
dos
países
ocidentais,
devemos
ùnicamente ao tremendo poder de retaliação da
Fôrça Aérea Estratégica Americana e à extrema
mobildade e auto-suficiência, das Fôrças Aéreas
Táticas dêsse mesmo país.
O AVIÃO COMO FÔRÇA
Como se vê, é preciso que nos mantenhamos
atualizados, acompanhando o progresso da ciência e
compreendermos que já vivemos a era do Satélite
Artificial, para que não venhamos incorrer no mesmo
êrro da «Junta Baker».
Lembremo-nos que o Almirante Stirling, que
parecia ter mentalidade aeronáutica, debatia-se pelo
desenvolvimento do avião como um serviço quando
a aviação já se impunha como arma.
Mais tarde, vimos outros destacados porém,
mal
esclarecidos
elementos,
lutarem
pela
conservação do avião como arma, como um canhão
de maior alcance, quando o seu tempo já havia
passado. No entanto o progresso não se agrilhoa no
tempo. O poder de penetração e de alto poder de
destruição do avião moderno acrescido de suas
características de alta flexibilidade e mobilidade já
havia assegurado a capacidade de controlar e utilizar
o espaço aéreo por meio dos engenhos nêle
empregados. Já havia surgido o terceiro poder – o
Poder aéreo.
Vejamos como é diferente a palavra do
General do Exército Marcel Carpentier quando então
comandante das Fôrças Terrestres do Teatro de
Operações Centro Europeu da Nato:
«Só há uma noção válida para ela (Fôrça
Aérea): o limite do raio de ação de seus aparelhos.
Os aviadores têm a impressão de estar «metidos
num espartilho», quando se lhes fala de Zona de
Ação.
Êles
salientam
muito
justamente,
que a fixação para as Fôrças Aéreas, de

limites de Zonas de Ação, tais como as concebem os
chefes do Exército, seria um prejuízo para o alto
rendimento e a sadia noção do «pleno emprêgo» da
aviação».
Portanto, aquêles que ainda não possuem
mentalidade aeronáutica, não podem compreender a
razão pela qual deve se ter uma Fôrça Aérea Única,
indivisível.
Precisamos reagir contra o conservantismo e o
tradicionalismo, pois que a França pagou muito caro
em construir uma Linha Maginot, para fazer face a
uma guerra futura mas nos moldes da passada.
Criar, nos dias de hoje, uma Aviação
Embarcada própria da Marinha, portanto retornar o
avião à condição de arma de esquadra por ter sido
eficiente no passado, é não viver o momento
presente, é não conhecer as possibilidades dos
aviões de hoje é construir a Linha Maginot brasileira.
Lembremo-nos que com o avanço da ciência
evoluem os meios de guerra. Portanto, devemos em
vez de adaptá-los à guerra passada, aproveitar a
experiência adquirida para enquadrar os novos
meios à guerra do futuro.
Não desejamos, não devemos nem podemos
«regredir», voltando a ter no Brasil, Aviação Naval e
Aviação do Exército, principalmente depois de já as
havermos possuído e extinguidos, e sobretudo por
não mais comportar nos dias de hoje, o avião como
arma.
O Poder Aéreo baseia-se hoje na Fôrça
Aérea Única não só para decidir as guerras mas
também para assegurar a proteção às Fôrças de
Superfície, com todo o potencial dessa Fôrça
Aérea Única, no local em que se fizer necessário e
no momento oportuno, seja no interior do
continente, seja em pleno oceano, quer utilizando
bases terrestres quer operando de bordo de
navios.
Em
vez
de
um
potencial
aéreo
restrito
e
diminuto,
fruto
das
li-
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mitadas aviações próprias e de uso exclusivo,
desejamos que a Marinha seja apoiada por tôda a
Fôrça Aérea Brasileira, com todo o poder que nós
brasileiros
tivermos
capacidade
de
lhe
proporcionar.
A aquisição da NAe e os conseqüentes
aviões inferiores, para que possam pousar e
decolar dessas bases flutuantes, dessas pistas
estreitas e pequenas, resulta um dispensável
escoamento de recursos nacionais principalmente
quando se pensa em atenuar esta situação,
aumentando os impostos.
É preciso dizer que nós já possuímos um
rosário de excelentes aeródromos no nosso litoral,
do qual a FAB poderá cumprir sua missão, como já o
fez na guerra passada. Convém salientar que é
operando nesses aeródromos que a nossa Aviação
Comercial conquistou o segundo lugar no mundo em
tráfego aéreo e em extensão de linhas aéreas.
Portanto, se nos é possível proteger os comboios,
defender a costa e expulsar o inimigo naval de
nossas águas, destes aeródromos no litoral, para
que desviarmos recursos, item crítico nacional, para
«regredirmos» a uma Aviação Embarcada própria da
Marinha, quando a era da Arma Aérea do avião
como canhão de longo alcance já são histórias de
um passado distante. Além do mais o Brasil não
possui possessões distantes a proteger nem a nossa
Constituição nos permite fazer guerras de
conquistas.
Finalmente, se as nossas condições
econômico-financeiras não permitem que tenhamos
uma FAB, como a Segurança Nacional nos impõe,
como trabalhar para termos duas aviações
inevitàvelmente mais fracas?

EXTINTAS NO BRASIL A AVIAÇÃO NAVAL E A
AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
Problemas semelhantes vivemos nós aqui no
Brasil,
enquanto
nos
debatíamos
pelo
desenvolvimento de nossas armas aéreas, dentro
das nossas respectivas fôrças de superfície.
Jocosamente, diziam os nossos colegas:
«Desenvolver a aviação como vocês querem, é uma
aberração. Por acaso vocês já viram um animal que
tivesse o rabo maior que o corpo?» Por esta razão,
nós da extinta Aviação Naval, tínhamos as nossas
verbas limitadas, as quais sempre eram apreciadas
no âmbito das necessidades navais e o avião, como
«olhos da esquadra», cabendo-nos assim um
diminuto quinhão no orçamento da Marinha.
Esqueciam-se até de dentro da própria Marinha: já
havíamos nos emancipado, pois constituíamos um
corpo separado, o Corpo de Aviadores Navais.
Por essas razões, em 1941, houve por bem o
Senhor Presidente da República, «extinguir a Aviação
Naval» e a Aviação Militar no mesmo tempo que
criava no Brasil uma Força Aérea Única – A FAB.
Em 1947, o Estado Maior das Fôrças Armadas
elaborou a Doutrina de apoio da FAB às forças de
superfície sendo nesta data aprovada pelo Senhor
Presidente da República.
Em 1952, voltou o Senhor Presidente da
República a se pronunciar a respeito, determinando
o cumprimento da Doutrina já firmada e aprovada em
1947.
Em 1954, reafirmou a sua decisão de manter
no País, a FAB como Fôrça Aérea única, e que «todo
pessoal e material» a constituir a «Aviação
Embarcada», continuaria a ser da FAB.
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CONCLUSÃO
Podemos pois concluir:
– Que depois de havermos evoluído em Fôrça
Única – a FAB – regredirmos à aviação como arma,
criando uma Aviação Embarcada própria da Marinha,
seria cultuar perigosamente reminiscências de um
passado morto e colocar pontos de vistas unilaterais
acima da segurança nacional.

– Que tendo existido e com muito
mais forte razão existindo hoje motivos
para uma Fôrça Aérea Única e indivisível – a
FAB, quer nos parecer que sòmente ao
Ministério
da
Aeronáutica
cabem
os
orçamentos para a aquisição de aviões e
helicópteros».
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
(Muito bem).

176ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MÜLLER, CUNHA MELLO E NOVAES FILHO
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.

acham-se

Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (57).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
presença acusa o comparecimento de 57 Srs.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo
de 2º, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofício
Da Câmara dos Deputados. sob nº 2.160,
encaminhando autógrafo do:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 167, DE 1959

do Anexo 2 – Poder Legislativo – 2.01 – Câmara dos
Deputados. Projeto nº 350-B, de 1959, em
andamento nessa Casa do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
(Nº 255-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Vossa Excelência os meus protestos de estima e
Dispõe sobre a inscrição de funcionários e consideração, – José Bonifácio, 1º Secretário.
serventuários da Justiça em concursos públicos de
À Comissão de Finanças.
provas e títulos.
A Sua Excelência o Senhor Senador Leopoldo da
Cunha Mello, Primeiro Secretário do Senado Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os funcionários e serventuários da
Mensagens
Justiça com mais de 5 (cinco) anos de prática
forense, que forem bacharéis em ciências jurídicas e
Nº 219, do Sr. Presidente da República,
sociais, poderão inscrever-se em qualquer concurso acusando e agradecendo o recebimento da de nº
público de provas e títulos para preenchimento de 751, acompanhada de autógrafo do Decreto
cargos nas repartições públicas federais, estaduais, Legislativo nº 6 de 1959.
municipais e autárquicas, nas sociedades de
Ns. 707 e 708, do Sr. Ministro da Fazenda,
economia mista e em quaisquer emprêsas estatais encaminhando as informações solicitadas pelos
ou paraestatais, independentemente de inscrição na Requerimentos ns. 359 e 322, de 1959,
Ordem dos Advogados do Brasil e das demais respectivamente, dos Srs. Senadores, João
formalidades pertinentes a essa entidade.
Villasbôas e Gilberto Marinho, como seguem:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Aviso nº 707 – 19 de novembro de 1959
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senhor Primeiro Secretário:
Em aditamento ao meu Aviso nº 497, de 12 de
À Comissão de Serviço Público Civil.
Ainda da Câmara dos Deputados, sob nº outubro findo, tenho a honra de transmitir a V. Exa.
2.117, nos seguintes têrmos:
cópia das informações prestadas pelo Serviço de
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1959.
Estatística Econômica e Financeira a respeito do
Nº 2.117
Requerimento nº 359 de 1959, do Sr. Senador João
Solicita modificação orçamentária.
Villasbôas, sôbre a exportação de carne de gado
Senhor Primeiro Secretário.
vacum, frigorificada ou em conserva, durante o ano
Solicito de Vossa Excelência providências a fim em curso.
de que seja alterada a dotação da subconsignação
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
1.1.09 – Ajuda de Custo para Cr$ 106.200.000,00 Exa. os protestos da minha alta estima e distinção
(cento e seis milhões e duzentos mil cruzeiros) consideração. – Paes de Almeida.
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JANEIRO E AGÔSTO DE 1959
Firmas exportadoras de carne bovina e respectivos países de destino
Firmas

Países
Carne de boi, congelada

Frigorífico Três Rios S.A.
Frigorífico Cruzeiro S.A.
S.A. Frigorífico Anglo
Frigorífico T. Maia S.A.
Frigorífico Mouran S.A.
Cooperativa Rural Serrana Ltda.
Frigorífico Fluminense Ltda.
Frigorífico Cruzeiro S.A.
Isoldino Alves Ferreira S.A.
Frigorífico S. Carlos do Pinhal S.A
Indústria de Carnes Sto. Antônio S.A.
Frigorífico Anselmi S.A
Cia. Swift do Brasil S.A.
Frigorífico Carapós S.A.
Frigorífico Morandi S.A.
Frigorífico Sul Riograndense S.A.
Frigorífico Wilson do Brasil S.A.
S.A. Indústria Matarazzo do Paraná
Frigorífico Armour do Brasil S.A.
Frigorífico Armour do R. Grande do Sul S.A.

– Itália
– Itália, Suíça, União Belgo-Luxemburguesa
– Alemanha, Suíça, Itália, França, União BelgoLuxemburguesa, Países Baixos, Reino Unido,
Tchecoslováquia, Portugal, Grécia, Estados Unidos
– Itália, Alemanha, Países Baixos, Estados Unidos
– Itália, Países Baixos, Suíça
– Espanha, Alemanha
– Itália, Países Baixos
– Itália, Suíça
– Itália, Suíça
– Itália
– Itália
– Itália
– Reino Unido, Itália, União Belgo-Luxemburguesa,
Países Baixos, Hungria
– Itália
– Itália
– Suíça, Tchecoslováquia
– Reino Unido, Itália, Suíça, Alemanha
– Itália, Suíça
– Reino Unido, Estados Unidos
– Reino Unido

Carne de boi, resfriada
S.A. Frigorífico Anglo
Frigorífico Cruzeiro S.A.

– Suíça
– Suíça
Carne de vitela, congelada

Cia. Swift do Brasil S.A.
Frigorífico Mouran S.A.
S.A. Frigorífico Anglo
Frigorífico S. Carlos do Pinhal S.A.
Frigorífico Cruzeiro S.A.
Frigorífico Armour do Brasil S.A.
Frigorífico Wilson do Brasil S.A.
Indústria de Carnes Sto. Antônio S.A.

– Itália
– Itália
– Itália
– Itália
– Itália, Suíça
– Itália, Alemanha
– Itália
– Itália
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Carne sêca ou charque
Frigorífico Armour do Brasil S.A.
Frigorífico T. Maia S.A.

– Países Baixos
– Estados Unidos

Carne de boi ou vitela, salgada e em salmoura
Frigorífico Wilson do Brasil S.A.
S.A. Frigorífico Anglo.
Frigorífico T. Maia S.A.
Cia. Swift do Brasil S.A.
Frigorífico S. Carlos do Pinhal S.A.
Frigorífico Morandi. S.A.
Frigorífico Cruzeiro S.A.
Frigorífico dos Fazendeiros Reunidos S.A.
Frigorífico Mouran S.A.
Frigorífico. Armour do Brasil S.A.

– Estados Unidos
– Estados Unidos
– Estados Unidos, Portugal
– Estados Unidos
– Estados Unidos
– Estados Unidos
– Estados Unidos
– Estados Unidos
– Estados Unidos
– Estados Unidos

Carne de boi, em conserva
Frigorífico Armour do Brasil S.A.

S.A. Frigorífico Anglo

Cia. Swift do Brasil S.A.

– Estados Unidos; Antilhas Britânicas,Reino Unido,
Países Baixos, Malásia e Singapura, Filipinas,
Libéria, Gana, Marrocos, Antilhas Holandesas
Líbano, África Equatorial Francesa, Suécia, África
Ocidental Francesa,Tailândia Guiana Britânica
– Nigéria, Gana, França, Suécia, Reino Unido,
Estados Unidos, Coveíte, U. Sul Africana, Nova
Guiné, Malásia e Singapura, Hong Kong, Noruega,
Suíça, Alemanha, África Equatorial Francesa,
Dinamarca, Catar, Panamá, Indonésia, Países
Baixos,
Egito,
Gilbraltar,
Trinidad
Antilhas
Holandesas,Guiana Britânica
– Países Baixos, Estados Unidos, Reino Unido,
Surinam, Venezuela, Malásia e Singapura, Ilhas
Marianas (Oceânia Norte Americana), Hong Kong,
Filipinas,
Antilhas
Britânicas,
União
BelgoLuxemburguesa, Chipre, Antilhas Holandesas,
Guiana Britânica, Guatemala Libéria, Congo Belga,
Canadá, Etiópia e Eritrea
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Carne de boi, em conserva
Frigorífico Wilson do Brasil S.A..
Frigorífico Sul Riograndense S.A.
Frigorífico Armour do R. Grande do Sul S.A.
Frigorífico Fluminense Ltda.
Rizzo Soc. Anônima de Indústrias Alimentícias

– Reino Unido, Estados Unidos
– Reino Unido
– Estados Unidos, Filipinas, Reino Unido, Países
Baixos, União B. Luxemburguesa
– Estados Unidos
– Estados Unidos

A propósito, estamos remetendo, em anexo,
os dados solicitados, de acôrdo com os quesitos
19 de novembro de 1959.
formulados, no requerimento em questão.
Senhor Primeiro Secretário:
Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V.
Em referência ao Ofício nº 584, de 21 de Sa. os nossos protestos de estima e consideração. –
setembro findo, com o qual V. Exa. transmitiu o Herculano Borges da Fonseca, Chefe do Departamento.
teor do Requerimento nº 322, de 1959, em que o
Senhor Senador Gilberto Marinho solicita
ANEXO AO OFÍCIO
informações sôbre as remessas para o exterior,
em 1958, atinentes a aluguel de filmes
DE-DIBA-113, de 1959
cinematográficos, por emprêsas distribuidoras
sediadas no Brasil, tenho a honra de encaminhar
– Resposta ao quesito nº 1
a V. Exa. cópia dos esclarecimentos prestados a
Montante das remessas enviadas para o
respeito pela Superintendência da Moeda e do exterior pelas emprêsas de filmes com sede no
Crédito.
Brasil, no ano de 1959.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Por moeda-unidade 1
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta
US$ 8.886.542.
consideração. – Paes de Almeida.
Fr Frs 98.187.134.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1959
Libras 45.671.
D. M. 132.905.
Lit. 64.829.454.
Ofício
US$ Esp. 124.078.
DE-LIBAP-113-59
US$ Port. 167.
– Resposta ao quesito nº 2.
Senhor Chefe do Gabinete,
Montante da remessa de cada emprêsa, mês
Referimo-nos ao Ofício nº 226, de a mês, no segundo semestre de 1959 Warner Bros
28-9-59, dêsse Ministério (SMC número 895-59), First Nat. South Films, Inc:
pelo qual V. Sa. nos encaminhou o Requerimento
Julho – US$ 32.876 – Fr. Frs. 243.055.
nº 322 de 1959, de autoria do Senador Sr.
Agôsto – US$ 102.773 – Fr. Frs. 1.088.681.
Gilberto Marinho, solicitando informações a
Setembro – US$ 17.491.
respeito de remessas, em 1958, para o
Outubro – US$ 36.982.
exterior referentes
a aluguel de
filmes
Novembro – US$ 19.733.
cinematográficos, por emprêsas distribuidoras
Dezembro – US$ 24.245 – Fr. Frs, 284.302 – £
sediadas no Brasil.
918.
Aviso nº 708
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Metro Goldwyn Mayer do Brasil:
União Cinematográfica Brasileira Sociedade
Julho – US$ 196.077.
Anônima:
Agôsto – US$ 29.612.
Julho – US$ 254 – £ 877.
Setembro – US$ 75.534.
Agôsto – US$ – £ 283.
Outubro – US$ 150.649.
Setembro – £ 216.
Novembro – US$ 64.334.
Outubro – US$ 3.256 – £ 257.
Dezembro – US$ 72.103.
Novembro – US$ 5.849 – £ 386 – DM
29.638.
Paramount Films of Brasil Inc.:
Julho – US$ 49.825.
Dezembro – US$ 1.241 – £ 417 – DM 16.378.
Agôsto – US$ 35.101.
Fox Films do Brasil S.A.:
Setembro – US$ 61.022.
Julho – US$ 83.737.
Outubro – US$ 28.518.
Agôsto –
Novembro – US$ 22.223.
Setembro – 37.406.
Dezembro – US$ 49.523.
Outubro – US$ 198.911.
Novembro – US$ 129.553.
Columbia Pictures of Brasil, Inc.:
Julho – US$ 33.907.
Dezembro – US$ 8.320.
Agôsto – US$. 39.493 – Fr. Frs. 1.925.503 – £
Universal Films S.A.:
275 – DM 581.
Julho – US$ 54.491.
Setembro – US$ 9.890.
Agôsto – US$ 42.262.
Outubro – US$ 124.620.
Setembro – US$ 41.088.
Novembro – US$ 55.848 – Fr. Frs. 6.159 – £
Outubro – US$ 61.091.
584 – DM 860.
Novembro – US$ 89.495.
Dezembro – US$ 101.350 – £ 547 – DM 831.
Dezembro – US$ 33.285.
Allied Artist do Brasil, Inc.:
França Films do Brasil S.A.:
Julho – US$ 6.475.
Julho –
Agôsto – US$ –
Agôsto – Fr. Frs. 4.704.301.
Setembro – US$ 32.418.
Setembro –
Outubro – US$ 9.000.
Outubro – Fr. Frs. 4.285.714.
Novembro – US$ 17.000.
Novembro – Fr. Frs. 2.949.853.
Dezembro – US$ 4.000.
Dezembro Fr. Frs. 1.510.574
DM 651.
Art. Films S.A.:
Julho – US$ 5.000.
Imperial Filmes Internacional S.A.:
Agôsto – US$ 7.358.
Julho – US$ 20.804 – Fr. Frs. 1.289.410.
Setembro – US$ 1.366.
Agôsto –
Outubro – US$ 905 – Fr. Frs. 403.898 – Lit.
Setembro –
3.758.986.
Outubro – US$ 1.863 – Fr. Frs. 2.960.729.
Novembro US$ 8.563.
Novembro –
Dezembro – US$ 3.054.
Dezembro –
United Artists of Brasil, Inc.:
RKO Rádio Films S.A.
Julho – US$ 19.351.
Julho –
Agôsto – US$ 69.148.
Agôsto –
Setembro – US$ 36.097.
Setembro – US$ 14.474.
Outubro – US$ 10.000.
Outubro –
Novembro – US$ 18.928.
Novembro –
Dezembro – US$ 58.543.
Dezembro – US$ 26.025.

– 869 –
Cineac do Brasil Ltda.:
Julho –
Agôsto –
Setembro – US$ Espanha 1.126.
Outubro –
Novembro –
Dezembro – US$ Espanha 1.099.
Representações Doran Ltda.:
Julho –
Agôsto –
Setembro – Fr. Frs. 2.407.158.
Outubro –
Novembro –
Dezembro –
Telefilms do Brasil Ltda.:
Julho –
Agôsto –
Setembro – US$ 10.000.
Outubro –
Novembro – US$ 11.966.
Dezembro – US$ 14.938.
SOC Mercantil Roy Rogers:
Julho –
Agôsto –
Setembro – US$ 2.025.
Outubro –
Novembro –
Dezembro – US$ 2.392.
Republic Pictures do Brasil Inc.:
Julho –
Agôsto –
Setembro –
Outubro – US$ 17.088.
Novembro – US$ 5.417.
Dezembro – US$ 7.658.
Pelmex Películas Mexicanas do Brasil:
Julho –
Agôsto –
Setembro –
Outubro – US$ 50.000.
Novembro – US$ 10.000.
Dezembro – US$ 14.000.
Importadora e Distribuidora Barone Sociedade
Anônima:
Julho –
Agôsto –
Setembro –
Outubro –
Novembro – US$ 1.666.
Dezembro –

Max Factor do Brasil S.A.:
Julho –
Agôsto –
Setembro –
Outubro –
Novembro –
Dezembro – US$ 20.000.
Cia. Cinematográfica de Filmes Brasileiros:
Julho –
Agôsto –
Setembro –
Outubro – DM 2.289.
Novembro –
Dezembro –
Eveline Marcus:
Julho –
Agôsto –
Setembro –
Outubro – £ 2.
Novembro –
Dezembro –
Aurea Films Ltda.:
Julho –
Agôsto –
Setembro –
Outubro – Lit. 4.027.618.
Novembro –
Dezembro –
Dê-se conhecimento ao Requerente
Ns. 712 e 724, ainda do Sr. Ministro da
Fazenda, comunicando está envidando esforços no
sentido de serem ultimados os esclarecimentos
referentes aos Requerimentos ns. 84 e 71, de 1958,
respectivamente dos Srs. Senadores Cunha Mello e
Lino de Mattos.
Dê-se conhecimento aos Requerentes
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a
leitura do Expediente. Tem a palavra o nobre
Senador Lino de Mattos, primeiro orador
inscrito.
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O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr.
Presidente, todos os anos, ao ensejo da votação da
Lei de Meios transformo a tribuna do Senado da
República em muro de lamentações. Sou obrigado;
tenho deveres. Os paulistas elegeram-me para a
defesa dos interêsses de meu Estado.
Nessas condições, sempre que verifico, na
Proposta Orçamentária encaminhada pela Câmara
dos Srs. Deputados a esta Casa do Congresso
Nacional, injustiças no tratamento dispensado a São
Paulo, não posso furtar-me à obrigação de ocupar a
tribuna para mostrar à opinião pública a desigualdade.
Ao proceder dessa maneira, longe de mim o
propósito, leve que seja, de ferir conveniências de
outras Unidades Federativas. Bem ao contrário,
tenho para mim que a distribuição, no que se
relaciona aos interêsses dos mais Estados da União,
é legítima. Nem por isso, entretanto, posso deixar de
pedir a atenção para o que se verifica com referência
a São Paulo.
Tenho em mãos o Anexo relativo ao Ministério
da Viação e Obras Públicas. Nêle verifico verbas
distribuídas para o atendimento das rodovias, num
total de Cr$ 9.600.000.000,00. São Paulo foi
contemplado, no trecho da Via Dutra que lhe diz
respeito com Cr$ 45.000.000,00, para duplificação
dessa rodovia, bem como com Cr$ 34.000.000,00,
na mesma Via Dutra, para a construção de uma
ponte no Bairro do Poti, na Aparecida do Norte.
Com referência à ponte sôbre o Rio Paraná,
no Pôrto 15, que é de interêsse de São Paulo e de
Mato Grosso orçada em Cruzeiros 600.000.000,00
e sôbre cuja construção há compromisso
pessoal do Presidente da República, o Or__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

çamento consigna a verba insignificante de Cr$
60.000.000,00, (sessenta milhões de cruzeiros).
Não fica aí, Sr. Presidente; há verba de um
ridículo impressionante, destinada à construção de
uma ponte sôbre o Rio Tietê que faz ligação com a
Noroeste do Brasil, a qual é de Cr$ 3.000.000,00.
Não dá talvez, para construir um dos pilares da
referida obra. Para pavimentação, obras de arte,
conclusão, continuação da rodovia que partindo de
São Paulo vai ter a Pôrto Epitácio, numa distância de
cêrca de 800 quilômetros, o Orçamento destinou
Cruzeiros 38.000.000,00; a fim de atender a 27
trechos rodoviários no interior de São Paulo, sendo
que um dêles – Bauru-Lins-Araçatuba, com a
distância de 200 Km, a verba foi de Cr$
10.000.000,00, outra também ridícula, miserável
mesmo.
Com referência a Correios e Telégrafos,
cumpre assinalar que no Orçamento de 1959 figuram
verbas para construção de 55 prédios. Nenhum
dêles foi construído: entretanto, o Orçamento que a
Câmara dos Deputados votou e enviou ao Senado
Federal, nem mesmo a repetição dos 55 prédios
como promessa eleitoral foi feita, porque reduziram
para 32 os prédios de Correios e Telégrafos no
Estado de São Paulo, quando o número de cidades,
só de sedes de Municípios atinge a mais de 500
prédios.
Na parte do Orçamento da República relativa a
Estradas-de-Ferro a destinação de verbas, no total de
Cr$ 5.000.000.000,00, abrange pràticamente tôdas as
Unidades da Federação. Friso e realço, entretanto,
que o Estado de São Paulo não foi contemplado,
nesse Orçamento na rubrica Estradas-de-Ferro
com um centavo sequer. Omitiram o meu Estado
nesse item da nossa Lei de Meios. Enquanto isso
acontece, a Bahia foi contemplada, com Cruzeiros
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256.000.000,00; o Ceará, Cruzeiros 56.000.000,00;
Goiás, Cruzeiros 310.000.000,00; Minas Gerais,
Cruzeiros
200.000.000,00;
Pernambuco,
Cr$
200.000.000,00; Piauí Cruzeiros 100.000.000,00; Rio
Grande do Sul Cr$ 479.000.000,00, mais Cr$
650.000.000,00 para cobertura do deficit da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, as estradas que se dirigem
para Brasília estão com a verba orçamentária de
Cruzeiros 1.000.000.000,00, enquanto que São
Paulo não recebeu um centavo sequer.
No que tange a obras de saneamento o
Orçamento da República é de Cr$ 2.500.000.000,00.
São Paulo aparece contemplado com Cr$
150.000.000,00, enquanto que Minas Gerais com
Cruzeiros 465.000.000,00 ou seja, 1/5 da verba
orçamentária; Bahia, com Cruzeiros 256.000.000,00;
Rio de Janeiro com Cr$ 266.000.000,00; Rio Grande
do Sul com Cruzeiros 385.000.000,00.
Isso, Sr. Presidente, quando me referi a
Estados como Pernambuco, Piauí, Ceará, e outros,
sem se levar em consideração a verba específica
para o Polígono das Sêcas que é, no Orçamento
enviado
para
o
Senado,
de
Cruzeiros
3.500.000.000,00.
Situação
idêntica
no
tratamento
orçamentário para com São Paulo, verifica-se no
Anexo do Ministério da Educação e Cultura. Na
parte referente ao ensino superior, a Universidade
do Brasil recebe Cr$ 1.300.000.000,00; a da Bahia
Cr$
665.000.000,00;
Minas
Gerais,
Cr$
750.000.000,00; Paraná, Cr$ 506.000.000,00;
Recife, Cr$ 765.000.000,00; Rio Grande do Sul,
Cr$ 920.000.000,00; Ceará, Cr$ 440.000.000,00;
Pará, Cruzeiros 70.000.000,00. As universidades
particulares
nesses
diversos
Estados
da
Federação, Cruzeiros 170.000.000,00, perfazendo
o total de Cr$ 5.600.000.000,00, sem contar

as instituições de ensino que recebem dotações
específicas, como é o caso do Instituto de Belas
Artes do Rio Grande do Sul, com Cr$ 15.000.000,00,
da Escola de Farmácia e Odontologia de Ouro Prêto,
com Cr$ 14.000.000,00, da Faculdade de Direito de
Alagoas, com Cr$ 10.000.000,00, da Faculdade de
Direito do Amazonas, com Cr$ 10.000.000,00, da
Faculdade de Direito do Espírito Santo, com Cr$
8.000.000,00, da Faculdade de Direito de Goiás,
com Cruzeiros 8.000.000,00, da Faculdade de Direito
de Niterói com Cruzeiros 18.000.000,00, da
Faculdade de Direito do Piauí com Cruzeiros
14.000.000,00, da Faculdade de São Luís do
Maranhão, com Cruzeiros 10.000.000,00, da
Faculdade de Odontologia do Maranhão, com Cr$
11.000.000,00, da Faculdade Fluminense de
Medicina, com Cr$ 31.000.000,00, da Escola de
Eletrônica de Itajubá, com Cruzeiros 11.000.000,00,
da Faculdade de Direito de Santa Catarina, com Cr$
8.500.000,00, da Faculdade de Medicina e
Cirurgia, do Rio de Janeiro, com Cr$ 41.000.000,00,
perfazendo um total de Cruzeiros 210.000.000,00,
que, somados a Cr$ 5.600.000.000,00, atingem
Cruzeiros
5.810.000.000,00,
destinados,
no
Orçamento, às várias instituições universitárias e
faculdades isoladas de diversos Estados do Brasil,
enquanto São Paulo, para sua universidade, recebe
apenas a parcela de Cr$ 140.000.000,00.
Mais, Sr. Presidente: São Paulo, Estado
industrial por excelência, recebe, como verba
para o ensino industrial Cr$ 2.350.000,00, em
igualdade de condições com Estados como Sergipe,
Alagoas, e outros, ainda não industrialmente
aparelhados.
Quando me manifesto dessa maneira, Sr.
Presidente,
junto
aos
parlamentares
da
Câmara dos Deputados, na defesa dos
interêsses de meu Estado, contra-argumen-
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tam êles que São Paulo é rico e poderoso, devendo
auxiliar as mais Unidades da Federação. Repito,
constitui para nós, brasileiros de São Paulo, alegria
das maiores, podermos auxiliar as mais unidades da
Federação; todavia, a nós nos parece que o
tratamento desigual, sob êsse fundamento, não
procede, visto que as necessidades são
proporcionais exatamente ao poderio de cada um
dos Estados. Quanto mais rico e poderoso, maiores
são as suas necessidades.
Sãp Paulo, em outras oportunidades, já o disse;
outros Colegas de representação do meu Estado, nesta
Câmara Alta da República já o repetiram; e disseram
também os parlamentares de São Paulo na Câmara dos
Deputados que a nossa contribuição em impostos para o
Tesouro da República é a maior de tôdas as Unidades
da Federação. Não o dizemos com orgulho, pois somos
o primeiro a reconhecer que São Paulo não é obra
exclusivamente de São Paulo e sim o resultado do
trabalho conjugado de todos os brasileiros de todos os
rincões da Pátria.
Exatamente quando ocupo a tribuna para
reivindicar direitos de São Paulo não o faço na
defesa particular de paulistas, mas sim geral, de
todos os brasileiros que como paulistas trabalharam
para a grandeza do Estado de São Paulo, o que
significa dizer para prosperidade do Brasil.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente, a
título de lamentação. (Muito bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o sobre Senador Fernando
Corrêa, segundo orador inscrito.

O SR. FERNANDO CORRÊA (*): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, recebi do Presidente da
Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato
Grosso, o telegrama que passo a ler:
"Senador Fernando Corrêa da Costa
Senado Federal – Rio, D.F.
Cumpre-me levar ao conhecimento de V.
Exa. que a Cidade de Campo Grande, ontem, à
tarde, viveu instantes de imensa tristeza em
conseqüência de forte temporal que desabou com
proporções de calamidade pública. Os poderes
competentes socorrem famílias desabrigadas,
calculadamente quinhentas pessoas. Os prejuízos
são fabulosos, principalmente de comerciantes
localizados em Maracaju e adjacências. Visitei,
Ievando expressão de solidariedade, às vítimas da
catástrofe. Apelo para V. Exa, no sentido de serem
tomadas providências junto aos Governos Federal
e Estadual a fim de que possam minorar a
situação lastimável em que se encontram as
pobres vítimas. Êste apêlo está sendo dirigido a
todos os representantes do Estado nas duas
Casas do Congresso, ao Governador e à
Assembléia Legislativa. A Câmara Municipal será
reunida hoje, extraordinàriamente, a fim de ser
apresentado e votado o projeto de amparo aos
nossos irmãos que atravessam momentos de
desespêro com prejuízos incalculáveis. Atenciosas
saudações. a) Willians Macksoud, Presidente da
Câmara Municipal de Campo Grande".
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Sr. Presidente, a Constituição não permite ao
Senado da República a iniciativa de projeto
financeiro de socorro às vítimas da enchente que
assolou Campo Grande; mas os representantes de
Mato Grosso nesta Casa do Congresso já entraram
em entendimento nesse sentido com os
parlamentares na Câmara Federal. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Não há outro orador inscrito. (Pausa). Sôbre a
mesa requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido e deferido o seguinte:

2) Quantos abonos correspondentes àquela
unidade da Federação e ao mesmo exercício se
acham com o seu pagamento em atraso?
3) Quais as providências adotadas para a
liquidação dêsses compromissos?
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
ORDEM DO DIA

Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 87, de 1959 (nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa
REQUERIMENTO
da União para o exercício financeiro de 1960, na
Nº 451, DE 1959
parte relativa à Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia – Anexo nº
Senhor Presidente:
4. Subanexo nº 4.09, tendo parecer nº, de 1959,
Requeiro à Mesa, na forma regimental, que se da Comissão de Finanças, favorável ao subanexo
solicite ao Exmo. Sr. Ministro da Viação e Obras e oferecendo as Emendas de ns. 1 (CF) a 450
Públicas informar, com exatidão as atuais Emprêsas (CF).
Filiadas à Contadoria Geral de Tranportes (C.G.T.),
em tráfego mútuo com a Rêde Ferroviária Federal
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
S.A., e como têm sido ali observados os artigos 59 e subanexo, com as emendas.
219 do respectivo Regulamento, com referência ao
O SR. CUNHA MELLO (*): – Sr.
fornecimento de passes para viagens dos servidores. Presidente, sou autor da Emenda nº 436 ao
– Sala das Sessões, em 23 de novembro de 1959. – Orçamento da Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia, assim
Lino de Mattos.
É lido e deferido o seguinte:
redigida:
"Para as obras do novo sistema elétrico
REQUERIMENTO
da Capital do Amazonas a cargo da Companhia
Nº 452, DE 1959
de
Eletricidade
de
Manaus,
como
adiantamento para ressarcimento ulterior em
Senhor Presidente.
ações, quando fôr aumentado o capital da
Requeiro, nos têrmos do Regimento Interno, Companhia. (Lei nº 1654, de 28-7-52) – Cruzeiros
sejam solicitadas ao Ministério do Trabalho, Indústria 360.000.000,00.
e Comércio, as seguintes informações:
1) Qual o número de abonos de família pagos __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
no Distrito Federal, no exercício de 1958?
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Justifiquei-a nos seguintes têrmos:
Justificação
A União Federal, através da Lei nº 1.654, de
28 de julho de 1952 tomou a iniciativa de criação da
Companhia de Eletricidade de Manaus, destinada a
"reformar e explorar o sistema elétrico e de carris
que serve ao aludido Município". A constituição da
Companhia foi precedida de "Acôrdo" firmado no
Ministério da Fazenda, a 29 de outubro de 1954,
entre a União Federal, o Estado do Amazonas e o
Município de Manaus, ato êsse mandado registrar
pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, em
sessão de 27 de maio de 1955.
A Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1953, que
dispõe sôbre o Plano de Valorização Econômica da
Amazônia, como que a sublinhar a urgência da
solução do problema da energia elétrica nas cidades
de Belém do Pará e Manaus, Capital do Estado do
Amazonas, prescreve em seu art. 34:
"A Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia mandará executar, com
primeira prioridade, de acôrdo com os planos existentes,
os serviços e obras de reforma e ampliação das centrais
elétricas de Belém do Pará e Manaus, Capital do Estado
do Amazonas, com a capacidade mínima, cada uma, de
vinte mil Kilowatts, respectivamente, para abastecimento
de energia industrial e doméstica, e serviços urbanos de
tração e de luz".
O Sr. Presidente da República, por seu turno,
preocupado com a situação em que se encontra
a cidade de Manaus, proferiu circunstancia-

do despacho no processo PR – 15-810-59 (Diário
Oficial de 11-5-59, pág. 11.061), no qual, a par de
outras providências, recomendou à SPVEA que,
mediante entendimento com a Companhia de
Eletricidade de Manaus, elaborasse um programa
financeiro englobando tôdas as despesas com o
novo sistema elétrico de Manaus, fazendo consignar
em suas propostas orçamentárias, a partir de 1960,
as dotações necessárias à consecução dessa meta
(doc. nº 1).
A Diretoria da Companhia de Eletricidade de
Manaus vem de julgar a concorrência aberta para
aquisição do equipamento e execução da montagem
e obras civis da nova Central Elétrica de Manaus,
com a capacidade nominal de 22.500 Kw, itens que,
somados aos gastos com a nova rêde de
distribuição, já em andamento, possívelmente
excederão a novecentos milhões de cruzeiros (Cr$
900.000.000,00).
Com base em elementos extraídos da
proposta do consórcio vencedor, e tendo em vista
as etapas a serem vencidas em 1960, a Diretoria
da C.E.M., fiel à recomendação do Senhor
Presidente da República, enviou à SPVEA o Ofício
nº 622, de 14 do corrente mês, que encerra as
necessidades minimas da Companhia para o
exercício de 1960, no montante de trezentos e
sessenta milhões de cruzeiros (Cruzeiros
360.000.000,00),
ofício
que,
devidamente
autenticado por todos os Diretores da emprêsa,
instrui a presente emenda (doc. nº 2).
O quantitativo constante da proposta
elaborada pelo Poder Executivo, igual a ses-
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senta e cinco milhões de cruzeiros (Cr$
65.000.000,00), é pois, de todo insuficiente,
impondo-se a sua elevação para trezentos e
sessenta
milhões
de
cruzeiros
(Cruzeiros
360.000.000,00), a fim de que não se interrompa a
execução da obra mais ardentemente esperada pela
população de Manaus.
Sr. Presidente, apesar de ter minha Emenda
parecer favorável da Comissão de Finanças e
Orçamento, entendi necessário trazer ao Senado
alguns esclarecimentos sôbre o sistema de
eletricidade em uso no País.
Nos
dias
que
correm,
o
desenvolvimento de uma região é meNúmero de
Ordem – Estados
1 São Paulo ...........
2 R. de Janeiro ......
D. Federal ...........
3 Minas Gerais ......
4 Bahia ..................
5 Rio Grande do
Sul .....................
6 Paraná ................
7 S. Catarina .........
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pernambuco .......
Ceará ..................
Pará ....................
Paraíba ...............
E. Santo ..............
Alagoas ..............
Goiás ..................
Rio Grande do
Norte ...................
Sergipe ...............
Piauí ...................
Mato Grosso .......
Amazonas ..........
Maranhão ...........

dido pela quantidade de kilowatts consumidos.
Se examinarmos os últimos quadros estatísticos,
decorrentes de levantamentos de 1958 – e eu
compulsei o Relatório do IBGE, relativo ao ano de
1956, chegaremos à conclusão de que, no ano anterior,
isto é, em 1957, o Amazonas ocupava o décimo nono
lugar entre os vinte Estados da Federação, em
números absolutos de KW instalados, e o décimo
quarto, quanto ao coeficiente por pessoa". Trago ao
conhecimento do Senado dados interessantes, que
estão ao dispor de qualquer dos colegas que desejar
estudar o assunto, como fiz por interêsse do meu
Estado.
A tabela é a seguinte:
KW INSTALADOS

População

Por
habitação

Total

10.847.000
2.662.000
2.852.000
5.534.000
8.552.000
5.615.000

1.389.048
830.261
14.857
845.118
486.801
241.330

4.894.000
3.136.000
1.906.000

116.912
92.736
65.255

4.010.000
3.229.000
1.292.000
1.956.000
951.000
1.207.000
1.598.000

52.424
25.529
25.039
15.470
15.215
14.284
10.960

1.141.000
728.000
1.264.000
609.000
590.000
1.889.000

10.487
9.078
8.830
8.470
6.331
2.748

Observações

0,128
0,153
0,057
0,043 Inclusive energia –
Paulo Afonso.
0,023
0,024
0,034
0,013
0,0078
0,0194
0,0079
0,0160
0,0118
0,0068

Sem incluir energia
– Paulo Afonso.

Sem incluir energia
– Paulo Afonso.

0,0088
0,0125 Sem incluir energia
0,0070 – Paulo Afonso.
0,0123
0,0108
0,00145
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Sr. Presidente, como o Senado verifica, há
menos kilowatts instalados do Acre ao Piauí do que
em algumas cidades do País.
Foi por isso que apresentei emenda de
quantum vultoso, mas que decorre da lei federal em
virtude da qual cabe à União organizar e explorar o
serviço de eletricidade da cidade de Manaus.
Dispensável seria, Sr. Presidente, justificar mais a
emenda, já o fiz bastante, quando de sua apresentação.
Agora, entretanto, justifico-a com os dados interessantes
que trago ao Senado, a fim de provar quanto andei
acertado ao oferecê-la. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua em
discussão o projeto e as emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É a seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Subanexo referente à Superintendência
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.
(Publicado em Suplemento)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
As emendas aprovadas constam do Parecer nº
784, publicado no D.C.N, de 22-11-59, em Suplemento.

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Finanças, para Redação Final.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 42, de 1959 (nº 4.245, de 1958, na
Câmara), que dispõe sôbre as pensões militares
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 330,
letra c, do Regimento Interno, em virtude de
Requerimento nº 437, 59, dos Srs. Líderes do
PSD, do PTB e da UDN), tendo Pareceres (ns.
780 a 782, de 1959) das Comissões; de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto e das Emendas de ns. 1 a
15, 18 a 21 e considerando prejudicadas as de
ns. 16 e 17, de Segurança Nacional, favoráveis
ao projeto e às Emendas ns. 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8
– 9 – 10 e 18; contrário às de ns. 2 – 5 – 12 – 13
– 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 e 21; favorável,
com modificações, à de nº 11; e oferecendo as de
ns. 22 (CSN) a 27 (CSN); de Finanças, favorável
ao projeto e às Emendas ns.1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8
– 9 – 10 – 11 (com as modificações da Comissão
de Segurança Nacional), 18 e 22 (CSN) a 27
(CSN); e contrário às de ns. 2 – 5 – 12 13 – 14 –
15.
SR. PRESIDENTE: – Antes de declarar aberta
a discussão desta matéria, a Mesa tem questão
regimental a resolver.
Veio o projeto à Mesa acompanhado de 27
emendas, das quais 21 apresentadas perante a
Comissão de Constituição e Justiça e 6 perante a
Comissão de Segurança Nacional.
Das
apresentadas
perante
a
Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
15
são
assinadas
pelo
Sr.
Senador
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Menezes Pimentel, 5 pelo Sr. Senador João
Villasbôas e uma peto Sr. Senado Milton Campos,
todos membros da referida Comissão.
Diz o Regimento, quanto à apresentação de
emendas perante as Comissões:
"Art. 122. Perante Comissão poderá
apresentar emenda a proposição sujeita ao seu
estudo:
a) em qualquer caso
a.1 – o Relator;
a.2 – outro membro da Comissão;
b) a projeto de lei orçamentária, qualquer
Senador.
Art. 123. Considera-se emenda de Comissão a
proposta por qualquer de seus membros e por ela
adotada.
Parágrafo único. Nos casos compreendidos na
letra a do artigo anterior, a emenda não adotada pela
Comissão é considerada inexistente".
O Parecer da douta Comissão de Constituição
e Justiça não esclarece se aquêle órgão adotou as
Emendas em aprêço, que têm os ns. 1 a 21.
No aludido Parecer o ilustre Relator, depois de
lembrar que regimentalmente, cada Comissão deve
limitar o seu pronunciamento e as suas emendas à
parte inerente à sua competência e depois de dizer
que, na espécie, a competência da Comissão se
circunscrevia à constitucionalidade e à juridicidade
da matéria, cujo mérito cabia à Comissão de
Segurança Nacional estudar, se manifestou a favor
das emendas, quanto aos seus aspectos
constitucional e jurídico, salvo as de ns. 16 e 17, que
considerava prejudicadas.
O parecer está assinado por 8 membros da
Comissão, não havendo qualquer voto divergente.
A Comissão considerou constitucionais e
jurídicas as Emendas ns. 1 a 21, sem esclarecer,
entretanto, se as adotou como suas.

Cabe à Mesa, portanto, consultar o Relator se
o entendimento do seu parecer é no sentido de
considerar de Comissão as referidas emendas.
Êsse esclarecimento a Mesa pede ao Relator,
ou ao Presidente da Comissão, de acôrdo com a
letra x do art. 47 do Regimento, que prevê, entre as
atribuições do Presidente:
– convidar o Relator ou o Presidente da
Comissão a explicar as conclusões de parecer por
ela
proferido,
quando
necessário
para
esclarecimento dos trabalhos".
E deve êle ser prestado como preliminar
porque, se as emendas não forem da Comissão, a
Mesa não as poderá submeter ao Plenário na fase
de votação, salvo se forem renovadas durante a
discussão que se vai abrir.
A Mesa pede, pois, ao nobre Relator que
informe se as Emendas ns. 1 a 21 foram, ou não,
adotadas pela Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jefferson de Aguiar, Relator da matéria na
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, ao apreciar as proposições subsidiárias
submetidas à Comissão de Constituição e Justiça, eu
as acolhi plenamente, tanto que reputei algumas
emendas prejudicadas pela aprovação anterior de
outras. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça
adotou as emendas e as submeteu às Comissões de
mérito, na tramitação regimental.
Por conseguinte, está inteiramente esclarecida
a dúvida suscitada por V. Exa., Sr. Presidente, com
razão, para que tenham tramitação e solução final
pelo
Plenário
as
proposições
subsidiárias
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça e, afinal aprovadas no mérito, pelas
Comissões de Segurança Nacional e de Finanças.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em face dos
esclarecimentos prestados pelo nobre Senador
Jefferson de Aguiar, Relator da matéria na Comissão
de Constituição e Justiça, o projeto terá tramitação
normal.
Em discussão o Projeto de Lei da Câmara nº
42, de 1959.
Sôbre a mesa emenda que vai ser lida pelo Sr.
Primeiro Secretário.
É lida e apoiada a seguinte:
EMENDA
Nº 28
Ao art. 31.
Substitua-se no final do § 2º as expressões:
– "à que lhe vem sendo paga'' pelas seguintes:
– "ao que lhe vem sendo pago"
Justificação

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto com as emendas que lhe foram apresentadas
na Comissão e com a que acaba de ser lida, de
autoria do nobre Senador João Villasbôas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr.
Presidente, o projeto originário da Câmara, modifica
radicalmente o sistema de pagamento das pensões
militares. O Plano Real, ao tempo ainda do Brasil
Colônia, expedido em 1795, estabeleceu, no art. 1º,
que a pensão conseqüente da morte do militar, seria
paga à sua viúva, em primeiro lugar, enquanto não
contraísse matrimônio com civil; e se o fizesse,
desde que com militar.
No tocante, entretanto, às filhas do militar,
quando a elas são atribuída a pensão, por
falecimento da viúva ou por sua perda, continuariam
a percebê-la, ainda que contraído matrimônio com
civil.
Vê V. Exa., Sr. Presidente, que havia, no
caso, flagrante disparidade de tratamento. A viúva
do militar aquela que com o espôso colaborou para
a formação do montepio concorreu com o
desconto nos vencimentos do marido para a,
criação do fundo que seria, posteriormente,
distribuído em pensão; esta, entretanto, casando
com civil, perderia a pensão, não ocorrendo o
mesmo, se contraísse núpcias com militar; no
entanto, a filha do militar, uma vez percebendo a
pensão, não a perderia mesmo casando com
pessoa civil.
A matéria vem sendo assim tratada desde a
primeira lei, que data de 1827, e conservada nas leis
posteriores.
No Govêrno do Presidente Vargas foi
organizada uma Comissão para estudar a
reforma
do
sistema
das
pensões
militares e para consolidar as diferentes leis e

À pensão conferida aos herdeiros do militar foi
acrescido o abono de 30% constante da Lei nº 3.531,
de 19 de janeiro de 1959. Êsse abono foi, considerado
um aumento mínimo, de caráter transitório, até que a lei
reajustasse aquelas pensões ao custo real da vida.
Êsse custo cresceu de maneira assustadora de então
para cá, de modo que o legislador, no projeto em tela,
teve em vista que o reajustamento dela resultante não
viesse piorar a situação financeira dos pensionistas,
reduzindo as respectivas pensões a nível inferior àquilo
que lhes é pago presentemente. A redação, que a
emenda oferece, melhor se ajusta àquele intuito e à
orientação técnica do projeto.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
1959. – Senador João Villasbôas.

– 879 –
decretos a êle referentes, a fim de juntar num único
ato legislativo, tôda a redação jurídica referente ao
pagamento das pensões às viuvas dos militares.
Essa Comissão, presidida pelo honrado General
Caiado de Castro, hoje Marechal e nosso nobre
colega, registrou aquela anomalia na Exposição de
Motivos que acompanhou o ante-projeto apresentado
ao então Sr. Presidente da República e propôs que a
viúva não perdesse a pensão, tal como acontece
com filha casada com militar ou civil.
O projeto, acompanhado de Mensagem do
Executivo, foi à Câmara dos Deputados, e esta, em
virtude de inúmeras emendas onerando de maneira
assustadora a responsabilidade da União, houve por
bem rejeitá-lo.
No Govêrno atual, o Presidente Juscelino
Kubitschek enviou à Câmara nova mensagem,
encaminhando projeto onde se consubstanciavam
aquêles mesmos princípios; entretanto, estudando a
matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
cedendo talvez ao espírito renovador de jovem
representantes da ala nacionalista que, com grande
proveito para o País, está buscando renovar ou
reformar a organização nacional, manifestou-se
favoràvelmente.
Veio assim ao conhecimento desta Casa a
proposição que se discute, na qual se estabelece a
perda da pensão, não sòmente para a viúva que se
case com civil ou militar, como também para as filhas
do militar em idênticos casos. Procurou-nos assim,
de um momento para outro, romper uma tradição
jurídica de 164 anos; reformar um instituto que desde
1795 se orienta no sentido de manter a pensão para
as filhas do militar, ainda que casadas com civis.
Antes dêsse pronunciamento da Câmara dos
Deputados, tive a satisfação de oferecer a esta Casa

projeto de lei, buscando sanar a anomalia existente
na legislação em vigor, que permitia à viúva do
militar continuar a perceber a pensão sòmente se
contraísse núpcias com outro militar, enquanto às
filhas era assegurado o direito à pensão que a
viúva perdia, mesmo que se consorciassem com
civis.
Verifiquei, então, que iamos de encontro ao
preceito constitucional contido no art. 63, que manda
a União proteger a organização da família. Como
muito bem raciocionou o nobre Senador Caiado de
Castro, demonstrando-o em relatório apresentado na
oportunidade, quando, como General presidia a
comissão encarregada da reforma do sistema de
pensões, aquêle dispositivo vinha muitas vêzes
impedir a formação de famílias dentro da lei, dentro
do Código Civil, porque constitui uma pena imposta à
mulher do militar perder a pensão se casasse com
civil.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer
recebo o aparte de Vossa Excelência.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou
acompanhando com a máxima atenção o discurso
de V. Exa., e concordo com seu ponto de vista. No
particular, o que havia antes era apenas o montepio
para o oficial de Marinha. Em 1890, a Lei tornou
extensivo êsse benefício ao Exército. Esqueceram,
todavia, esta particularidade. Aliás, como sabe
V. Exa. e é muito comum, a não ser que disponha
de ativo assessor, o Legislador, imbuído das
melhores intenções, pode cometer falhas como
essa da Lei de 1890. Quando o montepio, da
Marinha, verdadeira dádiva do Govêrno, se tornou
extensivo ao Exército, omitiram esta parte. O
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mesmo se deu com o meio sôldo, que a atual lei
procura extinguir. Nunca se cogitou dêsse ponto,
pois o único pensamento foi acabar com êle.
Particularidade interessante: sòmente os oficiais têm
meio-sôldo; as praças, não. Desde 1890 tem-se
procurado melhorar a legislação, porém sempre o
esquecimento perdura. V. Exa. tem tôda a razão.
Estou de pleno acôrdo com a tese que sustenta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço
o aparte com que o nobre Senador Caiado de Castro
abrilhanta meu discurso.
Sr. Presidente, prevalecia no espírito dos
nossos legisladores a idéia de que a mulher, uma
vez casada, devia perder a pensão.
Há pouco tempo, o Senado Federal rejeitou
projeto, oriundo da Câmara dos Deputados, sôbre
direitos autorais porque não se votara um dispositivo
pelo qual a viúva do escritor ou autor falecido
perderia os direitos autorais, se casasse novamente.
Estabelecia-se, assim, Sr. Presidente, perda
de herança; e poder-se-ia ampliar a restrição até a
perda dos bens móveis e imóveis adquiridos por
sucessão ao marido falecido. Chegar-se-ia à
extravagância de impor à viúva, como pena por
contrair novas núpcias, a perda do direito sucessório.
Sr. Presidente, segundo está expresso nas leis
militares, no Código de Vantagens e em tôdas as leis
referentes à espécie, o montepio ou meio-sôldo
constitui herança militar. Não há, portanto, razão
alguma para que a mulher, que concorreu com seu
esfôrço, monetàriamente, para a formação do
montepio, perca a herança por casar-se em
segundas
núpcias
com
um
civil.
Assim
compreendendo, o Senado, apoiando minha
proposição aprovou-a, por unanimidade; e remeteu-a
à Câmara dos Deputados, onde permanece, na
Comissão de Constituição e Justiça.

Posteriormente, verificando-se o êrro contido
no projeto vindo da outra Casa do Congresso, o
nobre Senador Menezes Pimentel e eu oferecemoslhe emendas no mesmo sentido, de forma a manter o
princípio consagrado desde 1795 em relação às
filhas de militares e a restaurar o direito de a viúva
continuar a perceber as vantagens da pensão fôsse
ela casada, em segundas núpcias, com civil ou com
militar.
Situação
idêntica
criara-se
para
os
funcionários públicos civis, até que a lei organizadora
do Instituto de Pensões e Aposentadoria dos
Servidores do Estado determinou só perder a pensão
a viúva de mal comportamento ou a que perder o
pátrio poder por efeito de sentença judicial
reconhecendo procedimento culposo. A viúva do
civil, dentro do rigor da lei atual, percebe as
vantagens integrais da pensão, mesmo após novo
casamento com civil ou militar.
Sr. Presidente, penso que, em relação às
emendas por nós oferecidas perante a honrada
Comissão de Constituição e Justiça, não há
pensamento divergente no Senado, uma vez que
elas mereceram a aprovação de tôdas as Comissões
Técnicas da Casa.
Ao mesmo tempo, porém, apresentei outra
emenda que mandava suprimir o artigo 26 do
projeto, pois que êsse artigo diz:
"As disposições desta lei aplicam-se, também,
aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes da
sua vigência".
É redação clara e precisa, e o dispositivo tem
efeito retroativo, razão por que a honrada Comissão
de Justiça deu parecer favorável à emenda.
Sr. Presidente, ainda duas outras emendas
apresentei; tomaram os números 19 e 20,
e a Comissão de Constituição e Justiça
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ofereceu-lhes parecer favorável, por reconhecer sua
constitucionalidade, sua legalidade, mas as
Comissões de Segurança Nacional e de Finanças
opinaram contràriamente.
Nestas emendas, Sr. Presidente eu defendia a
situação especial dos herdeiros daqueles que
tombaram no campo de luta durante a guerra última,
daquêles que formaram a grande leva militar que foi
operar nos campos da Europa, sob a chefia do
Marechal Mascarenhas de Morais, do nosso ilustre
colega Senador Caiado de Castro e do General
Zenóbio da Costa. As famílias desses militares que
participaram da guerra e lá morreram, dos que
adquiriram doenças ou sofreram ferimentos e,
posteriormente, sucumbiram ao voltar à Pátria
mereceram da Nação uma lei especial, que lhes
atribuiu a pensão especial consignada no DecretoLei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, assim
redigido:
Art. 1º Êste decreto-lei regula as vantagens a
que têm direito os herdeiros dos militares, inclusive
os dos convocados, que participaram da Fôrça
Expedicionária Brasileira, destacada em 1944 –
1945, no teatro de operações da Itália, e falecidos
nas condições aqui definidas.
Artigo 2º Os que faleceram em conseqüência
de ferimentos verificados na zona de combate, em
cumprimento de missão ou desempenho de serviço
ou, qualquer situação, decorrente de ação inimiga,
são promovidos "post-mortem" a pôsto imediato ao
que tinham na data do óbito, aplicado o disposto no
art. 11, e deixam uma pensão especial
correspondente aos vencimentos do pôsto ou
graduação da hierarquia normal subseqüente ao da
promoção".

O Govêrno de então, por êsse decreto-lei
conferiu aos que morreram na guerra, em defesa
das liberdades individuais e da dignidade da
Pátria, promoção post-mortem, e aos herdeiros
pensão correspondente ao pôsto imediato ao da
promoção.
Da. mesma forma:
"Art. 3º Os que faleceram em conseqüência de
moléstias adquiridas ou agravadas na zona de
combate, ou, fora desta zona, de acidente em
serviço,
deixam
uma
pensão
especial
correspondente aos vencimentos do pôsto imediato
ao que tinham era vida, aplicado o disposto no art.
11".
Dispõe mais o decreto:
Art. 4º Os que faleceram por quaisquer outros
motivos, no teatro de operações da Itália deixam
uma
pensão
especial
correspondente
aos
vencimentos do pôsto que tinha em vida".
Sr. Presidente, desde aquela data por
êsse decreto baixado pelo Presidente Getúlio
Vargas, o Govêrno procurou amparar os herdeiros
dos militares "febeanos" que sucumbiram no teatro
de operações, na Itália, ou vieram a morrer, no
Brasil, em conseqüência de moléstia adquirida na
guerra.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Peço
licença para esclarecer o assunto, com o qual
estou familiarizado. O Govêrno criou três pensões
especiais; a primeira, para os herdeiros do
militar, oficial ou praça, morto em combate;
a segunda, para os herdeiros do militar que,
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embora morto no teatro de operações, não tenha
sido vítima pròpriamente da guerra. Os herdeiros
dêste, não têm as vantagens conferidas aos do
primeiro. Para o terceiro caso, o Govêrno
estabeleceu gradação entre os que sucumbiram em
combate, os que morreram no teatro de operações, e
os que morreram na Itália em conseqüência de
moléstia.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – São os três
casos compreendidos nos artigos 2º, 3º e 4º da lei.
Sr. Presidente o ato do Sr. Presidente da
República, visando a beneficiar aos herdeiros do
militar que sucumbisse em conseqüência da guerra,
no teatro de operações, determinou situação
diferente para os herdeiros dos que morressem, por
exemplo, de sarampo, coqueluche ou qualquer outra
doença.
O Congresso, entretanto, num gesto da mais
ampla liberalidade, votou a Lei da Praia, em
conseqüência da qual militares que aqui
permaneceram, tranqüilamente, sem maiores
ligações com a defesa nacional, prestando o serviço
normal do expediente, dentro dos quartéis,
disseminados em todo o território brasileiro – exceto
os localizados em Cuiabá, Cáceres e Ipamirim –
passaram a ter direito a êsses benefícios, ao se
transferirem para a reserva, além daqueles que a lei
comum lhes proporciona pelo fato de contarem mais
de 35 anos de serviço.
Assim, um Coronel com 35 anos de serviço
passa para a Reserva como General de Brigada e
como estava, tranqüilamente, em sua residência no
Rio de Janeiro, ou em qualquer parte do Brasil,
enquanto os febeanos morriam nas trincheiras, terá
mais uma promoção e irá a General de Divisão.
O art. 6º do projeto autoriza o militar a contribuir
para o montepio e receber desde que tenha

35 anos de serviço, pensão correspondente a dois
postos acima daquele em que se encontra, na
Reserva.
Se é Tenente-Coronel e se reforma ou vai
para a Reserva, em conseqüência da Lei da Praia ou
de combate a comunistas, gozará das vantagens de
General de Brigada e poderá deixar à viúva o
montepio de Marechal, isto é, dois postos acima
daquele que ocupava na Reserva.
Sr. Presidente, a honrada Comissão de
Segurança Nacional considerou exagerada e
excessivamente liberal minha emenda porque
estipulava uma diferença para os herdeiros dos que
sucumbiram no teatro de guerra, ou seja, mais 30%
sôbre a pensão comum da espôsa de qualquer
militar que não foi à guerra nem jamais sentiu o
cheiro da pólvora, senão em exercícios militares.
Enquanto os Oficiais do CPOR eram convocados
para morrer em Pistóia, os militares deixavam os
quartéis para serem nomeados interventores em
firmas alemãs e italianas!
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Dá licença
para um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR CAIADO DE CASTRO: – Nobre
colega, não pertenço ao número dos que saem dos
quartéis para exercer cargo de interventor. Durante
tôda a minha carreira militar, nunca desempenhei
função civil. Convidado inúmeras vêzes, para
exercer a Chefia da Polícia do Distrito Federal,
para disputar Senatorias e governanças de Estados
ou integrar chapas para Deputado; sempre recusei.
Fiz a guerra, e creio ser insuspeito para a
defesa; que ora assumo, dos meus companheiros,
até porque só foram convocados Tenentes.
Vários
oficiais
superiores
ofereceram-

– 883 –
se, para ir com a F.E.B., mas o Govêrno não os
atendeu. Convocados foram os Tenentes por
necessidade; o serviço na verdade exigia muitos
oficiais dessa patente, mas não podíamos levar
todos. Supunham as autoridades militares que o
número de mortos seria enorme, maior do que o
registrado. Como V. Exa. sabe, demos um salto no
escuro.
Saímos
daqui
perseguidos
por
submarinos: éramos tão ingênuos que achávamos
graça na perseguição. Nosso treinamento foi de tal
ordem que, no próprio momento em que os
submarinos nos atacavam, tínhamos a impressão
de que tudo não passava de exercício. Chegados
à Itália, tivemos notícia de que a aviação inimiga
nos ia bombardear; mas Deus é brasileiro e
protegeu-nos: o bombardeiro ocorreu meia
hora depois, e o número de mortos foi muito
pequeno.
Rendo, portanto, homenagem a êsses
Tenentes que permaneceram no Brasil, que não
foram para a guerra porque não puderam, e não
porque não quisessem. No meu Regimento, por
exemplo, existiam, muitos voluntários. Êstes, aliás,
foram quase todos aceitos; mas atingido o limite
estipulado pelo Govêrno, tínhamos o efetivo
multiplicado, incluindo os oficiais da Reserva. Eis o
motivo pelo qual êsses militares foram a guerra.
Defendo, porém, no particular os oficiais da ativa,
que aqui permaneceram. Quanto às emendas
restantes, muito embora discorde de V. Exa. peço
licença para salientar. O ilustre colega, a meu ver,
está sendo um pouco severo, digamos, para com
as Comissões de Segurança Nacional e de
Finanças. O Relator apreciou muito bem o
problema e procurou solucioná-lo na melhor forma
possível, todavia não entrarei no mérito do
assunto.

O SR. JOÃO VILLASBÕAS: – V. Exa. fala
com a máxima liberdade sôbre o assunto, porque foi
um daqueles que, desde a primeira hora, se
incorporaram aos expedicionários, para defesa da
Pátria na Europa. Quando digo que oficiais da
Reserva foram chamados, enquanto outros ficaram,
não posso aceitar data venia a explicação de que
havia necessidade de aqui permanecerem os
Tenentes profissionais, mandando-se para lá os
Tenentes da Reserva. Se estavam em condições de
comandar fôrças no teatro da luta; se estavam
preparados para defender o País nos campos de
batalha, muito mais habilitados estavam para
permanecer no Brasil, instruindo a tropa e
substituindo, portanto, o serviço atribuído aos
profissionais que aqui ficaram.
Sr.
Presidente,
estabeleço
apenas
comparação, tomando por base o parecer da
honrada Comissão de Segurança Nacional, que não
aceitou minhas emendas nesse sentido. Não
condeno nem critico o dispositivo que autoriza o
oficial da Reserva, desde que tenha 35 anos de
serviço, a fazer seu montepio dois postos acima do
que lhe foi atribuído ao passar para a Reserva. A
êsse militar que nunca foi ao campo de luta, que
sucumbiu tranqüilamente, em seu leito com um
sacerdote acompanhando-lhe os últimos momentos;
que teve os carinhos da família nos instantes mais
cruciais; a êsse militar, repito, dá-se o direito de
garantir a família, os herdeiros, com pensão
correspondente a dois postos acima daquele que
tem, na Reserva, ou seja, a quatro postos acima
daquele que exercia na Ativa.
Nega-se entretanto, o acréscimo de
30% nas pensões dos herdeiros dos que
morreram, como Tenentes ou Capitães, no teatro
ou em conseqüência da guerra, equipa-
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rando-se aos herdeiros dos que pereceram no
período de paz.
Quando o Givêrno, mui sàbiamente, concedeu
uma promoção ao militar falecido no campo de luta e
atribuiu aos seus herdeiros pensão correspondente
ao pôsto imediato, deu dois graus à família para
recebimento de pensão. Trata-se em geral de
Tenentes ou Capitães que sucumbiram, na flor da
idade, e que se não tivessem participado da
conflagração hoje desfrutariam o pôsto de Marechal
de pijama, e deixariam, para suas viúvas, montepio
de Marechal.
Sr. Presidente, para chegar a semelhante
conclusão, o parecer consigna afirmativas que se
chocam com a verdade dos fatos. Diz-se:
"Se aceitássemos a Emenda nº 19, "um 1º
Tenente falecido, em conseqüência de moléstia
adquirida na zona de combate, deixaria, a pensão de
Cr$ 26.000,00, ou seja o vencimento de General de
Exército".
Sr. Presidente não acredito que um General
do Exército receba da Nação Cr$ 26.000,00. Não o
posso compreender, porque as afirmativas da
imprensa demonstram que as cifras são muito mais
elevadas. Desconheço as tabelas de vencimentos
dos militares, bem como as de vantagens, mas o fato
é que um General de Exército na Reserva, hoje deve
ter vencimentos na casa dos Cr$ 90.000,00, não na
de Cr$ 26.000,00, como afirma o eminente Relator.
Acrescenta o parecer:
"Se considerarmos, entretanto, que a
Emenda número 20, do mesmo Senador, concede
um aumento de 30% às pensões especiais, teremos
então, que a beneficiária de um 1º Tenente
(cujos vencimentos, em vida, em 1944, eram

de cêrca de cinco mil cruzeiros) e que percebe
atualmente Cr$ 13.000,00 mensais de pensão, além
do abono, passaria a ter uma pensão mensal de Cr$
33.800,00".
Sr. Presidente, aprendi matemática pela
Aritmética Jardim. Melhorei um pouco com a Trajano,
mas parece que 30% sôbre Cr$ 13.000,00 dão Cr$
3.900,00. Portanto, Cr$ 13.000,00 com Cruzeiros
3.900 00 somam Cruzeiros 16.900,00 e não Cr$
33.000,00.
Ora, um parecer dessa natureza pode
impressionar o Senado: dá a entender que se
procura sangrar o Tesouro, de tal forma que uma
pensão de Cr$ 13.000,00 vai passar para Cr$
33.800,00.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Deixarei de
lado o motivo do meu aparte anterior, porque não
quero alongar-me. Não fui o relator da matéria e sim
o nobre Senador Jarbas Maranhão; votei com S.
Exa.
porque
está
rigorosamente
certo.
Lamentàvelmente V. Exa. está equivocado. Se me
permitir, acrescentarei: um Tenente que veio doente
da guerra, terceira hipótese, tinha Cr$ 2.060,00 de
ordenado: tem hoje de pensão Cr$ 11.500,00. Um
Capitão, que ganhava Cr$ 2.610,00 tem, hoje uma
pensão de Cr$ 13.000.00. V. Exa. os colocou nas
pensões especiais, que concedem o dôbro do que
percebem êsses militares, portanto, o Capitão passou
a ganhar Cr$ 26.000,00, 30% sôbre Cruzeiros
26.000,00; dão exatamente Cr$ 33.800,00. Não é
matemática Pereira Lobo; é matemática rigorosa.
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – As duas
emendas são inteiramente ìndependentes; regulam
condições distintas. O nobre Relator da matéria
englobou as duas importâncias, e o crescendo é
muito grande
O fato é que a viúva de um militar falecido na
guerra não recebe, hoje Cr$ 13.000,00; recebe
Cruzeiros 16.900,00, porque contemplada com o
abono de 30%.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não estou
considerando o abono.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – São portanto,
Cr$ 16.900,00. Se proponho 30%, ainda que apanhe
as duas parcelas...
O SR. CAIADO DE CASTRO: – São duas
emendas independentes.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Exato. Ainda
que abranja as duas parcelas, ficará em Cruzeiros
20.800,00; nunca em Cruzeiros 33.800,00.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – V. Exa. pediu
sessenta vêzes, em vez de trinta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Essa é a
primeira Emenda, de nº 19.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Assim não a
interpretou.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O assunto é
tratado diferentemente no projeto. Apresentei
emendas aos artigos 15 e 31. São condições
inteiramente diversas.
Não compreendo como as honradas
Comissões de Segurança Nacional e de Finanças,
rejeitam emendas dessa natureza, que procuram
proporcionar o minguado benefício de três mil e
poucos cruzeiros aos herdeiros do militar morto
na guerra, enquanto permitem que os militares
na Reserva, ou que nela ingressem, aumen-

tem suas contribuições, a ponto de deixar aos
herdeiros pensão substancial. A pensão da viúva de
um Marechal é de Cr$ 42.000,00, computados os
30% do abono. Veja V. Exa. a diferença entre o
benefício deixado por um Marechal, que morre,
quase sempre na tranqüilidade do lar e o deixado
pelos integrantes da FEB!
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me
a insistência, mas V. Exa. está cometendo
equívocos muito sérios. Primeiro, a lei que
estamos tratando é de caráter geral; legisla para a
eventualidade de futura guerra. As emendas
apresentadas por V. Exa. não beneficiam os
herdeiros dos integrantes da F.E.B. Suscitei, na
Comissão, exatamente essa questão. Redigi, até,
emenda para a qual ia pedir o apoio de V. Exa.,
estendendo aos herdeiros dos militares falecidos
na guerra ou em conseqüência, o abono de 30%.
As proposições do nobre colega, porém, referemse apenas às pensões especiais de modo geral; e
a relativa ao pessoal da F.E.B. é concedida por lei
especial.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É exclusivo;
cito a lei da F.E.B. na minha emenda. A de nº 20
acrescenta ao art. 31 do projeto
O seguinte parágrafo:
"As pensões especiais a que se refere o
Decreto-lei nº terão um acréscimo de 30% sôbre a
atualização, nos têrmos dêste artigos".
O SR. CAIADO DE CASTRO: – V. Exa. tem
razão.
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O nobre colega
havia-me explicado que há uma série de pensões
especiais...
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sete ou oito.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Deixei
consignada nessa emenda a referência aos que
pertenceram à Fôrça Expedicionária Brasileira.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Os
beneficiários dessas pensões especiais estão sendo
sempre prejudicados. Só em 1956, em conseqüência
de lei especial do Congresso, os pensionistas da
F.E.B. receberam abono; antes, nada percebiam. Os
abonos anteriores não os atingiam. Se incluirmos os
pensionistas da F.E.B. nas leis especiais, vamos
prejudicá-los enormemente. Tôda vez que há
aumento de vencimentos, os pensionistas são
também atualizados. Peço por isso, o apoio de V.
Exa. para a minha emenda, que visa a conceder os
30% de abono aos herdeiros dos integrantes da
F.E.B.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Então V. Exa.
deverá apoiar minha Emenda nº 20, que assegura
justamente 30% aos herdeiros de integrantes da
F.E.B.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se assim é,
não tenho dúvida em fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Lembro ao nobre Senador João
Villasbôas que dispõe de apenas cinco minutos para
concluir sua oração.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a
Vossa Excelência.
Solicito ainda a atenção do honrado Senador
Caiado de Castro para o art. 31 que determina:

(Lendo) "A pensão militar será sempre
atualizada pela tabela de vencimentos que estiver
em vigor, inclusive quanto aos beneficiários dos
contribuintes falecidos antes da vigência desta
lei".
E seu § 2º:
(Lendo) "Em relação aos beneficiários dos
contribuintes já falecidos, a nova pensão substituirá o
montepio e o meio sôldo, ou a pensão especial, não
podendo, porém, nenhum beneficiário passar a
perceber pensão inferior à que lhe vem sendo paga".
Compreende-se como pensão o que
realmente constitui o benefício, fora os 30% do
abono. Apresentei emenda modificando a parte final.
Em vez de:
"...pensão inferior à que lhe vem sendo paga".
diga-se:
"...pensão inferior ao que lhe vem sendo
pago".
Serão incluídos então os 30% concedidos a
título de abono: caso contrário, o pensionista podera
passar a perceber menos do que atualmente, visto
que o dispositivo se refere a pensão, excluídos os
benefícios e o abono de emergência. Em alguns
casos, quem vence treze mil cruzeiros, mais os 30%,
obtém o total de dezesseis mil e novecentos
cruzeiros; pelo reajustamento que agora se faz
poderá passar apenas a quatorze mil cruzeiros. Daí
sentir que o pensamento do legislador é manter o
nível atual, pois os 30% concedidos em caráter
provisório foram para que os militares esperassem
essa legislação e os civis a reclassificação.
Não
compreendo
nenhuma
pensão
resultante
do
reajustamento
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inferior ao total que percebe o herdeiro do
contribuinte.
É a emenda que ofereço ao estudo das
honradas Comissões e à decisão do Senado.
Sr. Presidente, penso ter procurado justificar,
dentro dos meus pequenos conhecimentos da
matéria, a razão de ser das emendas que ofereci, já
agora com a adesão do eminente colega, Senador
Caiado de Castro, a uma delas. Espero, melhor
examinadas nas Comissões técnicas, se penetre
mais fundo no pensamento que as ditou e se faça
justiça. (Muito bem! Muito bem!) .
Durante o discurso do Sr. João Villasbôas, o
Sr. Filinto Müller, deixa a cadeira da Presidência
assumindo-a o Sr. Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Senhor
Presidente, na ausência do nobre Relator da
Comissão de Segurança Nacional cabe-me, o dever
de defender o parecer.
Pouco tenho que dizer. O nobre Senador João
Villasbôas prestou amplos esclarecimentos. Apenas
acrescentarei que ninguém mais que eu se tem
dedicado aos companheiros da FEB e aos seus
herdeiros; ninguém mais que eu tem a obrigação de
proceder dessa forma, porque foi o meu Regimento,
o glorioso Regimento Sampaio aquêle que maiores
baixas sofreu durante a Guerra. No primeiro assalto
a Monte Castelo perdeu 33% do seu efetivo, e
continuou a luta. No Exército francês, a perda de
10% era considerada grande, determinando, não
raro, a retirada do contigente em operações.
Do meu Regimento baixaram aos Hospitais
da Itália 1.150 homens feridos por bala; dos 432
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

mortos da FEB 188 a êle pertenciam, além dos
98 mutilados que choram, pelas ruas, a mágua de
terem sido abandonados pelas autoridades
responsáveis.
Sr. Presidente, está em construção o
Monumento aos Heróis da FEB, que custará
trezentos milhões de cruzeiros. Será o ponto onde
irão esmolar os militares desprotegidos ou – quem
sabe? – servirá de abrigo aos namorados.
Envergonho-me,
Senhores
Senadores,
quando saio do Senado e encontro à porta, um exsoldado pedindo 20 ou 30 cruzeiros para matar a
fome!
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador). Estou de
pleno acôrdo com V. Exa. Precisamos tomar
medidas de proteção, em relação a êsses
defensores da Pátria, que se sacrificaram por ela e,
agora, passam miséria, estendendo a mão à
caridade pública.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – De pleno
acôrdo com V. Exa., muito obrigado.
Sr. Presidente, na FEB como em todo o Brasil,
existem a grupo dos "príncipes" e dos "miseráveis".
Enquanto certos funcionários ganham cem mil
cruzeiros mensais, outros não conseguem sequer o
salário mínimo em repartições do próprio Govêrno.
Ninguém, portanto, tem mais que eu a
obrigação de defender os pracinhas, os militares e
suas famílias.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa. não
está defendendo apenas os pracinhas, mas,
sobretudo, a dignidade da Nação brasileira.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Obrigado a
Vossa Excelência.
Sr. Presidente, seria indigno dar meu voto a
qualquer projeto ou emenda que, embora de leve,
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prejudicasse as famílias daqueles heróis que
tombaram na guerra. Não posso, todavia, concordar
com aquêles Senadores que entendem dava o
Tenente morto em combate ser promovido a
General. Se assim fôsse, todo oficial que saísse do
Exército deveria ser considerado General...
Sr. Presidente, nada paga a vida de um
companheiro, chefe de família, tombado na guerra
ou em conseqüência dela – principalmente a dêstes,
que lhes sofrem as conseqüências. O que perece no
campo de batalha, acaba-se logo: o que fica doente,
entretanto, traz suas misérias, seus sofrimentos para
o seio da família. Quase sempre vitimas de neurose,
são o desespêro dos filhos da espôsa, parentes e
amigos.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Presidente da Comissão de Segurança Nacional,
tenho testemunhado o espírito público que preside
os atos de Vossa Excelência, os quais dignificam
não apenas o ilustre membro do Partido Trabalhista
Brasileiro, mas, acima de tudo, o representante do
povo, ao qual compete elaborar leis justas; que
atendam aos relevantes interêsses da Nação. Vossa
Excelência, no parecer que proferiu na Comissão de
Segurança Nacional teve ensejo de corresponder a
várias reivindicações que lhe pareceram justas, e a
Comissão considerou procedentes as razões por V.
Exa. alegadas para extirpar do Projeto da Câmara dos
Deputados os defeitos e deslizes que prejudicavam
direitos adquiridos pelos pensionistas militares. Por
conseguinte, devemos tecer loas ao trabalho
desenvolvido por V. Exa. No que concerne aos praci-

nhas, ex-integrantes da FEB, devo acentuar que o
Govêrno Federal tem feito o máximo para atendê-los
e colocá-los preferencialmente no serviço público.
Talvez alguns casos não tenham chegado ao
conhecimento do Ministério da Guerra ou das
autoridades constituídas. Eis por que ainda
reivindicam as espórtulas a que V. Exa. se refere. A
qualquer tempo, no entanto, poderá o nobre colega
encaminhar à Liderança da Maioria os nomes e
endereços dêsses pracinhas; e terei o ensejo de
encaminhá-los ao Presidente da República, para as
providências cabíveis.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito
obrigado ao Presidente da Comissão de Segurança
Nacional, meu nobre colega, Senador Jefferson de
Aguiar, pela gentileza do aparte.
Dizia, Sr. Presidente, que, além do meu dever,
tenho a meu favor a circunstância de ser o autor do
projeto. Sugeri ao então Chefe do Executivo a
nomeação de uma Comissão, da qual fui Presidente;
e a proposição em debate nada mais é que a
repetição de minha proposta.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. mais um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não!
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Nesse ponto
creio estar V. Exa. enganado. O projeto que veio
para o Senado não é o de autoria do nobre colega;
foi alterado, conforme declarei em meu discurso,
ressaltando o valioso trabalho de V. Exa., pela
Câmara dos Deputados.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Obrigado a
Vossa Excelência.
O projeto apresentado pela Comissão por mim
presidida que não foi aceito pela Câmara dos
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Deputados, é idêntico à proposição em debate.
Submetido à apreciação de uma nova Comissão,
composta de nove técnicos, aprovou ela nosso
trabalho, com exceção de apenas dois artigos, por
questão de princípios.
Pertencia eu à corrente que desejava
transformar o montepio militar em seguro de vida,
de maneira a não onerar a Nação. Ouve-se dizer a
todo momento que o montepio militar é
onerossíssimo aos cofres públicos, sem, contudo,
explicar-se por que. A verdade é que jamais se
relacionou o dinheiro que entra; só se conta o que
sai.
Visando pôr paradeiro a essa desagradável
situação, pensamos em transformar o Montepio
Militar em uma espécie de Companhia de Seguro de
Vida; quanto maior o número de associados maiores
as vantagens proporcionadas.
O SR. JOÃO VLLLASBÔAS: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Desculpe V.
Exa. interromper seu brilhante discurso. Desejo,
porém, acentuar, que os descontos feitos pelos
militares, para fins de montepio, entram como
Receita da União.
O
SR.
CAIADO
DE
CASTRO:
–
Perfeitamente, entram como Receita, e, como tal,
desaparecem.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não se pode
estabelecer, assim, comparação entre a importância
arrecadada para fins de montepio, e a despendida no
pagamento das pensões.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – É
o que digo. As contribuições de milhares de
associados não são escrituradas à parte
e se incorporam à Receita geral. Quando,

porém, se pagam as pensões, é feita a escrituração,
na parte da Despesa; o Congresso vota a quantia X
para pagamento de pensionistas; mas ignoramos o
montante arrecadado e que juros renderia êsse
dinheiro. Esta, a dúvida.
A Comissão de que fui Presidente entendia
que, se conseguíssemos formar o Instituto de
Previdência dos Militares, no tipo de Grêmio de Pôrto
Alegre, uma das sociedades mais bem organizadas
neste País, seria de grande proveito. Trata-se de um
Grêmio em que os militares inicialmente contribuíam
com dez cruzeiros por mês para deixar aos herdeiros
quatrocentos e oitenta mil cruzeiros. Recentemente foi
aumentada a taxa para duzentos cruzeiros. Qualquer
Senador do Rio Grande do Sul pode informar que o
Grêmio é uma das sociedades mais ricas do Estado,
possuidora de inúmeros edifícios e bens.
Desejávamos adotar êsse Grêmio como
modêlo e formar o nosso Instituto dos Militares, mas
ao Govêno não interessava como não interessa
agora – a perda da grande receita que arrecada.
Aprovado nosso projeto primitivo, teríamos, no
fim de dez anos, uma sociedade, no mínimo, com um
milhão de sócios. Podem os nobres colegas
compreender que uma sociedade com um milhão de
contribuintes, salvo se dirigida à semelhança de
muitos empreendimentos no Brasil, apresentaria
extraordinária renda. A Câmara dos Deputados,
porém, não compreendeu nossa idéia, e o primitivo
projeto não logrou aprovação.
A nova Comissão deixou-se levar pelo parecer
dado ao projeto anterior e nem pediu nossa
audiência.
Todos os artigos são os que constam
do Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959.
Apenas
dois
foram
excluídos.
Posso,
portanto, dizer à Casa que o projeto origi-
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nario foi nosso; mais uma razão além das inúmeras
que militam, para que eu seja forçado a defender e
lutar por êste projeto. A questão, que à primeira vista
parece criar um caso, é a que aumenta as pensões.
Dirijo-me agora especialmente a V. Exa., nobre
Senador João Villasbôas.
Os três anos em que servi no Palácio do
Catete, à disposição do Presidente Getúlio Vargas,
confirmaram um juízo que fiz desde os tempos de
Tenente; neste País só progride quem tem pistolão,
quem é protegido; principalmente quem dispõe da
proteção forte do político. Não adianta trabalhar e
lutar se não tiver forte proteção. Assim verifiquei,
pela soma de pedidos de subvenções, de aumento,
de pensões, promoções post-mortem etc., que todo
dia votamos no Senado. Mantenho, portanto, essa
idéia desde os tempos de Tenente, reforçada com
os ensinamentos que obtive na participação em
tôdas as revoluções do Brasil, digo-o com orgulho,
Depois dos dezessete anos, tomei parte em
tôdas as campanhas revolucionárias, casualmente,
sempre a favor do Govêrno porque, mesmo em
1932, quando lhe fui contrário, julgava-me
constitucionalista. Assim, nunca fui rebelde; os
acontecimentos, porém, levaram-me a pensar
dessa forma.
Sr. Presidente, para terminar com a situação
vigente, depois de consultar técnicos e interessados
estabelecemos três hipóteses: morte natural, morte
em serviço e morte em combate. No caso de morte
natural, damos o vencimento de vinte vêzes; quando
da morte em serviço, vinte e cinco vêzes; e por morte
em combate trinta vêzes. A lei antiga neste último
caso, dava quinze vêzes. Aumentamos para
trinta, mas tiramos o meio sôldo que era .uma dádiva
do Govêrno desde 1790. Nunca se cogitou de

melhorar o meio-sôldo, que é rídiculo, na casa dos
setecentos ou dos oitocentos cruzeiros. O meio sôldo
de um Marechal, hoje, é de dez mil cruzeiros e não
doze como disse o nobre Senador João Villasbôas.
Não abrange as praças, só a oficiais. Era intenção
antiga terminar com essa anomalia, pois nunca se
cogitara da situação do soldado, quando justamente
quem ganha menos é que precisa mais dêsses
pequenos aumentos. Quem tem montepio hoje perde
o meio sôldo; é o caso dos herdeiros incluídos
nessas pensões especiais.
Explicada essa situação informo que a
Comissão resolveu, por sugestão do Relator, o nobre
Senador Jarbas Maranhão, não aceitar emenda
alguma de ordem pessoal, porque a tendência é
procurar sempre encaixar êsses casos pessoais.
Confesso a V. Exa., Senador João Villasbôas,
que a sua emenda passou despercebida. Tanto que
elaborei uma exatamente no mesmo sentido,
concedendo aos herdeiros dos integrantes da FEB
Os trinta por cento do abono, porque eles não tiveram
os anteriores. Houve três abonos, dos quais sòmente
o de 1956 foi incorporado àquelas. pensões.
Apesar dos benefícios dados a êsses
pensionistas, êles estão, não digo prejudicados, mas
em situação inferior, sem os mesmos benefícios
concedidos a outros.
Fizemos muitos cálculos na Comissão. Por
exemplo um Capitão que morreu em conseqüência da
guerra – é o terceiro caso previsto no projeto – em
1944 ganhava Cr$ 2.610,00, em 1959 ganha
Cruzeiros 13.000,00, mais o abono de trinta por cento.
Pelas duas emendas de V. Exa. passaria a perceber
Cr$ 36.000,00. Se aprovadas – não quero afirmar,
porque já me equivoquei uma vez, julgando que a
emenda de V. Exa. não atingia os casos da F.E.B.
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mas, teria aplicação em casos de uma futura guerra,
porque há lei especial para a F.E.B. e a legislação
geral não a alteraria – um cabo que, no tempo da
guerra ganhava Cr$ 342,00 e deixa, hoje uma
pensão de Cr$ 6.300,00; aprovadas as duas
emendas de V. Exa. passaria a ganhar Cr$
16.380,00.
Quanto às comparações que V. Exa. faz
lamento, mas não posso com elas concordar. É
natural penso, que um Marechal, homem velho,
cansado, possìvelmente com muitos serviços
prestados à Pátria, morra de morte natural, mesmo
em tempo de guerra. Sòmente o Marechal Von
Rommel morreu na guerra, porque – dizem – Hitler o
matou. (Riso).
O natural, entretanto, é morrerem os militares
de postos inferiores, com direito a promoções na
guerra. São aquêles a que me referi, que saem da
reserva para os quartéis para fazerem a guerra. Há
dois tipos de reserva: R-1 e R-2. Na primeira
classificação estão compreendidos os sargentos
com curso de comandante de pelotão e transferidos
para a reserva como Tenentes. Incorporados,
seguem êles para a guerra nesse pôsto e não como
sargentos. Na segunda classificação estão incluídos
os do C.P.O.R. Êstes terminaram sua missão e
foram embora; poucos permaneceram.
Sr. Presidente, Srs. Senadores penso haver
explicado o necessário. Nada mais tenho que
acrescentar, a não ser que concordo com o parecer
da Comissão.
Foi muito nobre e elevado o procedimento do
Relator ao procurar escoimar da lei os assuntos de
ordem pessoal e só atender aos de ordem geral. Não
percebi que V. Exa., nobre Senador João Villasbôas,
havia tratado expressamente dessa parte, objeto de
emenda que pretendia eu apresentar nos seguintes
têrmos:

"A pensão militar dos beneficiados pelo
Decreto-lei 8.794, de 23 de janeiro de 1957 será
acrescida de 30%."
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É justamente
de que trata minha Emenda nº 20.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Dou-lhe
pleno apoio. Não pleiteia, benefício sob alegação
de que as pensionistas dos heróis da F.E.B.
recebem pouco. Repito: nada compensa a morte de
um chefe de família, mas o Govêrno as amparou
muito bem. Tôda vez que há aumento de
vencimentos, automàticamente os herdeiros de
integrantes da F.E.S. são beneficiados. Lamento
sòmente aquêles que não tiveram a ventura de
morrer na guerra e voltaram ao Brasil para
sofrer, pois a maioria dêles está passando grande
miséria. Leis temos muitas, falta cumpri-las.
Houve quem dissesse na Câmara dos Deputados
que se fazia necessário no Brasil uma lei mandando
cumprir as já existentes. De fato, não se
cumpre as leis neste País. Assisti às providências
autorizadas pelo Presidente Getúlio Vargas e
agora pelo Presidente Juscelino Kubitschek. Ouvi
dizer que o Presidente Café Filho também
agiu nesse sentido. O fato é que quando as
providências chegam as pessoas ditas entendidas,
morrem. O caso da FEB poderia ser fàcilmente
resolvido se fôsse aprovada a proposta que
fiz ao eminente Chefe e querido amigo,
Presidente Getúlio Vargas: proibir a todos os
funcionários públicos que informavam papéis
usar ponto e virgula e dois pontos. É a desgraça do
Brasil.
Tomei parte na Revolução de 1932. Fui
excluído de crime pelo art. 177 da Constituição.
Não puderam processar-me. Dois ou três anos
depois, veio a anistia. Deveríamos voltar à
situação anterior. Fui obrigado a aceitá-la, embora
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contra minha vontade. Fiz requerimento baseado
em Carlos Maximiliano, melhorado e corrigido
por Pontes de Miranda; juntei pareceres do
Tribunal Militar e o funcionário – cujo nome não
quero declinar, pois já está falecido – informou:
"Fulano de tal pede isso assim, assim. Data
venia, Pontes de Miranda e Francisco Campos
são civis; não entendem do assunto. O Tribunal
Militar equivocou-se. O funcionário não tem
razão." Movi ação, e o Tribunal, dez anos
depois, julgando o processo, deu-me ganho de
causa.
Sr. Presidente, voto pela aprovação do
projeto com a emenda do nobre Senador João
Villasbôas,
pedindo
desculpas
por
ter-me
equivocado, pois estava convencido de que a
Emenda nº 20 não se referia ao pessoal da
FEB. Entendia que não se justificava criarmos um
abono de trinta por cento, baseados numa
guerra que tão cedo não virá. (Muito bem! Muito
bem).
Durante o discurso do Sr. Caiado
de Castro, o Sr. Cunha Mello deixa a
cadeira da Presidência, assumindo-a o Sr.
Novaes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
Mais nenhum Senador pedindo a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
O projeto, com as emendas, volta às
Comissões competentes, para opinarem sôbre a
apresentada em plenário.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não
há
orador
inscrito
para
esta
oportunidade.

O SR. TACIANO DE MELLO (*): – Senhor
Presidente, quanto mais se aproxima a data da
mudança da Capital mais notícias vão aparecendo
e, de vez em quando, surge uma que nos deixa
orgulhosos! É o caso da que nos chega – o
Superintendente do Plano da Valorização Econômica
da Amazônia, Senhor Waldir Bouhid, propõe a
antecipação da data da inauguração da Estrada
Belém-Brasília para o dia 31 de janeiro,
comemorando mais um ano da posse do atual
Presidente da República, aquêle que, para o bem da
Pátria, está empregando todos os meios para que
Brasília, êsse traço de união de todos os brasileiros,
seja uma realidade, dentro de relativo confôrto, na
data que a lei fixou – 21 de abril.
Sr. Presidente, o sonho secular dos brasileiros,
a união do extremo Norte ao extremo Sul, se Deus
quiser e graças à fôrça de vontade dos nossos
concidadãos, chefiados por um homem como Waldir
Bouhid, deixará, em breve, de ser uma esperança,
para se tornar realidade palpitante. (Muito bem).
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Sr.
Presidente peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, o
nobre Senador Lobão da Silveira.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (*): – Senhor
Presidente, pedi a palavra para apresentar emenda
de retificação, nos seguintes têrmos:
Emenda 228:
Onde se lê:
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.4.00 – Transportes e Comunicações.
3.4.20 – Transporte Rodoviário.
__________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Leia-se:
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.4.00 – Transportes e Comunicações.
3.4.20 – Transporte Ferroviário.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de
Redação considerará o assunto a que aludiu o nobre
Senador Lobão da Silveira.
Nada mais havendo que tratar, vou levantar a
sessão.
Convoco os Senhores Senadores para uma
sessão extraordinária hoje às 21 horas e 30 minutos,
com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 10 de 1959, (nº 5.025,
de 1955 e 13-A, de 1959, na Câmara dos
Deputados), que aprova a Convenção para o

Fomento das Relações Culturais Interamericanas,
assinada na X Conferência Interamericana,
realizada em Caracas em março de 1954, tendo
Pareceres Favoráveis (sob ns. 762 a 765, de
1959), das Comissões de: Constituição e Justiça;
Educação e Cultura; Relações Exteriores e de
Finanças.
2 – Segunda discussão do Projeto de
Lei do Senado nº 16, de 1959, de autoria do Sr.
Senador Saulo Ramos, que retifica sem ônus a
Lei número 3.487, de 10 de dezembro de 1958,
que estima a Receita e Fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1959, (aprovado
em 1ª discussão em 18 do mês em curso), tendo
Pareceres Favoráveis, sob ns. 712 e 713, de 1959
das Comissões: de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 40
minutos.

177ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO
EXTRAORDINÁRIA
Às 21 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.

acham-se

Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (55).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Heribaldo Vieira, Segundo Suplente,
servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata
da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Mathias Olympio, Primeiro Suplente,
servindo de 1º Secretário, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECER
Nº 785, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre a
Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº
350-B, de 1959, na Câmara dos Deputados), que
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estima a Receita e fixa a despesa da União para o pesa da União para o exercício financeiro de 1960 –
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder Subanexo 4.12 – Ministério da Viação e Obras
Executivo – Subanexo 4.13 – Ministério da Educação Públicas (exceto Portos, Rios e Canais).
e Cultura.
Relator: Sr. Francisco Gallotti.
Relator: Sr. Daniel Krieger.
(Publicado em Suplemento).
(Publicado em Suplemento).
PARECER
PARECER
Nº 789, DE 1959
Nº 786, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B, de 1959, na de 1960 – Subanexo 4.22 – Ministério da Viação e
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa obras Públicas – (Parte relativa a Portos, Rios e
a despesa da União para o exercício financeiro de Canais).
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
4.19 – Ministério da Saúde.
Relator: Sr. Francisco Gallotti.
(Publicado em Suplemento).
Relator: Sr. Fausto Cabral.
(Publicado em Suplemento).
PARECER
Nº 790, DE 1959
PARECER
Nº 787, DE 1959
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da de 1960 – Subanexo 4.05 – Comissão do Vale do
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B, de 1959, na São Francisco.
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
Relator: Sr. Dix-Huit Rosado.
a despesa da União para o exercício financeiro de
O Projeto de Orçamento para 1960, na parte
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
4.09 – Superintendência do PIano de Valorização relativa ao Subanexo 4.05 – Comissão do Vale do
São Francisco – fixa a despesa desta em Cr$
Econômica da Amazônia.
2.000.000.000.00, apresentando um aumento de
Relator: Sr. Dix-Huit Rosado.
Cruzeiros 121.500.000,00 sôbre a dotação
(Publicado em Suplemento).
autorizada para o exercício em curso.
Como é de conhecimento geral, a dotação
PARECER
relativa à Comissão do Vale do São Francisco,
Nº 788, DE 1959
de acôrdo com o art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, deverá
Da Comissão de Finanças, ao Projeto corresponder, durante um período de vinte
de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que anos, a 1%, pelo menos, de suas rendas
estima
a
Receita
e
fixa
a
Des- tributárias.
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A expressão constitucional é: "quantia não inferior a
um por cento de suas rendas tributárias".
Isso quer dizer que poderá ser maior, devendo
ser, pelo menos, igual.
Não fôra o agravamento da questão
orçamentária entre nós, viável seria a possibilidade
de se ultrapassar o teto da vinculação constitucional.
Haveria por assim dizer, margem tributaria para
tanto. Poderia o Govêrno, e neste compreendido o
Legislativo, em face aos reclamos da área
sanfranciscana, e considerando, no caso – o interêsse
nacional em favor de mais rápida integração da área
em aprêço no ritmo de desenvolvimento do País –
estabelecer programas mais amplos, investimentos
mais maciços no Vale do São Francisco,
ultrapassando-se, assim, a margem de 1% das rendas
tributárias da União, prevista na Constituição.
Acontece, porém, que, ao contrário, a receita
orçamentária da União, vem sendo gradativamente
vinculada a fins especiais, além dos estabelecidos na
Constituição.
A matéria tem sido objeto de constantes
análises por parte dos entendidos, e as mensagens
orçamentárias do Chefe do Poder Executivo a tem
assinalado com certa ênfase.
Ainda êste ano, a mensagem que
acompanhou a Proposta Orçamentária para 1960,
diz o seguinte a respeito das vinculações:
Com respeito às receitas vinculadas é
desnecessário repisar observações que têm sido
feitas nas Propostas anteriores.
Em cada novo exercício financeiro observa-se
o aumento da participação dêsse tipo de renda
comprometida na Receita Orçamentária da União.
O quadro anexo revela que no exercício de 1960
as vinculações de caráter constitucional e as resultantes
de leis ordinárias alcançam a soma de 32.825
milhões de cruzeiros, equivalente a 19,6% da Re-

ceita Orçamentária. Essa relação, entretanto, está
muito aquém da realidade, pois que se refere apenas
às dotações consignadas na despesa sob critério
variado com base na arrecadação de anos
anteriores.
Na verdade, a parte da Receita Orçamentária
comprometida pelas destinações específicas pode
ser identificada na demonstração abaixo, embora
algumas vinculações sòmente se efetivam nos anos
posteriores.
I – Vinculações Constitucionais
a) 7% da Renda Tributária para
programas regionais ...........................
b) 10% do Impôsto de Renda para os
Municípios ...........................................
c) 10% dos impostos para manutenção
do ensino .............................................
d) Produto do Impôsto Único sôbre
Energia Elétrica ...................................
Sub total ..............................................

Cr$
milhões
10.190
4.407
14.448
1.749
30.794

II – Vinculações por leis ordinárias
a) Produto do adicional sôbre Impôsto
de Renda para o reaparelhamento
econômico ...........................................
b) Taxa de Despacho Aduaneiro p/ o
Fundo Especial de Educação e Saúde
c) 10% do Impôsto do Sêlo .....................
d) 8% do Impôsto de Importação para o
Fundo Portuário Nacional ...................
e) Outras receitas vinculadas ..................
Sub-total ..............................................
TOTAL .................................................

6.534
6.000
1.666
1.515
6.915
22.631
53.425
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Após a demonstração que acabamos de
transcrever, e que nos fornece bem uma idéia do
montante das vinculações, conclui a Mensagem com
as seguintes observações:
"Assim,
verifica-se
que
da
Receita
Orçamentária para o exercício de 1960, estimada em
167.764 milhões de cruzeiros, a parcela de 53.425
milhões está irremediàvelmente comprometida,
ou seja, 31,8 por cento, e se considera, todavia,
que na Receita Orçamentária não está computado
o Impôsto Único sôbre Combustíveis e Lubrificantes,
inteiramente aplicado em programas específicos,
verifica-se que da Receita efetiva da União
mais de um têrço escapa à livre programação do
Govêrno".
Rogamos à Comissão de Finanças escusas
pela extensa transcrição. Com ela desejamos,
entretanto, colocar bem nítida, perante seus
membros, a situação frente a qual nos defrontamos,
quando examinamos subanexo orçamentário como o
presente, relativo à Comissão do Vale do São
Francisco e cujos recursos são provenientes de
vinculação da receita ordinária da União, na forma do
que a Constituição estabelece.
É de tal vulto o montante das vinculações já
consignadas, que se torna pràticamente impossível
qualquer tentativa no sentido de se ultrapassar os
tetos previstos, assim como o fizemos em relação à
Valorização Econômica da Amazônia, apoiando-nos
no fato de que existe, para aquêle caso, assim como
para o presente, fundo financeiro instituído, por
período certo e aplicação especial.
No que tange à Comissão do Vale do
São Francisco, êste ano, a situação do Senado
ainda é mais precária que nos anteriores. A
Câmara dos Deputados não apenas distribuiu
tôda a disponibilidade, como ultrapassou-a,
mesmo levando-se em conta a reestimativa
das rendas tributárias a ser feita pelo Senado.
Senão, vejamos:

A proposta do Poder Executivo fixou a
Despesa da Comissão do Vale do São Francisco em
Cruzeiros 1.465.557.000,00, apoiando-a numa
estimativa das ditas rendas no montante de
Cruzeiros 145.569.717.000,00, sendo um por cento
(1%) igual a Cruzeiros 1.455.697.000,00.
A Câmara dos Deputados fixou a Despesa do
Subanexo em Cruzeiros 2.000.000.000,00, indo além
da estimativa das rendas tributárias a que procedeu,
ou seja, Cruzeiros 174.993.759.000,00. Se a esta
estimativa houvesse se limitado, não poderia ter
consignado para a Comissão do Vale do São
Francisco mais do que Cr$ 1.749.938.000,00.
Consignou, entretanto, conforme dissemos, Cr$
2.000.000.000,00.
A dotação acima representa mais do que 1%
da estimativa do Senado para as rendas tributárias, a
qual, como tivemos a oportunidade de recolher por
deferência do ilustre Relator da Receita – Senador
Barros
Carvalho
–
será
de
Cruzeiros
174.493.759.000,00.
Pràticamente nenhuma seria a margem do
Senado à luz dos dados acima, mas, ainda assim,
haveria uma margem.
Tal como o subanexo se apresenta,
entretanto, o 1% previsto pelo art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias já foi
suficientemente ultrapassado. O Senado poderá – e
fará certamente – aprovar as emendas que entender,
mas sob a certeza de que poderá a Câmara dos
Deputados recusá-las totalmente, pois, não há, para
o Senado, nenhuma margem de influência na
composição do subanexo em aprêço.
Não somos representantes da Bancada do
São Francisco, muito embora conheçamos os
problemas da Bacia mais de perto que os da região
amazônica. Assinalamos os fatos. Alinhamos
números. As Bancadas interessadas no planejamento
da região do São Francisco, no Senado, é que
poderão julgar sôbre o acêrto da Câmara dos Depu-
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tados consignando, como o fêz, neste subanexo,
despesa além da prevista, mesmo se levando em
conta a reestimativa da receita aqui procedida.
O máximo que podemos fazer, na qualidade
de Relator, é, de um lado, prestar os esclarecimentos
necessários, a fim de que não hajam surprêsas e, de
outro, consignar nosso apoio às emendas
apresentadas.
Nestas condições, a Comissão de Finanças é
de parecer favorável ao orçamento do Subanexo
4.05 – Comissão do Vale do São Francisco, para
1960, às Emendas de ns. 1 a 186.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Dix-Huit
Rosado, Relator. – Lima Guimarães. – Fernandes
Távora. – Irineu Bornhausen. – Caiado de Castro. –
Fausto Cabral. – Fernando Corrêa. – Saulo Ramos.
– Francisco Gallotti. – Paulo Fernandes. – Taciano
de Mello. – Daniel Krieger.

Item 8) – Estrada Petrolândia Floresta etc.
Aumente-se de Cr$ 15.000.000 – para Cr$
20.000.000.
Item 11) – Acrescente-se, sem destaque, as
pontes de Ouro Branco, Miroró e Ibiajara.
Alínea 2) – Trabalhos, melhoramentos,
rodovias etc.
Aumente-se para – Cruzeiros 20.000.000.
Alínea 4.3 – Transporte aéreo.
Item 1) – Acrescente se Coribe, sem destaque,
Cocos com destaque de Cr$ 1.000.000.
Alínea 6.0 – Saúde.
Estudo, projeto, saneamento urbano etc.
Aumente-se para – Cruzeiros 50.000.000,
incluindo Santana dos Brejos.
Alínea 6.3 – Doenças Transmissíveis.
Item 1) – Aumente-se para Cruzeiros
35.000.000.
Alínea 6.2.
Item 1) – Destaque-se Cruzeiros 1.000.000
EMENDAS
para o Hospital de Guanambi.
Alínea 7.0 – Desenvolvimento Cultural.
Nº 1
Item 5) – Aumente-se para Cruzeiros
8.000.000. Inclua-se o Ginásio N. S. da Conceição,
1.0.00 – Custeio
em Miguel Calmon, Cr$ 1.000.000 e Escola
1.6.00 – Encargos Diversos
Agronômica de Juazeiro, Cruzeiros 2.000.000.
1.6.21 –
Aumente-se o item 6 para Cr$ 5.000.000 (Patronato
2) Material.
Agrícola da Diocese de Petrolina).
Aumente-se de Cr$ 23.000.000 – para Cr$
Alínea 8.3 – Serviços assistenciais diversos.
25.000.000.
Aumente-se o item 1 para Cruzeiros
Alínea 2.0.
30.000.000.
Item 1) – Construção da Barragem de Três
Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Marias.
Aumente-se para – Cruzeiros 1.150.000.000.
Nº 2
Alínea 3.0.
Item 12) – Usina de Payayá.
2.0 – Regularização fluvial.
Aumente-se para – Cruzeiros 10.000.000.
Redija-se assim o item 1):
Item 2) – Acrescente-se Cruzeiros 5.000.000
para instalações elétricas da cidade de Paulo Afonso.
Cr$
Alínea 4.1.
1) Construção da Barragem de
Item 3) – Aumente-se para – Cr$ 10.000.000.
Três Marias e execução de
Alínea 4.2. – Transportes rodoviários.
serviços correlatos ................... 1.000.000.000
Aumente-se o item 4) – para – Cr$ 4.000.000,
para pavimentação dos acessos de Lapa e Caetité.
Sala das Comissões – Freitas Cavalcanti.
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Nº 3

ção da proposição na Câmara, a redução para Cr$
800.000.000.
4.05 – Comissão do Vale do São Francisco
Em se tratando de "quantum" resultante de
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social cuidadosos estudos realizados pela Comissão do
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Vale do São Francisco, que se efetuou com o
2.0 – Regularização fluvial
maior rigor técnico, torna-se imprescindível o
Adendo "A".
restabelecimento do aludido montante, que é,
Inclua-se:
efetivamente, o mínimo necessário à execução das
obras em aprêço, de magna importância para o País.
Cr$
– Dix-Huit Rosado.
Construção da Barragem de Três
Marias e execução de serviços
Nº 5
correlatos ........................................ 1.350.000.000
3.0 – Energia.
Item 5).
Justificação
Acrescente-se:
Na proposta do Executivo foi relacionada a
parcela referida, ocorrendo, todavia, durante a
Cr$
tramitação da proposição na Câmara, a redução para Para linha de transmissão PenedoCr$ 800.000.000.
Coruripe e instalações complementares
Em se tratando de "quantum" resultante de e linha de transmissão para Pôrto Real
cuidadosos estudos realizados pela Comissão do Colégio ................................................... 20.000.000
Vale do São Francisco, que os efetuou com o maior
rigor
técnico,
torna-se
imprescindível
o
Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
restabelecimento do aludido montante, que é,
efetivamente, o mínimo necessário à execução das
Nº 6
obras em aprêço, de magna importância para o País.
– Lameira Bittencourt.
4.0 – Transporte e Comunicações
4.1 – Transporte fluvial
Nº 4
Acrescente-se:
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Adendo "A".
2.0 – Regularização fluvial
Cr$

Construção da Barragem de Três
Marias e execução de serviços
correlatos ........................................ 1.350.000.000
Justificação
Na proposta do Executivo foi relacionada a
parcela referida, ocorrendo, todavia, durante a tramita-

5)

Cr$
Obras complementares do Pôrto de
Penedo (conclusão) ........................ 5.000.000
Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
3.0 – Energia
Onde se lê:

Nº 7

Cr$
11) Despesas de qualquer natureza
para abastecimento de energia
elétrica em Itaúna, Minas Gerais ... 5.000.000
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Leia-se:

Nº 10

Cr$
11) Despesas de qualquer natureza
para abastecimento de energia
elétrica em Itaúna, Minas Gerais .. 8.000.000
Sala das Comissões. – Rui Palmeira.
Nº 8
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco.
3.0 – Energia
5) Inclua-se:
Cr$

Limoeiro de Anadia e Pôço das
Trincheiras, aumentando-se a dotação
relativa de Alagoas para ...................... 20.000.000

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
Inclua-se:
Despesas de qualquer natureza para
melhoria do abastecimento de energia
elétrica em Lagoa Santa – Minas
Gerais ...................................................
Despesas de qualquer natureza para
melhoria do abastecimento de energia
elétrica em Cachoeira do Campo –
Minas Gerais ........................................

Cr$

3.000.000

2.000.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.
Nº 11

Sala das Comissões. – Rui Palmeira.

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Nº 9
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.0 – Energia
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Acrescente-se:
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
Cr$
3.0 – Energia
Estação abaixadora, na linha de
Inclua se:
transmissão
Gafanhoto
Bom
13) Minas Gerais.
Despacho, para a cidade de Nova
Serrana .................................................. 6.000.000
Cr$
Para instalação de serviço de luz e
Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
água para o Distrito de Conceição,
Barreiro, Município Bocaiúva ................. 5.000.000
Nº 12
Justificação

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
O serviço de que cogita a emenda, constitui
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
uma necessidade inadiável para a laboriosa
população local, com reflexo na economia da região. Francisco
– Attílio Vivacqua.
3.0 – Energia
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Inclua se:

2)
Cr$

1) Para obras de recuperação da
Usina de Arcos, em Minas Gerais.
3.000.000
2) Ampliação da Usina de Samburá
(sendo Cr$ 5.000.000 para esta
Usina) e linha de transmissão de
Gafanhoto para Estrêla do Indaiá
– Santo Antônio do Monte (sendo
Cruzeiros 10.000.000 para estas
linhas) em Minas Gerais................ 15.000.000
3) Para rêde distribuidora de energia
elétrica, da cidade de Carmo do
Paranaiba, em Minas Gerais.......... 5.000.000
4) Usina elétrica do tlbaeté, em S.
Gotardo, linhas de transmissão
para Tiros, em Minas Gerais......... 10.000.000
Total.............................................. 33.000.000
Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Nº 13
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
Inclua-se:
1) Para linhas de transmissão
ligando Felixlândla à linha de
transmissão que irá à Usina de
Três Marias (inclusive estacas
abaixadoras) em Minas Gerais .....

Cr$

3.000.000

Para construção de estação
abaixadora em Arcos, Minas
Gerais, na linha de transmissão da
Usina do Gafanhoto para Paina –
Iguatama – Calclolândia – Formiga
– Pium-í e Lagoa da Prata, em
Minas Gerais .................................
Total ..............................................

Cr$

3.000.000
6.000.000

Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Nº 14
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
Inclua-se:
Cr$
Para construção de linhas de
transmissão de energia elétrica da
Usina Três Marias para Patos de
Minas – Presidente Olegár 10 –
Carmo do Paranaiba – S. Gonçalo do
Abaeté
–
Lagoa
Formosa
–
Moravânia, em Minas Gerais .............. 50.000.000
Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Nº 15
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
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Acrescente-se:

Cr$

1) Reforma e novas instalações da
rêde elétrica do novo Município de
Patos de Minas, em Minas Gerais
2) Construção
da
Usina
da
Cachoeira dos Dornelles, no Rio
Pará, em Minas, e respectivas
linhas de transmissão p/ Passa
Tempo – Piracema e Crucilândia,
em Minas Gerais

Cr$
8.000.000

2)

Estudos, projetos e construção
da linha de transmissão de Três
Marcas para as cidades de Patos
de Minas, Presidente Olegário,
São Gonçalo do Abaeté, Carmo
do Parnaíba e São Gotardo, em
Minas Gerais. ..............................

50.000.000

Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
4.000.000

3) Para linhas de distribuição urbana
nas cidades de Arcos – Pains –
Iguatama Lagoa da Prata e
Formiga, em Minas Gerais ........... 20.000.000
Total .............................................. 30.000.000
Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Nº 16

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
Acrescente se:
Cr$
1) Linhas
de
transmissão
e
instalações correlatas de Arcos
para Lagoa da Prata – Pains, –
Iguatama – Formiga – Calciolândia
– Pium-i Santo Antônio do Monte
(sendo Cruzeiros 20.000.000 para
estas linhas); de Gafanhoto para
Abaeté – Quartel Geral – Luz –
Estréia do Indaiá – Moema sendo
Cr$15.000.000 para estas linhas),
em Minas Gerais ........................... 35.000.000

Nº 17
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
Inclua-se:
Linha de transmissão de Perdigão
a Papagaio (MG)............................
Melhoria do sistema elétrico de
Estrêla do Indaiá ............................
Total ...............................................

Cr$
2.000.000
2.000.000
4.000.000

Sala das Comissões. – Benedicto Valladares.
Nº 18
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
13) Minas Gerais.
Acrescente-se:
Para extensão. da linha telefônica à
cidade de São Romão .........................

Cr$
1.000.000

Sala das Comissões. – Milton Campos.

– 903 –
Nº 19

Justificativa

3.0.00 – Desenvolvimento, Econômico e
Social.
3.2.00 – Dispositivos Constituicionais.
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco (art. 29 do A.D.C.T.)
3.0 – Energia
15) Paraíba.
Inclua-se:
Extensão das linhas de transmissão
da Hidrétrica de Paulo Afonso ao
Município de Pocinhos (Paraíba).........

Não há aumento de despesa. – Novaes Filho.
Nº21
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.0 – Energia
Inclua-se

Cr$
5.000.000

Justificação
A eletrificação do Município de Pocinhos,
que dista 20 quilômetros do Município de
Campina Grande, onde já está servida da energia
de Paulo Afonso, é de necessidade vital. Trata se
de um Município pobre em plena zona sêca do
Cariri, trecho onde existe um grande sanatório do
IPASE. Esta verba se destina a uma das obras
mais urgentes e necessárias que irá redimir
uma vasta zona do Estado da Paraíba. – Ruy
Carneiro.
Nº 20
Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
Cr$

Usinas elétricas de Senhor do Bonfim,
Jacobina etc., etc................................. 15.000.000
Acrescente-se:
Afrânio, Rajada, Cruz de Malta e Jutaí, em
Pernambuco.

Construção de linhas de transmissão
com respectivas subestações e
instalações
complementares
da
energia Central Elétrica de Paulo
Afonso; de Propria, Sergipe; para as
cidades de Aquidaban e Amparo do S.
Francisco, no mesmo Estado................

Cr$

4.000.000

Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
Nº 22
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais.
3.2.03 – Aptoveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
Acrescenta-se:
Extensão de linha de transmissão da
Companhia
Hidrelétrica
do
S.
Francisco (C.H.E.S.F.) partindo de
Cedro
para
Canhoba,
Sergipe,
passando por Amparo ..........................

Cr$

3.000.000

Sala das Comissões. – Lourival Fontes.
Nº 23
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
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3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.0 – Energia
26) Sergipe.
Inclua-se:
Construção da linha de transmissão
de energia da C.H.E.S.F., partindo de
Neópolis para Pacatuba Sergipe –
inclusive transformadores e estação
abaixadora ...........................................

Cr$

Cr$

coverde, sertânia, Afogada e
Buique em Pernambuco, inclusive
– Cruzeiros 5.000.000 para a linha
Cedro e Canhoba, passando por
Amparo; Cr$ 15.000.000 para a
linha Parapitinga e Neópolis e Cr$
5.000.000
para
Neópolis
e
Pacatuba .......................................

5.000.000

Sala das Comissões. – Lourival Fontes.

Sala das Comissões. – Lourival Fontes.

Nº 24
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.21 – órgão em Regime Especial
3.0 – Energia
Onde se lê:
Cr$
5) Linhas de transmissão dos
sistemas da CHESF do Médio e
Baixo São Francisco etc. .............. 60.000:000
Leia se:
5) Linhas de transmissão dos
sistemas da CHESF do Médio e
Baixo São Francisco, linha
marginal entre Glória e Rodelas,
sendo – Cr$ 15.000.000 para o
sistema Jeremoabo a Cícero
Dantas, Antas, Ribeiro do Pombal
e instalações da cidade de Paulo
Afonso, na Bahia, inclusive Cr$
15.000.000 p/ Delmiro, Olhos
d'Água das Flôres, Pão de
Açúcar, Santa do Ipanema,
Jacaré dos Homens e Marques
Isidoro, em Alagoas; inclusive –
Cruzeiros 15.000.000 para Ar-

60.000.000

Nº 25
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0 – Energia
5) Onde se diz:
Linhas de transmissão dos sistemas
CHESF, do Médio e do Baixo São
Francisco, linha marginal entre
Glória e Rodelas, sendo – Cr$
15.000.000
para
o
sistema
Jeremoabo a Cícero Dantas; Antas,
Ribeiro do Pombal e instalações da
cidade de Paulo Afonso, na Bahia;
inclusive Cruzeiros 15.000.000 p/
Delmiro, Olhos d'Água das Flôres,
Pão de Açúcar, Santana do
Ipanema, Jacaré dos Homens e
Marques Isidoro, em Alagoas;
inclusive – Cruzeiros 15.000.000
para Arcovarde, Sertânia, Afogados
e
Buique
em
Pernambuco,
inclusive – Cruzeiros 5.000.000
para Cedro a Canhoba; Cruzeiros
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Cr$
5.000.000 para a Iinha Parapitinga a
Neópolis e Cruzeiros 5.000.000 a
Pacatuba ............................................. 60.000.000

3)

Inclua-se São Romão e aumente-se
para ...................

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Milton Campos.
Nº 27

Diga-se:

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
4.0 – Transportes e Comunicações
4.1 – Transporte fluvial
Destaque-se:

Linhas de transmissão dos sistemas
CHESF, do Médio e do Baixo São
Francisco, linha marginal entre Glória
e Rodelas, sendo – Cr$ 15.000.000
para o sistema Jeremoabo a Cícero
Dantas, Antas, Ribeiro do Pombal e
instalações da cidade de Paulo
Afonso, na Bahia; inclusive Cruzeiros
25.000.000 p/ Delmiro, Olhos d'Agua
das Flóres, Pão de Açúcar, Santana
do Ipanema, Jacaré dos Homens e
Marques
Isidoro,
em
Alagoas;
inclusive – Cruzeiros 15.000.000 para
Arcoverde, Sertânia, Afogados e
Buique em Pernambuco, inclusive –
Cr$ 5.000.000,00 para a linha Cedro a
Canhoba; Cruzeiros 5.000.000 para a
linha Parapitinga a Neópolis e
Cruzeiros 5.000.000 para Neópolis a
Pacatuba.............................................

Construção do cais de Neópolis –
Sergipe ...................................................

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
Nº 28
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
4.0 – Transportes e Comunicações
4.1 – Transporte fluvial
Inclua-se:

_________
Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
Nº 26
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
4.0 – Transportes e Comunicações
4.1 – Transporte fluvial

Prosseguimento e continuação das
obras
complementares
da
área
portuária do cais de Propria – Sergipe....

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Lourival Fontes.
Nº 29
4.0 – Transportes e Comunicações
4.2 – Transporte rodoviário
Acrescente-se
Cr$
16) Rodovia Penedo – Piassabuçu
(ligação à Barra do S. Francisco)..... 5.000.000
Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
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Nº 30
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais.
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
4.0 – Transportes e Comunicações
4.2 – Transporte rodoviário
12) Inclua-se:
Cr$
Ponciano – aumente-se a dotação
para ..................................................... 10.000.000
Justificação
O que está é irrisório – Rui Palmeira.
Nº 31
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
4.2 – Transporte rodoviário
1) Estudos, projetos etc.
Onde se lê:
Cr$
11) Rodovia Paulo Afonso – Mucururé
Curuçá.......................................... 4.000.000
Leia-se:
Cr$
11) Rodovia
Paulo
Afonso
–
Mucururé – Curuçá ..................... 10.000.000
Sala das Comissões. – Ovídio Teixeira.
Nº 32

Inclua-se:

Rodovia Salto, da Dívisa, em Curvelo e
Senhora da Glória – Santo Hipólito e
Monjolos – MG ....................................
Ponte sôbre o Rio das Velhas, em
Raposos – MG .....................................
Para obras de qualquer natureza para
a conclusão de ponte pênsil sôbre o
Rio Paraopeba, em Melo Franco –
Minas Gerais........................................
Total .....................................................

Cr$

2.000.000
2.000.000

600.000
4.600.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.
Nº 33
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais.
3.2.03 – Aproveitamento, Econômico do São
Francisco
4.2 – Transporte rodoviário

Para construção de uma ponte sôbre o
Rio S. Francisco nos Municípios de
Piu-i e Bambui, na localidade
denominada São João..........................

Cr$

2.000.000

Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Nº 34

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3:2.03 – Aproveitamento Econômico do São
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São Francisco.
Francisco
4.2 – Transporte rodoviário
4.2 – Transporte rodoviário
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Cr$
Pavimentação asfáltica da rodovia
Bambui – Iguatama – Arcos – Formiga.. 6.000.000

Justificação

Sala das Comissões. – Lima Guimarães.

A verba pedida é para continuação da
construção que se acha paralisada, com prejuízo da
parte construída. – Lima Guimarães.

Nº 35

Nº 37

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Desenvolvimento Econômico do São
Francisco
(art. 29 do A.D.C.T.)
4.0 – Transportes e Comunicações
4.2 – Transporte rodoviário
Inclua-se:
Cr$
Para abastecimento de água e
construção de esgôto da cidade de
Caeté ..................................................... 3.000.000

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
4.2 – Transporte rodoviário
Substitua se:
14)

Pôrto da Fôlha, Amparo do S.
Francisco e Monte Alegre, ao
sistema rodoviário de Sergipe e
construção das estradas ligando
Aroeiras à Ilha das Flôres e Saco
das Varas a Muribeca..................

Cr$

5.000.000

Justificação

Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.

A bicentenária cidade de Caeté, berço de
homens ilustres e um dos monumentos da história
das
Minas
Gerais,
se
ressente
dêstes
melhoramentos essenciais à vida moderna. – Lima
Guimarães.

Nº 38

Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Nº 36
Francisco
4.2 – Transporte rodoviário
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
Item 8):
Social
Onde se lê:
3.2.00 – Desenvolvimento Econômico do São
Francisco
Rodovia Petrolândia – Floresta –
(art. 29 do A.D.C.T.)
Jatinã – Cabrobó – Santa Maria da
4.0 – Transportes e Comunicações
Boa Vista – Petrolina .......................... 15.000.000
4.2 – Transporte rodoviário
1) Estudos, projetos etc.
Aumente-se para – Cruzeiros 25.000.000.
Para construção da rodovia Caeté –
José
Brandão
–
Piedade
e
Taquarassu ..........................................

Cr$

Justificativa

5.000.000

Trata-se da estrada marginal do São Francisco,
de maior sentido econômico. Possibilitará a liga-

– 908 –
ção de Petrolina ao Pôrto de Recife, encurtando 96
quilômetros em relação ao trajeto feito hoje pela BR25. – Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Nº 39

26) Sergipe.
Inclua-se:
Estrada de rodagem:
Rodovia Pacatuba – Neópolis ............

Cr$
3.000.000

Comissão do Vale do São Francisco.
Sala das Comissões. – Lourival Fontes.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Nº 42
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
4.2 – Transporte rodoviário
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Item 11 – Inclua-se ponte de madeira ligando
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Cabrobó – Ilha de Assunção; reconstrução da ponte
Francisco
Porteiras, na estrada Petrolina – Casa Nova, e ponte
4.3 – Transporte aéreo
sôbre o riacho da Cristalina.
Redija-se assim o item 2:
Justificativa
Não há aumento de despesa. – Novaes Filho.
Nº 40
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
4.2 – Transporte rodoviário
Inclua-se:
Prosseguimento da construção da
estrada de rodagem Canhoba – N. S.
de Lourdes – Itabi – Sergipe................

Cr$
3.000.000

Sala das Comissões. – Lourival Fontes.
Nº 41

2) Ampliação
e
recobrimento
asfáltico da pista de pouso do
Aeroporto de Bom Jesus da
Lapa,
concretagem
das
cabeceiras
e
recobrimento
asfáltico da pista de pouso do
aeroporto
de
Petrolina;
ampliação e pavimentação do
campo de pouso de Montes
Claros;
pavimentação
do
aeroporto
de
Januário,
e
concretagem das cabeceiras e
recobramento asfáltico da pista
de pouso do aeroporto de
Penedo ......................................

Cr$

30.000.000

Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Nº 43

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
4.3 – Transporte aéreo
4.0 – Transportes e Comunicações
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Redija se assim o item 2):

Nº 45
Cr$

2) Ampliação
e
recobrimento
asfáltico da pista de pouso do
aeroporto de Bom Jesus da Lapa;
concretagem das cabeceiras e
recobrimento asfáltico da pista de
pouso do aeroporto de Petrolina;
ampliação e pavimentação do
campo de pouso de Montes
Claros;
pavimentação
do
aeroporto
de
Januário,
e
concretagem das cabeceiras e
recobramento asfáltico da pista de
pouso do aeroporto de Penedo ..... 25.000.000

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.3.00 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
Destaque-se:
Conclusão do Aeroporto de Propriá –
Sergipe .................................................

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Dix-Hut Rosado.
Nº 46

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
Nº 44
5.0 – Irrigação e drenagem
Onde se lê:
Comissão do Vale do São Francisco.
Item 3) – Irrigação no médio S. Francisco –
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
Cr$ 50.000.000 – Aumente-se para: Cr$ 60.000.000
Social.
(sessenta milhões de cruzeiros) estendendo a
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
cooperação particular para construção de canais ao
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
médio São Francisco.
Francisco
4.3 – Transporte aéreo
Justificativa
Item 2):
Ampliação do Aeroporto de Petrolina, Lapa,
Tôda zona de Cabrobó e Santa Maria da Boa
Montes Claros e Januária.
Vista já está iniciando a construção de canais de
Onde se lê:
irrigação. Uma cooperação do poder público servirá
Cr$ 20.000.000.
de incentivo aos agricultores. – Novaes Filho.
Aumente-se para trinta milhões (Cr$
30.000.000).
Nº 47
Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.

Justificativa

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
São aeroportos de grande importância e que
3.2.03 – Desenvolvimento Econômico do São
terão maior significado nas rotas do Nordeste para Francisco
Brasília. – Novaes Filho.
5.0 – Irrigação e drenagem
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Inclua-se:

Nº 50
Cr$

Irrigação Margens do Rio Coché; em
Montalvânia – Minas Gerais ................. 2.000.000
Sala das Comissões Attílio Vivacqua.
Nº 48
3.0.00 – Desenvolvimento, Econômico e
Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais.
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
5.0 – Irrigação e drenagem
Inclua-se:
Cr$
Estudo projeto construção de canal
ligando o Rio S. Francisco ao Rio
Japaratuba, em Sergipe, aproveitando
o leito do Riacho Salgado...................... 5.000.000
Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
Nº 49
6.0 – Saúde
Redija se assim o item 1):
1)

Cr$
Estudos, projetos e construção
dos sistemas de saneamento
urbano e elaboração dos planos
de urbanização das cidades de
Pedro
Leopoldo
Conselheiro
Lafalete Minas Novas, OIiveira
dos Brejinhos, Barra, Xique-Xique,
Floresta,
Juazeiro,
Cotegipe.
Paulo Afonso, Correntina, Barra
do Mendes, Curáçá; Piatã, Central
e Pão de Açúcar ............................ 40.000.000
Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.

6.0 – Saúde
Item 7).
Acrescente-se:
Aquisição e instalação da Estação de
Trata-mento
do
serviço
de
abastecimento, de água da cidade de
Penedo, a cargo do SESP (conclusão).

Cr$

2.500.000

Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Nº 51
6.0 – Saúde
Item 6).
Acrescente-se:
Abastecimento de água de Pôrto Real
de Colégio ............................................

Cr$
5.000.000

Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Nº 52
6.0 – Saúde
Item 2).
Inclua-se a cidade de Piassabuçu, Alagoas:
Sala, das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Nº 53
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
8.0 – Saúde
3) Estudos e obras de aproveitamento das
águas do S. Francisco, nos Municípios alagoanos
situados no polígono: das sêcas, em Alagoas.
Aumente-se para ...............................

Cr$
30.000.000
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Justificação
Já o SESP replizou estudos estando em
conclusão o projeto do abastecimento dágua nas
cidades alagoanas de Santana de Ipane ma,
Batalha,Major Isidoro, Olhos D'Agua das Flôres
Jacaré dos Homens e Belo Monte.
Trata-se de solução comum aos cinco núcleos
populacionais com o aproveitamento da água do Rio
São Francisco. As obras são de custo elevado e a
cifra de cinco milhões chega a ser ridícula. O
problema é vital às populações e à economia locais.
– Rui Palmeira.
Nº 54

Aumente-se a dotação para ...............

Cr$

Construção do sistema de saneamento
das cidades de Petrolina, Juazeiro e
Formosa, em convênio com as
Prefeituras Municipais............................ 6.000.000

Cr$
50.000.000

Item 2):
Aumente-se a dotação para................

Comissão do Vale do São Francisco.
6.0 – Saúde
6.1 – Serviço básico de saneamento e
urbanização
4) Redija-se:

Justificação

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
6.0 – Saúde.
6.1 – Item 1.
Pedro Leopoldo e respectivos Distritos, e
cidade de Luz, Minas Gerais.

25.000.00

Inclua-se:
Abastecimento de água de Capim
Branco, Luz e Bonfim, Minas Gerais.....

6.000.000

Sala das Comissões. – Attílio Vivacqua.
Nº 56
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco
Adendo "A".
5.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo Inclua-se um item para:

A emenda não altera o, quantitativo,
Cr$
que é de Cr$ 6.000.000 (seis milhões de Serviço de abastecimento de água na
cruzeiros). Formosa, pela sua benéfica mas cidade de Santa Luzia, Estado de
compressora vizinhança com Brasília, encontra-se Minas Gerais, em convênio com a
face a um sério dilema progredir, ou estacionar e Prefeitura Municipal............................ 15.000.000
morrer. Justo é a sua inclusão na verba de
que trata a presente emenda pois sem dúvida
Justificação
êste auxilio deve interessar sobremodo ao
Govêrno da União, pois contribui para a
Trata-se de um dos mais velhos e tradicionais
melhoria do padrão de vida das áreas Municípios do Estado de Minas Gerais, que vem se
circunvizinhas da futura Capital da República. – batendo há anos para solução dês. se importante
Taciano de Mello.
problema local.
A
Prefeitura
Municipal,
com
Nº 55
enorme
sacrifício
para
os
seus
par-
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cos recursos financeiros, já conseguiu mandar
elaborar
o
projeto
de
abastecimento
de
água à cidade, e necessita, agora, de
auxílio da União para poder concretizar essa velha
aspiração da comunidade local. – Benedicto
Vallculares.

Nº 59

Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Económico e social
6.0 – Saúde se lê
N 57
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo Onde se lê:
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
Onde se lê
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Item 4):
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
Cr$
6.0 – Saúde
Construção
do
sistema
de
6.1 – Serviços básicos de saneamento e saneamento das cidades de Petrolina
urbanismo Destaque-se:
e Juazeiro, em cooperação com o
SESP................................................... 10.000.000
Cr$
Conselheiro Lafaiete..........................
10.000.000
Aumente-se para vinte milhões de cruzeiros
(Cr$ 20.000.000).
Sala das Comissões. – Lima Guimarães.
Justificação
Nº 58
Trata se de serviço já iniciado e pelo
transtôrno que causa circulação de trânsito, na
Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. cidade, não pode ser lento. Há necessidade de
maiores recursos financeiros. – Novaes Filho.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico e Social.
Nº 80
6.1 – Serviços básicos de saneamento
Onde se lê:
3.0.00 – Comissão do Vale do São Francisco
Item 1):
3.2.00 – Dispositivos constitucionais
6.0 – Saúde
Cr$
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
Estudos e projetos aos sistemas de
urbanismo
saneamento urbano e elaboração dos
planos de urbanização das cidades
Justificação
etc., etc................................................. 40.000.000
Além das cidades Aquidaban, Amparo do S.
Acrescente se:
Petrolina, Ouricury, Salgueiro, Cabrobó, Santa Francisco, Curituba, Canhoba, Gararu, Malhada dos
Maria da Boa Vista, Belém do São Francisco, Bois, Neópolis, N. S. das Dores, N. S. da Glória,
Parapitinga, Poço Redondo e Porta da Folha, no
Tacaratu e Serra Talhada, em Pernambuco.
Estado de Sergipe, previstas na proposta orçamentária,
para estudos, projetos e execução de sistemas de
Justificação
abastecimento de água, inclua-se Muribéca.
Sala das Comissões. – Dlx-Huit Rosado.
Não há aumento de despesas. – Novaes Filho.
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Nº 61
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 – Saúde
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo
Acrescente-se ao item 1 que trata de estudos,
projetos e construção dos sistemas de saneamento
urbano e elaboração de planos de urbanização as
seguintes cidades de Sergipe: Parapitinga, Malhada
dos Bois, Muribeca e Japaratuba.
Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
Nº 62
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 – Saúde
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo
2) Estudos, projetos etc.
28) Sergipe.
Inclua-se:
Cr$
Estudos, projetos, construção e
instalação para o serviço de
abastecimento d'água em Canhoba,
Sergipe................................................. 10.000.000
Sala das Comissões. – Lourival Fontes.
Nº 63

cobina e Bonfim, e Cr$ 1.200.000,00
para o Hospital Regional de Delmiro,
em Alagoas, e assistência médico
sanitária das populações do Vale.......

Cr$

82.000.000

Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Nº 64
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 – Saúde
6.2 – Assistência Médico-natária
Inclua-se:
Construção de um pôsto médico para
ser mantido em convênio com a
Prefeitura de Muribeca, Sergipe...........

Cr$
2.000.000

Sala das Comissões. – Dix-Hilit Rosado.
N 85
Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento ,Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico e Social
6.2 – Assistência Médico-sanitária
Inclua-se:
Para conclusão da Maternidade anexa
ao Hosp. Regional Dom Malan, de
Petrolina................................................

Cr$

6.0 – Saúde
2.000.000
6.2 – Assistência Médico-Sanitária
Redija-se assim o item 1):
Justificação
1) Para custeio das unidades Hospitalares
mantidas pela Comissão do Vale do S. Francisco, em
Trata-se de um Hospital construído pela
convênio com o SESP ou diretamente sendo Cruzeiros C.V.S.F.
–
O
Govêrno
do
Estado
de
3.800.000 para os Hospitais Regionais de Caetité, Ja- Pernambuco iniciou a construção de uma Ma-
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ternidade de 20 leitos que está paralisada por falta
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do Vale
de recursos. Um fato curioso vem acontecendo no do São Francisco
Município quase todos os nas cimentos verificados
7.0 – Desenvolvimento cultural
em Maternidade estão se verificando no Hospital de
Inclua-se Educandário Caio Martins, em
Juazeiro – Bahia, e conseqüentemente todos os Matosinhos, Minas Gerais – Cr$ 2.000.000,00.
registros civis são baianos, criando um pesado
Sala das Comissões. – Attilio Vlvacqua.
constrangimento para os pernambucanos. – Novaes
Nº 69
Filho.
Nº 66
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 .– Saúde
6.2 – Assistência Médico-sanitária
26) Sergipe.
Inclua-se:
Cr$
Aquisição de duas ambulâncias,
destinadas a servir às cidades de
Pacatuba e Japoatã, (Sergipe) a cargo
da Prefeitura........................................... 2.000.000
Sala das Comissões. – Lourival Fontes.
Nº 67
1.0 – Desenvolvimento Cultural
Desdobre-se o item 13 em duas proposições
assim redigidas:
13) Ginásio Diocesano de Penedo,
Alagoas.................................................
13) Ginásio Hélio Lemos, de
Piaçabuçu – Alagoas............................
Total......................................................

Cr$
1.000.000
1.000.000
2.000.000

Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Nº 68
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e social
3.2.00 – Dispositivos constitucionais
7.0 – Desenvolvimento Cultural
Inclua-se:
Casa Provincial das Irmãs Dorotéias,
no Estado de Pernambuco para a
construção de colégios e escolas
gratuitas..............................................

Cr$

10.000.000

Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Nº 70
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
7.0 – Desenvolvimento Cultural
Onde se diz:
Ginásio Diocesano de Própria, em
Sergipe..................................................

Cr$
1.000.000

Diga-se:
Ginásio Diocesano de Própria, Sergipe

2.000.000

Sala das Comissões. – Dix-Hult Rosado.
Nº 71
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
7.0 – Desenvolvimento Cultural
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Acrescente-se:

Nº 74

Cr$
Pára construção de um Patronato
Agrícola em Propriá, Sergipe ................ 2.000.000
Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
Nº 72

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
8.0 – Desenv. da Produção
8.1 – Colonização
Escolas Caio Martins, inclusive Núcleos
Coloniais de Urucuia e Carinhanha aumente-se de
Cruzeiros 5.000.000 – para Cruzeiros 8.000.000.

Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Justificação
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico e Social
A obra utilíssima que as Escolas Caio Martins
7.0 – Desenvolvimento Cultural
vêm realizando no Vale do São Francisco é uma
Onde se lê:
esplêndida colaboração com a Comissão do Vale. Não
Item 6).
se pode falar em "desenvolvimento" sem falar ao
mesmo tempo, em Educação. Esta é a base
Cr$
indispensável para aquêle. Ressalte-se que as Escolas
Patronato Agrícola do S. Francisco, da
Diocese de Petrolina ............................ 4.000.000 Caio Martins já constituem um admirável conjunto de 7
estabelecimentos, incluindo mais de uma dezena de
Aumente-se para – Cruzeiros 6.000.000 (seis fazendas, espalhadas por todo vale do rio, em Minas
milhões de cruzeiros).
Gerais.
No entanto, as reduzidas verbas com que
Justificação
contam as Escolas Caio Martins têm retardado o seu
programa, sendo da máxima conveniência o
Trata-se da única obra de assis tência a aumento das mesmas. – Benedicto Valladares. –
menores que está sendo construída no Vale. Terá
Lima Guimarães.
capacidade para 200 crianças. Merece todo apoio
financeiro. – Novaes Filho.
Nº 75
Nº 73
3.0.00 –. Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.08 – Aproveitamento do Vale do São
Francisco
6.0 – Desenv. da Produção
8.1 – Colonização
Item 4).
Cr$
20.000.000
Aumente-se, para
Sala das Comissões: – Attílio Vivacqua.

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 –.Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento EConômico e Social
8.0 – Desenv. da Produção
Onde se lê:
Item 3).
Pôsto de Colonização da Diocese de
Petrolina................................................

Cr$
3.000.000

Aumente-se para – Cruzeiros 4.000.000.
(quatro milhões de cruzeiros).
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Justificação

Nº 78

O pôsto vem prestando valioso serviço de
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
assistência aos agricultores da zona. Precisa Adendo "A"
melhores dotações para cumprir o seu programa.
8.0 – Desenv. da Produção
Novaes Filho.
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e
Mineral
Nº 76
Inclua-se:
8.0 – Desenv. da Produção
8.2 – Fomento da Produção Vegetal etc.
Acrescente-se o item 7:
Cr$
7) Para aquisição e instalação de
duas usinas de beneficiamento de
arroz em Piassabuçu e Belo Monte,
em Alagoas...................................... 3.000.000
Sala das Comissões, – Freitas Cavalcanti.
Nº 77

9)

Para atender despesa de
qualquer
natureza
com
a
organização e desenvolvimento
de trabalhos de conservação do
solo e água, e subsídios de
prática de irrigação, drenagem e
recuperação dos solos na região
do Estado de Minas Gerais, sob
orientação da CVSF através de
contrato com a CAMIG para
prestação
de
serviços
e
fornecimento de produtos a
agricultores e pecuaristas............

Cr$

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
20.000.000
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento econômico do São
Justificação
Francisco
Discriminação conforme o Adendo "A":
Esta emenda é feita para dar cumprimento ao
8.2 – Fomento da Produção Vegetal etc.
Inclua-se:
Decreto nº 46.374, de 7-7-59, que dispõe sôbre as
Perfuração de poços artesianos nas seguintes medidas necessárias ao desenvolvimento econômico
localidades:
e social do Nordeste de Minas Gerais, incluído no
Polígono das Sêcas.
Cr$
Uma parte da área do Nordeste de
Santana,
Alagoinhas,
Panamar,
Minas, incluída no Poligno das Sêcas, pertence à
Missão e Mandinho..............................
3.000.000
Bacia do Rio São Francisco. A Comissão do
Vale do São Francisco desenvolve ali vasto
Açudes:
programa de reërguimento econômico e de melhoria
social. Esse programa, no entanto, pela
Morrinho, Batecarro, Juruá, Larga,
multiplicidade de problemas e porque terá de ser
Patos, Brejo do Arroz, Porteiras,
Cablocos e Tingui................................. 5.000.000 aténdida uma área interessando diretamente
Total...................................................... 8.000.000 cinco Estados da Federação, ressente-se de
certa dispersão de recursos, o que não permite
Sala das Comissões. Lima Teixeira.
assistir com maior intensidade a região minei-
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ra do Polígono das Sêcas. Com os recursos
propiciados pela dotação aqui especificada valorizarse-ão as grandes possibilidades que atualmente
significam muito pouco.– Benedicto Valladares. –
Lima Guimarães.
Nº 79

Onde se lê: Item 3).
Carteira de Revenda...........................
Aumente-se para:
Carteira de Revenda...........................

Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico e Social
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e
Mineral
Onde se lê:
Item 2).

Cr$
10.000.000

20.000.000

Justificação
A carteira de Revenda é sem dúvida um dos
organismos de maior significado da Comissão. Sem
recursos não terá possibilidade de assistir os
agricultores e pequenos industriais. É indispensável
a dotação solicitada. – Novaes Filho.
Nº 81

Cr$

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
8.0 – Desenv. da Produção
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e
Aumente se para quinze milhões de cruzeiros Mineral
(Cr$ 15.000.000), com a seguinte redação:
Inclua-se:
Perfuração de poços públicos, e construção
Cr$
de pequenas barragens na base de 50% de prêmio
com Prefeituras e particulares até um limite de Para organização de uma patrulha
mecanizada em convênio com os
trezentos mil cruzeiros por prêmio.
Municípios de Malhada dos Bois,
Muribeca e Japaratuba, em Sergipe..... 2.000.000
Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Perfuração de poços e construção de
pequenas barragens............................. 10.000.000

Nº 80
Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00
–
Desenvolvimento
Econômico
e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico e Social
8.2 – Fomento da Produção Vegetal Animal e
Mineral

Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.
Nº 82
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico e Social
8.0 – Desenv. da Produção
8.2 – Fomento da Produção
Vegetal, Animal e Mineral
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Inclua-se:
Cr$
Reflorestamento de trechos da margem
sergipana do Rio S. Francisco e
proteção do solo..................................... 2.000.000

nio entre a Escola de Sociologia e
Política de São Paulo e a Comissão do
Vale do S.Francisco..............................

Cr$
3.000.000

Sala das Comissões. – Freitas Cavalcanti.
Nº 85

Justificação

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
A devastação das nossas florestas tem sido
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
impiedosa no interior do Pais. É necessário que se
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
ampliem cada vez mais os trabalhos de
Francisco
reflorestamento e de proteção ao solo, razão por que
4.2 – Transporte Rodoviário Onde se diz:
julgamos justa a apresentação desta emenda.–
Jorge Magnard.
Cr$
1)

Nº 83
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
4.0 – Transporte e Comunicações
Ampliação e manutenção de Serviço de Rádio.
Destaque-se:
Construção de linha telegráfica de
Propriá para Malhada dos Bois, em
Sergipe.................................................

Cr$
1.000.000

Sala das Comissões. – Dix-Huit Rosado.

Pirapora – Veredas Leal – Patos,
com, ramais para Capelinha do
Chumbo, S. Gonçalo do Abaeté,
Canoeiros e São Domingos...........

2.000.000

Diga-se:
1)

Pirapora – Veredas – Leal –
Patos,
com
ramais
para
Capelinha do Chumbo, S.
Gonçalo do Abaeté, Canoeiros e
São Domingos..............................

10.000.000

Justificação

A estrada está construída, porém, muito mal
conservada.
Nº 84
Há necessidade premente da construção dos
ramais de Capelínha do Chumbo e São Domingos,
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
zonas populosas, de mata e de grande produção
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
agrícola. O estudo e o projeto para o de Capelinha do
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Chumbo estão concluídos há anos. – Afonso Arinos.
Francisco
7.0 – Desenvolvimento – Cultural
Nº 86
Acrescente-se:
Para publicação dos estudos e pesquisas,
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
inclusive do livro "O Homem no Vale do S.Francisco",
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
do Professor Donald Pierson, resultantes de convi6.0 – Saúde:
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6.1 – Serviços básicos de saneamento e mara nº 67, de 1959, que estima a Receita
urbanismo Inclua-se:
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
1) Estudos, projetos e construção dos sistemas de 1960 – Subanexo 4.17 – Ministério da Marinha.
de saneamento urbano e elaboração dos planos de
urbanização etc., inclua-se, sem destaque, a cidade de
Relator: Sr. Saulo Ramos.
Paracatu na dotação global. – Lima Guimarães.
O projeto de Orçamento para 1960, do
Subanexo 4.17 – Ministério da Marinha,
PARECER
Nº 791, DE 1959
fixa a despesa dêste em Cr$ 11.626.179.340;00,
sendo Cr$ 19.126.600,00 para o Tribunal
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Marítimo.
Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-B, de 1959, na
O total acima citado apresenta um
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
aumento
de Cr$ 1.465.694.400,00 em relação ao
a Despesa da Unido para o exercício financeiro de
Orçamento
em vigor, sendo Cr$ 1.462.080.000,00
1960 – Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura
nas dotações consignadas à Secretaria Geral de
Relator: Sr. Paulo Fernandes. (Publicado em Marinha e Cr$ 3.614.400,00 nas destinadas ao
Suplemento).
Tribunal Marítimo.
O quadro abaixo, onde comparamos o
PARECER
Orçamento do exercício corrente com o proposto
Nº 792, DE 1959
para 1960 – somados os recursos da Secretaria e do
Da
Comissão
de
Finanças,
sôbre Tribunal – nos esclarece sôbre as principais
o
Projeto
de
Lei
da
Câ- alterações.

Títulos

Orçamento
1959

Projeto
Orçamento p/1960

+ ou –

Cr$

Cr$

Cr$

Custeio ................................................................
Transferências .....................................................
Desenvolvimento Econômico e Social .................
Investimentos .......................................................

7.015.104.940
1.750.600.000
464.660.000
930.120.000

7.590.962.340
2.479.100.000
530.117.000
1.026.000.000

Total .....................................................................

10.160.484.940

11.626.179.340

O

quadro

aspectos, os seguintes:

revela,

entre

outros
na

Na Verba Custeio
a)
aumento
de
rubrica
pessoal

+
+
+
+

575.857.400
728.500.000
65.457.000
95.880.000

+ 1.465.694.000

Cr$
340.896.400
civil
(Cruzei-
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roa
1.382.029.200,
em
1959;
Cruzeiros
1.722.925.600, para 1960);
b) aumento de Cr$ 494.304.000 na rubrica
pessoal militar (Cruzeiros 3.156.196.000, em 1959;
Cruzeiros 3.650.500.000, para 1960);
c) redução de Cr$ 189.650.000 na rubrica
material permanente (Cr$ 1.948.306.000, em 1959;
(Cruzeiros 1.758.656.000, para 1960);
d) redução de Cr$ 52.945.000 na rubrica
material de consumo e de transformação (Cr$
188.445.000 em 1959; Cr$ 135.500.000, para 1960);
e) redução de Cr$ 1.368.000 na rubrica
serviços de terceiros (Cruzeiros 160.028.740,00, em
1959; Cruzeiros 158.660.740, para 1960);
f) redução de Cr$ 15.380.000 na rubrica
encargos diversos (Cruzeiros 180.100.000,00 em
1959; Cruzeiros 164.720.000, para 1960).
Na Verba Transferências
g) aumento de Cr$ 1.000.000 na rubrica.
auxílios e subvenções (Cruzeiros 4.800.000, em
1959; Cruzeiros 5.800.000, para 1960);
h) aumento de Cr$ 682.500.000 na rubrica
inativos Cruzeiros 1.570.000.000, em 1959;
Cruzeiros 2.252.500.000, para 1960);
i) aumento de Cr$ 45.000.000 na rubrica
pensionistas (Cruzeiros 85.000.000, em 1959; Cr$
130.000.000, para 1660);
Na Verba Investimentos
J) aumento de Cr$ 140.880.000 na rubrica
obras (Cr$ 662.120.000, em 1959; Cr$ 803.000.000,
para 1960);
k) redução de Cr$ 40.000.000 na rubrica
equipamentos e instalações (Cr$ 253.000.000, em
1959; Cr$ 213.000.000, para 1960) e, finalmente.
l) redução de Cr$ 5.000.000 na rubrica
desapropriações (Cruzeiros 15.000.000, em 1059;
Cr$ 10.000.000, para 1960).

Social

Na Verba Desenvolvimento Econômico e

No que tange à rubrica desenvolvimento
econômico e social a alteração foi a registrada no
quadro, isto é, aumento de Cr$ 85.457.000 sôbre 1959.
Fizemos êsse minucioso levantamento a fim
de demonstrar à Comissão que o aumento de
Cruzeiros 1.485.694.400 consignado no projeto de
Orçamento da Marinha de Guerra para 1960,
pequena relação tem com a discutida verba para os
reparos no Porta-Aviões Minas Gerais, uma vez que,
como vimos, o aumento na rubrica obras (onde se
insere a dotação de Cruzeiros 322.000.000 para a
referida belonave), é de apenas Cruzeiros
140.880.000, comparados os recursos nela inscritos
com os autorizados para 1660.
Os
aumentos
significativos
recairam,
sobretudo, em pessoal civil (Cr$ 340.898.400) ;
pessoal militar (mais 494.304.000; pessoal inativo
(mais 682.500.000) e, finalmente, pensionistas
(ainda despesa relativa a pessoal, pois, concernente
a sucessores de ativos ou inativos), onde o
acréscimo é de Cruzeiros 45.000.000.
Nas dotações destinadas à manutenção dos
serviços permanentes, o projeto, ao contrário, só
oferece reduções em relação ao autorizado para 1959.
No que tange a esse aspecto, estamos
convencidos de que a discussão, ocorrida na Câmara
dos Deputados em tôrno dos recursos necessários às
obras de reparos no Porta-Aviões "Minas Gerais",
sacrificou, até certa ponto, o cuidadoso exame do
orçamento da Marinha para a manutenção de seus
serviços permanentes, inclusive os relacionados com
obras e instalações, cujos recursos, para 1960, como
vimos, foram evidentemente reduzidos. A tendência, no
caso, é justamente a oposta do que se vem passando
nos demais subanexos.
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Quando os valores orçamentários perdem
substância, mercê do processo inflacionário e dos
aumentos sucessivos dos preços de materiais e
serviços, razão outra e nem suficiente encontramos
para as reduções apontadas.
A Marinha foi certamente levada a ceder ante
o impacto da referida discussão, sentindo-se
desamparada para propor a recomposição de seu
orçamento para 1960 em têrmos reais.
Apontando a citada conseqüência desejamos,
apenas, como Relator da matéria nesta Comissão,
assinalar, a título de conclusão, que nos sentimos à
vontade para acolher, como o fazemos, as
reivindicações dêsse tradicional setor das Fôrças
Armadas, tanto no que se refere ao complemento
dos recursos destinados ao Porta-Aviões "Minas
Gerais", como no que concerne às demais verbas
permanentes.
Êste é o nosso ponto de vista em face do
exame que fizemos em tôrno da composição do
orçamento em aprêço para 1960, comparando-o com
o autorizado para o exercÍcio em curso.
No caso, procuramos não nos deixar
influenciar pelas opiniões em choque. Encaramos o
problema orçamentário do subanexo em aprêço, em
seus aspectos, digamos, técnicos, estruturais. Em
meio a êsses, o item relativo à nova unidade de
guerra, é meramente incidental. Não poderia servir,
por isso mesmo, de motivo de entraves ao severo
exame das necessidades efetivas, normais e
permanentes da Marinha de Guerra.
Daí, pois, o apoio que demos às sugestões
do Sr. Ministro da Marinha no sentido de
recompor algumas das dotações fundamentais,
apresentando, como o fazemos, nesta, oportunidade,
as respectivas emendas. Por outro lado,
manifestamo-nos, também, favoràvelmente às
proposições consubstanciadas em emendas, pelos
Senhores Senadores.

Nestas condições, a Comissão de. Finanças é
de parecer favorável ao Orçamento do Subanexo
4.17 – Ministério da Marinha, às Emendas de ns. 1 a
6, de parecer contrário à de nº 7, apresentando as
Emendas de ns. 8 (CF) a 18 (CF).
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Saulo Ramos,
Relator. – Taciano de Mello. – Lima Guimarães. –
Ary Vianna. – Caiado de Castro. – Fausto Cabral. –
Menezes Pimentel. – Francisco Gallotti. – Daniel
Krieger. – Paulo Fernandes. – Fernandes Távora. –
Irineu Bornhausen. – Fernando Corrêa. – Mem de Sá
(vencido em parte).
EMENDAS
Nº 1
Secretaria Geral da Marinha.
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.10 – Serviço de Tarefa Secreto ou
Reservado
Aumente-se a dotação para – Cr$ 3.500.000.
Justificação
O aumento proposto nesta emenda permitirá
melhor eficiência para salvaguardar a costa marítima
brasileira das incursões de navios ou ações
litorâneas prejudiciais à Nação.
A manutenção e operação para o serviço de
patrulha costeira tendo verba própria – Consignação
1.6.00, Encargos Diversos, 1.6.19 – visa à cooperação
naval para defender e fiscalizar a pesca, auxiliar os
serviços de repressão ao contrabando e ao comércio
ilícito de tóxicos, manter um serviço permanente de
informações sôbre ocorrências no mar, socorro
marítimo diversas outras finalidades estatuídas em lei.
Entretanto, é necessário, para poder agir
dentro do tempo útil, o apoio informativo
reservado de organizações terrestres, comunica-
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ções rápidas destas e deslocamentos em diligências
ao longo do litoral brasileiro, sob orientação e
entrosamento com os serviços de caráter secreto e
reservado do Ministério da Marinha.
Lògicamente, é imprescindível o aumento
proposto para permitir êste apoio terrestre às operações
navais, de modo eficiente, com o encarecimento dos
meios utilizados, não podendo subsistir a verba proposta
igual à autorizada em 1958-1959. – Joaquim Parente.
Nº 2
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.03 – Subvenções Extraordinárias
Onde se lê:
Cr$
2) Instituto
Oceanográfico
da
Universidade de São Paulo............. 1.000.000
Leia-se:
2)

Instituto
Oceanográfico
da
Universidade de São Paulo para
aquisição de um navio de
pesquisas....................................
25.000,000
Justificação

alta valia para a economia nacional.
Embora pertencente à organização técnicocientífica do Estado de São Paulo, êste Instituto vem
prestando serviços a todo o País o que, de resto,
constitui objetivo dos órgãos que integram as
universidades.
Como é óbvio, a falta de um navio
equipado para os trabalhos de alto mar vem
dificultando de muito a sua missão legal. A obtenção
dêsse navio assegura em boa parte o êxito das
suas
iniciativas
e
trabalhos
que
visam,
evidentemente, à solução de inúmeros e
importantes problemas ligados à exploração
realmente econômica do mar, ao longo da costa
brasileira.
A referida embarcação será equipada com os
mais modernos aparelhos para os diversos tipos de
pesca e contará com laboratórios adequados para
pesquisas científicas.
Entretanto, a referida dotação de Cr$
15.000.000 (quinze milhões de cruzeiros), é
insuficiente para aquisição no estrangeiro de um
navio de pesquisas de tal natureza. Dizemos no
estrangeiro, porque após demorados estudos,
verificou-se a impossibilidade de mandar construí-lo
no Pais, ou mesmo adaptar uma embarcação aqui
adquirida.
Para os trabalhos que se tem em vista,
será necessário mandar construir um navio
cujo valor, com equipamento moderno e
especializado, será de aproximadamente Cr$
40.000.000 (quarenta milhões de cruzeiros) ou
sejam, US$ 400,00 (quatrocentos mil dólares). – Lino
de Mattos.

O Instituto Oceanográfico da Universidade de são
Paulo foi contemplado, no Orçamento da República,
para o exercício de 1959, anexo do Ministério da
Agricultura, com uma dotação de Cruzeiros 15.000.000
(quinze
milhões
de
cruzeiros)
destinada,
Nº 3
especificamente, à aquisição de um navio de pesquisas.
A inclusão de uma alínea com tal determinação
01 – Secretaria Geral da Marinha
na lei orçamentária significa, não resta dúvida, o
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
reconhecimento, tanto do Legislativo que a aprovou,
como do Chefe da Nação que a sancionou, de que o Social
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
Instituto, pelos trabalhos realizados e pelo renome que
granjeou dentro e fora do País, está em condições Financiamento
3.1.17 – Acordos
de levar a bom têrmo um empreendimento da mais
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Inclua-se:

Inclua-se:

Laboratório de Biologia Marinha de
São Sebastião......................................

Cr$
1.000.000

Justificação
A instalação do Laboratório de Biologia
Marinha de São Sebastião, representa a
concretização de uma idéia há muito acalentada por
alguns professôres interessados no desenvolvimento
cientifico e, particularmente, na ciência do mar.
Em duas ocasiões o Brasil foi chamado a
cooperar, no plano internacional, em estudos de
biologia marinha: uma vez organizando a Reunião de
Especialistas em Biologia Marinha e outra
participando da importante reunião de La Jolla, na
Califórnia.
A fim de completar a instalação do Laboratório
e dar-lhe maior amplitude, necessita do concurso
oficial do Govêrno Federal, atento a que se trata de
uma instituição de âmbito nacional, pois atenderá a
tôdas as Universidades do País, e que agora vê
alargado o seu campo de atividades, passando para
o plano internacional. – Lino de Mattos.

Cr$
Para as obras da Escola Artesanal da
Marinha – Pôrto Xavier – Cêrro Largo.. 5.000.000
Sala das Comissões. – Daniel Krieger
Nº 6
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Inclua-se:
Cr$
Construção da Escola de Aprendizes
Marinheiros de Sergipe, em Aracaju... 10.000.000
Justificação

Há anos passados, existiu uma Escola
de Aprendizes Marinheiros em Aracaju, a qual
prestava relevantes serviços à coletividade
sergipana, especialmente às classes menos
favorecidas. Foram sempre muito bem aproveitados
na Marinha de Guerra os marinheiros oriundos
Nº 4
da escola de Sergipe. Lamentavelmente, em
1932, foi fechado aquêle exemplar estabelecimento
4.0.00 – Investimentos
de ensino naval, com grande prejuízo para o
4.1.00 – Obras
Estado. Agora, o Ministério da Marinha está
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras restabelecendo
as
Escolas
de
Aprendizes
02) Alagoas.
Marinheiros, num gesto muito louvável. A reabertura
da Escola de Sergipe será um ato de justiça
Cr$
e de sabedoria, razão pela qual julgo acertada
Aumente-se para................................. 30.000.000 a
apresentação
desta
emenda.
–
Jorge
Maynard.
Sala das Comissões. – Rui Palmeira.
Nº 7
Nº 5
01 – Secretaria Geral da Marinha
01 – Secretaria Geral da Marinha
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1,00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras de obras
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Suprima-se a seguinte dotação:
C r$
5) Reparos nó Porta-Aviões "Minas
Gerais"........................................ 322.000.000
Justificação
Salvo os contemplados membros das classes
privilegiadas, alheios à miséria na qual deixam
mergulhados seus irmãos dêste País, nenhum
Senador ou Deputado, que mantenha contato direto
com o Povo, que ausculta constantemente as
opiniões dos lares brasileiros, pobres ou ricos,
letrados ou analfabetos, nenhum pode ignorar, que a
opinião pública condena os sacrifícios –
insuportáveis na atual conjuntura econômico-social
do Brasil – da criação de uma nova e onerosíssima
Aviação Embarcada – que poderá, mas não deverá,
flutuar
desagregadoramente,
entre
as
três
tradicionais armas de defesa do Brasil: Exército,
Marinha e Aeronáutica. Pelo seu custo final e custeio
elevadíssimo, em relação a estas três armas,
podaremos classificá-la como uma "Quarta Arma".
As polêmicas que já se verificam entre
Marinheiros e Aeronautas, com a simples
perspectiva do Porta-Aviões, são o prelúdio de
intermináveis atritos, que poderão enfraquecer as
Fôrças Armadas Nacionais, quando, com a presença
dêste pomo de discórdia, se cogitar das providências
complementares de todo o pessoal necessário e das
custosíssimas instalações e equipamentos de terra,
ar e mar; que implicam na criação efetiva da
pretendida "Aviação Embarcada".
Atualmente já não temos receita para atender,
devidamente, às solicitações das 3 Armas Clássicas,
no sentido de dar-lhes a desejada eficiência, e
apesar disto. é o Brasil, entre os países do Mundo, e
proporcionalmente à renda "per capita", um dos
muito sobrecarregados com despesas militares.

Assim a criação da "Aviação Embarcada" e a
sua expansão só poderão processar-se à custa
da subdivisão dos atuais e parcos recursos por
mais uma arma, e, portanto, em detrimento das
necessidades vigentes das três primeiras. Não nos
parece justo, e a ninguém de bom-senso, nem
mesmo ao mais incondicional armamentista, pode
ocorrer a idéia de inverter perigosamente mais
de 50 por cento da receita pública com as Forças
Armadas; se novos recursos não poderão ser obtidos
do contribuinte, sob pena de ultrapassarmos êsse
limite. é óbvio que a "Aviação Embarcada" irá
crescer à custa da estagnação do Exército, da
Aeronáutica, e também de setores vitais da atual
Marinha de Guerra – em benefício de uma
absorvente e nova Marinha, que podemos dizer, de
treinamento.
Acontece que o custo da aquisição,
remodelação e manutenção de um Porta-Aviões,
mesmo retirado da ativa, já é de estarrecer neste
Brasil de 1959, e muito mais estarrecedor
será nos anos seguintes, o impacto de verbas
astronômicas para a instalação, aparelhamento e
funcionamento efetivos da "Aviação Embarcada",
inclusive a aquisição e reforma já preconizada
de uma 2ª unidade encostada, também de
treinamento.
Insisto na função de Treinamento, única
atribuível ao navio, de sarquivado, na Inglaterra,
onde fôra pôsto de lado, como unidade inservível
para uma guerra futura, na previsão da qual, aquêle
País vem se munindo de todos os elementos de
defesa e ataque, compatíveis com os recursos em
homens e dinheiro que sua população pode custear.
Na atual contingência mundial, só um insensato
poderia admitir que a Inglaterra iria encostar uma
unidade naval, com serventia para a, hipótese de
guerra. Insisto portanto, na finalidade de
Treinamento como única discutível para a atual
cobertura constitucional que se pede ao Con-
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gresso, para completar a aquisição de um PortaAviões de treinamento, em desuso, na Inglaterra,
bem como para a conseqüente construção de
instalações,
montagem,
aparelhamentos
e
possivelmente ainda a aquisição de uma 2ª unidade
igualmente encostada.
Insisto uma vez mais. Tantos gastos, da ordem
de dezenas de bilhões de cruzeiros, com um ou
possivelmente dois porta-aviões inservíveis para
operações de guerra, bem como com instalações e
equipamentos de terra, mar e ar; – tudo isto, deve ter
um objetivo definido: – seriam inconcebíveis tantos
esforços e tão grandes gastos, apenas para treinar
equipes de homens, apenas para equipar unidades de
treinamento: logo tais homens só poderão destinar-se
à integração da "Arma Embarcada" do Brasil.
O objetivo visado, tudo indica, é êste: –
Recrutamento e adestramento de um grande
contingente de homens, misto de marinheiros e
aeronautas,
para
manobrarem
instalações,
aparelhamento, bem como equipararem a "Aviação
Embarcada" do Brasil, a ser dotada em futuro
próximo de moderníssimos porta-aviões de guerra.
Tais porta-aviões serão necessàriamente
atômicos, munidos de teleguiados e aviões a jato
com armamento atômico.
Ninguém ignora a extensão imensa das costas
Brasileiras; não é segrêdo, que muitos "porta-aviões"
seriam desejáveis, para constituírem como
eficiência, uma arma – a "Aviação Embarcada", ao
longo do setor Atlântico do Brasil.
Mas nesta altura, iríamos esbarrar com um
argumento Inamovível em desfavor da aquisição, já
não dizemos de várias unidades de "guerra", mas
apenas de uma.
O custo de apenas um porta-aviões moderno,
apto para a guerra, é hoje da ordem de quatrocentos
milhões de dólares americanos o sejam, ao
câmbio dos últimos dias, de cêrca de oitenta bilhões

de cruzeiros. Tal importância apenas para aquisição
de uma unidade de guerra, para uso do pessoal
eventualmente treinado numa ou em duas unidades
de treinamento, sem falar nem nas instalações, nem
nos equipamentos, nem nos navios e nem nos
armamentos adicionais, custaria mais do que tôdas
as dotações destinadas, no orçamento vigente, às 3
Armas – Exército, Marinha e Aeronáutica. Parecenos assim que o futuro da "Aviação Embarcada",
limitada a um só porta-aviões moderno e "de guerra"
iria acarretar o sacrifício de mais de 50% da atual
Receita pública da Nação.
E mesmo assim, um só navio maior, cercado
de outros menores, perdidos na imensidão de
nossas costas, pouco poderia significar, em têrmos
de defesa efetiva, para o País.
Uma análise, simples mas realista, de tão
transcendente assunto, leva qualquer homem do
Povo à conclusão insuperável de que mesmo êste
porta-aviões que estava encostado pela aguerrida
Inglaterra, e que é remanescente de uma arma que
na opinião de muitos países, entre os quais se inclui
a Rússia, está superada, irá dar uma tremenda
sangria nas finanças do Brasil, agravando sua
situação ecômico-social já muito difícil, sem oferecer
compensações palpáveis.
O enfraquecimento da nossa economia. com a
aquisição não de um porta-aviões de guerra, que é
totalmente inacessível ao País, mas de uma simples
unidade de treinamento, sem horizonte pela frente, é
de molde a obrigar a prática de cortes de verbas e
forçar economias excepcionais nas três Armas
tradicionais. Um País pobre, e cada vez mais
empobrecido, com iniciativas onerosíssimas como
esta, acaba mergulhando de vez no caos do
subdesenvolvimento,
sem
esperanças
de
recuperação.
Ao contrário de gastos com uma guerra mundial,
onde não temos vez, porque não temos armas e
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munições nem para um dia de combate global, em
que se computam até a bomba de hidrogênio, o que
nos parece mais razoável, seria destinarmos nossos
parcos recursos em homens e dinheiro, para uma
luta frontal à pobreza, contra a doença, a ignorância,
para vencermos o subdesenvolvimento e nos
tornarmos
econômicamente
válidos
para
fortalecermos e ampliarmos os nossos atuais meios
de defesa.
Quanto aos responsáveis pela aquisição, é
justo que procurem reconhecer o êrro tremendo em
que estão incorrendo e facultem uma solução radical
e definitiva para assunto, porque errar é humano e
perseverar no êrro é diabólico.
Devemos,
neste
episódio,
manter
a
serenidade, analisar os fatos, e não deixarmos que a
demagogia, o não senso, lance autoridades umas
contra as outras. Se alguns erraram por ação, muito
mais erraram por omissão.
O que sugerimos nesta oportunidade, com
esta emenda, é a supressão pura e simples
desta verba, deixando o assunto do porta-aviões
para ser objeto de uma lei especial que consigne a
sua situação de fato, com tôdas as despesas
passadas, presentes e futuras detalhadas, e dê ao
material um destino conveniente, para se fôr o caso,
recuperar-se, ao menos de uma parte, os gastos já
feitos, e que abra os créditos especiais necessários
para o País honrar os compromissos assumidos no
Exterior.
Tais compromissos obrigam o Brasil, mas não
foram assumidos com as devidas cautelas
constitucionais: são a conseqüência dos artifícios de
"fundos" que escapam ao contrôle do Congresso e
geram situações como a presente, em que
autoridades
responsáveis
por
parcelas
do
Poder Público, resolvem assumir até compromissos
que resultam na criação do equivalente a uma
nova arma, sem prévia audiência do Congresso,
e gerando dívidas internacionais, cuja incons-

titucionalidade e inconveniência, em face da atual
conjuntura econômico-social, estão se revelando
com meridiana clareza, neste episódio do fundo
naval, em que o mesmo está respondendo fora de
nossas fronteiras por bilhões, quando tem em caixa
apenas milhões, coagindo os demais órgãos do
Executivo e o Congresso, como coagidos estão, a
dar cobertura à aquisição de um porta-aviões, quer
queiram, quer não, em nome do prestigio externo do
Brasil. O Congresso nem sequer foi informado ou
consultado, antes da referida aquisição.
Julgo que o assunto poderá ser bem
encaminhado com o levantamento total dos
compromissos assumidos em função do porta-aviões
de treinamento, até o limite compatível com o Fundo
Naval, bem como as análises dos excedentes, para
serem objeto de lei que além dos dispositivos
convenientes, abra o crédito especial para a
liquidação das responsabilidades do País no Exterior.
Tais medidas, rejubilariam o povo, dono das
dezenas de bilhões em causa, reforçariam e
prestigiariam as três tradicionais Fôrças Armadas do
Brasil – Exército, Marinha e Aeronáutica.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1959. – Coimbra Bueno.
Nº 8 (CF)
Secretaria Geral da Marinha.
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.06 – Salário de Tarefeiros
Aumentar para.....................................

Cr$
60.000.000

A presente emenda tem por objetivo restabelecer
a dotação constante do Orçamento do Ministério
da Marinha para 1959. A proposta para o exercício
de 1960, reduzindo a dotação nesta subconsignação,
causará sérias perturbações na vida administrativa
da Marinha, por isso que obrigará êste Minis-
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tério a dispensar uma grande parte dos tarefeiros, já
insuficientes para o serviço normal, criando-se,
também, com os dispensados, problemas de ordem
social. – Gaspar Velloso.
Nº 9 (CF)

1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes
Aumentar para......................................

Cr$
5.000.000

Justificação

Secretaria Geral da Marinha.
Em 1959, o Orçamento da Marinha dispôs de
1.0.00 – Custeio
5
milhões
para a aquisição de material bibliográfico e
1.3.00 – Material de Consumo e de
de filmes, largamente usados nas diversas escolas
Transformação
mantidas em vários Estados da União. É
1.3.04 – Combustível e lubrificantes
Aumentar. de Cr$ 299.944.000 – para Cr$ incompreensível que para 1960 seja feita uma
330.000.000.
redução justamente em uma verba que se destina a
fornecer meios de ampliar os conhecimentos de
Justificação
brasileiros que servem na Marinha ou que por ela
passam, regressando, depois, à vida civil. – Gaspar
A verba autorizada para 1959 (320 milhões) foi
Velloso.
fixada antes do aumento dos preços dos
combustíveis e lubrificantes. A proposta para 1960
Nº 12 (CF)
prevê dotação menor do que a concedida em 1959 o
que certamente forçará a paralisação das unidades
Secretaria Geral da Marinha.
da Armada. – Gaspar Velloso.
1.0.00 – Custeio
Nº 10 (CF)
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.10 – Despesas Gerais com a Defesa
Secretaria Geral da Marinha.
Nacional
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de Consumo e de
Cr$
Transformação
7) Despesas de qualquer natureza e
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
providências com o funcionamento
e acessórios; roupa de cama, mesa e banho.
do
Escritório
Técnico
de
Aumentar de Cr$ 237.700.000 – para Cr$
Construção
Naval
em
São
Paulo,
260.000.000.
inclusive remuneração de técnicos
e
professôres,
nacionais
e
Justificação
estrangeiros.................................... 4.000.000
A presente emenda visa a restabelecer, com
pequeno aumento, a dotação existente em 1959 (250
Justificação
milhões) já insuficiente para as necessidades da
Marinha. A deficiência será agravada, em 1960, com
O orçamento vigente consigna a verba de 4
a inauguração da Escola de Aprendizes de Vitória. –
milhões
de cruzeiros para o funcionamento do
Gaspar Velloso.
Escritório Técnico de Construção Naval, o qual, no
corrente ano, dará ao País a primeira turma de
Nº 11 (CF)
engenheiros civis de construção naval. A proposta
para 1960 não previu qualquer dotação para essa
Secretaria Geral da Marinha.
atividade da Marinha. Torna-se, pois, necessário
1.0.00 – Custeio
1.4.00
–
Material
Permanente restabelecer a dotação de 4 milhões de cruzeiros, a fim
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de que o empreendimento não sofra solução de atender às despesas a cargo da Marinha, no
continuidade. – Gaspar Velloso.
decorrer do ano de 1960. – Gaspar Velloso.
Nº 13 (CF)

Nº 15 (CF)

Secretaria Geral da Marinha.
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.19 – Despenas Gerais com a Defesa
Nacional
Acrescentar:
Cr$

7) Despesas de qualquer natureza e
proveniência com a operação e
manutenção dos serviços de
"Auxílio
ao
Navegante",
da
Diretoria
de
Hidrografia
e
Navegação..................................... 40.000.000
Justificação

Secretaria Geral da Marinha.
2.6.00 – Transferências Diversas
2.6.05 – Diversos
Incluir:

3)

Cr$
Financiamento
da
Carteira
Hipotecária e Imobiliária da
Associação dos Suboficiais da
Armada, nos têrmos da Lei
número 3.473, de 1 de dezembro
de 1958........................................ 50.000.000
Justificação

A dotação ora proposta constou do orçamento
de 1959, e sua finalidade dispensa qualquer
A emenda decorre da Lei nº 3.473, de 1 de
consideração que seria supérflua face à importância dezembro de 1958, que "Autorizou o Poder
do assunto e à necessidade de melhorarmos as Executivo a financiar operações imobiliárias
condições de segurança da navegação mercante ao
realizadas pela Associação dos Suboficiais da
longo de nossa costa. – Gaspar Velloso.
Armada", cujo art. 2º dispõe:
"O financiamento autorizado nesta lei será
Nº 14 (CF)
atendido, a partir do exercício de 1959, mediante
Secretaria Geral da Marinha.
dotações próprias, que constarão do Orçamento da
2.0.00 – Transferências
União, durante cinco exercícios no Anexo do
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
Ministério da Marinha, até o máximo de Cr$
2.1.01 – Auxílios
250.000.000".
6) Fundação Osório (Decreto-lei nº 8.917, de
A Lei 3.473-58, foi sancionada depois de
26-1-46).
Aumentar de Cr$ 1.600.000 – para 3.624.938. publicado o Orçamento para o corrente ano,
motivando a não inclusão da cota correspondente a
Justificação
1959. Também a proposta orçamentária, para 1960
não trouxe a verba para a Carteira Hipotecária e
A Fundação Osório, subvencionada pelo Imobiliária, razão da apresentação desta alteração. A
Govêrno Federal através dos Ministérios da Marinha,
direção da Carteira já está em atividade,
Aeronáutica e Exército, educa, instrui alimenta, veste
e calça 335 internadas, órfãs e filhas de militares aguardando, apenas, a concessão do crédito para
das três corporações. O presente aumento é iniciar as operações com os seus associados. –
proposto segundo cálculos da própria Fundação para Gaspar Velloso.
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Nº 16 (CF)
Secretaria Geral da Marinha.
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
4.2.01 – Máquinas, Motores e Aparelhos
Aumentar de Cr$ 60.000.000 – para Cr$
90.000.000, dos quais Cr$ 30.000.000 destinados à
instalação de laboratórios no Instituto de Pesquisas
da Marinha.

rá maiores necessidades na subconsignação em
tela. – Gaspar Velloso.
Nº 18 (CF)

obras

Secretaria Geral da Marinha.
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

V – Reparos no porta-aviões "Minas
Gerais".
Aumentar de Cr$ 322.000.000 – para Cr$
As obras do Instituto de Pesquisas da Marinha,
650.000.000.
na Ilha do Governador, estiveram paralisadas durante o
corrente ano por falta de verbas já parcialmente
Justificação
atendidas pela Lei nº 3.601 de 29 de julho de 1959. A
presente emenda é apresentada para que o Instituto
O aumento proposto visa a permitir que
possa iniciar suas atividades no próximo ano, utilizando
um dos pavilhões em fase final de acabamento. – sejam saldados os compromissos assumidos pelo
Govêrno brasileiro, no exterior, com a obra de
Gaspar Velloso.
modernização do porta-aviões "Minas Gerais". –
Nº 17 (CF)
Gaspar Velloso.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Secretaria Geral da Marinha.
Expediente.
4.0.00 – Investimentos
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
4.2.00 – Equipamentos e Instalações
primeiro orador inscrito.
4.2.10 – Instalações e Equipamentos para
Não está presente.
Obras
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
2) Diversos.
Bueno, segundo orador inscrito. (Pausa).
Aumentar de Cr$ 50.000.000 – para Cr$
Não se encontra no recinto.
70.000.000.
Dou a palavra ao nobre Senador Gilberto
Marinho, terceiro orador inscrito.
Justificação
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
A presente emenda visa a restabelecer a
dotação concedida pelo Orçamento de 1959. posteriormente publicado.
Emendas do Sr. Gilberto Marinho, ao
Não se pode compreender qualquer redução
Orçamento
do Ministério da Educação e Cultura, que
nessa sub-consignação quando sabemos que os
se
publicam
por omissão no D.C.N. nº 187, de 24-11preços de uma maneira geral sofreram grandes
959
–
página
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aumentos e a Marinha está empenhada em
construir uma rêde de diques e oficinas no litoral
O
SR.
GILBERTO
MARINHO:
–
brasileiro. Acresce, ainda, que a Câmara dos
Deputados aumentou as dotações destinadas a Sr. Presidente, no avulso das emendas
prosseguimento de obras o que certamente acarreta- ao
Orçamento
do
Ministério
da
Justificação
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Educação, houve omissão das Emendas de minha
autoria, de ns. 721 a 726, cujas cópias envio à Mesa,
solicitando sua publicação no "Diário do Congresso"
e inclusão na Redação Final.
São as seguintes as emendas omitidas:

Inclua-se:
União Maria Auxiliadora do Distrito
Federal.............................................

Nº 721

09.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades.
Inclua-se:

Cr$
Faculdade Católica de Filosofia de
Pelotas................................................. 10.000.000
Nº 722
09.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades.
Inclua-se:

Casa do Estudante do Brasil.................
Colégio da Imaculada Conceição..........
Obra da Adoração Noturna – Matriz de
Sant'Anna..............................................
Total............................................

Cr$
1.000.000
2.500.000
5.000.000
8.500.000

Nº 725
09.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades.
Inclua-se:

Cr$
Associação Beneficente do Instituto
Brasileiro de Reeducação Motora............ 200.000

09.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades.

2.000.000

Nº 724

09.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras entidades.
Inclua-se:

Nº 723

Cr$

Cr$
Academia
de
Música
Lorenzo
Fernandez.............................................
500.000
Escolinha de Arte do Brasil...................
500.000
Centro de Cultura Econômica...............
200.000
Total...................................................... 1.200.000

Nº 726
09.04.02 – Divisão do Orçamento
2.0.00 – Transferências
2.1.00 – Auxílios e Subvenções
2.1.01 – Auxílios
7) Outras Entidades.
Inclua-se:
Escola Santa Madalena Sofia do Alto da Boa Vista........................................................................
Ginásio Maria José Imperial............................................................................................................

Cr$
200.000
1.000.000
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Centro de Estudos Econômicos.......................................................................................................
100.000
Escola Milka.....................................................................................................................................
500.000
Academia Brasileira de Medicina Militar...........................................................................................
100.000
Academia Brasileira de Ciências......................................................................................................
100.000
Academia Brasileira de Filosofia......................................................................................................
100.000
Academia Nacional de Medicina......................................................................................................
100.000
Ação Paroquial de Assistência da Matriz de S. Sebastião...............................................................
200.000
Ação Social Arquidiocesana (A.S.A.)...............................................................................................
200.000
Ação Social Dominicana do Leme....................................................................................................
200.000
Ação Social São Roque....................................................................................................................
200.000
Ação Social São Roque (Vila Valqueire)..........................................................................................
200.000
Aloisianum........................................................................................................................................
200.000
Amparo Teresa Cristina....................................................................................................................
200.000
A Pequena Cruzada de Santa Teresinha do Menino Jesus.............................................................
200.000
Asilo Bom Pastor..............................................................................................................................
200.000
Associação Aliança dos Cegos........................................................................................................
200.000
Associação Beneficente dos Funcionários da Justiça no Distrito Federal.......................................
200.000
Associação Brasileira de Assistência Social....................................................................................
200.000
Associação Brasileira de Escritores.................................................................................................
200.000
Associação Brasileira de Juristas Democratas................................................................................
200.000
Associação Cristã Feminina do Rio de Janeiro................................................................................
200.000
Associação do Pão dos Pobres de Santo Antônio da Freguesia de São Cristóvão........................
200.000
Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra............................................................
200.000
Associação dos Ex-Combatentes do Brasil......................................................................................
200.000
Associação dos Pais de Família.......................................................................................................
200.000
Associação São Vicente de Paulo, mantenedora do Dispensário e Ambulatório Medalha
Milagrosa..........................................................................................................................................
200.000
Associação União Geral dos Cegos.................................................................................................
200.000
Biblioteca Infantil "Carlos Alberto"....................................................................................................
200.000
Caixa do Estudante Pobre da Brasil.................................................................................................
200.000
Casa São João Batista da Lagoa.....................................................................................................
200.000
Casa do Padre Damião....................................................................................................................
200.000
Casa do Pobre de N. S. de Copacabana.........................................................................................
200.000
Casa dos Artistas............................................................................................................................. 1.000.000
Casa Luiza Marilac...........................................................................................................................
200.000
Casa N. S. da Paz para obras sociais – Ipanema............................................................................
200.000
Casa São Luiz da Velhice, em São Cristóvão..................................................................................
200.000
Casa São Luiz para a Velhice, Instituição Visconde Ferreira d'Almeida..........................................
200.000
Centro D. Vital..................................................................................................................................
200.000
Centro Pró-Melhoramento de Oswaldo Cruz...................................................................................
200.000
Centro Pró-Melhoramento de Ricardo de Albuquerque...................................................................
200.000
Casa dos Expostos...........................................................................................................................
200.000
Centro Social Feminino – Dominicanas – Rua Real Grandeza........................................................
200.000
Colégio Marcílio Dias........................................................................................................................
200.000
Colégio São Marcelo – Estrada da Gávea, 48.................................................................................
200.000
Colégio Stela Maris..........................................................................................................................
200.000
Cruzada pela Infância do Leme........................................................................................................
200.000
Devoção de N.S. da Piedade, da Igreja da Santa Cruz dos Militares..............................................
200.000
Dispensário da Medalha Milagrosa..................................................................................................
200.000
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Dispensário São José.......................................................................................................................
200.000
Escola N. S. da Penha de Franca....................................................................................................
200.000
Escola Pré-Vocacional da Paróquia N. S. das Graças, em Realengo.............................................
200.000
Escola Profissional D. Bosco............................................................................................................
200.000
Escritório Técnico de Assessoria Legislativa....................................................................................
200.000
Federação das Bandeirantes do Brasil.............................................................................................
200.000
Fundação Cardeal Leme..................................................................................................................
200.000
Fundação Darcy Vargas...................................................................................................................
200.000
Fundação Getúlio Vargas.................................................................................................................
200.000
Instituto Arruda Câmara – Santíssimo..............................................................................................
200.000
Lar de Teresa Cristina – Meyer........................................................................................................
200.000
Obra de Missão Social......................................................................................................................
200.000
Obra do Estudante Pobre do Colégio Militar....................................................................................
200.000
Obra Social "Casa Padre Damião"...................................................................................................
200.000
Obra Social São Geraldo Majella.....................................................................................................
200.000
Obra Social São João Bosco............................................................................................................
200.000
Obras de Assistência Social da "Ação Social de Vila Pompéla", de Ricardo de Albuquerque........
200.000
Obra de Assistência Social da "Ação Social São José" de Ricardo de Albuquerque......................
200.000
Obras Sociais da Associação dos Antigos Alunos dos Padres Jesuítas.........................................
200.000
Obras Sociais da Federação das Congregações Marianas do Rio de Janeiro................................
200.000
Obras Sociais da Igreja São Judas Tadeu.......................................................................................
200.000
Obras Sociais da Matriz de N. S. de Lourdes, em Vila Isabel..........................................................
200.000
Obras Sociais da Matriz de São Cosme e São Damião – Rua Leopoldo, 434................................
200.000
Obras Sociais da Paróquia de Santa Cruz.......................................................................................
200.000
Obras Sociais da Paróquia de Santa Margarida Maria....................................................................
200.000
Obras Sociais da Paróquia de Vila Valqueire...................................................................................
200.000
Obras Sociais do Instituto Pio XII – Rua Real Grandeza, 87...........................................................
200.000
Obras Sociais Nossa Senhora da Piedade – Paróquia Nossa Senhora da Piedade.......................
200.000
Ordem dos Missionários da Saleta...................................................................................................
200.000
Orfanato Luíza de Marillac................................................................................................................
200.000
Orfanato Padre Leonardo Carreada.................................................................................................
200.000
Orfanato São José............................................................................................................................
200.000
Organização das Voluntárias............................................................................................................
200.000
Paróquia de São Paulo Apóstolo, para obras sociais......................................................................
200.000
Patronato Operário da Gávea...........................................................................................................
200.000
Pequena Cruzada.............................................................................................................................
200.000
Pequena Obra de Nossa Senhora Auxiliadora.................................................................................
200.000
Pequeno Lar São José.....................................................................................................................
200.000
Pia Associação das Damas de Caridade da Matriz de Nossa Senhora do Loreto, em
Jacarepaguá.....................................................................................................................................
200.000
Pia Associação das Damas de Caridade da Matriz de Santo Antônio Maria Zacarias, em
Jacarepaguá.....................................................................................................................................
200.000
Recreio Pindorama...........................................................................................................................
200.000
Serviço de Obras Sociais (S.O.S.)...................................................................................................
200.000
Sociedade Propagadora das Belas Artes – Liceu de Artes e Ofícios.............................................. 1.000.000
Sociedade Providência dos Desamparados.....................................................................................
200.000
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União dos Cegos do Brasil...............................................................................................................
200.000
União Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil..................................................................
200.000
Colégio Maria Imaculada das Operárias de Jesus........................................................................... 1.000.000
Externato Geremario Dantas............................................................................................................ 1.000.000
Centro Juvenil São Carlos................................................................................................................
100.000
Escola Militar de Artes e Ofícios.......................................................................................................
200.000
Ginásio Maria José Imperial............................................................................................................. 1.000.000
Sociedade Missionária N. S. Consoladora – Obras Sociais da Paróquia de Mangueira.................
500.000
Associação dos Antigos Alunos dos Irmãos Lassalistas..................................................................
500.000
Hospital Santa Catarina de Alexandria.............................................................................................
500.000
Santuário N. S. do Rosário de Fátima..............................................................................................
500.000
Colégio Sacré Coeur de Marie.........................................................................................................
200.000
Solicito, ainda, Sr. Presidente, a seguinte
Sôbre a mesa, três requerimentos de dispensa
retificação à Redação Final da Emenda nº 603, na de publicação, que independem de apoiamento, e
qual foi omitido o 3º item, que é o seguinte:
vão ser lidos pelo Sr. Primeiro Secretário.
São lidos e sem debate aprovados os
Cr$
seguintes:
Instituto de Aperfeiçoamento Médico
da Pontifícia Universidade Católica do
REQUERIMENTO
Rio de Janeiro (para o Departamento
Nº 453, DE 1959
de Cirurgia Toráxica)............................ 10.000.000
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
O SR. PRESIDENTE: – As emendas dos Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
nobres Senadores Daniel Krieger e Fausto Cabral para a imediata discussão e votação da Redação
vão à Comissão de Redação. A de autoria do nobre Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
Senador Gilberto Marinho deve ser considerada em que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
duas partes. A primeira irá também à Comissão de o exercido financeiro de 1960, na parte referente à
Redação, e a outra parte fica retida na Mesa, para Superintendência do Plano de Valorização
estudo da matéria.
Econômica da Amazônia.
Continua a discussão do Orçamento do
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
Ministério da Educação e Cultura, constante do 1959. – Mathias Olympio.
Parecer nº 785. (Pausa).
Continua o Expediente.
REQUERIMENTO
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Nº 454, DE 1959
Vivacqua.
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
O Sr. Senador Attílio Vivacqua pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
Expediente.
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
Não há mais oradores inscritos.
o exercício financeiro de 1960.
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na parte referente ao Ministério da Educação e
O SR. DANIEL KRIEGER (*): – Sr. Presidente,
Cultura.
Senhores Senadores, na qualidade de Relator do
Sala das Sessões, em 23 de novembro de anexo, devo fazer uma retificação. Por equívoco,
1959. – Mathias Olympio.
consta "Auxílio à Embaixada da Escola Nacional de
Engenharia para a Europa, em excursão oficial",
REQUERIMENTO
quando deveria constar: "Auxílio à Embaixada da
Nº 455, DE 1959
Escola de Engenharia da Universidade da Bahia para a
Europa, em excursão oficial". (Muito bem).
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
O SR. FAUSTO CABRAL: – Senhor
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação Presidente, solicito a seguinte retificação à Redação
para a imediata discussão e votação da Redação Final da Emenda nº 1.355, de minha autoria, que na
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, publicação do avulso do Ministério da Educação teve
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para omitido o item 2, que é o seguinte:
o exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Ministério da Saúde.
Cr$
Sala das Sessões, em 23 de novembro de Para organização e publicação de
1959. – Mathias Olympio.
obras, em colaboração com a Biblioteca
O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao do Exército..............................................
800.000
voto do Plenário, passa-se à discussão e votação
das Redações Finais.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr.
Em discussão a Redação Final constante do Presidente, no Avulso das emendas ao Orçamento
Parecer nº 787, referente ao subanexo orçamentário do Ministério da Educação, houve omissão das
da Superintendência do Plano de Valorização Emendas de minha autoria, de ns. 721 a 726, cujas
cópias envio à Mesa, solicitando sua publicação no
Econômica da Amazônia.
Se nenhum dos Senhores Senadores "Diário do Congresso" e inclusão na Redação Final.
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
Solicito, ainda, Sr. Presidente, a seguinte
retificação à Redação Final da Emenda nº 603, na
(Pausa).
Está encerrada.
qual foi omitido o 3º item, que é o seguinte:
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
Cr$
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Instituto de Aperfeiçoamento Médico da
Está aprovada.
Pontifícia Universidade Católica do Rio
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
de Janeiro (para o Departamento de
Designo para acompanhar naquela Casa o Cirurgia Toráxica)................................... 1.000.000
estudo das Emendas do Senado, o Sr. Senador DixHuit Rosado.
O SR. PRESIDENTE: – As emendas dos nobres
Em discussão a Redação Final das emendas Senadores Daniel Krieger e Fausto Cabral vão à Codo Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959 – Orçamento – Ministério da Educação e __________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
Cultura.
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missão de Redação. A de autoria do nobre Senador
Gilberto Marinho deve ser considerada em duas
partes. A primeira irá também à Comissão de
Redação, e a outra parte fica retida na Mesa, para
estudo da matéria.
Continua a discussão do Orçamento do
Ministério da Educação e Cultura, constante do
Parecer nº 785. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a Redação
Final, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Para acompanhar na Câmara o estudo das
emendas do Senado, designo o nobre Senador
Daniel Krieger.
Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
67, de 1959 – Orçamento – Ministério da Saúde.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
O SR. FAUSTO CABRAL: – Solicito seja
retificada a redação da Emenda Final de minha
autoria, do Ministério da Saúde nº 617, que
discrimina dotação global, sem aumento de despesa,
e cuja publicação omitiu os itens 2 a 19 conforme
cópia que encaminho à Mesa.
EMENDA Nº 617
Departamento Nacional de Saúde.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de
Financiamento
3.1.01 – Saúde e Higiene
Para obras, equipamentos etc.
06) Ceará

É a seguinte a emenda:
Discrimine-se assim:
1) Hospital e Maternidade Professor
Mário Pinotti, de Campos Sales....
2) Santa Casa de Misericórdia de
Fortaleza.......................................
3) Santa Casa de Misericórdia de
Sobral............................................
4) Santa Casa de Misericórdia de
Limoeiro do Norte..........................
5) Hospital São Francisco de Assis –
Crato.............................................
6) Casa de Caridade do Crato..........
7) Hospital Santo Antônio dos
Pobres – Iguatu.............................
8) Hospital Regional da Zona de
Uruburetama (Associação de
Proteção
à
Saúde
e
à
Maternidade e à Infância da Zona
de Uruburetama) – Itapipoca........
9) Hospital Regional de Ibiapaba
(Hosp. e Maternidade Tibúrcio de
Paula) União Beneficente e Hosp.
São Benedito.................................
10) Instituto Pasteur de Fortaleza.......
11) Hosp. Cura d'Ars, mantido pela
Previdência Sacerdotal, Fortaleza
12) Hospital S. Lucas – Joazeiro do
Norte.............................................
13) Hosp. Maternidade de Quixadá
(mantido
pela
Associação
Quixadaense de Proteção e
Assistência à Maternidade e à
Infância..........................................
14) Hosp. Maternidade de Camocim...

Cr$
500.000
2.000.000
500.000
500.000
1.000.000
500.000
500.000

800.000

1.000.000
500.000
1.000.000
500.000

1.000.000
500.000
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15) Hospital São Lucas – de Cratéus.
400.000
16) Hospital Santa Isabel – de
Senador Pompeu..........................
400.000
17) Maternidade de S. Lucas – de
Morada Nova................................
500.000
18) Associação de Proteção à Saúde;
à Maternidade e à Infância de
Caucaia.........................................
500.000
19) Associação de Proteção à Saúde
e à Maternidade de Redenção......
500.000
Total.............................................. 13.100.000
Sala das Comissões. – Fausto Cabral.
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor
Presidente, na Redação Final, cuja discussão
acaba de ser anunciada, das emendas do Senado
ao Orçamento do Ministério da Saúde, deixou de
ser publicada emenda de minha autoria, nos
seguintes têrmos:
EMENDA Nº 884-A
Divisão do Orçamento.
3.0.00 – Desenvolvimento

Econômico

e

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Designo para acompanhar, naquela Casa, o
estudo das Emendas do Senado, o Sr. Senador
Fausto Cabral.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 10, de 1959, (nº 5.025, de 1955, e 13A, de 1959, na Câmara dos Deputados), que aprova
a Convenção para o Fomento das Relações
Culturais
Interamericanas,
assinada
na
X
Conferência Interamericana, realizada em Caracas,
em março de 1954, tendo Pareceres Favoráveis (sob
na. 762 a 765, de 1959), das Comissões de
Constituição e Justiça, Educação e Cultura,
Relações Exteriores e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
3.1.00 – Serviços em Regime Especial
usar
da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
3.1.06 – Estudos e Obras
Está encerrada.
Item 5) Bahia.
Em votação.
Inclua-se:
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Esplanada e Entre-Rios.
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Sala das Comissões. – Novaes Filho.
Está aprovado.
Dando conhecimento a V. Exa. do
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
ocorrido, solicito as providências necessárias a Comissão de Redação:
fim de ser feita, na Redação Final, a devida
retificação.
Nº 10, de 1959
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa vai
examinar o assunto, para as providências
(Nº 13-A, de 1959 (5.025-55), na Câmara dos
cabíveis.
Deputados)
Em, discussão a Redação Final constante do
Parecer nº 786, referente ao subanexo orçamentário
Aprova
a
Convenção
para
do Ministério da Saúde.
o
Fomento
das
Relações
CultuSocial
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rais Internacionais, assinada na X Conferência cultura. Os bolsistas serão escolhidos conforme o
Interamericana, realizada em Caracas, em março de processo estabelecido no artigo 4 da Convenção.
Não obstante o disposto neste artigo, cada govêrno
1954.
poderá conceder maior número de bôlsas de
O Congresso Nacional decreta:
estudos, se assim se tiver estabelecido em outros
Art. 1º É aprovada a Convenção para o acordos internacionais ou de outra forma.
Fomento das Relações Culturais Interamericanas,
assinada pelo Brasil na X Conferência Interamericana,
Artigo 2
realizada em Caracas, em março de 1954.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Cada bôlsa outorgada pelo órgão competente
contrário.
dará direito à matrícula no estabelecimento de
ensino superior designado pelo país que a conceder
CONVENÇÃO PARA O FOMENTO DAS bem como a livros de estudo, material de trabalho e
RELAÇÕES CULTURAIS INTERAMERICANAS.
à mensalidade para cobrir as despesas de
alojamento, manutenção e outros gastos adicionais
Os governos representados na Décima indispensáveis. As despesas de ida ao lugar da
Conferência Interamericana,
instituição designada e as de volta ao país de
Considerando:
origem, bem como as eventuais, durante a viagem,
Que um maior conhecimento e entendimento serão custeadas pelo beneficiado ou pelo govêrno
dos povos e instituições dos países membros da que o designar.
Organização dos Estados Americanos contribuirão a
fim de atingir os propósitos para que foi convocada a
Artigo 3
Conferência; e
Que são meios apropriados para lograr tal fim
Cada govêrno notificará os demais governos
o intercâmbio de professôres, mestres e estudantes, sôbre os diferentes assuntos de estudo em que
entre os países americanos, e o estímulo de relações pretende conceder as bôlsas, no mínimo um mês
mais estreitas entre os organismos não oficiais que antes do prazo indicado no artigo seguinte para a
contribuem para formar a opinião pública.
remessa das listas de candidatos.
Resolvem:
Rever o texto e fortalecer o espírito da
Artigo 4
Convenção para o Fomento das Relações Culturais
Interamericanas, assinada em Buenos Aires em
As bôlsas a que se refere o artigo 1 serão
1936, e, para êsse fim, convém nos seguintes concedidas depois de trocarem os governos
artigos:
interessados as listas do seguinte modo:
Cada govêrno enviará aos demais, no
Artigo 1
mínimo seis meses antes do início do ano letivo do
país que recebe o bolsista, salvo acôrdo em
Cada govêrno concederá, anualmente, dentro contrário pelos governos interessados uma lista
de suas possibilidades, uma ou mais bôlsas de das pessoas de que trata o artigo l juntamente com
estudos para o ano letivo seguinte, a cada um dos as informações respectivas, julgadas necessárias
outros Estados Membros, as quais poderão ser pelo país concedente. A lista deverá conter
outorgadas a possuidores de diploma universitário, um número suficiente de nomes que permita
ou a professôres ou pessoas de equivalente grau de o país concedente fazer a seleção dos candi-
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datos. Êste último comunicará ao govêrno
solicitante, no mínimo 3 meses antes do início do
ano letivo, a concessão das bôlsas e os nomes dos
beneficiados.
Os candidatos não poderão figurar nas listas
mais de duas vêzes. As bôlsas serão outorgadas por
um ano; poderão, no entanto, ser prorrogadas por
dois anos e em casos excepcionais por três. Nenhum
govêrno será obrigado a tomar em consideração a
lista enviada por outro govêrno, se a mesma não lhe
fôr apresentada dentro do prazo indicado.

recebida no exterior e a que percebia no país de
origem. Entretanto, em casos especiais, os governos
interessados poderão fazer outros ajustes.

Artigo 5

Artigo 8

Artigo 7
As Altas Partes Contratantes fomentarão de
outras formas, entre seus países, especialmente
durante os períodos de férias, o intercâmbio de
índole cultural, de professôres, artistas, estudantes e
outros profissionais.

Se, por qualquer motivo, fôr necessário
Cada govêrno designará ou criará um órgão
repatriar um bolsista, o govêrno concedente adequado ou nomeará um funcionário especial com
poderá fazê-lo por conta do govêrno, que solicitou a responsabilidade de cumprir as obrigações
a bôlsa.
assumidas em virtude desta Convenção.
Artigo 6

Artigo 9

Cada uma das Altas Partes Contratantes
interessadas em obter a colaboração de professôres
ou especialistas estrangeiros e que não tenha
escolhido um nome, poderá fazê-lo por intermédio da
União Pan-Americana que encaminhará o pedido a
todos os países e enviará, no prazo de três meses, a
resposta ao govêrno interessado, devendo êste
proceder à escolha entre os candidatos.
Os professôres ou especialistas escolhidos
dedicar-se-ão aos trabalhos para os quais sejam
epecìficamente contratados.
O govêrno que envia os professôres ou
especialistas pagará as despesas da instituição a
que se destinem e de regresso ao país de
origem.
Cada govêrno tomará as medidas necessárias
para que os professôres ou especialistas recebam
remuneração correspondente aos trabalhos que lhes
forem atribuídos. O govêrno do país de procedência
do professor ou especialistas compensa-lo-á de
qualquer diferença desfavorável entre a remuneração

Cópias autênticas dos regulamentos que as
Altas Partes Contratantes aprovarem para facilitar a
execução desta Convenção serão remetidas às
demais e à União Pan-Americana.
Artigo 10
Cada uma das Altas Partes Contratantes enviará
anualmente à União Pan-Americana um relatório, no
qual figurarão os nomes das pessoas a que os
governos tenham concedido bôlsas, de conformidade
com o estabelecido nesta Convenção. Do relatório
constarão a nacionalidade do bolsista, o valor da bôlsa
e o tipo da assistência que tenha recebido.
Incluir-se-ão, também, nesse relatório, os dados
relativos às pessoas procedentes de outros Estados
americanos, que realizarem estudos universitários ou
equivalentes, de acôrdo com outros programas de
intercâmbio de pessoas ou por própria conta.
Os relatórios compreenderão, ainda, os dados
relativos a professôres e especialistas.
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A União Pan-Americana compilará, segundo mas poderá ser denunciada por qualquer dos
êste artigo, os dados recebidos, para informação às Estados signatários mediante aviso prévio de um
Altas Partes Contratantes.
ano, decorrido o qual cessarão seus efeitos para
o denunciante, ficando em vigor para os demais.
Artigo 11
A denúncia será comunicada à União PanAmericana, que informará os outros Estados
As Altas Partes Contratantes declaram que signatários.
esta Convenção se inspira no mais alto espírito de
Em fé do que, os Plenipotenciários abaixo
cooperação, condicionando-se a reciprocidade às mencionados, depois de haverem exibido seus
possibilidades de cada país.
plenos poderes, que foram achados em boa e devida
forma, assinaram a presente Convenção em nome
dos respectivos governos, na cidade de Caracas, no
dia vinte e oito de março de mil novecentos e
A presente Convenção não atinge os cinqüenta e quatro.
compromissos da mesma natureza contraídos
anteriormente pelas Altas Partes Contratantes, nem
exclui a possibilidade de se celebrarem acordos
Segunda discussão do Projeto de Lei do
posteriores.
Senado nº 16, de 1959, de autoria do Sr. Senador
Saulo Ramos, que retifica, sem ônus, a Lei nº
Artigo 13
3.487, de 10 de dezembro de 1958, que estima a
Receita e fixa e Despesa da União para o
Esta Convenção fica aberta à assinatura dos exercício financeiro de 1959 (aprovado em
Estados Membros da Organização dos Estados primeira discussão em 18 do mês em curso), tendo
Americanos e será ratificada pelos Estados Pareceres Favoráveis, sob ns. 712 e 713, de 1959,
signatários de conformidade com as respectivas das Comissões: de Constituição e Justiça e de
normas constitucionais.
Finanças.
Artigo 12

Artigo 14

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
O instrumento original, cujos textos em emenda que vai ser lida.
português, espanhol, francês e inglês, são
É lida e apoiada a seguinte:
igualmente autênticos, será depositado na União
Pan-Americana, que enviará cópias autênticas aos
EMENDA Nº 1
governos, para sua ratificação.
Os instrumentos de ratificação serão
depositados na União Pan-Americana, que notificará
Acrescente-se, onde convier:
os governos signatários sôbre o respectivo depósito.
"Art. – Na Lei nº 3.327-A, de 3 de dezembro
de 1957, Anexo 4.17 – Ministério da Justiça e
Artigo 15
Negócios do Interior; Repartição 07.04.02 –
A presente Convenção entrará em vigor entre os Divisão do Orçamento (Encargos Gerais); Verba
Estados que a ratifiquem na ordem em que 1.0.00 – Custeio; Consignação 1.6.00 –
depositarem os respectivos instrumentos de ratificação. Encargos Diversos; Subconsignação 1.6.17 –
Serviços de Assistência Social; Alínea 1)
Despesas de qualquer natureza com assistência
Artigo 16
a
menores
desamparados,
conforme
A
presente
Convenção
ficará discriminação Adendo "A"; 25 – S. Paulo; é feita a
em
vigor
por
tempo
indeterminado, seguinte retificação:
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Onde se lê:
Cr$
Sociedade São Vicente de Paulo, para
construção do Educandário São Vicente
de Paulo – Pirajuí................................... 1.000.000
Leia-se:
Sociedade São Vicente de Paulo, para
construção do Educandário São Vicente
de Paulo – Piraju.................................... 1.000.000
Justificação
A sede da entidade beneficiada pela dotação
por mim consignada é Piraju; por êrro, engano ou
lapso, na publicação consta Pirajuí.
A presente emenda objetiva apenas realizar
essa correção.
Sala das Sessões, em 23 de novembro de
1959. – Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e a emenda. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
O projeto volta às comissões.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despe-

sa da União para o exercício financeiro de 1960,
na parte relativa ao Ministério da Agricultura,
Anexo nº 4 – Subanexo 4.12, tendo Parecer nº
791, de 1959, da Comissão de Finanças,
favorável ao subanexo e às Emendas ns. 1 a
1.348.
2 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Resolução nº 26, de 1959, que
concede aposentadoria a Luiza Berg Cabral,
Taquígrafa Revisora do Quadro da Secretaria do
Senado
Federal
(redação
oferecida
pela
Comissão Diretora em seu Parecer nº 714, de
1959).
3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 1959, (nº 1.967, de 1956, na
Câmara dos Deputados) que concede auxílio de
Cr$ 15.000.000,00 ao Instituto Superior de
Educação Rural, tendo Pareceres Favoráveis, sob
ns. 747 a 749, de 1959, das Comissões: de
Constituição e Justiça; de Educação e Cultura e de
Finanças.
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 1959, (nº 3.101, de 1957,
na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Poder Executivo a abrir pelo Ministério da
Educação
e
Cultura,
créditos
especiais
destinadas à Escola de Enfermagem "Venceslau
Brás", de Itajubá, à Faculdade de Serviço Social
de Juiz de Fora e à Escola de Enfermagem
Hermantina Beraldo, de Juiz de Fora, tendo
Parecer Favorável sob nº 710, de 1959, da
Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 22 horas e 10
minutos.

178ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA,EM 24 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olímpio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

acham-se

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá
Guido Mondin. – (56).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 56 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo
de 2º, procede à leitura da Ata da sessão
anterior que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Ns. 2.107 e 2.108, da Câmara dos
Deputados,
encaminhando
autógrafos
dos
seguintes
projetos
de
lei
da
Câmara:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 168, DE 1959

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
(Nº 2.730-B, de 1957 na Câmara dos Deputados)
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
– Nº 3.451, do Sr. Prefeito do Distrito Federal,
Modifica o art. 1º da Lei nº 2.839, de 2 de
acusando e agradecendo o recebimento do Ofício
agôsto de 1956.
número 723, comunicando haver sido aprovado o
O Congresso Nacional decreta:
veto oposto ao Projeto de Lei nº 570-A, de 1957, da
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 2.839, de 2 de Câmara dos Vereadores, que dá nova denominação
agôsto, de 1956, passa a vigorar com a seguinte a diversas ruas e logradouros do Distrito Federal.
redação:
Ciente.
"Art. 1º Os órgãos de pessoal dos ministérios e
das entidades autárquicas e paraestatais cancelarão
Aviso
ex-officio as penalidades de repreensão e suspensão,
esta última desde que não excedente de 30 (trinta)
Nº 444, do Senhor Ministro da Viação e Obras
dias, aplicadas aos seus servidores, abonando-lhes, Públicas, encaminhando parte das informações
também, as faltas não justificadas, inclusive licenças solicitadas pelo Requerimento n. 184 de 1858, do
não consideradas de efetivo exercício, limitadas ao Senhor Senador Lino de Mattos, como segue:
mesmo número de 30 (trinta) dias".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Aviso
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nº 444-GM
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Serviço Público Civil e de Finanças.
Em 21 de novembro de 1959.
Senhor Primeiro Secretário:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Pelo aviso nº 404-GM, de 27 de outubro
Nº 169, DE 1959
último, tive oportunidade de encaminhar a V. Exa.
novas informações, em atenção ao Requerimento nº
(Nº 3.228-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 184-58 do Senhor Senador Lino de Matos.
2. De posse agora de novos elementos,
Concede pensão mensal de Cr$ 3.000,00 a apresso-me em transmitir a Vossa Excelência os
Vinda Joana Nery, viúva do ex-servidor público relativos ao Distrito do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem no Estado do Pará.
Adalto Domingos Nery.
3. Nestas condições, para que seja
O Congresso Nacional decreta:
integralmente atendido o Requerimento nº 184-58,
Art. 1º É concedida a Vinda Joana Nery, viúva só resta a êste Ministério enviar as informações
do ex-servidor público Adalto Domingos Nery, a concernentes ao Distrito do D.N.E.R. em Mato
pensão mensal de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros). Grosso, o que farei brevemente.
Parágrafo único. A despesa com a pensão
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta
da Fazenda destinada aos pensionistas da União.
consideração. – Ernani do Amaral Peixoto.
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Relação de Empregados Admitidos no 2º D.R.F. de 18-2-58 a 19-5-58, de Acôrdo com a Circular SP/82/58

Nome – Sexo

Cargo ou
função

Salário

Data da
Admissão

Cr$
Armando Matos Pereira – masculino ......................
Apolônio Jacques da Silva – masculino ..................
Cícero Rosa Cordeiro – masculino .........................
Edvar Dandas – masculino .....................................
Epitácio Corrêa de Lima – masculino ......................
Francisco Ferreira dos Santos – masculino ............
Francisco Bentes Maciel – masculino .....................
Francisco Amorim da Cruz – masculino ..................
Francisco Pessoa de Araújo – masculino ...............
Ivo de Sena Freitas – masculino .............................
José Lopes Cordeiro – masculino ...........................
Jonatas Lopes Cardoso – masculino ......................
João Pereira Lima – masculino ...............................
José Caetano de Oliveira – masculino ....................
João Braz de Oliveira – masculino ..........................
José Paulino Batista – masculino ............................
Manoel Felipe do nascimento – masculino .............
Rui Barbosa Monteiro – masculino .........................
Sebastião Francisco da Silva – masculino ..............
Tarcílio Borges Guerreiro – masculino ....................
Virgílio Corrêa Lima – masculino ............................
Diógenes dos Santos Raiol – masculino .................

Aux. da Adm.
Trabalhador
Trabalhador
Mecânico
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Trabalhador
Mecânico
Trabalhador
Trabalhador
Op. de Maq.

4.000,00
2.300,00
2.300,00
5.000,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2 300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
5.500,00

2-5-58
18-5-58
7-4-58
5-5-58
7-4-58
1-4-58
1-4-58
1-4-58
2-4-58
7-4-58
7-4-58
7-4-58
7-4-58
7-4-58
1-4-58
1-4-58
12-4-58
7-4-58
18-5-58
10-5-58
18-5-58
18-5-58
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Cargo ou
Função

Nome – Sexo

Salário

Data da
Admissão

Cr$
Herculano Ferreira da Silva – masculino ...................
Severo de Lima Rodrigues – masculino ....................
Arimatéia Irineu de Souza – masculino .....................
Almiro Gomes de Souza – masculino .......................
Anízio Moraes da Silva – masculino .........................
Betty Santos Araújo Vieira – feminino .......................
Dirceu Raimundo da Rocha P. Marques – masculino
Antônio José da Silva – masculino ............................
Mário Amaral de Oliveira – masculino .......................
Maria de Belém Reis Braga – feminino .....................
Rosinete Alencar de Souza – feminino .....................
Walter Alfredo Pinheiro – masculino .........................
Wenceslau Tavares Bezerra – masculino .................
Wilson Monteiro de Figueiredo – masculino ..............
Max Luiz Carvalho de Oliveira – masculino .............

Op. de Maq.
Trabalhador
Ajud. Mec.
Mecânico
Motorista
Escrevente
Desenhista
Trabalhador
Servente
Escrevente
Escrevente
Escrevente
Vigia
Escrevente
Escrevente

6.000,00
2.300,00
3.000,00
5.500,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.300,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

18-5-58
7-4-58
13-5-58
17-5-58
15-5-58
18-5-58
18-5-58
3-4-58
18-5-58
18-5-58
18-5-58
18-4-58
7-4-58
17-5-58
1-4-58

Dê-se conhecimento ao requerente.
Telegramas
Do Sr. Ministro da Tchecoslováquia e do
Presidente da Convenção Geral das Assembléias de
Deus do Brasil, como seguem:
Exmo. Sr. Dr. João Belchior Marques Goulart
Vice-Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil
Rio – D. F.
Por ocasião das comemorações do septuagésimo
aniversário da Proclamação da República dos Es-

tados Unidos do Brasil vg rogo a Vossa Excelência
aceitar as minhas mais calorosas felicitações
pt
Dr.
Jaroslav
Kuchvalek,
Ministro
da
Tchecoslováquia.
Presidente do Senado Federal
Rio – DF.
Convenção Geral das Assembléias de Deus
do Brasil reunida Templo Campo de São Cristóvão
338 Rio de Janeiro dias 16 a 21 deseja Senado
Federal bênçãos de Deus e orientação divina resolu-
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ções nobres Senadores – Pastor Francisco Pereira
A manutenção do Instituto se torna, ano por
Nascimento, Presidente.
ano, cada vez mais dispendiosa. Assim, em 1954, foi
de cêrca de 30 milhões e, em 1958, subiu a 65,
PARECER
sendo o orçamento para o ano corrente de 91
Nº 793, DE 1959
milhões. A receita do hospital, proveniente dos
pacientes que pagam, mal cobre a metade de
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei suas despesas. Assim, o deficit, em 58, montou a
da Câmara nº 154, de 1959, (na Câmara nº 403-B, quase 30 milhões de cruzeiros. Para cobri-lo, a
de 1959), que autoriza o Poder Executivo a abrir, Associação contou entre auxílios do Govêrno da
pelo Ministério da Saúde o crédito especial de União, do Estado e do Município da Capital paulista,
Cruzeiros 30.000.000,00 para o Instituto Central do apenas com 12 milhões. O restante foi atendido
mediante donativo de particulares. Para o exercício
Câncer, de São Paulo.
corrente, porém, o deficit previsto se aproxima de 50
Relator: Sr. Mem de Sá.
milhões de cruzeiros. Premido por dívidas e
O Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 1959, compromissos, sem querer quebrar o padrão de
tem por objetivo salvar de um colapso iminente e, seus serviços, o Instituto se acha na alternativa de
quiçá, do soçôbro total, o Instituto do Câncer, da fechar portas ou receber substancial auxílio dos
Associação Paulista de Combate ao Câncer.
cofres públicos.
Êste Instituto, como se sabe, é o maior centro
Esta é a finalidade e a justificação do presente
de combate à terrível moléstia, existente na América projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Antônio
do Sul. Constitui motivo de orgulho para o Brasil, Feliciano.
pois seu renome se tornou universal, tais os
O sumário relato acima feito é mais que
trabalhos e pesquisas científicas que realiza e tais os suficiente para evidenciar a necessidade de socorrer
resultados já alcançados. De ressaltar é que atende instituição com tais títulos de benemerência.
predominantemente a indigentes, salvando milhares
A concessão do auxílio proposto constitui um
de pobres doentes que, sem êle, estariam imperativo de honra e de humanidade. A Comissão
condenados à morte. Só no ano de 1958 ali se de Finanças não hesita, portanto, em recomendar
efetuaram 5.397 intervenções cirúrgicas. Além de calorosamente, ao Plenário, a aprovação do projeto
sua importância social como nosocômio, entretanto, de lei em exame.
avulta, como dissemos a de centro de investigação
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
científica
e
ainda,
a
de
preparação
e 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá,
aperfeiçoamento de especialistas. É que a A. P. C. Relator. – Irineu Bornhausen. – Fernando Corrêa. –
C. mantém no Instituto, permanentemente, cêrca de Paulo Fernandes. – Fernandes Távora. – Francisco
30 bolsistas que, em regime de tempo integral, Gallotti. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. – Taciano de
durante três anos, estudam difícil especialização. Mello.
Dêstes bolsistas, em 1958, 10 procediam do próprio
O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa
Estado de São Paulo, 15 de outras unidades requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
brasileiras e 5 do exterior.
Secretário.
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É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 456, DE 1959
Senhor Presidente:
Requeiro à Mesa, na forma regimental, que se
solicite ao Exmo. Senhor Ministro da Viação e Obras
Públicas, através da Rêde Ferroviária Federal S.A., em
que condições está sendo concedido passes aos
servidores e inativos e respectivas famílias, e o que se
torna necessário apresentar nas Estações para obtê-los.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1959. – Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa indicação
que vai ser lida pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lida a seguinte:
INDICAÇÃO
Nº 2, DE 1959
Requeremos à Comissão Diretora do Senado
Federal, que seja incluído no anteprojeto que dispõe
sôbre a reforma do Regulamento da Secretaria desta
Casa do Congresso, dispositivo determinando a
elevação de onze (11) para quinze (15) o número de
cargos de Assessor Legislativo do Senado Federal a
serem providos pelos quatro candidatos que lograram
habilitação no concurso de provas e títulos realizado
nesta Casa, para os setores – Economia, Educação e
Cultura,
Legislação
Social
e
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, obedecendo-se
rigorosamente para êste provimento, a classificação
dos candidatos em cada um dos setores referidos.
Justificação
Justifica-se
o
presente
requerimento,
com a análise da seqüência a que obedecem
os trabalhos legislativos no Senado, revelando
que
o
seu
fundamento
repousa
nas

várias Comissões, tendo como base, os respectivos
pareceres.
Tendo-se em vista a variedade dos assuntos
submetidos à apreciação do Legislativo, são as
várias Comissões chamadas dìàriamente a opinar
em profundidade sôbre projetos de tôda espécie.
Os pareceres emitidos pelas Comissões
esgotando os vários assuntos nos seus detalhes e
no seu conjunto, constituem o verdadeiro material
entregue ao Plenário do Senado, para o seu estudo
final, dependendo dêles o julgamento da nossa
Câmara Alta.
Compreende-se então, a necessidade de
possuir o Senado uma Assessoria realmente
completa, dotado em qualidade e em número, de
elementos com capacidade para bem estudar, todos
os assuntos que são presentes ao Plenário. Não é
possível, com o número exíguo de Assessores
existentes atualmente, a análise completa e em
tempo útil, de todos projetos que tramitam no
Senado em cada Legislatura.
É de notar, além disso, que a atual Assessoria
Legislativa encontra-se desfalcada de dois de seus
titulares, afastados em Comissões.
Assim, é de tôda conveniência aproveitar o
concurso acima aludido para que se amplie o quadro
de Assessores Legislativos do Senado pelo modo
previsto no presente requerimento.
A propósito da conveniência e mesmo
necessidade dessa ampliação, o nobre Senador
Mem de Sá, em discurso constante de publicação
no Diário do Congresso Nacional – Seção II,
Ano XIII, nº 75, págs. 1.118, assim se pronunciou
– "Faz-se preciso, entre nós, aumentar o número
de Assessores como os de que dispomos
no Senado, homens com grande experiência,
cultura e principalmente especialização para a
função.
Outro não foi o depoimento do eminente
Senador Lino de Mattos, quando, na mesma
oportunidade, ponderou: – "Efetivamente, se
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alguma coisa devemos deplorar, é o pequeno
número dêsses nossos colaboradores. Se lhes
juntássemos outros elementos com o mesmo grau
de cultura e capacidade técnica de muito seria
facilitado o trabalho dos atuais Assessores".
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1959. – Lima Teixeira. – Taciano de Mello. – Guido
Mondin. – Reginaldo Fernandes. – Ovídio Teixeira. –
Zacharias de Assumpção. – Saulo Ramos. –
Leônidas Mello. – Menezes Pimentel. – Caiado de
Castro. – Milton Campos. – Gaspar Velloso. –
Lameira Bittencourt. – Mathias Olympio. – Ary
Vianna. – Paulo Fernandes. – Rui Palmeira. –
Coimbra Bueno. – Sebastião Archer. – Argemiro de
Figueiredo. – Attílio Vivacqua. – Fernando Corrêa. –
Eugênio de Barros. – Fernandes Távora. – Silvestre
Péricles. – Ruy Carneiro. – Jefferson de Aguiar. –
Lobão da Silveira. – Mourão Vieira. – Dix-Huit
Rosado. – Sérgio Marinho. – Barros Carvalho.
O SR. PRESIDENTE: – A indicação será
encaminhada à Comissão competente:
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr.
Presidente, não direi nada de novo sôbre o
critério que o Govêrno Federal adota para
pagamento das verbas orçamentárias destinadas às
instituições assistenciais todavia, convém repisar o
assunto.
Sòmente os responsáveis pela assistência
aos menores, aos doentes, aos humildes, aos
pobres, aos desvalidos da sorte é que
sabem, porque sentem na própria carne, o que
significa obter uma dotação orçamentária para
auxílio a instituições e, depois, a luta para reti__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

rar dos cofres públicos a miserável verba conseguida
a duras penas no Congresso Nacional.
Respondendo ao Requerimento número 401,
dêste ano, de minha autoria, o Govêrno Federal
informa que incluiu no Plano de Economia a
totalidade
das
subvenções
extraordinárias
destinadas às instituições assistenciais de São Paulo
pelo Orçamento de 1958.
Conforme se vê, o Plano de Economia liquidou
com a totalidade das verbas extraordinárias de 1958,
destinadas às instituições assistenciais do meu
Estado.
Sr. Presidente, com referência às verbas de
1959, informa o Govêrno Federal que o Plano de
Economia atingiu a setenta e cinco por cento. No que
tange às dotações destinadas, em 1958, à assistência
social, o corte foi de dez por cento. O Executivo,
entretanto,
adotou
critério
verdadeiramente
extravagante: houve instituições que tiveram a ventura
de receber as verbas, com o desconto de dez por
cento, até o dia 31 de julho de 1958; mas as que nada
conseguiram até essa data, tiveram os auxílios que
lhes cabiam integralmente incluídos no Plano de
Economia. Em 1959, o Plano atingiu, na parte
referente à Assistência Social, 75% das verbas.
Informa o Govêrno, através de ofício à Mesa
do Senado, que numerosas instituições sequer
cuidaram de receber as verbas. Pudera! Com o corte
de 75%, cabendo-lhes, portanto, a migalha de 25%,
qual o interêsse em constituírem procuradores para
virem ao Rio de Janeiro e andarem de Seca a Meca
a fim de conseguirem receber percentagem tão
pequena?
Figuremos o caso de uma entidade assistencial
cuja verba orçamentária seja de Cr$ 10.000,00. Na
conformidade do corte do Plano de Economia,
receberá apenas Cr$ 2.500,00, insuficiente para
cobrir a despesa com a passagem de avião de ida
e volta a São Paulo. Imagine-se o que acontece com
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as, localizadas nos Estadas do Norte, do Nordeste
ou do Sul! Que interêsse terão no recebimento de
parcelas tão miseráveis?
Está explicado porque pode o Govêrno
informar, de maneira vitoriosa, que inúmeras
instituições sequer cuidaram de receber as verbas
que o Plano de Economia lhes reservou, ou seja,
25%.
O SR. RUI PALMEIRA: – Dá licença para um
aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com satisfação.
O SR. RUI PALMEIRA: – A atitude de não
requererem, decorre naturalmente do desestímulo
provocado pelo não pagamento às que solicitaram
auxílio. As subvenções ordinárias que deveriam, por
lei, ser pagas até março de cada ano, ainda pendem
de pagamento nas Delegacias Fiscais, para onde
foram as ordens, mas não dinheiro; e os assistidos
pelas Instituições e Hospitais estão sendo
dispensados, por falta de recursos.
O SR. LINO DE MATTOS: – O oportuno
aparte de V. Exa. sugerirá ao Presidente da
República não a repetição de visitas para receber
grandes homenagens e banquetes, conforme vem
acontecendo, durante todo o atual govêrno. Deveria,
sim, o Sr. Juscelino Kubitschek visitar as instituições
assistenciais a fim de ver, com os próprios olhos, a
miséria, a tragédia em que vivem os pobres ali
recolhidos, doentes, crianças em completo
abandono, enquanto o Chefe da Nação voa, de um
lado para outro do Brasil, recebido com tantas
festas, em tôda parte, para inaugurar pretensas
indústrias de automóveis e outros grandes
empreendimentos que, segundo S. Exa. constituem
a estrutura industrial da Nação. Deveria, sim, repito,
sentir o sofrimento das crianças, dos velhos, dos
miseráveis abandonados, porque as instituições

não recebem as verbas constantes do Orçamento.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo a
permissão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – As
organizações de assistência social têm proliferado no
Brasil de tal maneira que nem mesmo o Poder
Público pode assisti-las. Há, inclusive, o drama, a
lamentável ocorrência das instituições fantasmas e
de outras que apenas se beneficiam com as
dotações orçamentárias, utilizando-as em objetivos
incompatíveis com os objetivos a que se propõem.
Poderá V. Exa. verificar, pelos pagamentos
efetuados pelo Govêrno Federal, que grande parte
das dotações orçamentárias tem sido atribuída às
entidades legìtimamente constituídas. Algumas
carecem dêsses recursos. O nobre colega,
entretanto, ponderará, refletirá e finalmente concluirá
que o Govêrno da República não pode corresponder
a tôdas as reivindicações que hoje oneram a Lei de
Meios, inclusive porque estamos atendendo ao
estado providencial, ao welfare state, organização
admirável que, na própria Inglaterra, não pôde
subsistir, trazendo terríveis conseqüências para o
Império Britânico. Acolho o discurso de V. Exa. para
um exame ponderado, pelo Govêrno da República,
das
reivindicações
legítimas,
inclusive
do
atendimento daquelas solicitações bem amparadas
no Direito e na Justiça.
O SR. LINO DE MATTOS: – Com o devido
respeito eu me permito solicitar do eminente Senador
Jefferson de Aguiar, que fala com a responsabilidade
da Liderança da Maioria, atentasse para a gravidade
das afirmações que acaba de fazer.
Sustenta o nobre Senador Jefferson
de
Aguiar
que
muitas
ins-
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tituições assistenciais favorecidas com verbas
orçamentárias têm existência fictícia, funcionando à
maneira de negociata, para exploração dos dinheiros
públicos.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não digo
muitas; mas conhecemos fatos que aí estão
divulgados, públicos e notórios.
O SR. LINO DE MATTOS: – Atribuo a essa
afirmação a mais alta gravidade, porque as verbas
orçamentárias resultam de emendas dos Deputados
e Senadores...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Em
decorrência de solicitações de interessados.
O SR. LINO DE MATTOS: – ...ao final
aprovadas pelo Congresso e promulgadas pelo
Senhor Presidente da República.
Ora, se o Líder do Govêrno nesta Casa está
convencido de que existem entidades fantasmas, a
mim me parece que a providência primeira que as
autoridades competentes da República deveriam
tomar, era pôr a Polícia no encalço dessas falsas
organizações de assistência social, a fim de habilitar
o Presidente da República a vetar o Orçamento na
parte em que consigna verbas para êsse tipo de
instituição. Nas mesmas condições, deveria o
Govêrno ter coragem de apresentar à execração
pública os parlamentares que porventura estivessem
atrás dessas instituições, procurando favorecer ao
que não existe ou às negociatas.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. outro aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Perdoe-me,
desejo concluir minha resposta.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa.
formula acusações em tonalidade veemente, sem
possibilidade de resposta.

O SR. LINO DE MATTOS: – Porque não muito
graves.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não dá a
quem quer que seja, o direito de defesa às
acusações que formula.
O SR. LINO DE MATTOS: – V. Exa. faz
afirmativas!
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Nos
jornais, foram publicados, minuciosamente, as
ocorrências relacionadas com essas entidades
fantasmas. Não faço imputações; mas V. Exa. há de
reconhecer que muitos parlamentares apresentam
emendas relacionadas ou não com subvenções
ordinárias e extraordinárias, em decorrência de
ofícios e cartas que recebem. Êles não participam.
O SR. LINO DE MATTOS: – Devo dizer a V.
Exa. que não reconheço absolutamente o fato. De
minha parte, apresentei emenda para beneficiar
instituições que realmente conheço e sei que
prestam serviços relevantes à Nação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Muitos de
boa fé, formulam tais emendas.
O SR. LINO DE MATTOS: – Seria incapaz de
oferecer emendas que favorecessem a instituições
cuja existência desconheço ou que porventura não
me mereçam crédito.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Então V.
Exa. não tem lido os jornais.
O SR. LINO DE MATTOS: – Afirmou V. Exa.
em aparte anterior, que as instituições merecedoras
de crédito são as que, de fato prestam serviços, e
estas estão recebendo as verbas e auxílios
indispensáveis.
Deve haver, então, por parte do Senhor
Presidente da República, a adoção de dois pesos e
duas medidas.
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Nem dois
pesos, nem duas medidas; apenas apuração legítima
do que é verdadeiro e procedente.
O SR. LINO DE MATTOS: – Estou levando ao
conhecimento da Casa resposta que é dada
oficialmente pelo Govêrno da República, em que
declara que as verbas extraordinárias, subvenções e
auxílios consignados no Orçamento de 1958, o veto
governamental as transfere para o Plano de
Economia. Tôdas as instituições dêsse grupo de
verbas – tôdas – foram incluídas no Plano de
Economia.
Segundo a mesma informação, 75% das
dotações referentes à Assistência Social de 1958 e
1959 entraram no Plano.
Sr. Presidente, a esta altura, desejo observar a
maneira como o atual Govêrno procura jogar para o
futuro, atirar à responsabilidade do seu sucessor,
uma série imensa de compromissos. Entre êles
incluem-se os referentes às verbas orçamentárias
destinadas às Instituições de Assistência Social.
Ainda da referida informação é o seguinte
tópico:
"As parcelas incluídas no Plano de Economia
serão recebidas pelos interessados em anos futuros,
como verbas de exercícios findos".
Fácil para o Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira; não paga e avisa aos credores que
aguardem os anos futuros, porque os outros
Govêrnos serão obrigados a pagar pela verba
"Exercício Findo".
O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo a
permissão ao Senador Rui Palmeira.
O
SR.
RUI
PALMEIRA:
–
Êsse
mêdo
de
fantasmas,
que
tem
a
Govêrno,
não
justificaria
o
não
paga-

mento às instituições que tradicionalmente
prestam serviços de assistência social. Há um
crivo pelo qual passam as organizações que
recebem auxílios e subvenções – é o registro no
Conselho Nacional de Serviço Social; sòmente
depois de registradas é que estão habilitadas a
receber as subvenções. Ora, não é justo que, por
uma ou outra irregularidade em algumas
instituições como afirma o nobre Senador
Jefferson de Aguiar – se deixe de pagar a milhares
de outras. A lei manda sejam beneficiadas com
êsses auxílios do Poder Público para enfrentarem
as responsabilidades que elas assumiram em favor
da comunidade.
O SR. LINO DE MATTOS: – Completa V. Exa.
o meu pensamento. Entendo que, a ser verdadeira a
afirmação do nobre Senador Jefferson de Aguiar
quanto à existência de organizações fantasmas – o
caso é de Polícia.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não
o afirmei; apenas me referi à ocorrência
anunciada pela imprensa, e às cautelas adotadas
pelo Govêrno. O Executivo está pagando as
dotações orçamentárias dentro das possibilidades do
Erário.
O SR. LINO DE MATTOS: – Devo
confessar ao nobre Senador Jefferson de
Aguiar minha absoluta inaptidão em distinguir a
diferença entre afirmar a existência de ocorrência e
afirmar o fato. Se êle ocorre, é porque existe; se
existe, deve ser reprimido, é caso de Polícia. Não
compreendo a sutileza do raciocínio de Sua
Excelência.
O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V. Exa.
outro aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer.
O SR. RUI PALMEIRA: – Não procede o
argumento do nobre Senador Jefferson de Aguiar pela se-
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guinte razão: se as instituições fantasmas receberam
os auxílios, não é por causa delas que não se realiza
o pagamento às que têm existência legal.
O SR. LINO DE MATTOS: – Melhor que o
Govêrno diga o que disse a mim em ofício
respondendo ao requerimento: não paga porque
não quer pagar; não paga porque entende que aos
outros cabe a obrigação de fazê-lo; não paga
porque quer atirar a responsabilidade às
administrações futuras; não paga porque se
preocupa tão só com os gastos de Brasília. Prefere
a ostentação, a opulência de Brasília ao
atendimento das miseráveis organizações de
assistência, que vivem aí penando, e cujos
representantes, nos corredores do Senado da
República e na Câmara dos Deputados, dão pálida
idéia do sofrimento dessa gente.
Se o Govêrno não quer pagar, pelo menos
saiba a opinião pública que êle não paga mesmo e
transfere o ônus de sua responsabilidade para o
futuro Presidente da República, que será
naturalmente o Sr. Jânio Quadros.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Dá licença
para um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o
prazer.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Lastimo
também que o País esteja nessa situação. Sou
entretanto obrigado a repelir a insinuação de que
Brasília é a causa dêsse estado de coisas. Muito
antes de se construir Brasília – reconheçamos – já
havia demora no pagamento das verbas. O atraso
não é de agora!
O SR. LINO DE MATTOS: – Havia Plano
de Economia para cortar as verbas destinadas
às
instituições
assistenciais
em
Governos
anteriores?

O SR. TACIANO DE MELLO: – Neste
Govêrno, antes de Brasília, havia.
O SR. LINO DE MATTOS: – Neste Govêrno,
mas nos anteriores não. O Plano de Economia é
inovação do Presidente Juscelino Kubitschek.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Todos os
Governos, entretanto, deixavam de pagar essas
dotações. Não havia plano organizado, como êsse
elaborado pelo DASP, com o qual, aliás também não
concordo.
O SR. LINO DE MATOS: – Não está Vossa
Excelência de acôrdo?
O SR. TACIANO DE MELLO: – Não concordo
com o critério pelo qual êle está sendo executado.
Êsses atrasos no pagamento de verbas, entretanto,
sempre houve, mesmo antes de Brasília. Não
podemos, assim, considerá-la a causa dos males
porventura existentes no Govêrno da República.
O SR. LINO DE MATTOS: – Figuram, porém,
entre as responsabilidades do Presidente da
República os excessos nos gastos para construção
de Brasília.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Equívoco
de V. Exa.
O SR. LINO DE MATOS: – Os sacrifícios a que
estão sendo obrigadas as entidades assistenciais, no
Brasil, decorrem dêsses gastos excessivos.
Pergunte V. Exa. a cada grupo de dez
pessoas do povo e receberá de nove, no mínimo, a
resposta de que são exatamente os gastos
excessivos, a construção a galope de Brasília, a
causa do que está acontecendo.
O SR. TACIANO DE MELLO: – Sabe V. Exa.
exatamente quanto está gastando o Govêrno em
Brasília?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Os que apontam Brasília como a cau-
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sa de todos os males, refletem uma interpretação
passional da conjuntura econômica. Ninguém pode
confundir os investimentos de Brasília com a
motivação inflacionária, cuja responsabilidade se
atribui ao Govêrno Federal.
O
SR.
LINO
DE
MATTOS:
–
Então, meu nobre colega, a maioria absoluta do
povo brasileiro está passando por uma fase
passional...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Economia
política e ciência das finanças não deliberam, de si,
por maiorias.
O SR. LINO DE MATOS: – V. Exa. conclui
que o povo as ignora!...
O SR. MEM DE SÁ: – Fato muito significativo,
sintomático e comprometedor é a obstinação com
que o Govêrno não permite se constitua comissão de
inquérito para apurar o que há em Brasília. Enquanto
não o fizer, será lícito concluir serem verdadeiras as
acusações.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Esta é
outra fase do problema, que não está sendo
debatida. O Govêrno não proíbe se constituam
comissões de inquérito, apenas pretende que essas
comissões não sejam a motivação política para
impedir a concretização da obra nacional de Brasília,
que decorreu de uma idéia vitoriosa em 1813 e
consagrada nas Constituições de 1891, de 1934 e
1946. O atual Govêrno cumpre apenas disposições
constitucionais e preceitos legais aprovados pelo
Congresso Nacional.
O SR. LINO DE MATTOS: – Cumpre-os com
o propósito de passar à História, como herói.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Felizes
dos que podem passar à História graças a
realizações profícuas.

O SR. LINO DE MATTOS: – Na realidade, os
dispositivos constitucionais estão sendo aplicados,
mas de maneira altamente prejudicial aos interêsses
da própria Nação. Conforme acentuou muito bem o
nobre Senador Mem de Sá, estivesse o Govêrno
com a consciência em paz, estivesse o Sr. Juscelino
Kubitschek absolutamente seguro de que a
construção de Brasília nada significa em prejuízo dos
mais interêsses da nacionalidade, não há dúvida de
que, a esta hora, os próprios representantes da
maioria teriam tomado a iniciativa da constituição da
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as
irregularidades porventura existentes nas obras da
nova Capital.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
afirmativa de V. Exa. não encontra o apoio na prova
sobeja dos fatos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Não compreendo
que provas deseja o nobre Senador Jefferson de
Aguiar, se persiste a escusa do Govêrno em permitir
se constitua a Comissão Parlamentar de Inquérito
para apurar as irregularidades. Quem não tem culpa
no cartório, não teme devassas em sua vida; muito
pelo contrário.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Vossa
Excelência, antes de acusar, deve apresentar provas
concludentes, insofismáveis dos deslizes praticados
pelo Govêrno ou seus representantes.
O SR. LINO DE MATTOS: – A Comissão
Parlamentar daria ao Govêrno a oportunidade de
exibir os documentos comprobatórios de que nada
existe de irregular na NOVACAP.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Além disso, Diretor da NOVACAP que
verificava e pagava as contas era o Sr. Iris
Meimberg, ilustre representante da U.D.N., sô-
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bre cuja honorabilidade não tenho qualquer dúvida.
O SR. LINO DE MATTOS: – Como acentuei,
quem não deve não teme.
O SR. MEM DE SÁ: – A Contabilidade do
Govêrno só registra o que, está certo; o errado, não.
Sòmente uma comissão parlamentar de inquérito
poderia apurar a verdade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quando o
Deputado Elias Adaime pediu à Câmara dos
Deputados sessão secreta, na qual faria a denúncia
de graves irregularidades que estariam ocorrendo
em Brasília, o próprio Líder da Maioria naquela Casa,
por determinação do Sr. Presidente da República...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Por
ordem expressa do Sr. Presidente da República.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...solicitou que
a sessão fôsse pública, a fim de que o Govêrno
pudesse, pùblicamente, refutar as acusações que lhe
fôssem dirigidas.
O SR. LINO DE MATTOS: – De acôrdo, nobre
Senador Victorino Freire. A sessão foi pública, o
nobre Deputado Elias Adaime fêz as denúncias e o
Partido Trabalhista Brasileiro, por intermédio do seu
Líder, o ilustre Deputado Osvaldo Lima Filho,
impressionado com a gravidade das declarações
daquele parlamentar, decidiu imediatamente dar o
número necessário, a fim de que fôsse constituída a
Comissão Parlamentar de Inquérito.
É entretanto, do domínio público que, logo
após, um avião da Fôrça Aérea Brasileira
se deslocou para o Rio Grande do Sul e trou-

xe, de São Borja, o ultimatum ao Partido Trabalhista
Brasileiro, no sentido de que não desse número para
a constituição da referida comissão.
Por que?
O nobre Deputado Elias Adaime de público,
fêz as denúncias, o Presidente da NOVACAP,
Deputado Israel Pinheiro respondeu pelos jornais,
gastando muito dinheiro com matéria paga. Tôda a
Imprensa publicou duas ou três páginas inteiras
sôbre o assunto; logo, o Govêrno, pelo que se
conclui das declarações do Senhor Israel Pinheiro,
está habilitado a comparecer à Comissão
Parlamentar de Inquérito, para se defender.
Por que não comparece e não se defende?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar
a V. Exa. Que nenhum avião da F.A.B. foi ao Rio
Grande do Sul com a missão referida por V. Exas.
Os jornais publicam muita coisa que não é verdade.
V. Exa. Sabe disto muito bem. O fato a que alude
não passa de boato tendencioso.
O SR. LINO DE MATTOS: – Por acaso
estranha V. Exa. Tenha ido um avião da Fôrça Aérea
Brasileira ao Rio Grande do Sul para trazer de lá o
ultimatum?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar
a V. Exa. Que não é verdade o que se diz a respeito
da existência de um ultimatum.
O SR. LINO DE MATTOS: – A Fôrça Aérea
apenas forneceu o avião; o ultimatum foi feito por
intermédio de cidadão que nêle voou.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É notícia sem
fundamento.
O SR. LINO DE MATTOS: – Admitamos, nobre
Senador Victorino Freire, que êsse pormenor, de
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avião das Fôrças Aéreas, emissários etc. tenha sido
barriga da Imprensa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Confesso que,
se fôsse Deputado, não faria questão de subscrever
o requerimento relativo à comissão de inquérito.
Tenho certeza de que ao Sr. Presidente da
República não cabe a menor culpa e seria, então,
apurada a de quem a tivesse.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Dá V.
Exa. licença para mais um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Perfeitamente.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Tanto o
Regimento do Senado Federal quanto o da Câmara
dos Deputados permite a constituição de comissão
de inquérito, quando o requerimento é subscrito por
um têrço dos seus membros. E qualquer Senador ou
Deputado pode requerer a Comissão de Inquérito,
não constituída exclusivamente em decorrência de
requerimento subscrito por um têrço dos membros
de qualquer das duas Casas do Congresso, mas em
virtude de deliberação do Plenário. Nada portanto,
obstaria a que o requerimento formulado na Câmara
dos Deputados tivesse tramitação.
O SR. LINO DE MATTOS: – Presta Vossa
Exa. a magnífica informação aos Deputados
interessados na formação da Comissão Parlamentar
de Inquérito.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
verdade, no entanto, é que a exploração em tôrno de
Brasília tem teor eminentemente político, para
afrontar quem tem feito tudo quanto pode em favor
do desenvolvimento do Brasil. Incide-se sôbre a
questão da construção de Brasília para vulnerar obra
administrativa que nenhum govêrno ou conjunto de
governos jamais realizou, neste País. Há, então,

essa exploração em tôrno do conteúdo moral do
govêrno. Se nada realizasse, os ataques seriam contra
o comodismo e omissão do Govêrno; como atende a
todos os problemas e impede se permaneça no
comodismo e conservadorismo que transformava o
Brasil, permanentemente em País exportador de
matéria-prima e importador de produtos acabados, os
inimigos do desenvolvimento, ou os que não se
conformam com a obra administrativa do Govêrno,
afrontam-no com insinuações; porém jamais
apresentaram qualquer prova contra a honorabilidade
do Sr. Presidente da República.
O SR. MEM DE SÁ: – Vê-se que a situação da
exportação brasileira melhorou muito com o atual
Govêrno. Estamos nadando em divisas. (Risos).
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não
estamos nadando em divisas nobre Senador Mem de
Sá...
O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que V. Exa.
afirmou.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – ...mas
temos exportado muito mais, com muito maior valor.
O SR. MEM DE SÁ: – Exportado mais?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
deficiência de cambiais decorre da crise do café; e
sabe V. Exa. que o aumento de produção mundial de
café, em concorrência com o Brasil, ocasionou a
derrocada de nossa balança de pagamentos.
O SR. MEM DE SÁ: – Sustenta V. Exa. que
deixamos de ser exportadores de matérias-primas e
importadores de produtos acabados.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
contingência
é
mundial;
e
o
Govêrno
brasileiro está tomando tôdas as medidas para
enfrentá-la, numa política comercial agressiva,
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tendo missões comerciais, em todo o mundo para
vender café e outros produtos.
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. foge ao debate.
Afirmou, repito, que o Brasil deixara de ser
exportador de matérias-primas.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Importávamos produtos acabados. Hoje, temos
mercado interno consumidor e também indústria que
supre êsse mercado interno...
O SR. MEM DE SÁ: – É outra conversa!
O SR VICTORINO FREIRE: – O nobre
Senador Mem de Sá não desconhece que jamais
nadamos em divisas.
O SR. LINO DE MATTOS: – Senhor
Presidente, veja, V. Exa. no que deu a meu discurso.
Comecei por me preocupar, exclusivamente, com o
tratamento dispensado pelo Govêrno Federal às
instituições de assistência social contempladas com
verbas orçamentárias. A esta altura, já passamos por
Brasília, discutimos comércio internacional, o nobre
Senador Jefferson de Aguiar, falando em nome da
Maioria, sustenta, com ênfase que estamos
exportando mais do que no passado, dando a
entender, por via de conseqüência, – como bem
frisou o nobre Senador Mem de Sá – que nadamos
em divisas...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
demanda de divisas é maior, hoje, do que
antigamente.
O SR. LINO DE MATTOS: – O dólar atingiu a
casa dos duzentos cruzeiros, o meio circulante do
atual Govêrno triplicou-se...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Aprecio o
problema globalmente.
O SR. LINO DE MATTOS: – ...os gêneros de
primeira necessidade – cite-se apenas feijão –

desapareceram do mercado e galgaram preços
astronômicos; a carne chegou da Argentina, porque
a estamos importando; não existe mais no Brasil; o
feijão acha-se abandonado nos portos brasileiros e
importado dos Estados Unidos da América do
Norte... Depois disso tudo, dêsses fatos que são do
domínio público, que ninguém pode ignorar – porque
até os que não lêem jornais, não ouvem rádio e não
vêem televisão sabem que a situação brasileira é
aflitiva, desesperadora. – O nobre Vice-Líder da
Maioria, como se estivéssemos nadando em mar de
rosas, afirma que nada é verdade! Que Brasília está
sendo contruida sem prejuízo para os demais
interêsses da nacionalidade!
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Ponha V.
Exa. no seu sentido lógico e verdadeiro o aparte que
proferi.
O SR. LINO DE MATTOS: – Há uma assertiva
verdadeira do nobre Senador Jefferson de Aguiar; é
quando S. Exa. afirma que o Sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira está realizando em Brasília
obra que nenhum outro Govêrno do passado
realizou.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não só
em Brasília mas em todo o território nacional. Aí
estão as estradas de rodagem, os portos, as
indústrias!
O SR. LINO DE MATTOS: – Está certo S.
Exa., corretamente certo, porque nenhum outro
Govêrno do passado agiu como está agindo o Sr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira, com tanto
desinterêsse pela situação do povo brasileiro.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa.
está equivocado com essa imputação falsa.
O SR. LINO DE MATTOS: – Diz V. Exa. que o
Sr. Presidente da República com os olhos voltados
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para o futuro, pensando talvez ir, ainda na sua
geração, até à Lua. Acredito! V. Exa. está certo,
afirmou a verdade. A preocupação do Sr. Juscelino
Kubitschek é com o futuro...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A
preocupação de todo bom administrador é o
futuro.
O SR. LINO DE MATTOS: – ...mas não com o
presente com o futuro imediato.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Está,
Excelência. V. Sas. é que não percebem.
O SR. LINO DE MATTOS: – Daí a tragédia
em que vivemos. Eis a razão por que centenas de
instituições que abrigam doentes, pobres, e crianças
se encontram no abandono e não recebem as verbas
destinadas pelo Orçamento.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não
O SR. COIMBRA BUENO: – Acho
profundamente injusto o refrão que vem de longe, de
se atribuírem a Brasília tôdas as desgraças da
atualidade.
O SR. LINO DE MATTOS: – Não tôdas:
algumas. Quero fazer justiça, esclarecendo a V. Exa.
um dos batalhadores em prol de Brasília, que
atribuo, entre as desgraças que estão, por aí,
perturbando a vida brasileira, um pouco a Brasília,
relativamente pouco. As outras razões, muitas das
quais já abordei desta tribuna e a que ainda voltarei
em
outra
oportunidade,
também
são
do
conhecimento público.
O SR. COIMBRA BUENO: – Eu gostaria de
esclarecer a V. Exa. exatamente sôbre esta
profunda injustiça, contra a qual me venho
batendo,
da
incidência
de
Brasília

sôbre o custo de vida etc. Na pior das hipóteses, a
construção de Brasília estará pesando em dois ou três
por cento no Orçamento da União. Lembro a V. Exa.,
sobretudo como representante de São Paulo que é,
que Brasília representa para São Paulo como que um
grande prêmio de loteria. O seu imenso parque
industrial está com o teto limitado pela pobreza de que
V. Exa. tanto fala, do povo brasileiro, e a única obra
que, até hoje, vem realmente de encontro ao
empobrecimento nacional à Brasília, porque está
valorizando mais de dois terços da população
brasileira. Brasília está abrindo, portanto, horizontes
imensos para o Estado de V. Exa. São Paulo é o maior
beneficiário de Brasília. Peço a V. Exa. que faça justiça.
Segundo declarações do Presidente da NOVACAP, os
dispêndios com Brasília ascenderão de sete a doze
bilhões de cruzeiros. Lembro a V. Exa. que os terrenos
já vendidos – já uma vez pedi a atenção do Senado
para êste assunto – representam apenas uma pequena
parcela das áreas disponíveis para êsse fim e já foram
tabelados em dezessete bilhões de cruzeiros.
Dêsses, 4 bilhões foram vendidos; dêsses 4
bilhões mais de 1 bilhão já foi arrecadado; portanto,
da inversão de 12 bilhões, um têrço já está
recuperado em contratos e estão sendo
arrecadados, e dos terços no momento estão sendo
vendidos. Admitamos – peço a atenção de V. Exa.
pois é um caso de justiça – que aquela obra é
reversível. É a maior das inversões feitas no Brasil.
V. Exa. como representante de São Paulo, deve
saber que uma das maiores inversões feitas no
Estado foi a construção das BR-34, BR-56 e BR-14
que ligarão o Pôrto de Santos ao Planalto Central. É
a primeira cunha asfaltada, que vai do
litoral em busca do interior. Essas rodovias serão
pagas dentro de 3 a 4 anos, porque na cunha
que formam transitam cêrca de mil veículos
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por dia, carreando tôda a riqueza da região. Peço a
V. Exa. desculpas por me estar alongando, por estar
fazendo um discurso paralelo. O primeiro Município
alcançado pela grande pista asfaltada, Itumbiara, já
possui mil tratores; é um dos mais mecanizados de
todo o País. Compete com 90% dos Municípios de
São Paulo. Isto para, citando um índice, demonstrar
o que significa essa pista asfaltada. Tôdas essas
obras estão sendo debitadas a Brasília assim como
usinas, rodovias, muitas outras que resolverão, pela
primeira vez no Brasil, o problema em têrmo de
assistência à gente do interior. Ainda há pouco saí
de Fortaleza, percorri um trecho de rodovia
formidável que ligará diretamente aquela cidade a
Brasília. Tôdas estão dilatando a pequena faixa
litorânea em que está incrustada a população; trarão
novos horizontes, novas terras, novas esperanças
àquela gente pobre do Brasil que V. Exa. tanto
defende. Para ser justo, de todos os discursos de V.
Exa. que ouvimos sempre com muito prazer, ressalto
a preocupação número um, qual a defesa da gente
desassistida do interior.
O SR. LINO DE MATTOS: – Aceito para
argumentar a afirmação do nobre Senador
Coimbra Bueno, quanto a que São Paulo será
altamente favorecido com a rapidez das obras de
Brasília. Devo, entretanto, repetir o que em várias
oportunidades afirmei. Sou paulista tenho amor
imenso ao meu Estado, à minha gente, mas antes
de ser paulista e acima dos meus interêses de
paulistanidade
coloco
o
sentimento
de
brasilidade. Sou, acima e antes de tudo,
brasileiro. É possível que São Paulo seja
favorecido de imediato com a realização das
obras de Brasília, mas prefiro ficar com aquela
parcela maior da população brasileira que está
sendo sacrificada, não direi pròpriamente com as

extravagâncias financeiras das obras de Brasília,
mas, o que a mim me parece grave, com a obsessão
do
Presidente
Juscelino
Kubitschek
no
empreendimento dessa obra. O Chefe da Nação está
obsedado e obcecado pela fundação de Brasília, daí
o desinterêsse pelos mais problemas nacionais.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não
apoiado.
O SR. LINO DE MATTOS: – No meu
entender, o aspecto mais grave é a precipitação com
que se vêm realizando as obras de Brasília.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
mais um aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o
prazer.
O SR. COIMBRA BUENO: – É o fim de
semana do Presidente utilíssimo ao Brasil. Antes
isso do que dar empregos no Rio de Janeiro,
pagando a funcionários aqui na cidade. Tivessem os
presidentes a mania de vir para o interior passar o
seu fim de semana para construir obra tão
agigantada como Brasília!
O SR. LINO DE MATTOS: – Lastimo que o
nobre Senador Coimbra Bueno também tenha
utilizado óculos côr de rosa para enxergar dessa
maneira.
O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o
prazer.
O SR. MEM DE SÁ: – O negócio é tão bom,
tão lucrativo, dá tantos resultados mediatos e
imediatos, que não compreendo tenha o Sr.
Juscelino Kubitschek construído sòmente uma
Brasília. Devia erguer meia dúzia, porque já teria
solucionado todos os problemas nacionais, a
acreditar no raciocínio aqui expendido.
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O SR. LINO DE MATTOS: – Era o que eu ia documento de defesa ao digno homem público que
dirige os destinos da CODENO.
O SR. COIMBRA BUENO: – Só há um
Espero que o ilustre representante da
problema: fazer a nova Capital.
Paraíba não leve a mal essa minha atitude,
O SR. LINO DE MATTOS: – Não vejo a que – repito – não visa novo combate a suas
situação como os nobres Senadores Coimbra Bueno, idéias.
Jefferson de Aguiar e outros. S. Exas. puseram,
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
como disse há pouco, óculos côr de rosa. Estou Divirjo, no particular, do ponto de vista do ilustre
vendo as coisas como se encontram.
colega, mas estarei sempre disposto a acatar
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. suas opiniões, mesmo quando contrárias às
está com óculos negros.
minhas. A posição generosa que V. Exa.
O SR. LINO DE MATTOS: – Comecei por toma agora, em defesa de um cidadão, que
apontar a questão das verbas orçamentárias não combato mas reconheço digno, será por mim
recebidos pela instituições assistenciais; e os apartes respeitada.
levaram-me à discussão de problemas que
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito
demandariam discurso de maior profundidade. (Muito agradeço a Vossa Excelência.
Reafirmo que o meu intuito é simplesmente o
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do de cumprir um dever quase que de caridade
Expediente.
para com quem recorreu à minha humilde
Tem a palavra o nobre Senador Fernandes intervenção.
Távora, segundo orador inscrito.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
O SR. FERNANDES TAVORA (*): – Sr. Ouvirei a leitura da carta, com tôda a
Presidente, a propósito de discurso pronunciado há atenção.
poucos dias pelo eminente Senador Argemiro de
O SR. FERNANDES TÁVORA (lendo): –
Figueiredo, recebi do Sr. Celso Furtado, Diretor da
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1959.
CODENO, carta que vou ler para o Senado, a fim de
Excelentíssimo Senhor Senador Fernandes
propiciar àquele ilustre homem público um elemento Távora.
de defesa que, parere me, é o que pretende.
Venho pela presente agradecer suas
Não tenho o menor intuito de debater as idéias intervenções esclarecedoras, em apartes ao discurso
tão brilhantemente expendidas pelo nobre Senador do Senador Argemiro de Figueiredo e, em particular,
Argemiro de Figueiredo. Com êle já tercei armas e, por as referências generosas a minha pessoa.
conseguinte, seria inútil nova discussão sôbre o assunto.
Tomo a liberdade de levar ao conhecimento de
Cumpro apenas um dever de fidalguia, trazendo Vossa Excelência que o documento da ONU,
ao conhecimento do Senado o que deve servir de apresentado pelo Senhor Paul Hoffman que, depois
de tanto elogiá-lo, o Senador Argemiro de Figueiredo
__________________
contrapôs à orientação da CODENO, foi
(*) – Não foi revisto pelo orador.
elaborado pelos técnicos, dêste órgão e constitui
dizer.
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a simples expressão de nosso ponto de vista. Êsse
estudo foi preparado como justificação de um pedido
de ajuda técnica ao Fundo Especial da ONU,
recentemente criado, e contou com a cooperação do
Corpo Técnico da Comissão do Vale do São
Francisco. O referido pedido foi aprovado pelo
Diretor do Fundo Especial, senhor Paul Hoffman, e
deverá representar uma ajuda de cêrca de um
milhão de dólares, a serem despendidos em estudos
de irrigação no baixo-médio São Francisco. Foi êsse
um dos primeiros estudos realizados por êste órgão
e constitui clara indicação da orientação que
seguimos desde os primeiros momentos, visando
intensificar, no Nordeste, as obras de irrigação. No
momento de ser lançada a Operação Nordeste, a
CODENO definiu como objetivos mínimos a serem
alcançados, em cinco anos, a irrigação de 45 mil
hectares nas bacias dos açudes e 50 mil nas
margens do São Francisco. Isso significaria
decuplicar o que se fêz em meio século de obras
contra as sêcas.
Permito-me anexar à presente cópia do
estudo preparado por êste Órgão e que mereceu
a aprovação do Diretor do Fundo Especial da
ONU.
Aceite, Senhor Senador, protestos de meu
mais elevado aprêço. – Celso Furtado.
Aí está a carta. Já agora o Senado conhece os
intuitos do nobre Diretor da CODENO e, por
conseguinte, poderá ajuizar a sua razão ou seu
desacêrto em tôda essa questão.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pois
não.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Acabo de ouvir a leitura da carta do Economista
Celso Furtado. Julguei que S. Sa. procurasse referirse às revelações por mim feitas. Na verdade, porém,
volta ao Plano que aqui discutimos, da SUDENE.
Folgo registrar que S. Sa. já agora está entendendo
que a solução da zona sêca do Nordeste está
exatamente no que aqui discutimos e defendi
inicialmente, ou seja, a irrigação.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Aliás
declarei desde o comêço que assim era.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O
Plano referido por V . Exa. é o da Comissão do Vale
do São Francisco, que vem sendo executado há
tempos. Antes mesmo do Economista Celso Furtado,
eu o sabia, mas sempre percebi que S. Sa. defendia
primordialmente
a
solução
dos
problemas
Nordestinos através da industrialização dos centros
urbanos com o aproveitamento das riquezas naturais
que, na verdade, existem no Nordeste, e a criação
de núcleos industriais. De modo que fica bem claro:
o Senado a esta hora pode convencer-se de que
votou certo apoiando a minha emenda, que divide o
Nordeste em duas partes. Uma, referente à zona
úmida, que pode ter solução no plano industrial além
de outras soluções que não citarei agora; outra,
relativa à zona sêca. Confessa expressamente o
economista Celso Furtado que a solução está
justamente em água e irrigação da zona das sêcas,
para a criação de agricultura próspera e
estabelecimento dos meios necessários à vida de
milhões de brasileiros que habitam a zona rural.
Assim, o Senado votou acertadamente quando,
distinguindo os dois problemas, apoiou a emenda
que defendi. Queira V. Exa. relevar o longo aparte.
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estimo fique
V. Exa. satisfeito ao menos com êsse ponto do
programa do Dr. Celso Furtado, o que, para mim, já
é algo muito respeitável, porque exatamente nesse
ponto minhas idéias coincidiram com as daquele
grande técnico e com as do nobre colega.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Agradecido a Vossa Excelência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Era o que
tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 457, DE 1959
Com fundamento no art. 214, nº 2, do
Regimento e nas tradições do Senado, requeremos
as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento
do Dr. Maurício de Lacerda, que durante longo
período integrou o Parlamento Nacional, exercendo
com raro brilho e alta dignidade, o mandato de
Deputado Federal:
1 – Menção em Ata de um voto de profundo
pesar;
2 – Apresentação de condolências à família e
ao Estado do Rio de Janeiro, de que era filho.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1959. – Ruy Carneiro. – Jefferson de Aguiar, na
Liderança da Maioria. – Afonso Arinos. – Rui
Palmeira. – Milton Campos. – João Villasbôas. –
Irineu Bornhausen. – Lobão da Silveira. – Eugênio de
Barros. – Attílio Vivacqua. – Otávio Mangabeira. –
Ary Vianna. – Menezes Pimentel. – Taciano de
Mello. – Coimbra Bueno. – Gaspar Velloso. – Cunha
Mello. – Lourival Fontes. – Miguel Couto.

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que
acaba de ser lido independe de apoiamento e
discussão.
Em votação.
O SR. RUY CARNEIRO (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, o requerimento que
acaba de ser lido visa a oferecer ao Senado da
República a oportunidade de render sua última
homenagem a um grande parlamentar e notável
jornalista, Maurício de Lacerda, ontem falecido e hoje
sepultado no Cemitério de São João Baptista.
O parlamento Brasileiro está em funeral, com
o desaparecimento inopinado de Maurício de
Lacerda, o homem público cuja memória estamos
pranteando.
Nascido em Vassouras, no Estado do Rio, filho
do impoluto e saudoso Ministro Sebastião de
Lacerda, formou se em Direito nesta Capital teve
atuação política assinalada pela mais intensa
atividade como jornalista, como Vereador, como
Deputado Federal. Espírito predestinado ao
combate, pela acentuada e singular tendência
oposicionista, foi, talvez, o homem público do Brasil
que mais pugnou, que mais intensamente viveu,
neste País, enfrentando duras, acesas e veementes
batalhas no setor da política-partidária.
Conheci Maurício de Lacerda, em João
Pessoa, ainda ginasiano do Liceu Paraibano, quando
êle ali passou, compondo uma caravana de grandes
e eminentes figuras da política-nacional, cujos
nomes, alguns ainda me recordo, como os ilustres e
saudosos Assis Brasil e Nereu Ramos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nessa
mesma ocasião, tive o prazer de receber Maurício de
Lacerda, Nereu Ramos e Assis Brasil em Forta-
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leza. O primeiro, como sempre, eletrizou as massas,
com a pregação democrática que costumava fazer,
em todos os cantos dêste País. Nessa oportunidade,
conheci-o melhor, embora já o admirasse como
grande orador, no Congresso Nacional. Agora
que desaparece o magnífico tribuno, a cuja
memória V. Exa. e muitos outros homens públicos do
Brasil prestam merecida homenagem, a elas me
associo na firme convicção de que poucos
democratas terão pugnado mais por êste País
do que êle.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte
do eminente representante da U.D.N. do Ceará, o
nobre Senador Fernandes Távora.
Como dizia, Sr. Presidente, evoco hoje a visita
de Maurício de Lacerda ao meu Estado, quando tive,
pela primeira vez, a oportunidade de ouvir aquêle
extraordinário tribuno que tinha a predestinação,
como todos grandes condutores de massas, de
eletrizá-las, empolgá-las, fasciná-las.
Maurício de Lacerda, com a seu verbo
magnífico e fluente deixou a alma dos paraibanos
naquela tarde tocada pela magia do seu verbo
encantador. Desde essa época passei a admirá-lo
e nunca mais saiu do meu espírito a
ressonância daquela palavra inflamada e rica de
imaginação.
Assim foi em todos os recantos do Brasil
percorridos pela Caravana Assis Brasil.
Em vassouras Cidade em que viveu até
ontem, era Maurício de Lacerda considerado, desde
os bancos acadêmicos, um líder pelo espírito que
possuía de condutor dos seus contemporâneos,
posteriormente confirmada essa sua qualidade de
comando nas lutas sucessivas que enfrentou neste
País, combatendo sempre os governos, até mesmo
aquêle que ajudou a levar ao Poder na Campanha
da Aliança Liberal.

Quando perdeu seu lugar na Câmara dois
Deputados, foi para a Imprensa e continuou
batalhando através de longos artigos, os quais não
tinham a mesma ressonância da ação exercida na
tribuna, que foi sempre a sua arma poderosa.
Posteriormente, recolheu-se à vida privada e,
segundo a Imprensa, estava escrevendo suas
memórias. Mesmo assim seu nome nunca perdeu a
grandeza adquirida nos áureos tempos das suas
lutas no Parlamento e na Imprensa. Todos os
brasileiros, principalmente os das gerações que o
acompanharam na sua trajetória luminosa de homem
de luta e de inteligência privilegiada, continuavam a
cultivar a admiração, a estima e o aprêço a que fazia
jus o grande brasileiro morto.
Visitei esta manhã seu corpo na Câmara dos
Vereadores. Louvores merece o gesto dos
Vereadores cariocas retirando da Capelinha de
Santa Theresinha os restos mortais do eminente
tribuno para levá-los à Casa do Povo do Distrito
Federal, onde foi velado respeitosamente pela
população carioca.
Acredito que os Deputados não tenham tido
êsse gesto por ignorarem o passamento. Eu mesmo,
que privei da amizade de Maurício de Lacerda, que
lhe queria um grande bem e tinha ilimitada
admiração pelo seu talento, por sua inteligência e
suas extraordinárias qualidades de homem público,
sòmente hoje pela manhã tive a dolorosa notícia da
sua morte. Fiquei consternado ao ver aquêle gigante
ceifado pela morte, privando, assim, o Brasil da sua
cooperação, pois, ainda muito podia dar ao seu País.
Senhor Presidente, vi desfilarem adversários e
correligionárias políticos de Maurício de Lacerda,
inúmeras pessoas de tôda categoria, redendo a
última homenagem ao seu talento, à sua inteligência,
querendo ver pela derradeira vez o bravo lutador, o
homem que encantou e dominou as massas da
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Capital da República, e soube empolgar o cérebro
pensante da Nação, que é a Capital Federal.
Devo focalizar também uma qualidade
admirável que sempre senti no grande tribuno.
Aquêle homem forte e combativo era profundamente
humano e tinha um coração cheio de bondade para
os que recorriam ao seu apoio.
Assinei em primeiro lugar o requerimento,
também subscrito por ilustres colegas. Constrangime e ao mesmo tempo senti-me bem, ao prestar
essa homenagem a quem me recebeu, quando na
Revolução, vim do Nordeste, jovem e bisonho
jornalista de província. Aqui fui acolhido por Maurício
de Lacerda, que na época atuava nos jornais de
maior projeção do Rio, tais como a "A Noite", "O
Globo", "Imparcial", o "O País", a "Pátria", e outros
que no momento não me recorda. A sua tocante
bondade para com o modesto jovem paraibano,
pobre e desconhecido, revelou o seu sentimento de
bondade e o seu espírito acolhedor. Não
esquecendo essa passagem do meu ingresso nesta
Capital, após a Revolução de 1930, é que faço hoje
esta revelação de público, como Senador da
República, ao reverenciar a memória daquele grande
amigo e eminente brasileiro que ontem fechou os
olhos para sempre. Faço-o também em nome da
minha Paraíba agradecida, que teve na sua palavra
de fogo, na tribuna da Câmara, o seu maior
advogado quando assassinaram o grande Presidente
João Pessoa e quiseram-lhe aniquilar-lhe a
autonomia.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Ouço Vossa
Excelência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Vossa
Excelência interpreta os sentimentos da Maioria, não
só assinando o requerimento em primeiro lu-

gar como enaltecendo a personalidade de
Maurício de Lacerda. Tive vinculação de ordem
sentimental com êle, embora represente, na
História política do Brasil, uma família que, na
revolução de 1930, dirigia os destinos do Espírito
Santo. Meu tio, Aristeu de Aguiar, foi deposto
em 1930, eu, ginasiano como V. Exa., era
aluno do Ginásio do Espírito Santo e militava,
por simpatia e sentimentos que norteavam
minhas atitudes em favor daquele que dirigia
o País na Revolução de 1930. No entanto,
agora, estava vinculado, como disse, por ordem
sentimental a Maurício de Lacerda nesta outra
contradição de ordem política porque amigo e
pessoalmente admirador de Carlos Lacerda,
ilustre filho de Maurício de Lacerda e meu
colega da Faculdade de Direito da Universidade
do Rio de Janeiro até o segundo ano, e na
Câmara dos Deputados um dos mais diletos
amigos que tive. Embora em campos apostos
terçávamos nossas armas de inteligência e cultura
dentro de um clima de absoluto cavalheirismo.
Deixei ali em Carlos Lacerda como em outros
trezentos e tantos Deputados, amigos e admiráveis
companheiros de luta pela democracia. Por
conseguinte, V. Exa. interpreta também meus
sentimentos não obstante essa vinculação de
ordem familiar e política antes de 1930. Interpreta
mais, acredito, o sentimento de pesar de tôda a
Nação brasileira.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito agredecido a
Vossa Excelência.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Pois não.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Peço
a V. Exa. recolha a minha solidariedade e também a
de meu Partido, o Trabalhista Brasileiro.
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O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço a
distinção que me conferiu o eminente Vice-Líder da
Maioria, Senador Jefferson de Aguiar, permitindo-me
que fale também em nome da Maioria desta Casa,
aparte que ilustra minhas singelas considerações
sôbre Maurício de Lacerda. Agradeço igualmente ao
prezado amigo, Senador Argemiro de Figueiredo,
meu companheiro da representação paraibana e
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, sua
solidariedade. Com estas palavras de exaltação à
memória do eminente brasileiro e do querido amigo
Maurício de Lacerda consigno o nosso sincero pesar
a ser transmitido à Família enlutada, especialmente
ao ilustre Deputado Carlos Lacerda, também meu
amigo, jornalista e parlamentar, como o pai, de
grande inteligência e capacidade de luta. (Muito
bem).
O SR. AFONSO ARINOS (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, como representante
do Distrito Federal nesta Casa e integrante
também da Bancada da União Democrática
Nacional, desejo aduzir algumas considerações
as eloqüentes palavras com que encaminhou a
votação do seu requerimento o nobre Senador
pela Paraíba, meu dileto amigo Senador Rui
Carneiro.
O SR. RUI CARNEIRO: – Obrigado a
V. Exa.
O
SR.
AFONSO
ARINOS: – Tive
oportunidade, como segundo signatário do
requerimento de contribuir para a consecução
do número regimental necessário para a sua
apresentação; e é também nessa qualidade de
integrante do grupo da Oposição que dou
pleno apoio à iniciativa do nobre Senador
paraibano, que venho tecer algumas palavras de
homenagem e de saudade à memória de Maurício
de Lacerda.
Sr.
Presidente,
para
o
ledor
habitual
dos
Anais
Parlamentares,

para o curioso da evolução da História Republicana
no nosso Século, sem dúvida, a personalidade, por
tantos títulos empolgante de Maurício de Lacerda
poderia oferecer as aparências de uma vida singular,
de uma trajetória até certo ponto, sem rumo, como a
de um brilhante cometa desgarrado no espaço. Se
analisarmos, porém, com mais profundidade, a
significação da sua vida, e sobretudo se
perquirirmos, com maior atenção, a sucessão dos
atos dramáticos que a pontilharam, concluiremos, Sr.
Presidente – o que, de resto, não é mais que uma
tautologia – que ela foi bem uma expressão de seu
tempo, se bem que, até certo ponto, uma expressão
reveladora e denunciadora.
Nos estudos a que tenho procedido, da
história da República, sempre procurei encontrar a
chave interpretativa, que explicasse ao historiador a
ação dos homens considerados excepcionais, dos
homens originais, que atuam fora do quadro habitual
das relações sociais ou políticas; e muito raramente,
para não dizer nunca, me defrontei com alguém cuja
biografia não correspondesse – é claro que
respeitadas as singularidades individuais – a uma
integração completa no desenvolvimento dos
acontecimentos coletivos e na marcha imanente da
História Social. Maurício de Lacerda, por exemplo, a
meu ver – representa bem um dos primeiros
fenômenos da desintegração da estrutura política da
Velha República. Por sua juventude, pelo seu ardor
combativo, pela sua agressividade, muitas vêzes
desmarcada, foi o símbolo vivo daquelas épocas de
transição, aonde, segundo uma lei imutável da
História, assistimos aos elementos mais ativos de
determinado grupo social, abandonarem os
interêsses de seu grupo e partirem para a liderança
dos esforços que se opõem aos interêsses
estabelecidos.
Assim
Saint-Just,
na
Revolução
Francesa;
assim
Nabuco,
na
História
do
Império
brasileiro;
assim
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tantos outros elementos que de repente, rompem
com as tradições e interêsses da sua classe e se
colocam sùbitamente na vanguarda, capitaneando as
hordas e assaltos, chefiando as vagas demolidoras
que vêm destruir a cidade onde êles mesmos se
encontravam em razão do seu nascimento.
Maurício de Lacerda no meu entender
representa tudo isso; representa talvez mais
essa influência renovadora do que seu grande
filho, meu caro amigo Carlos Lacerda, em quem
se encontra em grau superlativo, em grau
excepcional, aquelas qualidades que já existiam em
germe na personalidade inaugural de Maurício de
Lacerda.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa
Excelência dá licença para um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Maurício de
Lacerda teve uma felicidade inaudita na sua
passagem pela terra, porque, via de regra, os
grandes homens quando morrem são como estrêlas
que se apagam: resta quase sempre a penumbra ou
a escuridão; mas Maurício de Lacerda, ao morrer
deixou um rastro de luz que não se apagará tão cedo
– é seu grande filho Carlos Lacerda que é,
realmente, um astro a fulgurar brilhantemente no céu
do Brasil.
O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado,
nobre Senador.
Sr. Presidente, dizia, eu – e no momento me
ocorre aproximadamente, senão precisamente,
aquilo que queria dizer – Carlos Lacerda representa
a fase triunfal de uma esperança renovadora de que
seu pai foi participante na fase inaugural.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É um
complemento.

O SR. AFONSO ARINOS: – Maurício
começou a destruir os alicerces de uma ordem
estabelecida à qual êle próprio pertencia, e disto
temos as demonstrações inequívocas no Anais do
Congresso Nacional. Tendo sido um dos corifeus da
candidatura Hermes contra a campanha civilista,
muito jovem, filho do grande Ministro do Supremo
Tribunal, Sebastião Lacerda, aos poucos se deixa
absorver e penetrar pelo ambiente mais avançado da
reforma política de sua época e de hermista exaltado
que era creio até de participante do gabinete civil do
Presidente Hermes, transfere-se na tribuna da
Câmara para a extrema esquerda, que era então a
luta desabalada contra o P.R.C. – o Partido
Republicano Conservador, encastelado nesta Casa,
fortalecido no Senado da República, pelo jôgo dos
interêsses que circulavam em tôrno do grande
caudilho gaúcho, que foi Pinheiro Machado.
Sr. Presidente, quando assistimos a esta
evolução nos apercebemos da sinceridade com que
Maurício de Lacerda recebia o influxo dos fatos e das
opiniões do seu tempo. Não era um homem culto;
era um homem bravo, eloqüente, tribuno e jornalista
da maior eficiência, se bem que inferior, neste nível,
ao seu ilustre filho. Mas, não sendo culto – digo culto
– no verdadeiro sentido da expressão, quer dizer,
sem a saturação de muitos anos não apenas de
leitura, mas de meditação sôbre a leitura, coisa que
não poderia ter, devido à inflamação, ao incêndio
permanente da sua vida – distinguia imperfeitamente
a relatividade das virtudes e norteava com pouca
segurança a própria rota.
Excedia, muitas vêzes, os limites das
posições que lhe eram asseguradas pelas
premissas em que se situava. Sendo, por exemplo,
como foi, um dos primeiros espíritos abertos à
sensibilidade socialista, um dos primeiros ho-
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mens – não o primeiro, mas, um dos primeiros –
que no Congresso Nacional manifestaram sua
posição de socialista militante, desde logo, por
uma espécie de penacho romântico, por uma
espécie de excesso de vitalidade inerente ao seu
tipo intelectual, desde logo, repito se declara
discípulo e companheiro de Luiz Carlos Prestes.
Êle não o era; mas semelhante atitude era
necessária para o tipo de Don Quixote donjuanesco
– se V. Exa. Sr. Presidente, me permite a
assimilação dessas duas personalidades espanholas
tão diferentes – porque havia nêle um tipo de
quixotismo donjuanesco dentro do terreno político,
aquêle a que me estou limitando, onde era
indispensável uma posição dêsse romantismo e
dêsse espetáculo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Com todo o
prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Efetivamente,
a personalidade de Luiz Carlos Prestes empolgou a
mocidade e, mesmo, os homens de idade avançada,
no período em que, como o "Cavalheiro da
Esperança", percorreu o Brasil, procurando levantar
as massas contra a situação em que vivíamos – de
opressão. Depois, entretanto, quando ingressou no
comunismo, transformou-se no outro homem que
hoje conhecemos.
O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço o
aparte do meu ilustre colega e velho amigo Senador
João Villasbôas, mas desejo precisar melhor a minha
posição.
Em primeiro lugar, Maurício de Lacerda era
mais velho que Luiz Carlos Prestes; em segundo a
adesão a que me refiro não é ao "Cavalheiro da
Esperança", mas ao chefe do Partido Comunista
Brasileiro.

Sr. Presidente, eu, que em minha vida
humilde, que não merece ser contada...
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não
apoiado!
O SR. AFONSO ARINOS: – Atravessei todos
os avatares da minha geração; eu que naveguei em
tôdas as aventuras intelectuais e políticas desde a
adolescência, também tive admiração política por
Luiz Carlos Prestes. Ainda hoje, devo declarar ao
Senado sem qualquer constrangimento, considero-o
homem digno de admiração pessoal, figura histórica
de inegáveis atrativos, o que não significa participe
eu, de modo algum, das suas convicções e dos seus
processos de luta. Històricamente, porém, é figura de
grande significação na nossa geração.
Dizia que Maurício de Lacerda fêz declarações
de adesão à posição política assumida por Luiz
Carlos Prestes, como uma espécie de reação
violenta e extremista às limitações que êle
encontrava na estreiteza do quadro democrático.
Mas, Sr. Presidente, êsse foi, realmente, um
grande campeão da Democracia no Brasil. Os traços
que devem ser também salientados no exame da
sua trajetória são os de probilidade inatacável, de
honra individual e de generosidade, do que ainda
ontem me dava uma indicação. Carlos Lacerda,
quando nós ambos conversávamos sôbre Maurício
durante a exposição do corpo, na Câmara dos
Vereadores.
Contava-me o nosso colega Senhor Deputado
Carlos Lacerda, que no dia da deposição do
Presidente Washington Luiz, Maurício de Lacerda
que tinha sido um ardoroso Líder revolucionário, um
dos poucos que saíram à rua para conduzir os
grupos populares nas manifestações que se
verificaram no têrmo e no crepúsculo do Govêrno
Washington Luiz, foi o mesmo que, às portas do
Guanabara utilizou o incontestável prestígio que
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então tinha na multidão carioca para evitar violência
e depredações contra o Palácio do grande Chefe
vencido. Mais: contava-me Carlos Lacerda que,
estando na entrada do Forte de Copacabana no
momento em que ali chegava o Presidente deposto,
acompanhado de seus guardas e detentores.
Maurício impediu que o filho se prevalecesse
daquela situação para assistir a uma cena que êle
considerava humilhante para o Presidente destituído
de seus poderes. Impediu que o filho assistisse
àquele episódio da entrega do Presidente aos seus
detentores.
São traços, como V. Exa. vê, Sr. Presidente,
da bravura temperada pela generosidade.
Outras razões me ligavam pessoalmente a
Maurício de Lacerda. Eu o conheci pouco, embora
com êle tenha conversado mais de uma vez. Mas
devo dizer a V. Exa. e ao Senado que uma das
razões que mais falam ao meu coração e à minha
mente é a amizade que êle sempre teve para com o
meu pai.
Muito mais velho do que êle, enquadrado nas
fôrças majoritárias, Melo Franco nunca transigiu,
entretanto, com a sua independência pessoal em
relação aos amigos a quem queria. Nessas
condições, em pleno Govêrno Bernardes, ia visitar
Maurício de Lacerda recolhido na Casa de Detenção.
Creio que a única missão que jamais teve o
grande tribuno carioca, fora dos mandatos populares
que lhe foram autorgados nesta Cidade, foi a de
Embaixador em Missão especial na República do
Uruguai, que lhe foi dada, espontâneamente, pelo
seu velho amigo e colega Melo Franco então titular
do Ministério das Relações Exteriores.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite. V.
Exa. um aparte?
O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quando em
1927, Assis Brasil foi ao Ceará na sua propaganda
do Partido Democrata que êle chefiava com o
Conselheiro Antônio Prado, Maurício de Lacerda
fazia parte de sua comitiva e lá empolgou de tal
forma as multidões – sobretudo a nós outros que
éramos da oposição – que o fizemos candidato à
Deputação Federal pelo Ceará. Gesto quixotesco,
como se poderia chamar àquela época. Queríamos,
apenas, dar-lhe uma demonstração do aprêço que
lhe votávamos, porque sabíamos, de antemão, que a
votação não seria apurada, o voto era apenas a bico
de pena. Era, entretanto, a nossa homenagem, que
hoje renovo, com o mesmo sentimento de admiração
que nos causou àquela época.
O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado ao
meu prezado colega, Senhor Senador Fernandes
Távora.
Sr.
Presidente,
vou
encerrar
estas
improvisadas e atabalhoadas palavras com que nós,
da Bancada da União Democrática Nacional,
trazemos o nosso apoio consciente à acertada
iniciativa do ilustre Senador pela Paraíba. Ao fazê-lo,
também, Senhor Presidente, nos move a razão
delicada e particular de manifestarmos, desta
tribuna, a nossa perfeita solidariedade, a nossa
afetuosa solidariedade para com o nosso grande
companheiro, o ilustre Deputado Carlos Lacerda que,
na vida pública, tem tido a fortuna e a glória de
desenvolver em traços cada vez mais altos e mais
brilhantes, a trajetória do grande morto de ontem
nesta Capital. (Muito bem).
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para
encaminhar a votação, o nobre Senador Otávio
Mangabeira.
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O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Sr.
Presidente, se há alguém nesta Casa, que não deva
ou possa votar neste momento, em silêncio, será
justamente o orador que vem usar da palavra.
Quando se escreverem as crônicas da tribuna
parlamentar, da tribuna política, da tribuna popular,
no Brasil, uma página de relêvo terá de ser
consagrada a Maurício de Lacerda.
Estão a completar-se 48 anos que demos
entrada, juntos, relativamente muito jovens – êle
mais moço que eu – na Câmara Federal; êle,
Deputado fluminense, eu, Deputado baiano.
Êle foi o primeiro a alçar o vôo, dominando, de
pronto, a tribuna, sobretudo, quando o debate
assumia o caráter da luta. Recordo-me de como bati
palmas aos seus primeiros triunfos.
Dotado de excepcionais qualidades, de
combatividade e de eloqüência que se reproduzem,
como tem sido lembrado, no seu filho, cujos títulos
de grandeza se têm tornado evidentes, são sem
conta os episódios de determinado período da vida
da República em que avultou e brilhou.
Duas lembranças dêle conservo mais nítidas.
Uma, de 24 de outubro de 1930 – que o
brilhante Senador Afonso Arinos acaba de reviver.
Achava-me no Palácio Guanabara, ao lado do
Presidente que estava a ser deposto. De lá, o via, na
rua, à porta do palácio, pregando, inflamado ao povo,
de oposição do Govêrno.
Outra, de 10 de maio de 1945. De regresso
dos Estados Unidos, conduziram-me do aeroporto às
escadarias do Teatro Municipal, onde se realizou um
comício, que foi o primeiro da campanha do
Brigadeiro Eduardo Gomes, a memorável Campanha
de Libertação Nacional.
Entre
os
oradores
do
comício,
ei-lo,
Maurício
de
Lacerda,
falando
com
o
mesmo
brilho
e
desassom-

bro de outrora – e já éramos então cinqüentenários à
beira dos sessenta anos – concitando a multidão a
deitar abaixo o Estado Novo.
O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com
prazer.
O SR. AFONSO ARINOS: – Estava entre
os assistentes daquele comício e desejo
acrescentar, se V. Exa. me permite, meu próprio
depoimento sôbre o seu discurso, naquela
oportunidade. Foi a primeira vez que o ouvi falar
na rua e, desde essa ocasião, jamais o perderia
de vista, na nossa campanha pela redemocratização
do País.
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – V. Exa. me
cativa com o aparte com que me honra.
De alguns anos a esta parte, Maurício de
Lacerda abandonou a tribuna, recolhendo-se à
penunbra. Não realizou a carreira para que fôra
talhado por seus merecimentos. O destino comanda
mais o homem do que o homem comanda o destino.
Não sei se a tribuna lhe terá deixado saudades. Êle
deixou saudades à tribuna.
Hoje, que o levamos ao túmulo, nada mais
justo, Sr. Presidente, que nas Casas do Parlamento
sejá êle recordado, para que conste da Ata que, no
dia da sua morte, a tribuna parlamentar põe um sinal
de luto, visto que aquêle que desaparece foi alguém
que, a seu tempo, lhe deu vida, entusiasmo,
animação e realce. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua, para encaminhar a
votação.
O
SR.
ATTÍLIO
VIVACQUA
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,
os
eminentes
Senadores
Ruy
Carneiro,
Afonso Arinos e Otávio Mangabeira, não
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só traduziram o sentimento do Senado pelo
desaparecimento de Maurício de Lacerda, como lhe
fixaram o admirável perfil no quadro da nossa
história política.
Venho associar-me a essas belas e
eloqüentes palavras, com uma nota de especial
emoção.
A cidade do Rio de Janeiro, formosa e
trepidante cenário da vida acadêmica e da vida
pública de Maurício de Lacerda, baluarte de sua
combatividade, ponto alto de ressonância nacional,
de sua eloqüência e de sua fé democrática, prestoulhe uma das mais carinhosas homenagens de
saudade e de admiração.
O povo velou os restos mortais do seu grande
tribuno e verteu sôbre seu túmulo lágrimas sentidas.
Os da nossa geração, testemunhas que fomos dos
gestos e lances de sua intrepidez cívica, das vitórias
do extraordinário tribuno dominador de multidões,
revivemos em nossa recordação, o jovem que
buscava espontâneamente a caserna para exercer o
voluntariado, então incompreendido, do Serviço
Militar; evocamos o arrojado pioneiro da aviação, o
indômito combatente que, no verdor dos anos,
empunhava a bandeira da Liberdade, da
Democracia, das reivindicações dos trabalhadores e
da defesa dos direitos da mulher. Nos traços da sua
personalidade excepcional sobressaem sempre as
inquebrantáveis virtudes de sua independência moral
e de sua probidade.
Seu exemplo ainda mais se destaca porque se
verificou há mais de quatro decênios, em ambiente
politiço e social em que o Poder era, na verdade, o
Poder, e quando ainda se apresentava incipiente a
opinião pública. Tornava-se, por isto mesmo, mais
difícil e árdua a missão dos líderes como Maurício de
Lacerda, que tinham de despertar, mobilizar e
mesmo forjar a consciência política da massa.
O
nobre
Senador
Afonso
Arinos
definiu
o
papel
que
êle
encarnava

como símbolo de reforma, de renovação e de
rebeldia, na época em que o caudilhismo
predominava, e ainda revestia suas formas mais
absorventes com a onipotência do regime
presidencial. E a voz excelsa e evocativa de Otávio
Mangabeira bem assinalou que quando se fizer a
história da tribuna parlamentar, Maurício de Lacerda
há de figurar entre aquêles que mais a exalçaram, que
mais a instrumentaram como meio de ação política,
embora não tenha êle logrado cumprir o destino de
homem público que seus privilegiados predicados lhe
possibilitavam.
Sua trajetória política e jornanalística, sua
passagem pelos postos públicos Câmara dos
Vereadores, Deputação Federal, Prefeito de
Vassouras,
participação
nos
movimentos
revolucionários – foi marcada pelo seu indômito
civismo, pelo seu impoluto caráter, e iluminada pelos
clarões de seu permanente talento, que fulgiu até no
ocaso de sua existência.
Seu nome está, na verdade, sobretudo ligado
à nossa história parlamentar e assinalada por
sua pugnacidade, pela vigilância com que êle,
através de dlrcursos fulminantes e de pedidos de
informações e de interpelações, exercia a
fiscalização do Govêrno. Seu mandato legislativo
foi marcado por iniciativas avançadas, como as
que aludimos.
Nas páginas de sua biografia destaca-se,
também, o brilhante capítulo do jurista que após o
afastamento
das
lides
políticas
se
voltou
apaixonadamente para o estudo do Direito. Fê-lo
modestamente, mas nós, seus colegas, que lhe
acompanhamos, de perto, os labôres intelectuais,
sabemos quanto se elevou, no respeito geral, no
exercício das funções de Procurador da Prefeitura do
Distrito Federal.
Sr.
Presidente,
Maurício
de
Lacerda
nos lega nobre e imperecível tradição política,
na qual se esbate o fulgor no nome do seu
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ilustre filho, o Deputado Carlos Lacerda, expoente do
jornalismo, da cultura, da eloqüência e da vida
pública.
O saudoso e pranteado brasileiro deixa uma
preciosa herança cívica, que a Nação recolhe,
através das mais sentidas manifestações de pesar e
de uma justa consagração de sua memória. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens prestadas
ao grande tribuno Maurício de Lacerda.
Fará constar da Ata um voto de pesar e
apresentará condolências à família e ao Govêrno do
Estado do Rio de Janeiro. (Pausa).
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959, (número 350, de 1959 na Câmara),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte relativa ao
Ministério da Agricultura, Anexo nº 4, Subanexo nº
4.12, tendo Parecer n. 791, de 1959, da Comissão
de Finanças, favorável ao subanexo e da Emendas
ns. 1 a 1.346.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
subanexo com as emendas.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente,
desejo apenas retificar a Emenda nº 838,
referente à instalação e manutenção de
patrulhas
mecanizadas
nos
Estados.
Na
parte relativa à Bahia, alude à Prefeitura de
Irará, com o crédito de Cr$ 1.000.000,00 (um
milhão
de
cruzeiros),
mas
não
mencio-

na a Prefeitura de Santo Amaro, contemplada com
Cr$ 1.000.000,00 para a compra de um trator
equipado. (Muito bem.).
O SR. PRESIDENTE: – A observação do
nobre Senador Lima Teixeira será examinada pela
Comissão de Finanças, ao elaborar a redação do
vencido.
Continua em discussão o projeto e as
emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto, sem prejuízo das emendas, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado.
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº
350, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 Subanexo referente ao Ministério da
Agricultura.
(Publicado em Suplemento)
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
As emendas que acabam de ser aprovadas,
constam do Parecer nº 791, publicado em
Suplemento no D.C.N. de 24-11-59.
A matéria volta à Comissão de Finanças, para
a Redação Final.
Discussão única da Redação Final do
Projeto de Resolução nº 26, de 1959, que
concede
aposentadoria
a
Luiza
Berg
Cabral, Taquígrafa Revisora do Quadro da
Secretaria do Senado Federal (redação ofe-
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Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer nº
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
714, de 1959).
Está encerrada.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Em votação.
Redação Final.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar permanecer sentados. (Pausa).
da Palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está aprovado.
Está encerrada.
É o seguinte a projeto aprovado, que vai à
Em votação.
sanção:
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Está aprovada.
Nº 48, DE 1959
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à promulgação:
(N. 1.967-B, de 1958, na Câmara dos Deputados)
RESOLUÇÃO
Nº 26

Concede auxílio de Cruzeiros 15.000.000,00,
ao Instituto Superior de Educação Rural.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É concedida aposentadoria a
Luiza Berg Cabral, Taquígrafa-Revisora, padrão PL3, nos têrmos dos artigos 184, item II, da Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952, e 1º da
Resolução nº 134, de 15 de outubro de 1958, da
Câmara dos Deputados, combinados com o art. 2º
da Resolução nº 18, de 15 de dezembro de 1950,
do
Senado
Federal,
incorporando-se
aos
proventos da aposentadoria a gratificação adicional
correspondente.

O Congressso Nacional decreta:
Art. 1º. O orçamento geral da União,
consignará, anualmente, o auxílio de Cr$
15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) no
mínimo, ao Instituto Superior de Educação Rural, em
funcionamento no Estado de Minas Gerais e
integrando o Centro de Pesquisas Educacionais,
instituído pelo Decreto nº 38.460, de 28 de dezembro
de 1955.
Art. 2º. O auxílio será aplicado de acôrdo com
o plano a ser estabelecido em convênio com o
Ministério da Educação e Cultura, do qual constará a
obrigação de celebrar convênios com os governos
dos Estados, para a aceitação de bolsistas
selecionados no magistério, em exercício nas áreas
rurais.
Art. 3º. É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, a crédito
especial de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros) a favor do Instituto Superior de Educação
Rural, para atender às despesas decorrentes desta
lei no exercício financeiro de 1959.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 48, de 1959 (nº 1.967, de 1956, na Câmara dos
Deputados), que concede de Cruzeiros –
15.000.000,00 ao Instituto Superior de Educação
Rural, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 747 a
749, de 1959 das Comissões de Constituição e
Justiça; de Educação e Cultura e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
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Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Sala das Sessões do Senado Federal,
publicação, revogadas as disposições em contrário. em 23 de novembro de 1959. – Lobão da
Silveira.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão projeto
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 98, de 1959 (n. 3.101, de 1957, na Câmara dos e emenda. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, créditos palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
especiais destinados à Escola de Enfermagem
Volta o projeto à Comissão de Finanças para
"Venceslau Brás", de Itajubá, à Faculdade de Serviço
Social de Juiz de Fora e à Escola de Enfermagem exame da emenda.
Está esgotada a matéria da Ordem do
Hermantina Beraldo, de Juiz de Fora, tendo Parecer
Favorável, sob nº 710, de 1959, da Comissão de Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Finanças.
Marinho, orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
emenda que vai ser lida.
discurso que, entregue à revisão do orador, será
É lida e apoiada a seguinte:
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
EMENDA Nº 1
Senador Lima Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, há
Acrescente-se ao artigo 1º:
poucos dias, visitei uma repartição da Aeronáutica
e dois milhões para a Escola de Enfermagem que merece considerada, em virtude do trabalho que
do Pará.
ali se executa. Refiro-me à Tôrre de Contrôle de
Vôo.
Saí impressionado de lá. Os controladores de
Justificação
tráfego aéreo executam trabalho da mais alta
O projeto inicial concedia apenas crédito para responsabilidade, sem qualquer confôrto e percebem
auxilio a uma emenda de enfermagem. Duas outras salário mínimo. Desde o instante em que decolam,
emendas foram apresentadas e acolhidas pela os aviões são acompanhados pelos controladores de
Câmara. Nada mais justo do que atribuir à Escola de vôo por grande distância, até encontrarem outra
Enfermagem do Pará auxílio de dois milhões para estação. Êsses homens além de acompanhar os
aparelhamento de suas instalações e dado ainda o aviões, estabelecem a escala e a distância de uma
real serviço que presta à região Amazônica tão aeronave para outra, não só em altitude como
necessitada de enfermeiras de curso para atender ao também determinam o tempo de saída de cada
reclamo geral de suas unidades hospitalares criadas avião.
e que estão funcionando a cargo de leigas, no
Observei-os detidamente. Creia V. Exa., Sr.
interior e mesmo na Capital.
Presidente, é trabalho estafante o que aquêles
Estou certo de que a emenda receberá controladores de vôo realizam, num ambiente
acolhida que bem merece em favor de uma completamente fechado. As vêzes são obrigados a
instituição que reais serviços vem prestando.
conhecer os idiomas inglês, francês, e precisam
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estar identificados com problemas de engenharia.
Êsses homens fizeram-me sabedor das
condições em que vivem, dos salários miseráveis
que percebem, sem qualquer gratificação.
Se os parlamentares, amanhã, visitarem êsses
controladores de vôo, verificarão que as suas vidas –
quando viajam de avião – dependem exclusivamente
dêles. Alguns não resistem muito tempo porque o
sistema nervoso se altera, sobretudo nos dias de
nevoeiro; a responsabilidade de quem está no
comando de uma tôrre de côntrole, então, é imensa.
Dentre
muitos
fatos
narrados
pelos
controladores de vôo destacarei um: recentemente,
um avião que se destinava ao Aeroporto Santos
Dumont não conseguindo aterrissar, dirigiu-se ao
Aeroporto do Galeão. Devido, porém, à má
visibilidade, não conseguiu, também, pousar,
voltando ao Santos Dumont. O controlador de vôo
orientou o aviador até a decida; enquanto o fazia, o
pilôto dizia-lhe que estavam marchando para a
morte, porque não havia qualquer visibilidade e não
sabia onde se encontrava. Não fôra o ânimo forte do
controlador, que orientou o piloto sôbre o ponto exato
onde deveria descer, haveria um desastre de
grandes proporções. Logo depois de haver
aterrissado, o piloto não se conteve e veio até a tôrre
de contrôle, para agradecer ao controlador porque,
não fôra o estímulo de sua vigilância, naquele
instante, êle não teria, talvez, podido impedir que o
avião ultra-passasse a pista e caísse no mar.
Fui visitar êsses homens no local de trabalho,
acompanhei de perto sua atuação; avaliei bem a
natureza de seu serviço e, por êsse motivo, peço ao
Senado, já que estamos tratando do Plano de
Classificação do Funcionalismo Público, que não
aceite a proposta do DASP, que os classifica em
situação inferior à dos serventes.

Faço êsse apêlo, sobretudo, ao ilustre
Presidente da Comissão de Serviço Público. Que S.
Exa. volva as vistas para êsses funcionários – são
civis – que realizam um trabalho penoso, difícil, de
alta responsabilidade, sob o barulho terrível de autofalantes, em compartimento fechado, comandando a
aterragem, às vêzes, de seis e oito aeronaves,
atentos à variedade de sinais emitidos pelas pilotos.
Em cada tôrre – veja V. Exa., Sr. Presidente –
trabalham cinco homens.
Não é possível – repito – percebam salário
miserável. Espero, pois, que o Senado não adote a
classificação proposta pelo DASP. (Muito bem! Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito. (Pausa).
Convoco os Senhores Senadores para uma
sessão extraordinária, às 21 horas, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 87, de 1959, (nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
relativa à Comissão do Vale do São Francisco –
Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.05 – Tendo Parecer nº
790, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável
ao Subanexo e às Emendas ns. 1 a 86.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 87 de 1959, ( nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
relativa ao Ministério da Viação e Obras Públicas –
Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.21 – tenda Parecer nº
788, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável
ao Subanexo e às Emendas ns. 1 a 1.118.
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3 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1960, na parte
relativa ao Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais – Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.22-09

– tendo Parecer nº 789, de 1959 da Comissão de
Finanças favorável ao Subanexo e às emendas ns. 1
a 108.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 40
minutos.

179ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER
Às 21 horas, acham-se presentes os Srs.
Lima Guimarães.
Senadores:
Milton Campos.
Mourão Vieira.
Moura Andrade.
Cunha Mello.
Lino de Mattos.
Lobão da Silveira.
Pedro Ludovico.
Victorino Freire.
Coimbra Bueno.
Sebastião Archer.
Taciano de Mello.
Eugênio de Baros.
João Villasbôas.
Leônidas Mello.
Filinto Müller.
Mathias Olympio.
Fernando Corrêa.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Gaspar Valloso.
Fernandes Távora.
Souza Naves.
Menezes Pimentel.
Francisco Gallotti.
Sérgio Marinho.
Saulo Ramos.
Reginaldo Fernandes.
Irineu Bornhausen.
Dix-Huit Rosado.
Daniel Krieger.
Argemiro de Figueiredo.
Mem de Sá.
João Arruda.
Guido Mondim. – (57).
Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE: – A lista de
Novaes Filho.
presença
acusa o comparecimento de 57 Srs.
Jarbas Maranhão.
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
Barros Carvalho.
sessão.
Freitas Cavalcanti.
Vai ser lida a Ata.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo
Lourival Fontes.
de 2º, procede à leitura da Ata da sessão
Heribaldo Vieira.
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
Ovídio Teixeira.
aprovada.
Lima Teixeira.
O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o
Otávio Mangabeira.
seguinte:
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
EXPEDIENTE
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
PARECER
Arlindo Rodrigues.
Nº
794, DE 1959
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Da Comissão de Finanças sôbre a Redação
Gilberto Marinho.
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Afonso Arinos.
Câmara nº 67, de 1959 (Nº 350-B, de 1959, na
Benedicto Valladares.
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Câmara dos Deputados) que estima a Receita e fixa
a Despesa da União, para o exercício financeiro de
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
4.12 – Ministério da Agricultura.

tanto, deixar de prestar à Capital Federal esta prova
de reconhecimento pelo muito que devo à sua
hospitalidade e, sobretudo, porque outra atitude de
minha parte representaria, até, uma deslealdade à
terra dos meus filhos.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com todo o
prazer.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Nobre
Senador, como carioca e representante do povo
desta generosa cidade, agradeço a V. Exa. – essa
voz ativa do Amazonas – a solidariedade que nos
traz, neste momento crucial que atravessamos,
vendo representantes de outros Estados chamarem
a si a solução de nossos problemas internos e
tentarem anexar o Distrito Federal ao Estado do Rio
de Janeiro. A vingar essa teoria simplista, que
procura modificar a constituição por um passe de
mágica, melhor seria que nos anexassem ao Estado
do Piauí, que nos está oferecendo feijão, enquanto o
Estado do Rio, até agora, nem isso nos deu.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço o aparte
de V. Exa, que me estimula a prosseguir, já agora
incorporado aos que lutam, não pela fusão, mas pela
autonomia absoluta do Distrito Federal. Leio, pois Sr.
Presidente, para que conste dos nossos Anais, a
vibrante peça dos Vereadores Cariocas, entre os
quais conto com bons e queridos amigos e, até dileto
irmão.
O manifesto é o seguinte:

Relator: Sr. Paulo Fernandes.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
primeiro orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira,
segundo orador inscrito.
O SR. MOURÃO VIEIRA (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente, Srs. Senadores: um
imperativo de consciência, uma determinação interior
e profunda impele-me a ler desta tribuna, sem
nenhuma solicitação exterior, sem nenhum apêlo
pessoal, o Manifesto ao Povo assinado por
40 Senhores Vereadores à Câmara do Distrito
Federal.
Não sei até que ponto esta minha atitude –
que é uma irrefreável questão de fôro íntimo – possa
repercutir nos compromissos partidários assumidos
anteriormente em face do problema que vem sendo
debatido por notáveis juristas e que está
apaixonando a opinião pública.
Devo confessar, Sr. Presidente que ao tomar
conhecimento dêsse documento, senti uma
irresistível vontade de contribuir com uma parcela,
mesmo ínfima, para que os cariocas vejam,
finalmente realizado o seu grande sonho de
autonomia.
MANIFESTO AO POVO
A fusão do Distrito Federal com o Estado do
Rio de Janeiro seria a frustração completa e absoluta
Os Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro
dessa esperança.
que subscrevem o presente manifesto, em nome da
Senador pelo Estado do Amazonas, amantíssimo Câmara do Distrito Federal, porque representam
da terra que me viu nascer, não posso, entre- mais de metade de sua composição legal, dirigem-se
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ao Povo Brasileiro e, em particular, ao Povo Carioca,
por meio dêste documento, para formular o mais
veemente protesto contra o esbulho que se trama
contra a primeira Cidade da Nação, contra a unidade
federativa que é considerada a um tempo o cérebro
e o coração do País, contra a entidade produtora de
maior vitalidade do Brasil promovendo-se, em
oposição à vontade manifesta de sua grande e
esclarecida população, através de campanhas
memoráveis, sua absorção pelo Estado do Rio de
Janeiro, numa fusão incompreensível, injustificável e
ruinosa para si, seja política, seja administrativa, seja
economicamente.
Polìticamente, porque a Cidade desaparecerá
do cenário nacional como unidade independente sob
certos aspectos, e de há muito em busca de sua
autonomia, cuja Câmara, expressão lídima do Povo,
em seu nome e através dos tempos, sempre
desempenhou papel de grande relêvo na História do
Brasil, a ponto de, exatamente por êsse motivo, em
1812, ter sido outorgada aos Vereadores de então a
regalia ao tratamento de "fidalgos cavaleiros"; de, em
1813, no ensejo da comemoração do "Fico" ter
conquistado o direito ao tratamento de Ilustríssima";
e de modernamente, haver deposto seu biógrafo,
o.historiador Adolfo Morales de Los Rios Filho, em
"O Rio de Janeiro Imperial":
"…Do que ficou dito e do que ainda
se dirá relativamente à ação da Câmara
citadina, resulta que a mesma constituiu poderoso
fator para a continuação da vida caracterìsticamente
brasileira e, portanto, para a coesão do Brasil.
Discordamos, portanto daqueles historiadores
ou comentadores, embora acatados ou mesmo
consagrados, que consideram secundário ou

mesmo nulo o papel do poder municipal entre nós.
A Câmara – quer como Conselho de Vereança,
quer como Senado da Câmara – soube congregar
os habitantes ao sentir o perigo comum: o invasor,
o pirata, o explorador; enfim, o inimigo. Congregando
para a defesa, zelou. Zêlo êsse que, passada a
ameaça, se voltou para os interêsses da
coletividade. O caráter eminentemente livre da
instituição municipal, fazendo que na sua vida
quase não se refletisse a vontade de outros
poderes
maiores
(Conselho
Ultramarino,
Governador. Vice-Rei e Rei), constituiu a
maior esteio para a continuidade de sua ação e para
a sua própria existência através do espaço e do
tempo.
Essencialmente particularista, pois se referia a
uma região, sua ação ligada à das demais formou
uma federação de vontades, de normas e de zelos
pelas coisas públicas e coletivas. Foi essa federação
sem presidente ostensivo, mas presidida pela
vontade de servir ao Brasil, que preparou a eclosão
da Província. Essa foi sòmente rótulo, pois a sua
base e essência já estavam feitas pela existência e
influência multi-secular da Câmara".
Administrativamente, porque a confusão, que
resultará da fusão será de imediato imprevisível, uma
vez que o funcionalismo público carioca, devido à
posição geo-econômica da Cidade, percebe
vencimentos superiores aos do funcionalismo público
fluminense, do gari ao desembargador, do servente à
professôra pública, do soldado de vigilância ao
prefeito.
E econômicamente, porque a receita
carioca em 1960 deverá atingir a 24 bilhões
de cruzeiros enquanto a receita fluminense não
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deverá ultrapassar de 5 bilhões (É a carioca
quase cinco vêzes maior que a fluminense);
porque o Rio é a Cidade de mais vultoso orçamento,
dentre tôdas as do País, sòmente o do Estado de
São Paulo, que congrega grande número de
importantes cidades, incluída a capital; porque,
concretizada a fusão, a despesa da Cidade
continuará sendo de cêrca de 24 bilhões
de cruzeiros, ao passo que a receita sofrerá
queda vertiginosa com a passagem para o Estado
do Rio por imperativo constitucional, precisamente
dos impostos que dão maior arrecadação à
Prefeitura carioca. Como custear a Cidade despesa
de 23 bilhões e 200 milhões de cruzeiros,
suprimindo-se-lhe, inopinadamente, os impostos que
lhe mais rendem, dentre êles o de venda e
consignações, que sòzinho, está previsto no
Orçamento em elaboração para 1960 com a
arrecadação de 15 bilhões 700 milhões de cruzeiros?
Pagar despesa de 23 bilhões com 8 bilhões... De
fato, dispõe a Constituição: "Ao Distrito Federal
cabem os mesmos impostos atribuídos por esta
Constituição aos Estados e aos Municípios" (art. 26,
§ 4º). "Compete aos Estados decretar impostos
sôbre: I, propriedade territorial, exceto a urbana; II,
transmissão de propriedade causa-mortis; III,
transmissão de propriedade imobiliária inter-vivos e
sua incorporação ao capital de sociedades; IV,
vendas e consignações efetuadas por comerciantes
e produtores, inclusive industriais, isenta, porém, a
primeira operação do pequeno produtor, conforme
definir a lei estadual; V, exportação de mercadorias
de sua produção para o estrangeiro, até o máximo
de cinco por cento ad valorem, vedados quaisquer
adicionais; VI, os atos regulados por lei estadual, os
do serviço de sua justiça e os negócios de sua
economia" (artigo 19).

Prevê o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias: "Efetuada a transferência, o atual
Distrito Federal passará a constituir o Estado da
Guanabara" (art. 4º § 4º). A Constituição foi adotada
pelo Povo Brasileiro, através de seus representantes
eleitos
legìtimamente
na
oportunidade.
Consubstancia, portanto, a vontade do Povo
Brasileiro; e, o que é mais importante no caso, a
vontade do Povo Carioca, parcela do Povo Brasileiro.
Por que não cumprir, simplesmente, a vontade já
manifestada pelo Povo, no ato institucional? Por que
o artifício de emendar a posteriori a Constituição,
burlando a vontade já expressa? Por que se jungir o
Povo à deliberação de comissões de juristas,
raramente constituídas de cariocas natos, e nas mais
das vêzes sob o ostensivo predomínio da influência
de políticos fluminenses, como registram as
fotografias dos jornais e revistas?
Sendo a Cidade do Rio de Janeiro
econômicamente mais importante que o Estado do
Rio, por que fundir as duas unidades federativas,
com prevalência do Estado do Rio, a de menor
importância? Por que até agora não se cogitou de
prevalecer a unidade econômicamente mais
importante, de forma que passasse a existir, a partir
de 1960, o Estado da Guanabara, sòmente, como
resultado da fusão do Estado do Rio à Cidade do Rio
de Janeiro? Há justiça, há inteligência, há bom
senso, na absorção do mais importante pelo menos
importante? Evidentemente, por direito natural, cabe
ao mais importante absorver o menos importante.
Procedimento contrário pode ser político, jamais,
porém, o correto.
O
Estado
da
Guanabara,
como
previsto institucionalmente, não precisará ter
cada bairro ou subúrbio convertido em cidade,
para que grupos de cidades componham
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Municípios: poderia ter apenas três Municípios,
representados pela Zona Sul, pela Zona Norte e pela
Zona Central (com as ilhas). Poderia até, caso se
viesse a convencionar, ser o da Zona Sul
denominado Município dos Tupis, em homenagem
aos brasileiros autóctones, que habitaram o litoral do
país inclusive o Rio (Tupis significa "Povo de Deus" e
que se harmonizaria com a vontade do Povo, em
maior parte constituído de católicos e espíritas – o
Brasil é o maior país católico do mundo, e os
espíritas o consideram predestinado a ser "o coração
do mundo a pátria do Evangelho"); o da Zona Norte,
Município dos Tupinambás, consagrado aos
primitivos habitantes da terra brasileira, desde o Rio
até o Norte; e o da Zona Central, Município dos
Tamoios, em honra dos primeiros habitantes do solo
carioca.
Por que todavia se ater à idéia de Estado
constituído de Municípios, quando nada impede que
se organize, na federação, tanto uma cidade livre,
quanto um Estado "sui generis", sem Municípios,
nem cidades?
À luz do exposto, verificarão o Povo Brasileiro
e, em particular, o Povo Carioca que a fusão da
Cidade do Rio de Janeiro com o Estado do Rio
representa a solução mais danosa para sua
economia, portanto, a pior para seus interêsses.
Caso se concretize, virá a constituir verdadeiro
desastre para a Cidade!
Conclamamos, pois, retomando o papel
histórico que sempre coube à Câmara na
hora do perigo, todos os cidadãos e tôdas
as instituições cariocas a que cerrem fileiras
conosco, na cruzada contra a tentativa de fusão,
por ser altamente prejudicial à Cidade do Rio
de Janeiro! Adotá-la significa atrasar até
paralisar total e definitivamente, por falta de
recursos, as dispendiosas obras que se realizam

na
Cidade,
e
impedir
as
demais
que
necessita; acabar com as fontes dos recursos
que mantêm os serviços de higiene, da rêde
hospitalar, da instrução pública, do abastecimento
dágua e da vigilância da Cidade; e atrasar o
pagamento, até a redução dos padrões e referência,
forçada pelas circunstâncias financeiras, dos
vencimentos e dos salários de todo o funcionalismo
do Distrito Federal.
Exijamos, sem cessar, o plebiscito, para
que o Povo Carioca possa prèviamente, através
do voto, manifestar-se concorda ou não com
a fusão de sua Cidade com o Estado do Rio!
É direito, êsse, que assegura o art. 2º da
Constituição da República, pois o Distrito Federal é
um Estado em potencial, na conformidade do que
prevê o § 4º das disposições constitucionais
transitórias.
E no plebiscito, refuguemos a fusão, por ser
contra os interêsses da Cidade!
Cidade do Rio de Janeiro, 13 de agôsto
de 1959. Jair Martins – Luciano Lopes – Levy
Neves – Celso Lisboa – Christiano Lacorte –
Mourão Filho – Osmar Rezende – Hugo Ramos
Filho – Velinda Maurício da Fonseca – Salomão
Filho – Alexandrino Mendes Soares – José Roméro
– Castro Menezes – Salles Netto – Waldemar
Vianna – Horácio Cardoso Franco – Miécimo
da Silva – Geraldo Moreira – Nilo Roméro –
Albano Marques – Cesário de Mello – Lygia
Maria Lesa Bastos – Telêmaco Gonçalves
Maia – Antônio Luvizaro – Annibal Govêa – Rubem
Cardoso – Roberto C. Lima – Erasmo Martins
Pedro. – Jurandy Miranda – Ulbado de Oliveira –
Paulo Areal – Antônio Dias Lopes – Milton Pereira –
José Maria de Carvalho Júnior – Sami Jorge –
Benedito Inácio Maria – Domingos D'Angelo –
Manoel Novella.
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. MOURÃO VIEIRA: – com todo o
prazer.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O Senado,
sem dúvida, considerou com a maior atenção
o importante documento que o nobre representante
da Bancada do Amazonas acabou de ler. Não entro
na consideração – digamos assim – da conveniência
ou inconveniência da fusão; mas devemos ter
sobretudo em vista aspecto jurídico dos mais
importantes, porque diz respeito ao próprio, regime
federativo. Já tive ocasião de expor meu ponto
de vista, dentro da minha modesta autoridade,
no sentido de que o Estado da Guanabara
não é apenas um Estado em potencial, mas foi
criado pela Constituição: faz parte, portanto,
da nossa composição federativa. Assim, para
verificar-se a fusão, é primordial que o órgão
legislativo competente – para mim, no caso, a atual
Câmara Legislativa do Distrito Federal – se
manifeste sôbre a conveniência da fusão. Não é
possível que, através do plebiscito, sem audiência da
entidade
federativa
interessada,
ocorra
o
aparecimento
de
um
Estado.
Deveríamos,
outrossim, considerar que o precedente poderia
ser aplicado a outros Estados e, então, teríamos
as bases da Federação completamente alteradas.
O ponto deve ser objeto de reflexão, a fim
de considerar-se a reforma constitucional à luz
do art. 217 da Carta Magna, o qual estabelece que
são vedadas quaisquer reformas que atentem contra
o regime federativo. Assim, acredito que V. Exa.
trouxe ao conhecimento do Senado documento que
dentro dêle teve a maior repercussão. Esperamos
que os que refletem com espírito público e,
sobretudo voltados para o sistema federativo, dêem
atenção ao aspecto que acabo de fixar e que não se

reveste de caráter transcendental, mas emana,
naturalmente da própria Constituição.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradeço a
grande lição que V. Exa. acaba de dar. Aliás, o
Senado já está habituado com as luminosas
dissertações do nobre colega.
Levado, como dizia, por imperativos de
consciência e motivos jurídicos, li o documento para
a Nação.
Fica, portanto, dado o meu voto a descoberto
em qualquer oportunidade, sempre que se ligue à
autonomia, que alguns desejam frustrar, porém, que
temos o direito de, representantes de Estados livres,
respeitar e desejar seja sempre respeitada.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Êste deve ser o
pensamento de todos os Senadores, porque
representamos a Federação.
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Levados por êsse
sentimento, nós, representantes dos Estados,
devemos, também respeitar a autonomia do Distrito
Federal. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Consulto ao nobre
Senador Attílio Vivacqua se deseja fazer uso da
palavra dentro dos cinco minutos que restam do
Expediente.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores
inscritos.
Sôbre a mesa requerimento, que vai ser lido
pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e, sem debate, aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 458, DE 1958
e

Nos, têrmos
315
do

dos

arts. 211,
Regimento

letra p,
Interno,
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requeiro
dispensa
de
publicação
para
a
imediata discussão e votação da Redação Final
o Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1959, na parte
referente ao Ministério da Agricultura.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1959. – Mathias Olympio.
O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da
deliberação do Plenário, passa-se à imediata
discussão da Redação Final, das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 67-59, constante do Parecer nº 794, lido no
Expediente, referente ao Orçamento do Ministério da
Agricultura.
Nenhum Sr. Senador pedindo a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
Para
acompanhar,
na
Câmara
dos
Deputados, o estudo das emendas do Senado,
designo o nobre Senador Paulo Fernandes.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959,
na Câmara), que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960, na parte relativa à Comissão do Vale do
São Francisco – Anexo nº 4 – Suba-nexo nº 4.05 –
tendo Parecer nº 790, de 1959, da Comissão de
Finanças, favorável ao subanexo e às Emendas ns.
1 a 86.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – subanexo referente à Comissão do Vale
do São Francisco.
(Publicado em Suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Srs. Senadores, que as aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
As emendas que acabam de ser aprovadas
constam do Parecer nº 790, publicado em
suplemento, no D.C.N. de 24-11-59.
A matéria volta à Comissão de Finanças, para
a Redação final.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara) que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960, na parte relativa ao
Ministério da Viação e Obras Públicas – Anexo 4 –
Subanexo nº 4.21 – tendo Parecer nº 788, de 1959,
da Comissão de Finanças, favorável ao subanexo e
às Emendas ns. 1 a 1.118.
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O SR. DANIEL KRIEGER (*): – Sr. Presidente,
pedi a palavra para uma retificação. Por equivoco a
Emenda nº 625, foi assim publicada:
"Destaque-se na Estrada-de-Ferro General
Luz – Passo Fundo – Cr$ 200.000.000,00". quando
se deveria ser:
"Aumente-se, na Estrada-de-General – Luz –
Passo Fundo – Cr$ 200.000,00".
Não poderia, Sr. Presidente, ser destaque,
porque a verba discriminada era de Cr$
400.000.000,00.
Trata-se, portanto, estritamente de emenda de
redação. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A observação do
nobre Senador Daniel Krieger será considerada pela
Comissão de Finanças ao examinar a Redação Final
do projeto.
Continua a discussão do subanexo, com as
emendas.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
a Emenda nº 682, de minha autoria, indevidamente
classificada dentro do Departamento Nacional de
Obras e Saneamento, deve ser retificada para o
efeito de ser incluída a respectiva dotação no
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais.
Solicito de V. Exa., Sr. Presidente,
providências nesse sentido, uma vez que a própria
justificação da emenda assim a considerava.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A retifição solicitada
pelo nobre Senador Attílio Vivacqua será
considerada pela Comissão de Finanças ao
examinar a Redação Final do projeto.
Continua a discussão do subanexo, com as
emendas. (Pausa).

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350, de 1959, na Câmara), que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1980, subanexo referente ao Ministério da Viação
e Obras Públicas).
(Publicado em Suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
As emendas aprovadas constam do Parecer
nº 788, publicado no D.C.N. de 24 de novembro de
1959, em Suplemento.
A matéria volta à Comissão de Finanças, para
a Redação Final.

__________________

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa
da Unido para o exercício financeiro de 1960, na
parte relativa ao Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais – Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.22-09 –
tendo Parecer nº 789, de 1959, da Comissão de
Finanças, favorável ao Subanexo e às Emendas ns.
1 a 108.
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960, subanexo referente ao Departamento de
Portos, Rios e Canais.
(Publicado em Suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
permanecer sentados (Pausa).
Estão aprovadas.
As emendas aprovadas constam do Parecer
nº 789, publicado no D.C.N. de 24 de novembro de
1959, em Suplemento.
A matéria volta à Comissão de Finanças, para
a Redação Final.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Vivacqua.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
já tive oportunidade de solicitar a atenção do
Senado, por diversas vêzes, no sentido de
contarmos, nesta fase de tantos atropelos da
elaboração orçamentária, pelo menos, com a
cooperação dos relatores dos diversos Anexos
do Orçamento, na Câmara a fim de que
entrassem em contato conosco sôbre as nossas

emendas. Desta forma, poderíamos apresentar
esclarecimentos e nos casos em que estivesse a
nosso critério uma opção, escolher as emendas que
julgássemos de maior interêsse para nossos
Estados. Atenderam a êsse apêlo os ilustres
Deputados Tarso Dutra, e Martins Rodrigues, que
assim deram um apreciável exemplo de cortesia para
com o Senado.
Por outro lado, caberia também aos nossos
colegas incumbidos de acompanhar na Câmara a
tramitação das nossas emendas, estabeleces
entendimentos entre os membros desta Casa e dos
da Câmara, no tocante ao assunto.
Êsse processo veio favorecer o abuso
praticado pela Câmara, pois se torna quase que
impossível ao Senador seguir o destino no Palácio
Tiradentes de suas emendas, uma vez que elas se
espalham e se perdem através dêsses sub-projetos,
que são apreciados pelos quase sempre invisíveis,
pelos fugidios Relatores.
Certamente ainda encontramos algumas
exceções, que até deveríamos destacar.
Mas, Sr. Presidente, o que importa de objetivo,
no momento, é podermos dispor do auxílio dos
colegas encarregados do acompanhamento de
nossas emendas na Câmara, e quem sabe,
tenhamos ainda a sorte da boa vontade de alguns
dos senhores Relatores, daquela casa, que venham
ao nosso encontro, quando aqui estamos presos, na
cumprimento do dever de dar à Nação a sua Lei de
Meios suprindo, com os nossos sacrifícios a
gravíssima falta da Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, as minhas palavras são, com
a devida vênia, também dirigidas a V. Exa.,
no desejo de que interceda, com a sua
prestigiosa autoridade, junto à Mesa da Câmara e
aos Senhores Relatores e ao Presidente
da Comissão de Orçamento, dentro do escopo
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das sugestões que tomamos, a liberdade de
oferecer, em caráter de emergência.
Não devemos mais insistir em críticas à
Câmara dos Deputados pelo desrespeito ao
Regimento com referência à Lei de Meios, em
virtude do retardamento da remessa do respectivo
projeto ao Senado. Nem vale mais a pena reiterar
a censura à aberrante orientação que nós do
Senado já aceitamos, de se subdividir o projeto
de lei orçamentária, que deve ser uno, em
diversos capítulos ou partes, que são os
chamados Anexos, e discuti-los e votá-los como se
fôssem proposições separadas e distintas. Por muito
que se encareça a autonomia dos corpos
legislativos, as suas regras interiora corporis, não
haveria como admitir-se êsse processo em que se
infringe não só o Regimento mas a Constituição.
(Muito bem).
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Daniel Krieger.
O SR. DANIEL KRIEGER (*): – Senhor
Presidente, Relator do Anexo do Ministério da
Educação, declaro que no ano passado acompanhei
perante a Câmara dos Deputados as emendas desta
Casa, a êle apresentadas; e foi justamente o Anexo
em que os colegas do Senado tiveram maior número
de emendas aprovadas.
Estou pronto a renovar o trabalho que fiz no
ano passado. Peço apenas aos colegas que me
dêem a lista das suas emendas preferenciais, porque
já tive entendimento com o eminente Deputado
Tarso Dutra, que se prontificou a defender as
emendas essenciais apresentadas no Senado da
República. (Muito bem).
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador
inscrito. (Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, vou encerrar a sessão, designando para a
de amanhã, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
56, de 1958 (nº 3.253, de 1957, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
1.000.000,00 para auxiliar a Prefeitura Municipal de
Bragança, no Estado do Pará, na comemoração do I
Centenário de elevação à categoria de cidade e
realização de sua 1ª Exposição Agro-Industrial
(redação oferecida pela Comissão de Redação, em
seu Parecer nº 732, de 1959).
2 – Discussão única da Redação Final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
115, de 1958 (nº 2.454, de 1957, na Câmara dos
Deputados), que regula a venda de ações de
sociedades anônimas, inclusive de economia mista,
pertencentes à União, aos Estados ou aos
Municípios (Redação Final oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer nº 733, de 1959).
3 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1959 (de autoria
do Sr. Senador Vivaldo Lima), que institui o uso
obrigatório de emblema distintivo das organizações
nacionais de saúde e dá outras providências
(redação oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 736, de 1959).
4 – Discussão única do Projeto de
Decreto Legislativo nº 90, de 1959 (nº 3.523, de
1953, na Câmara dos Deputados), que aprova o
contrato celebrado entre o Govêrno Federal e
Francisco Bezerra Pinheiro e sua mulher Fideralina
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Alves Bezerra, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns.
760 e 761, de 1959) das Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças.
5 – Discussão única do projeto de Lei da
Câmara nº 120, de 1959 (nº 280, de 1959,
na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário –
Superior
Tribunal
Militar
–
o
crédito
especial de Cruzeiros 405.983,20, para atender ao

pagamento, em exercícios findos de vencimentos,
salário família, ajuda de custo e gratificação
adicional, de pessoal da Justiça Militar, tendo
Parecer Favorável (sob nº 754, de 1959) da
Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 22 horas e 35
minutos.

180ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attíllo Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.

acham-se

Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (57).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo
de 2º, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Freitas Cavalcanti, 2º Secretário,
servindo de 1º, lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Ns.
Câmara

2.109,
2.110
e
dos
Deputados,

2.120,
da
encaminhando
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autógrafos dos seguintes projetos de lei da Câmara:

§ 1º O imóvel objeto desta doação se destina
a um abrigo de menores, que deverá ser construído
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
dentro de 3 (três) anos, a contar da data da
Nº 170, DE 1959
publicação desta lei.
§ 2º Não cumprida a sua finalidade no prazo
(Nº 2.537-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) estabelecido, reverterá o imóvel ao patrimônio da
União.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Denomina Presidente Castro Pinto e
Presidente João Suassuna, respectivamente, os publicação, revogadas as disposições em contrário.
Aeroportos de Santa Rita e Campina Grande, no
À Comissão de Finanças.
Estado da Paraíba.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O Congresso Nacional decreta:
Nº 172, DE 1959
Art. 1º São denominados Presidente Castro
Pinto e Presidente João Suassuna, respectivamente, (Nº 1.480-C, de 1856, na Câmara dos Deputados)
os Aeroportos de Santa Rita e Campina Grande, no
Estado da Paraíba.
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua Ministério da Guerra, o crédito especial de Cruzeiros
publicação, revogadas as disposições em contrário. 767.569,00, para atender de despesas decorrentes
Às Comissões de Constituição e Justiça e de da execução da Lei nº 2.188, de 3 de março de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
1954.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 171, DE 1959
(Nº 3.608-B, de 1953, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a doar um terreno
com uma casa à Prefeitura Municipal de São
Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a doar
um terreno com uma casa, situado no lado direito do
prolongamento da Rua Rio de Janeiro, com 5.200
m2 (cinco mil e duzentos metros quadrados), à
Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra,
Estado de S. Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
767.569,00 (setecentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e sessenta e nove cruzeiros), para
atender, a partir de 1 de abril de 1953, durante os
exercidos de 1953 e 1954, às despesas
decorrentes da execução da Lei nº 2.188, de 3
de março de 1954, que altera os valores dos
símbolos referentes ao pagamento de vencimentos
de cargos isolados e funções gratificadas do Poder
Executivo da União e dos Territórios, e dá outras
providências.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
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Avisos

da Câmara nº 107-59, (na Câmara, nº 4.959-B-54).

Ns. 767 e 768, do Sr. Ministro da Fazenda,
comunicando está envidando esforços no sentido de
serem ultimados os esclarecimentos referentes aos
Requerimentos ns. 97 e 59, de 1959, dos Srs.
Senadores Gilberto Marinho e Lino de Mattos.
Dê-se conhecimento aos Requerentes.
PARECERES
NS. 795, 796 E 797, DE 1959
Nº 795, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 107 de 1959, (na
Câmara, nº 4.959-B-54), que cria no Ministério da
Marinha os quadros complementares dos corpos da
Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes da Marinha.
Relator: Sr. Milton Campos.
Foi aprovado na Câmara, e vem agora ao
Senado, o Projeto nº 107, de 1959, que cria no
Ministério da Marinha os quadros complementares
dos corpos da Armada, Fuzileiros Navais e
Intendentes da Marinha.
A proposição foi de iniciativa do Poder
Executivo, em 1954, e nela não existe qualquer
inconstitucionalidade ou defeito de técnica legislativa
que lhe embaracem o andamento. O parecer,
portanto, é favorável, do ponto de vista que interessa
a esta Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 19 de novembro de
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Milton
Campos, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Daniel
Krieger. – Attílio Vivacqua. – Argemiro de Figueiredo.
Nº 796, DE 1959
Da
Nacional,

Comissão
sôbre
o

de
Projeto

Segurança
de
Lei

Relator: Sr. Fernando Corrêa.
O projeto em causa resulta de iniciativa do
Sr. Presidente da República, o qual, pela
Mensagem nº 476, de 1954, enviou a matéria à
consideração do Congresso Nacional. O documento
presidencial se fêz acompanhar de Exposição
de Motivos firmada pelo então Ministro da Marinha,
o qual acentuou, de inicio, a necessidade de
solucionar-se o grave problema resultante da
ausência de pessoal especializado, no nível
de oficial, nos quadros navais. Após consideração
de ordem técnica, a Exposição preconizou a
solução da dificuldade com base na incorporação
de oficiais da Reserva para servir como
especialista.
A longa tramitação do projeto na Câmara dos
Deputados teve como resultante a necessária
atualização das providências nêle contidas e
consubstanciadas no substitutivo da Comissão de
Segurança Nacional da outra Casa do Congresso.
Tal substitutivo veio afinal a prevalecer e se
transformar na proposição ora sujeita a nosso
exame.
São criados três quadros complementares
no Ministério da Marinha (Quadro do Corpo
da Armada, Quadro do Corpo de Fuzileiros
Navais e Quadro do Corpo de Intendentes da
Marinha),
destinados
exclusivamente
ao
aproveitamento, dentro de suas especialidades,
dos Oficiais formados pelo Centro de Instrução
de Oficiais para a Reserva da Marinha, desde
que o desejarem e tenham sido convocados
para o serviço ativo (art. 1º). Êsses oficiais terão
carreira de Segundo-Tenente a Capitão-Tenente,
extinguindo-se os postos que ocuparem à
proporção que forem sendo promovidos aos postos
imediatos (art. 2º). Serão extintos os quadros
complementares
quando
todos
os
oficiais
nêles incluídos passarem à reserva remunerada (arti-
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go citado, parágrafo único). Suas funções serão
semelhantes às dos oficiais da carreira, mas
exclusivamente especializadas e executadas as
de comando, podendo, outrossim, realizar os
mesmos cursos de especialização ou qualificação
(artigo 5º).
São êsses os principais objetivos do
projeto, constituindo os demais simples decorrência
daqueles,
a
saber: sujeição
às
mesmas
exigências de reatualização, feitas para os oficiais
da reserva (art. 4º); compromisso de continuar
a servir à Marinha no interstício posterior à
promoção (art. 5º); prazo de interstício para
promoção (art. cit. § 1º) e requisitos para ser ela
realizada (art. 6º); permissão para matricula nos
cursos regulares de formação dos oficiais da ativa
(art. 7º); concessão das mesmas honras,
prerrogativas, vencimentos e vantagens dos oficiais
de carreira da ativa, usando, porém, uniformes do
Quadro de Oficiais da Reserva (art. 8º); formas e
condições de desincorporação (art. 9º); data para
contagem de antiguidade no mesmo pôsto,
com relação aos demais corpos e quadros da
Marinha (art. 10).
Como se depreende do exame da proposição
e da leitura das suas peças informativas,
pretende ela preencher lacuna de que se ressente
no momento a administração naval no que
tange a oficiais especializados. Alcançados tais
propósitos, após meditado estudo na Câmara dos
Deputados, com a audiência constante dos órgãos
militares competentes, nada opomos à aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1959. – Jefferson de Aguiar, Presidente. – Fernando
Corrêa, Relator. – Caiado de Castro. – Taciano
de Mello.

Nº 797, DE 1959
Da Cominado de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 1959 (na Câmara nº 4.959B-54).
Relator: Sr. Daniel Krieger.
O presente projeto decorre de Mensagem do
Poder Executivo e tem em mira criar, no Ministério
da Marinha, três quadros complementares,
respectivamente do Corpo da Armada, dos Fuzileiros
Navais e dos Intendentes.
A proposição mereceu detido estudo na
Câmara dos Deputados, inclusive com a audiência
dos organismos militares interessados. No Senado,
mereceu parecer favorável das doutas Comissões de
Constituição e Justiça e de Segurança Nacional.
A êste órgão técnico incumbe opinar do ângulo
de sua competência regimental, que é o da
repercussão financeira das medidas preconizadas.
Sob tal aspecto nada há que se lhe possa opor. O
processo de preenchimento dos quadros cuja criação
se propõe, acarretará despesa diminuta e justificável,
afinal, pela conveniência de dotar a Marinha dos
oficiais especialistas de que necessita para o
aprimoramento e progresso de suas atividades
especificas.
Somos, ante o exposto, de parecer favorável
ao projeto.
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel Krieger,
Relator. – Fernando Corrêa. – Barros Carvalho. –
Taciano de Mello. – Dix-Huit Rosado. – Saulo Ramos. –
Fernandes Távora. – Irineu Bornhausen.
PARECER
Nº 798, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B, de 1959, na
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Item 2 – Acrescente-se Cruzeiros 5.000.000
Câmara dos Deputados), que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício para instalações elétricas da cidade de Paulo
financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Afonso.
Alínea 4.1
Subanexa 4.05 – Comissão do Vale do São
Item 3 – Aumente-se para Cruzeiros
Francisco.
10.000.000.
Alínea 4.2 – Transportes rodoviários.
Relator: Sr. Dix-Huit Rosado.
Aumente-se o item 4 para Cruzeiros
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
4.000.000, para pavimentação dos acessos de Lapa
anexas, a Redação Final das Emendas do Senado
e Caetité.
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
Item 8 – Estrada Petrolândia-Floresta etc.
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
Aumente-se de Cr$ 15.000.000 – para Cr$
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder
20.000.000.
Executivo – Subanexo 4.05 – Comissão do Vale do
São Francisco.
Nº 2
Sala das Comissões, em 25 de novembro
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. –
2.0 – Regularização Fluvial.
Dix-Huit Rosado, Relator. – Moura Andrade. – Daniel
Redija-se assim o item 1:
Krieger. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Guido
Mondin. – Caiado de Castro. – Fernando Corrêa. –
Cr$
Irineu Bornhausen. – Taciano de Mello. – Fernandes
1) Construção da Barragem de
Távora.
Três Marias e execução de
Redação Final das Emendas do Senado
serviços correlatos................... 1.000.000.000
ao Projeto de Lei da Câmara que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
Nº 3
financeiro de 1960 – Anexo 4 – Poder Executivo –
Subanexo 4.05 – Comissão do Vale do São
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Francisco.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
2.0 – Regularização Fluvial Adendo "A" –
Inclua-se:
EMENDAS
Nº 1
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.21 – Órgão em Regime Especial.
2) Material.
Aumente-se de Cr$ 23.000.000 para Cr$
25.000.000.
Alínea 2.0
Item 1 – Construção da Barragem de Três
Marias.
Aumente-se para – Cruzeiros 1.150.000.000.
Alínea 3.0
Item 12 – Usina de Payayá.
Aumente-se para – Cruzeiros 10.000.000.

Cr$
Construção da Barragem de Três
Marias e execução de serviços
correlatos......................................... 1.350.000.000
Nº 4
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Adendo "A".
2.0 – Regularização Fluvial
Cr$
Construção da Barragem de Três
Marias e execução de serviços
correlatos........................................ 1.350.000.000

– 990 –

Nº 5

Inclua-se:

3.0 – Energia
Item 5).
Acrescente-se:

Cr$

Cr$
Para
linha
de
transmissão
Penedo-Coruripe
e
instalações
complementares
e
linha
de
transmissão para Pôrto Real de
Colégio................................................. 20.000.000
Nº 6
4.0 – Transportes e Comunicações
4.1 – Transporte Fluvial
Acrescente-se:
Cr$
5) Obras complementares do Pôrto
de Penedo (conclusão)................... 5.000.000
Nº 7
3.0 – Energia
Onde se lê:

5) Limoeiro de Anadia e Pôço das
Trincheiras, aumentando-se a
dotação relativa de Alagoas para. 20.000.000
Nº 9
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia
Inclua-se:
13) Minas Gerais.
Cr$
Para instalação de ser-viço de luz e
água para o Distrito de Conceição,
Barreiro, Município de Bocaiúva........... 5.000.000
Nº 10

Cr$
11) Despesas de qualquer natureza
para abastecimento de energia
elétrica em Itaúna, Minas Gerais.. 5.000.000
Leia se:
11) Despesas de qualquer natureza
para abastecimento de energia
elétrica em Itaúna, Minas Gerais..

8.000.000

Nº 8
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia
Inclua-se:
Cr$
Despesas de qualquer natureza para
melhoria do abastecimento de energia
elétrica em Lagoa Santa – Minas
Gerais..................................................... 3.000.000
Despesas de qualquer natureza para
melhoria do abastecimento de energia
elétrica em Cachoeira do Campo –
Minas Gerais.......................................... 2.000.000
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Nº 11

Nº 13

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
Francisco
3.0 – Energia
3.0 – Energia
Acrescente-se:
Inclua-se:
Cr$
Estação abaixadora, na linha de
transmissão
Gafanhoto
–
Bom
Despacho, para a cidade de Nova
Serrana ................................................. 6.000.000
Nº 12
Social

3.0.00

–

Desenvolvimento

Econômico

e

1) Para linha de transmissão ligando
Felixlândia à linha de transmissão
que irá à Usina de Três Marias
(inclusive estacas abaixadoras),
em Minas Gerais ...........................
2) Para construção de estação
abaixadora em Arcos, Minas
Gerais, na linha de transmissão da
Usina do Gafanhoto para Paina
Iguatama – Calciolândia – Formiga
– Piuí e Lagoa da Prata, em Minas
Gerais ............................................
Total ..............................................

Cr$

3.000.000

3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
3.000.000
Francisco
6.000.000
3.0 – Energia
Inclua-se
Nº 14
Cr$
1) Para obras de recuperação da
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
usina de Arcos, em Minas Gerais .
3.000.000
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
2) Ampliação da Usina de Samburá
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
(sendo 5.000.000,00 para esta
Francisco
Usina) e linha de transmissão de
3.0 – Energia
Gafanhoto para Estrêla do Indaiá
Inclua-se:
e Santo Antônio do Monte (sendo
10.000.000,00 para estas linhas),
Cr$
em Minas Gerais ........................... 15.000.000
Para construção de linhas de
3) Para rêde distribuidora de energia
transmissão de energia elétrica da
elétrica da cidade de Carmo do
Usina Três Marias para Patos de
Paranaiba, em Minas Gerais ......... 5.000.000
Minas – Presid. Olegário – Carmo
4) Usina elétrica do Abaeté, em S.
do Paranaíba – São. Gonçalo do
Gotardo, linhas de transmissão
Abaeté – Lagoa Formosa –
para Tiros, em Minas Gerais ......... 10.000.000
Maravânia, em Minas Gerais ........ 50.000.000
Total .............................................. 33.000.000
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Nº 15
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia
Acrescente-se:
Cr$
1) Reforma e novas instalações da
rêde elétrica do novo Município de
Patos de Minas, em Minas Gerais.
6.000.000
2) Construção
da
Usina
da
Cachoeira dos Dorneles, no Rio
Pará, em Minas, e respectivas
linhas de transmissão p/ Passa
Tempo – Piracema e Crucilândia,
em Minas Gerais ...........................
4.000.000
3) Para linhas de distribuição urbana
nas cidades de Arcos – Pains –
Iguatama – Lagoa da Prata e
Formiga, em Minas Gerais ............ 20.000.000
Total .............................................. 30.000.000
Nº 16
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia
Acrescente-se:
1) Linhas de transmissão e instalações
correlatas de Arcos para Lagoa da
Prata, Pains, Iguatama, Formiga,
Calciolândia, Piuí, Santo Antônio
do Monte (sendo 20.000.000,00
para
Abaeté,
Quartel

Cr$
Geral, Luz, Estrêla do Indaiá,
Moema (sendo 15.000.000,00
para estas linhas, em Minas
Gerais ............................................ 35.000.000
2) Estudos, projetos e construção da
linha de transmissão de Três
Marias para as cidades de Patos
de Minas, Presidente Olegário,
São Gonçalo do Abaeté, Carmo
do Parnaíba e São Gotardo, em
Minas Gerais ................................. 50.000.000
Nº 17
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia
inclua-se:
Linha de transmissão de Perdigão
a Papagaio (MG) ...........................
Melhoria do Sistema Elétrico de
Estréia do Indaiá ...........................
Total ...............................................

Cr$
2.000.000
2.000.000
4.000.000

Nº 18
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 –Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia
13) Minas Gerais.
Acrescente-se:
Para extensão da linha telefônica
à cidade de São Romão ................

Cr$
1.000.000
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Nº 19

Cr$

Paulo Afonso, de Propriá, Sergipe,
para as cidades de Aquidaban e
Amparo do S. Francisco, no mesmo
Estado ..................................................

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
4.000.000
Francisco
(Art. 29 do A. D. C. T.).
Nº 22
3.0 – Energia
15) Paraíba.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
Inclua-se:
Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Cr$
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Extensão das linhas de transmissão da
Francisco
Hidrelétrica de Paulo Afonso ao
3.0 – Energia
Município de Pocinhos (Paraíba) ......... 5.000.000
Acrescente-se:
Nº 20
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco.
3.0 – Energia
Onde se lê:
Cr$

6) Usinas elétricas de Senhor do
Bonfim, Jacobina etc. .................... 15.000.000

Extensão de linha de transmissão da
Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (C.H.E.S.P), partindo de
Cedro para Canhoba, Sergipe,
passando por Amparo .........................

Cr$

3.000.000

Nº 23
Social

3.0.00

–

Desenvolvimento

Econômico

e

3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
Acrescentese:
3.0 – Energia
Afrânio, Rajada, Cruz de Malta e Jutahi, em
26) Sergipe.
Pernambuco.
Inclua-se:
Nº 21
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia
Inclua-se:
Construção de linhas de transmissão,
com respectivas subestações e
instalações
complementares
da
energia da Central Elétrica de

Construção da linha de transmissão
de energia do C.H.E.S.F., partindo de
Neópolis para Pacatuba – Sergipe,
inclusive transformadores e estação
abaixadora ...........................................

Cr$

5.000.000

Nº 24
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.21 – Órgãos em Regime Especial
3.0 – Energia
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Onde se lê:

Onde se diz:

Cr$
5) Linhas de transmissão dos
sistemas de CHESF do Médio e
Baixo São Francisco etc. ............... 60.000.000
Leia-se:
5) Linhas de transmissão dos
sistemas da CHESF do Médio e
Baixo S. Francisco, linha marginal
entre Glória e Rodelas, sendo Cr$
15.000.000 para
o
sistema
Jeremoabo a Cícero Dantas,
Antas, Ribeiro do Pombal e
instalações da cidade de Paulo
Afonso, na Bahia, inclusive
Cruzeiros 15.000.000 p/ Delmiro,
Olhos d’Agua das Flôres, Pão de
Açúcar, Santana do Ipanema,
Jacaré dos Homens e Marques
Isidoro, em Alagoas, inclusive
Cruzeiros
15.000.000
para
Arcoverde, Sertânia, Afogados e
Buíque, em Pernambuco, inclusive
Cr$ 5.000.000 para a linha Cedro
e
Canhoba,
passando
por
Amparo; Cruzeiros 15.000.000,
para a linha Parapitinga e
Neópolis e Cruzeiros 5.000.000
para Neópolis e Pacatuba ............. 60.000.000
Nº 25
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
3.0 – Energia

Cr$
5) Linhas de transmissão dos
sistemas C.H.E.S.F. do Médio e
do Baixo São Francisco, linha
marginal entre Glória e Rodelas,
sendo Cruzeiros 15.000.000 p/ o
sistema Jeremoabo a Cícero
Dantas, Antas, Ribeiro do Pombal
e instalações da cidade de Paulo
Afonso, na Bahia; inclusive Cr$
15.000.000 p/ Delmiro, Olhos
d’Água das Flôres, Pão de Açúcar,
Santana do Ipanema, Jacaré dos
Homens e Marques Isidoro, em
Alagoas;
inclusive
Cruzeiros
15.000.000
para
Arcoverde,
Sertânia, Afogados e Buíque em
Pernambuco,
inclusive
Cr$
5.000.000 para Cedro a Canhoba;
Cr$ 5.000.000 para a linha
Parapitinga a Neópolis e Cr$
5.000.000 a Pacatuba.................... 60.000.000
Diga-se:
5) Linhas de transmissão dos
sistemas C.H.E.S.F. do Médio e
do Baixo São Francisco, linha
marginal entre Glória e Rodelas,
sendo Cruzeiros 15.000.000 p/ o
sistema Jeremoabo a Cícero
Dantas, Antas, Ribeiro do Pombal
e instalações da cidade de
Paulo
Afonso,
na
Bahia;
inclusive Cr$ 25.000.000 p/
Delmiro, Olhos d’Água das
Flôres,
Pão
de
Açúcar,
Santana do Ipanema, Jacaré
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Cr$
dos Homens e Marques Isidoro,
em Alagoas; inclusive Cruzeiros
15.000.000
para
Arcoverde,
Sertânia, Afogados e Buíque em
Pernambuco,
inclusive
Cr$
5.000.000 para a linha Cedro e
Canhoba; Cruzeiros 5.000.000
para a linha Parapitinga a
Neópolis e Cr$ 5.000.000 para
Neópolis a Pacatuba ..................... 70.000.000
Nº26

3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.0 – Transporte e Comunicações
4.1 – Transporte Fluvial
Inclua-se:
Prosseguimento e continuação das
obras complementares da área
portuária do Cais de Propriá – Sergipe

Cr$
5.000.000

Nº 29

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S. Francisco
Francisco
4.0 – Transporte e Comunicações
4.0 – Transportes e Comunicações
4.2 – Transporte Rodoviário
4.1 – Transporte Fluvial
Acrescente-se:
3) Inclua-se:
Cr$
Cr$
16) Rod. Penedo-Piassabuçu, ligação
São Romão e aumente-se para............ 5.000.000
à barra do São Francisco.............. 5.000.000
Nº 27

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S. Francisco
Francisco
4.0 – Transportes e Comunicações
4.0 – Transportes e Comunicações
4.2 – Transporte Rodoviário
4.1 – Transporte Fluvial
Inclua-se:
Destaque-se:
Cr$
Cr$
12) Ponciano, aumente-se a dotação
Construção do cais de Neópolis –
para............................................... 10.000.000
Sergipe.................................................
2.000.000
Nº31
Nº 28
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Social
4.2 – Transporte Rodoviário
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
1) Estudos, projetos etc.
Social

3.0.00

–

Desenvolvimento

Nº 30
Econômico

e
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Onde se lê:
11) Rod. Paulo Afonso Mucururé –
Curuçá..........................................

Cr$
4.000.000

Leia-se:
Cr$
11) Rod. Paulo Afonso Mucururé –
Curuçá.......................................... 10.000.000
Nº 32
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.2 – Transporte Rodoviário
Inclua-se:
Rodovia Salto da Divisa, em Curvelo e
Senhora da Glória – Santo Hipólito e
Monjolos – MG......................................
Ponte sôbre o Rio das Velhas, em
Raposos MG.........................................
Para obras de qualquer natureza para
conclusão de ponte pênsil sôbre o Rio
Paraopeba, em Melo Franco – Minas
Gerais...................................................
Total.............................................
Nº 33

Cr$
2.000.000
2.000.000

600.000
4.600.000

pios de Pium-í e Bambuí, na
localidade denominada São João ........

Cr$
2.000.000

Nº 34
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.2 – Transporte Rodoviário
13) Minas Gerais
Inclua-se:
Pavimentação asfáltica da rodovia
Bambuí – Iguatama – Arcos –
Formiga.................................................

Cr$
6.000.000

Nº 35
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
(Art. 29 do A.D.C.T.)
4.0 – Transportes e Comunicações
4.2 – Transporte Rodoviário
Inclua-se:
Para
abastecimento
d’água
e
construção de esgôto da cidade de
Caeté....................................................

Cr$
3.000.000

Nº 36
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Social
Francisco
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
4.2 – Transporte Rodoviário
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
13) Minas Gerais
Francisco
Acrescente-se:
(Art.29 do A.D.C.T.)
4.0 – Transportes e Comunicações
Para construção de uma ponte sôbre o
4.2 – Transporte Rodoviário
Rio São Francisco, nos Municí-
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1) Estudos, projetos etc.
Para construção da rodovia Caeté –
José Brandão – Piedade e Taquaraçu.

Cr$
5.000.000

Nº 37
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.2 – Transporte Rodoviário
Substitua-se:
14) Pôrto de Fôlha, Amparo do S.
Francisco e Monte Alegre ao
sistema rodoviário de Sergipe e
construção das estradas ligando
Aroeiras a Ilha das Flôres e Saco
das Varas a Muribeca...................
Nº 38

Cr$

5.000.000

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.2 – Transporte Rodoviário
Item 11).
Inclua-se ponte de Madeira ligando
Cabrobó – Ilha de Assunção;
reconstrução da ponte Porteiras na
estrada Petrolina – Casa Nova
e ponte sôbre o riacho da Cristalina

Cr$

Nº 40
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.0 – Transporte e Comunicação
4.2 – Transporte Rodoviário
Inclua-se:

Cr$
Prosseguimento da construção da
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social estrada de rodagem Canhoba – N. S.
de Lourdes – Itabi – Sergipe................. 3.000.000
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Nº 41
Francisco
4.2 – Transporte Rodoviário
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e
Item 8).
Social
Onde se lê:
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Cr$
Francisco
Rodovia Petrolândia – Floresta –
4.0 – Transporte e Comunicação
Jatinã – Cabrobó – Santa Maria da
26) Sergipe.
Boa Vista – Petrolina.......................... 15.000.000
Inclua-se:
Aumente-se para................................ 25.000.000
Estrada de Rodagem:
Nº 39
Cr$
Rodovia Pacatuba – Neópolis..............
3.000.000
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco.
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Nº 42
Social

3.0.00

–

Desenvolvimento

Econômico

e

3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.3 – Transporte Aéreo
Redija-se assim o item 2:
Cr$
2) Ampliação
e
recobrimento
asfáltico da pista de pouso do
Aeroporto de Bom Jesus da Lapa;
concretagem das cabeceiras e
recobrimento asfáltico da pista de
pouso do Aeroporto de Petrolina;
ampliação e pavimentação do
campo de pouso de Montes
Claros;
pavimentação
do
Aeroporto
de
Januária,
e
concretagem das cabeceiras e
recobrimento asfáltico da pista de
pouso do Aeroporto de Penedo..... 30.000.000
Nº 43
Social

3.0.00

–

Desenvolvimento

Econômico

2) Ampliação
e
recobrimento
asfáltico da pista de pouso do
Aeroporto de Bom Jesus da Lapa;
concretagem das cabeceiras e
recobrimento asfáltico da pista de
pouso do Aeroporto de Petrolina;
ampliação e pavimentação do
campo de pouso de Montes
Claros; pavimentação do Aero-

Nº 44
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.3 – Transporte Aéreo
Item 2) Ampliação do Aeroporto de Petrolina,
Lapa, Montes Claros e Januária.
Onde se lê:
Cr$ 20.000.000.
Cr$
Aumente-se para.................................. 30.000.000
Nº 45

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
e Francisco
Destaque-se:

3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
4.3 – Transporte Aéreo
Redija-se assim o item 2:
Cr$

Cr$
porto de Januária e concretagem
das cabeceiras e recobrimento
asfáltico da pista de pouso do
Aeroporto de Penedo..................... 25.000.000

Conclusão do Aeroporto de Propriá –
Sergipe.................................................

Cr$
2.000.000

Nº 46
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
5.0 – Irrigação e drenagem
17) Pernambuco
Onde se lê:
Item 3 – Irrigação no médio São Francisco – Cr$
50.000.000. – Aumente-se para Cr$ 60.000.000 (ses-
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senta milhões) estendendo a cooperação particular
para construção de canais no médio São Francisco.
Nº 47
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
5.0 – Irrigação e drenagem
Inclua-se:
Irrigação das margens do Rio Coché,
em Montalvânia – Minas Gerais...........

Cr$
2.000.000

Nº 48
Social

3.0.00

–

Desenvolvimento

Econômico

e

3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
5.0 – Irrigação e drenagem
Inclua-se:

Estudo, projeto e construção de canal
ligando o Rio São Francisco ao Rio
Japaratuba, em Sergipe, aproveitando
o leito do riacho Salgado......................
Nº 49
6.0 – Saúde.
Redija-se assim o item 1:
1) Estudos, projetos e construção
dos sistemas de saneamento
urbano e elaboração dos planos
de urbanização das cidades de
Pedro
Leopoldo,
Conselheiro
Lafayete, Minas Novas, Oliveira
dos Brejinhos, Barra, Xique-Xique,
Floresta,
Juazeiro,
Cotegipe,
Paulo
Afonso,
Correntina,

Cr$

5.000.000

Cr$
Barra do Mendes, Curaçá, Piatã,
Central e Pão de Açúcar................ 40.000.000
Nº 50
6.0 – Saúde
Item 7.
Acrescente-se:
Aquisição e instalação da Estação de
Tratamento
do
serviço
de
abastecimento de água da cidade de
Penedo, a cargo do SESP (conclusão)

2.500.000

Nº 51
6.0 – Saúde
Item 6.
Acrescente-se:
Abastecimento de água de Pôrto Real
de Colégio ............................................

Cr$
5.000.000

Nº 52
6.0 – Saúde
Item 2.
Inclua-se a cidade Piassabuçu, Alagoas.
Nº 53
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
6.0 – Saúde
3) Estudos e obras de aproveitamento das
águas do São Francisco nos Municípios alagoanos
situados no Polígono das Sêcas, em Alagoas.
Cr$
Aumente-se para.................................. 30.000.000
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Nº 54

Inclua-se um item para:

4.06 – Comissão do Vale do São Francisco.
6.0 – Saúde
6.1 – Serviço básico de saneamento e
urbanização
4) Redija-se:
Construção
do
sistema
de
saneamento das cidades de Petrolina,
Juazeiro e Formosa, em convênio com
as Prefeituras Municipais......................

Cr$

Cr$
Serviço de abastecimento de água na
cidade de Santa Luzia, Estado de
Minas Gerais, em convênio c/ a
Prefeitura Municipal.............................. 15.000.000
Nº 57

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.000.000
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
Nº 55
6.0 – Saúde
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e urbanismo
Social
Destaque-se:
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Cr$
Francisco
Conselheiro Lafayete............................ 10.000.000
6.0 – Saúde
6.1 – Item 1
Nº 58
Pedro Leopoldo e respectivos Distritos, e
cidade de Luz, Minas Gerais.
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Cr$
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Aumente-se a dotação para................. 50.000.000
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
Item 2.
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo
Aumente-se a dotação para................. 25.000.000
Onde se lê:
Item 1).
Inclua-se:
Cr$
Estudos e projetos aos sistemas de
Abastecimento de água de Capim
Branco, Luz e Bonfim, Minas Gerais.... 6.000.000 saneamento urbano e elaboração dos
planos de urbanização das cidades
etc. etc.................................................. 40.000.000
Nº 56
Acrescente-se:
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco
Petrolina, Ouricuri, Salgueiro, Cabrobó, Santa
Adendo “A”.
5.1 – Serviços básicos de saneamento e Maria da Boa Vista, Belém do S. Francisco, Tacaratu
e Serra Talhada, em Pernambuco.
urbanismo
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Nº 59

Nº 61

4.06 – Comissão do Vale do São Francisco
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico e Social
6.0 – Saúde
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo
Onde se lê:
Item 4).

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 – Saúde
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo
Acrescente-se ao item 1), que se trata de
estudos, projetos e construção dos sistemas de
saneamento urbano e elaboração de planos de
urbanismo nas seguintes cidades de Sergipe:
Parapitinga, Malha da dos Bois, Muribeca e
Japaratuba.
Nº 62

Construção
do
sistema
de
saneamento
das
cidades
de
Petrolina e Juazeiro, em cooperação
com o SESP ......................................

Cr$

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 – Saúde
10.000.000
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo
Aumente-se para vinte milhões de cruzeiros
2) Estudos, projetos etc.
(Cr$ 20.000.000).
26) Sergipe
Justificativa
Inclua-se:
Trata-se de serviço já iniciado e pelo
Cr$
transtôrno que causa à circulação de trânsito na
cidade não pode ser lento. Há necessidade de
Estudos,
projeto,
construção
e
maiores recursos financeiros.
instalação p/ o serviço de abasteci
mento de água em Canhoba, Sergipe.... 10.000.00
Nº60
4.06
–
Comissão
do
Vale
do
São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 – Saúde
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo
Além das cidades de Aquidaban, Amparo do S.
Francisco. Curituba, Canhoba, Caruaru, Malhada dos
Bois, Neópolis, N. S. das Dôres, N. S. da Glória.
Parapitinga, Poço Redondo e Porta da Fôlha, no
Estado de Sergipe, previstas na proposta orçamentária,
para estudos, projetos e execução de sistemas de
abastecimento de água, inclua-se Muribeca.

Nº 63
6.0 – Saúde
6.2 – Assistência Médico-Sanitária
Redija-se assim o item 1):
1) Para custeio das unidades
hospitalares
mantidas
pela
Comissão do Vale do São
Francisco, em convênio com o
S.E.S.P. ou diretamente, sendo
Cr$ 3.800.000 para os Hospitais
Regionais de Caetité, Jacobina e
Bonfim, e Cr$ 1.200.000 para
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Cr$
o Hospital Regional de Delmiro, em
Alagoas, e assistência médicosanitária das populações do Vale...... 82.000.000
Nº 64
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 – Saúde
6.2 –.Assistência Médico sanitária
Inclua-se:
Construção de um pôsto médico
para ser mantido em convênio com a
Prefeitura de Muribeca, Sergipe........

Cr$
2.000.000

Nº 65

Social

Nº 66
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
6.0 – Saúde
6.2 – Assistência Médico-sanitária
26) Sergipe.
Inclua-se:
Cr$
Aquisição de duas ambulâncias,
destinadas a servir às cidades de
Pacatuba e Japoatã, (Sergipe) a cargo
da prefeitura........................................... 2.000.000
Nº 67

4.06.– Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e

3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
6.2 – Assistência Médico sanitária
inclua-se:
Para conclusão da Maternidade
anexa ao Hosp. Regional Dom
Malan, de Petrolina............................

– Bahia – e conseqüentemente todos os registros
civis
são
baianos,
criando
um
pesado
constrangimento para os pernambucanos.

Cr$
2.000.000

7.0 – Desenvolvimento Cultural
Desdobre-se o item 13 em duas proposições,
assim redigidas:
Cr$
13) Ginásio Diocesano de Penedo,
Alagoas.......................................... 1.000.000
14) Ginásio
Hélio
Lemos,
de
Piaçabuçu – Alagoas..................... 1.000.000
Total............................................... 2.000.000
Nº 68

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento do Vale do São
Trata-se de um Hospital construido pela Francisco
CVSF. – O Govêrno do Estado de Pernambuco
7.0 – Desenvolvimento Cultural
iniciou a construção de uma Maternidade de 20
Inclua-se:
leitos que está paralisada por falta de recursos. Um
fato curioso vem acontecendo no Município: quase
Cr$
todos os nascimentos verificados em Maternidade Educandário
Caio
Martins,
em
estão se verificando no Hospital de Juazeiro Matosinhos, Minas Gerais..................... 2.000.000
Justificativa
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Nº 69

3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social Francisco
Onde se lê:
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Item 6):
7.0 – Desenvolvimento Cultural
Inclua-se:

Casa
Provincial
das
Irmãs
Dorotéias,
no
Estado
de
Pernambuco, para a construção de
colégios e escolas gratuitas ...........

Cr$

10.000.000

Patronato Agrícola do São Francisco
da Diocese de Petrolina ......................

Cr$
4.000.000

Aumente-se para seis milhões de cruzeiros
(Cr$ 6.000.000).
Nº 73

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2 03 – Aproveitamento do Vale do São
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Francisco
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
8.0 – Desenv. da Produção
7.0 – Desenvolvimento Cultural
8.1 – Colonização
Onde se diz:
Nº 70

Cr$.

Ginásio Diocesano de Propriá, em
Sergipe ................................................. 1000.000
Diga-se:
Ginásio Diocesano de Propriá, em
Sergipe ..............................................

2.000.000

Nº 71
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
7.0 – Desenvolvimento Cultural
Acrescente-se:
Para construção de um Patronato
Agrícola em Propriá, Sergipe ............

Cr$
2.000.000

Nº 72
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social

Item 4).
Aumente-se para ..............................

Cr$.
20.000.000

Nº 74
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
8.0 – Desenv. da Produção
8.1 – Colonização
Escolas Caio Martins, inclusive Núcleos
Coloniais de Urucuia e Carinhanha – aumente-se de
Cruzeiros 5.000.000 para Cr$ 8.000.000.
Nº 75
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
8.0 – Desenv. da Produção
Onde se lê:
Item 3).
Pôsto de Colonização da Diocese de
Petrolina ...........................................

Cr$.
3.000.000
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Aumente-se para quatro milhões de cruzeiros
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e
(Cr$ 4.000.000).
Mineral
Inclua se:
Nº 76
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
8.0 – Desenv. da Produção
8.2 – Fomento da Produção Vegetal etc.
Acrescente se o item 7:
7) Para aquisição e instalação de
duas usinas de beneficiamento de
arroz em Piassabuçu e Belo
Monte, em Alagoas .....................

Cr$

3.000.000

Nº 77

9) Para atender despesa de
qualquer
natureza
com
a
organização e desenvolvimento
de trabalhos de conservação do
solo e água, e subsídios de
prática de irrigação, drenagem e
recuperação dos solos na região
do Estado de Minas Gerais, sob
orientação da CVSF, através de
contrato com a CAMIG para
prestação
de
serviços
e
fornecimento de produtos a
agricultores e pecuaristas ...........

Cr$

20.000.000

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Nº 79
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
4.06 – Comissão do Vale do São Francisco.
Francisco Discriminação conforme o Adendo "A":
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
8.2 – Fomento da Produção Vegetal etc.
inclua-se:
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Perfuração de poços artesianos nas seguintes
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
localidades:
Francisco
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e
Cr$
Mineral
Santana,
Alagoinhas,
Panamar,
Onde se lê:
Missão e Mandinho ............................
3.000.000
Item 2).
Açudes:
Morrinho, Batecarro, Juruá, Larga,
Patos, Brejo do Arroz, Porteiras,
Caboclos e Tinguí ..............................

Perfuração de poços e construção
de pequenas barragens ....................
5.000.000

Cr$.
10.000.000

Aumente-se para quinze milhões de cruzeiros
(Cr$ 15.000.000) com a seguinte redação:
Perfuração de poços públicos, e construção de
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social pequenas barragens na base de 50% de prêmio com
Adendo "A"
Prefeituras e particulares, até um limite de trezentos
8.0 – Desenv. da Produção
mil cruzeiros por prêmio.
Nº 78
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Nº 80

Inclua-se:

4.06 – Comissão do Vale do São Francisco.
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São
Francisco
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e
Mineral
Onde se lê:
Item 3).
Carteira de Revenda ..........................

Cr$
10.000.000

Aumente-se para: Carteira de Revenda – Cr$
20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros).
Nº 81

Reflorestamento de trechos da
margem sergipana do Rio S.
Francisco e proteção do solo .............

Cr$
2.000.000

Nº 83
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
4.0 – Transporte e Comunicações.
Ampliação e manutenção do Serviço de Rádio.
Destaque-se:
Construção de linha telegráfica de
Propriá para Malhada dos Bois, em
Sergipe ...............................................

Cr$
1.000.000

3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Nº 84
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
8.0 – Desenv. da Produção
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Mineral
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Inclua se:
Francisco
7.0 – Desenvolvimento Cultural
Cr$
Acrescente-se:
Para organização de uma patrulha
mecanizada em convênio com os
Cr$
Municípios de Malhada dos Bois,
Para publicação dos estudos e
Muribeca e Japaratuba, em Sergipe ..
2.000.000
pesquisas, inclusive do livro "O
Homem no Vale do São Francisco",
Nº 82
do Professor Donald Pierson,
resultantes de convênio entre a
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
Escola de Sociologia e Política de S.
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
Paulo e a Comissão do Vale do S.
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do São Francisco ...........................................
3.000.000
Francisco
8.0 – Desenv. da Produção
Nº 85
8.2 – Fomento da Produção Vegetal, Animal e
Mineral
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
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3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.20 – Ministério
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S. da Viação e Obras Públicas.
Francisco
4.2 – Transporte Rodoviário
Relator: Sr. Francisco Gallotti.
Onde se diz:
(Publicado em Suplemento).
1) Pirapora - Veredas - Leal - Patos,
com ramais para Capelinha do
Chumbo, São Gonçalo do
Abaeté,
Canoeiros
e
São
Domingos ....................................
Diga-se:
1) Pirapora - Veredas - Leal - Patos,
com ramais para Capelinha do
Chumbo, São Gonçalo do
Abaeté,
Canoeiros
e
São
Domingos ....................................

Cr$

2.000.000

PARECER
Nº 800, DE 1959
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 1959.

Relator: Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação Final (fl.
anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei
nº 55, de 1959, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
10.000.000
Relator. – Joaquim Parente.

Nº 86
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social
3.2.00 – Dispositivos Constitucionais
3.2.03 – Aproveitamento Econômico do S.
Francisco
6.0 – Saúde
6.1 – Serviços básicos de saneamento e
urbanismo
Inclua-se:
1) Estudos, projetos e construção dos
sistemas de saneamento urbano e elaboração dos
planos de urbanização etc., inclua se, sem destaque,
a cidade de Januária na dotação global.
PARECER
Nº 799, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-B, de 1959, na Câmara
dos Deputados), que estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício Financeiro de 1960 – Anexo

ANEXO AO PARECER
Nº 800, DE 1959
Redação Final do Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o
crédito especial de Cr$ 9.426.000 00, destinado a
atender à despesa com a aquisição do material
necessário ao equipamento da posição de operação
resultante da instalação da nova Central Rádio em
Brasília.
Ao art. 1º (Emenda nº 1, da C. de Finanças).
Neste artigo:
Onde se lê:
"...o
crédito
especial
de
Cruzeiros
9.426.000,00 (nove milhões, quatrocentos e vinte e
seis mil cruzeiros), ..."
Leia,se:
"...o
crédito
especial
de
Cruzeiros
21.876.000,00 (vinte e um milhões, oitocentos e
setenta e seis mil cruzeiros), ..."

– 1007 –
PARECER
Nº 801, DE 1959

de 1959, originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
Redação Final da Emenda do Senado ao Relator. – Joaquim Parente.
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1959.
ANEXO AO PARECER
Nº 802, DE 1959
Relator: Sr. Joaquim Parente.
A Comissão apresenta a Redação Final
(fl. anexa) da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei nº 57, de 1959, originário da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Joaquim
Parente, Relator. – Ary Vianna.
ANEXO AO PARECER
Nº 801, DE 1959
Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1959, que
concede isenção dos impostos de importação e de
consumo para os equipamentos, suas peças e
sobressalentes, destinados à instalação de indústrias
complementares da construção naval.
No art. 1º (Emenda nº 1, da C. de Finanças).
Neste artigo:
Onde se diz:
"...taxa de previdência social, ..."
Diga-se:
"...taxa de despacho aduaneiro, ..."

Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 1959, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$
5.000.000,00 para equipamento da Clínica Ortopédica
do Hospital Escola São Francisco de Assis.
Ao art. 1º (Emenda nº 1, da C. de Finanças).
Neste artigo:
Onde se diz:
"É aberto, ..."
Diga-se:
"É o Poder Executivo autorizado a abrir, ..."
PARECER
Nº 803, DE 1959
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 1957.

PARECER
Nº 802, DE 1959

Relator: Sr. Joaquim Parente.
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) das Emendas do Senado ao Projeto de Lei
nº 148, de 1957, de iniciativa da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Joaquim
Parente, Relator. – Ary Vianna.

Redação Final da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 1959.

ANEXO AO PARECER
Nº 803, DE 1959

Relator: Sr. Ary Vianna.
Redação Final das Emendas do Senado ao
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 1957, que cria o
anexa) da Emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 95, Grande Prêmio Nacional de Medicina.
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EMENDA Nº 1
Ao art. 1º (Emenda nº 1, da C. de Finanças).
Suprima-se êste artigo.
EMENDA Nº 2
Ao art. 2º (Emenda nº 2, da C. de Finanças).
Suprima-se o parágrafo único dêste artigo.
PARECER
Nº 804, DE 1959
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº
26, de 1959.
Relator: Sr. Joaquim Parente.
A Comissão apresenta a Redação Final (fls.
anexas) do Projeto de Lei nº 26, de 1959, originário
do Senado Federal.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Joaquim
Parente, Relator. – Ary Vianna.
ANEXO AO PARECER
Nº 804, DE 1959
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº
26, de 1959. Dispõe sôbre o exercício da profissão
de massagista, e dá outras providências.

médico para a prescrição de que trata o item
anterior, poderá ser esta dispensada.
3) Será, sòmente, permitida a aplicação de
massagem manual, sendo vedado o uso de
aparelhagem mecânica ou fisioterápica.
4) A propaganda dependerá de prévia
aprovação da autoridade sanitária fiscalizadora.
Art. 3º É terminantemente vedado aos
enfermeiros optometristas e ortopedistas a instalação
de consultórios.
Art. 4º A infração do disposto na presente lei é
punível, sem prejuízo das penas criminais cabíveis
na espécie:
a) com o fechamento do consultório e
recolhimento do respectivo material ao depósito
público, onde será vendido, judicialmente, por
iniciativa da autoridade competente;
b) com a multa de Cruzeiros 2.000,00 (dois mil
cruzeiros) a Cruzeiros 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)
conforme a natureza da transgressão, a critério da
autoridade autuante.
Parágrafo único. A multa de que trata a alínea
b, dêste artigo, será aplicada em dôbro a cada nova
infração.
Art. 5º Os processos criminais decorrentes
da transgressão do disposto nesta lei serão
instaurados
pelas
autoridades
competentes,
mediante solicitação do órgão fiscalizador, nas
Justiças do Distrito Federal, dos Estados e dos
Territórios.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da profissão de massagista
só é permitido a quem possua certificado de
habilitação expedido e registrado pelo Serviço
PARECER
Nacional de Fiscalização da Medicina após
aprovação, em exame, perante o mesmo órgão.
Nº 805, DE 1959
Art. 2º O massagista, devidamente habilitado,
poderá manter Gabinete em seu próprio nome,
Redação Final do Projeto de Resolução nº 27,
obedecidas as seguintes normas:
de 1859.
1) A aplicação da massagem dependerá de
prescrição médica, registrada a receita em livro
Relator: Sr. Ary Vianna.
competente e arquivada no Gabinete.
A
Comissão
apresenta
a
Redação
2) Sòmente
em casos de
urgência,
(fl.
anexa)
do
Projeto
de
em
que
não
seja
encontrado
o Final
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Resolução nº 27, de 1959, de iniciativa do Senado
Federal.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna,
Relator. – Joaquim Parente.

Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
4.20 – Ministério da Viação e Obras Públicas –
09 – Departamento Nacional de Portos, Rios e
ANEXO AO PARECER
Canais.
Nº 805, DE 1959
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente e Relator. – Mem
Redação Final do Projeto de Resolução nº 27, de Sá. – Fernandes Távora. – Ary Vianna. – Dix-Huit
de 1959.
Rosado. – Fausto Cabral. – Saulo Ramos. – Moura
Andrade. – Caiado de Castro.
Faço saber que o Senado Federal aprovou e
Redação Final das Emendas do Senado ao
eu, nos têrmos do art. 47, letra p, do Regimento
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e
Interno, promulgo a seguinte:
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo
RESOLUÇÃO
4.20 – Ministério da Viação e Obras Públicas –
Nº .., DE 1959
09 – Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais.
Suspende, em parte, a execução do Projeto nº
39.515, de 6 de julho de 1956, nos têrmos do art. 64,
da Constituição Federal.
EMENDAS
Nº 1
Artigo único. Fica suspensa a execução do art.
1º do Decreto nº 39.515, de 6 de julho de 1956, por
09 – Departamento Nacional de Portos, Rios e
ter sido julgado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, em decisão definitiva de 4 de Canais
setembro de 1957.
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
PARECER
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão do
Nº 806, DE 1959
obras
24) Santa Catarina.
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Acrescente-se mais os seguintes itens:
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-B, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
Cr$
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo Para dragagem do Rio Putanga,
4.20 – Ministério da Viação e Obras Públicas – 09 – Distrito de Massaranduba, Município
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais.
de Guaramirim ...................................
3.000.000
Obras de defesa das margens do Rio
Relator: Sr. Gaspar Velloso.
Itajaí-Mirim, na cidade de Brusque .... 10.000.000
A Comissão de Finanças apresenta
a
folhas
anexas,
a
Redação Total ................................................... 13.000.000
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Nº 2

Cr$

09 – Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
24) Santa Catarina.
Acrescente-se mais os seguintes itens:
Cr$

Obras de defesa das margens do Rio
Itajaí-Açu, na cidade de Blumenau ... 30.000.000

40.000.000

Melhoramento das condições de
navegabilidade

dos

rios

que

atravessam a zona agropecuária
junto de Manaus – incluir a dotação
de ...................................................... 10.000.000
Obras

do

Pôrto

de

Ilhéus

no
50.000.000

Construção da ponte Ilhéus-Pontal –

09 – Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
Inclua-se:
Subconsignação
1.1.29
–
Servidores
excedentes da Rêde Ferroviária Federal S.A.,
aproveitados em cumprimento ao disposto no art. 15,
§ 4º, da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957.
Cr$
486.000
243.600
218.880
948.480

Nº 4

incluir a dotação de ..........................

40.000.000

Obras de melhoramento do Pôrto de
Vitória – aumentar a dotação para ...

35.000.000

Construção do Pôrto de Barra do
Itapemirim – incluir a dotação de ...... 15.000.000
Melhoramento das condições de
navegabilidade dos Rios Tocantins e
Araguaia – incluir a dotação de ........

20.000.000

Construção dos cais de proteção de
Muriaé,

Uberaba,

Lagoa

Santa,

Pedro Leopoldo, Barão de Cocais e
Matosinhos – incluir a dotação de ....

20.000.000

Melhoramento das condições de

09 – Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
27) Diversos.
Inclua-se o seguinte:
Diversos estudos etc. – aumentar
a dotação para ..............................

e Parintins – incluir a dotação de .....

Malhado – aumentar a dotação para

Nº 3

1) Vencimentos ...............................
2) Salários .......................................
3) Abono provisório – (Lei nº 3.531,
de 19 de janeiro de 1959) ...........
Total ............................................

Construção dos portos de Itacoatiara

Cr$
40.000.000

navegabilidade

de

vários

rios,

inclusive do Rio Caratinga – incluir a
dotação de ........................................

10.000.000

Melhoramento das condições de
navegabilidade dos rios da Ilha de
Marajó – aumentar a dotação para ..

25.000.000

Defesa das praias de Olinda –
aumentar a dotação para .................

50.000.000
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Cr$
Obras do Pôrto do Forno e seus
aparelhamentos – aumentar a
dotação para .....................................
Obras de melhoramentos etc –
aumentar a dotação para ..................
Obras de melhoramentos etc –
aumentar a dotação para ..................
Serviços de dragagem em vários
portos, rios e canais – incluir a
dotação de ........................................
Instalação e equipamentos para
obras – aumentar a dotação para .....
Recuperação do material ferroviário,
rodoviário e flutuante e dragagem –
aumentar a dotação para ..................
Total...................................................
Nº 5

90.000.000
100.000.000
85.000.000

50.000.000
150.000.000

100.000.000
880.000.000

Inclua-se:
Construção de
um
cais
de
acostamento e proteção na cidade
de Barreirinha, sede do Município de
igual nome ........................................

Cr$

1.000.000

Nº 7
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de obras
04) Amazonas.
Inclua-se:
Construção de
um
cais
de
acostamento e proteção na cidade
de Urucará, sede do Município de
igual nome ........................................

Cr$

1.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Nº 8
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.02 – Início de obras
4.1.00 – Obras
04) Amazonas.
4.1.02 – Início de obras
Inclua-se:
04) Amazonas.
Inclua-se:
Cr$
Cr$
Construção do pôrto em escada de
Construção de uma escada de
alvenaria, da Vila de Amaturá,
Município de S. Paulo de Oliveira .....
1.000.000 alvenaria no Pôrto da cidade de
Borba, sede de idêntico Município, a
cargo da Prefeitura ...........................
1.500.000
Nº 6
Nº 9
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Rios
e
Canais
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.02 – Início de obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
04) Amazonas.
5) Bahia.
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Inclua-se:
Obras de regularização do Rio
Jequiriçá, no trecho que atravessa a
cidade de Ubaira ...............................

Cr$

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
05) Bahia.
Cr$

10.000.000

Nº 10

Parede de sustentação no Rio
Gamão, na cidade de Condeúba ......

5.000.000

Nº 13
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.0.00 – Investimentos
Rios e Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.00 – Obras
Cr$
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Construção
de
barragens
05) Bahia.
submersíveis no Rio Utinga, no lugar
Inclua-se:
denominado São Sebastião do
Utinga, Município de Lençóis ............
1.000.000
Cr$
Construção das pontes sôbre os
Nº 11
Rios Jequitibá, na estrada de Santo
09.01 – Departamento Nacional de Portos, Antônio de Jesus a Joeirana .............
2.000.000
Rios e Canais
Ponte sôbre o Rio da Dona, entre
4.0.00 – Investimentos
Santo Antônio de Jesus e Santana ...
2.000.000
4.1.00 – Obras
Ponte
sôbre
o
Rio
Jequiriçá,
na
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Estrada Santo Antônio de Jesus a
05) Bahia.
Onde se lê:
Rio Prêto ...........................................
2.000.000
Total...................................................
6.000.000
Cr$
4) Obras do Pôrto de Ilhéus, no
Nº 14
Malhado .....................................
30.000.000
Leia-se:
4) Obras do Pôrto de Ilhéus, no
Malhado .....................................

80.000.000

Inclua-se:
Construção da ponte Ilhéus-Pontal ...

50.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
05) Bahia.
Onde se lê:

Nº 12
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras

Cr$
2) Obras do Pôrto de Maraú, em
Carapinho, de acôrdo com o
disposto na Lei nº 3.286, de 19
de outubro de 1957 .....................

30.000.000
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Diga-se:
2) Obras do Pôrto de Maraú, em
Carapinho, de acôrdo com o
disposto na Lei nº 3.286, de 19
de outubro de 1957 .....................

Cr$

60.000.000

Nº 15

Nº 16

Obras do Pôrto de Ilhéus, no
Malhado ............................................
Conclusão do cais de Pontal ............

Cr$
30.000.000
2.000.000

Leia-se:

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
05) Bahia.
Inclua-se:
Para conclusão do Pôrto São Roque

05) Bahia.
Onde se lê:

Cr$
10.000.000

Obras do Pôrto de Ilhéus, no
Malhado ............................................
Conclusão do cais de Pontal ............

50.000.000
5.000.000

Inclua-se:
Ponte de Ilhéus - Pontal ...................
Ponte de Itaparica, para restauração
Total ..................................................

50.000.000
1.000.000
51.000.000

Nº 18

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios
e
Canais
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.0.00
– Investimentos
Rios e Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.00 – Obras
5) Bahia.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Inclua-se:
05) Bahia.
Onde se lê:
Cr$
Para prosseguimento das obras do
Cr$
cais de proteção e defesa da cidade
4) Construção da Ponte Ilhéus de Conde, Bahia ...............................
5.000.000
Pontal ..........................................
10.000.000
Nº 19
Leia-se:
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4) Construção da Ponte Ilhéus –
4.0.00 – Investimentos
Pontal ..........................................
20.000.000
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Nº 17
6) Ceará.
Inclua-se:
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Cr$
4.0.00 – Investimentos
1) Obras de melhoramentos no
4.1.00 – Obras
Pôrto de Aracati, inclusive
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
dragagem e fixação de dunas ...
20.000.000
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2) Obras de melhoramentos no
Pôrto de Camocim, inclusive
ponte de atracação, dragagem e
fixação de dunas ........................
3) Prosseguimento das obras de
proteção ao lago das Cargalhas
em Camocim ..............................
4) Obras de proteção das praias de
Iracema, Arraial Moura Brasil e
Paracuru .....................................
Total ............................................

Cr$

20.000.000
5.000.000
15.000.000
60.000.000

Nº 20

Cr$
2) Obras
de
construção
e
melhoramentos dos Portos de
Camocim e Aracati, inclusive
fixação de dunas ........................
30.000.000
3) Obras de proteção das Praias de
Iracema, Arraial Moura Brasil,
Paracuru, Pecem e Mandaú .......
10.000.000
4) Serviços de desobstrução e
dragagem da Barra do Acaraú ...
5.000.000
Total ............................................ 165.000.000
Nº 22

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
Rios e Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.00 – Obras
27) Diversos.
4.1.01 – Estudos e Projetos
Inclua-se:
06) Ceará.
Inclua-se:
Cr$
Para instalação completa de um
frigorífico no Pôrto de Mucuripe, em
Fortaleza, Estado do Ceará ..............
Nº 21

50.000.000

Obras de melhoramento do Pôrto de
Aracati ...............................................

Cr$
15.000.000

Nº 23
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.0.00 – Investimentos
Rios
e
Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
06) Ceará.
4.1.00 – Obras
Altere-se
assim,
majorando-se,
os
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
quantitativos da Redação Final da Câmara:
08) Espírito Santo.
Inclua-se:
Cr$
1) Obras
de
ampliação
e
Cr$
melhoramento do Pôrto de
Canalização
dos
Rios
Itaúna
e
São
Mucuripe, inclusive vias de
5.000.000
acesso ......................................... 120.000.000 Francisco (Barra de São Francisco) .
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Nº 27

Nº 24

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios
e
Canais
Rios e Canais
4.0.00
– Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00
– Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03
– Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
08) Espírito Santo.
08) Espírito Santo.
Inclua-se:
Inclua-se:
Retificação do Canal de Jacuí, no
Distrito de Riacho, no Município de
Aracruz e do Rio São Sebastião, no
Município de Santa Leopoldina .........

Cr$

2.000.000

Construção do cais e obras
complementares de proteção, nas
Praias de Iriri e Nova Almeida ..........

Cr$
5.000.000

Nº 28

Nº 25

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.00 – Obras
Rios e Canais
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.0.00 – Investimentos
08) Espírito Santo.
4.1.00 – Obras
Inclua-se:
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
08) Espírito Santo.
Cr$
Inclua-se:
Obras do Pôrto de Conceição da
Barra .................................................
5.000.000
Cr$
Obras de proteção das cidades de
Nº 29
Iuna, Alegre, Muniz Freire, Afonso
Cláudio, Itaguaçu, Serra e Santa
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Leopoldina e retificação do Rio
Rios e Canais
Juparanã ...........................................
10.000.000
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Nº 26
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
08) Espírito Santo.
Inclua-se:
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Cr$
4.0.00 – Investimentos
Construção
de
cais
e
obras
4.1.00 – Obras
4.1.09 – Prosseguimento e conclusão de obras complementares de proteção da
Praia de Marataízes ..........................
2.500.000
08) Espírito Santo.
Inclua-se:
Nº 30
Prosseguimento dos serviços de
atêrro e muro de arrimo de Mimoso
do Sul ................................................

Cr$
4.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
08) Espírito Santo.
Acrescente-se:
Barragem do Rio Prêto em Barra do
São
Francisco,
inclusive
em
convênio com o Espírito Santo
Centrais
Elétricas
Sociedade
Anônima e a Prefeitura Municipal .....

Cr$

5.000.000

Nº 31
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
08) Espírito Santo.
Inclua-se:

Nº 33
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
27) Diversos.
10) Goiás.
Acrescente-se:
1) Obras de qualquer natureza no
Pôrto de Aruanã, no Rio
Araguaia, inclusive remoção do
leito do rio e reconstituição nas
suas margens do barco pioneiro
de Couto Magalhães ...................

Cr$

2.500.000

Nº 34

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Construção do cais de Colatina ........
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Nº 32
11) Maranhão.
Inclua-se:
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Cr$
4.0.00 – Investimentos
Para
construção
de
uma
rampa
no
4.1.00 – Obras
Município de Alto Parnaíba ...............
500.000
4.1.01 – Estudos e Projetos
10) Goiás.
Nº 35
Acrescente-se:
Cr$
5.000.000

Obras de qualquer natureza, na
construção,
ampliação
e
aparelhamento de portos e baías
nas seguintes cidades: Araguatins,
Itaguatins, Tocantinópolis, Pedro
Afonso,
Miracema
do
Norte,
Tocantínia, Pôrto Nacional, Peixe,
Babaçulândia e Filadélfia ..................

Cr$

10.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Transferências
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
11) Maranhão.
Inclua-se:
Cais de Rosário, prosseguimento
das obras de acostagem ...................

1.000.000
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Nº 36

Nº 39

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
13) Minas Gerais.
14) Pará.
Acrescente-se:
Acrescente-se:
4) Para construção de uma ponte
sôbre o Rio da Prata, no
Município
de
Presidente
Olegário ......................................

Cr$

3.000.000

Nº 37
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
12) Minas Gerais.
Acrescente-se:
5) Para
melhoramento
das
condições dos córregos que
atravessam a cidade de Uberaba

Cr$
5.000.000

Nº 38
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Para a dragagem do rio na Colônia
S. Pedro, Juiz de Fora ......................

Cr$
2.000.000

Cais de proteção do Pôrto de
Oriximiná ...........................................
Pôrto de Oriximiná ............................
Cais de proteção e acostamento da
cidade de Juriti, a cargo da
Prefeitura de Juriti .............................
Cais de proteção e acostamento da
cidade de Ponta de Pedras, a cargo
da Prefeitura do mesmo nome ..........
Total ..................................................

Cr$
2.000.000
3.000.000
4.000.000
4.000.000
11.000.000

Nº 40
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
14) Pará.
Acrescente-se:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

.....................................................
Cais de proteção – em Santarém
Cais de proteção – em Bragança
Cais de proteção – em
Salinópolis ..................................
Cais de proteção – em Itaituba ...
Cais de proteção – de Vigia .......
Cais de proteção – em Spure .....
Cais de proteção – em Urumajó .

Cr$
5.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
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9) Melhoramento das condições
de navegabilidade do Rio Moju
e seus afluentes .......................
10) Melhoramento das condições
de navegabilidade dos Rios
Caeté, Furo do Pará; Furo da
Tijela, e demais da navegação
Bragança – Vizeu .....................
11) Reconstrução da ponte de
Bragança ..................................
Total ..........................................

Cr$
1.000.000

3.000.000
5.000.000
34.000.000

Nº 41

Nº 43
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
17) Pernambuco.
Onde se lê:
2) Defesa da Praia de Olinda .........

Cr$
15.000.000

Leia-se:

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
16) Paraná.
Cr$
1) Adicione-se
a
obras
de
complementação e melhoramento
do Pôrto de Paranaguá ................ 50.000.000
4) Inclua-se, para a execução das
obras de Pôrto de Antonina e
para seu aparelhamento .............. 30.000.000
Total ............................................. 80.000.000

2) Defesa da Praia de Olinda .........

30.000.000

Nº 44
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
17) Pernambuco.
Onde se diz:
Defesa da Praia de Olinda ................

Cr$
50.000.000

Nº 45

Nº 42

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios
e
Canais
Rios e Canais
4.0.00
– Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00
– Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03
– Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
17) Pernambuco.
27) Diversos.
Acrescente-se:
Inclua-se:
Estudo e projeto de maximização do
Rio Piquiri, no Paraná .......................

Cr$
10.000.000

Obras do cais do Rio Una, na cidade
de Palmares ......................................

Cr$
500.000
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Nº 46
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
17) Pernambuco.
Onde se lê:
3) Construção do cais à margem do
Rio Una, em Palmares ...............

Cr$
5.000.000

Leia-se:
3) Construção do cais à margem do
Rio Una, em Palmares ...............

20.000.000

Nº 47
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
17) Pernambuco.
Inclua-se:
Cr$

Ampliação e reaparelhamento do
Pôrto de Recife, inclusive compra de
guindastes pesados ..........................
50.000.000
Desapropriação do armazém Mesbla
para utilização portuária .................... 25.000.000
Reaparelhamento dos armazéns
frigoríficos .........................................
15.000.000
Construção
de
carreiras
e
modernização de oficinas para
consêrto de navios ............................
20.000.000
Total .................................................. 110.000.000
Nº 48

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
18) Piauí.
Onde se diz:

2) Melhoramentos nas condições
de navegabilidade do Rio
Parnaíba e seus afluentes
Canindé, Gurgueia e Uruçuí
Preto ...........................................
3) Obras de melhoramentos no
Pôrto de Teresina, inclusive
empedramento ...........................
4) Obras e melhoramentos do
Pôrto de Floriano, inclusive
empedramento ...........................
5) Obras e melhoramentos nos
Portos de Parnaíba, Luzilândia,
Miguel Alves, Pôrto, União,
Uruçuí e Amarante, inclusive
empedramento ...........................
Total ............................................

Cr$

4.000.000

17.000.000

5.000.000

9.000.000
35.000.000

Diga-se:
1) Melhoramentos nas condições
de navegabilidade do Rio
Parnaíba e seus afluentes ..........
2) Obras nos Portos de Teresina,
Amarante, Floriano e Uruçuí,
inclusive empedramento nas
margens ......................................
3) Obras nos Portos de Parnaíba,
Barra do Souza, Luzilândia,
União e Miguel Alves ..................
Total ............................................

20.000.000

10.000.000

8.000.000
38.000.000

Nº 49

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios
e
Canais
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
18) Piauí.
Cr$

Onde se diz:
1) Obras de melhoramentos do
Pôrto de Amarração e Luiz
Corrêa .................................... 35.000.000.000
Diga-se:
Obras de melhoramentos do
Pôrto de Amarração e Luiz
Corrêa ....................................
Nº 50

40.000.000

Nº 52
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
18) Piauí.
Acrescente-se:
6) Obras do Pôrto de Parnaíba,
inclusive obras complementares
de calçamento nas margens do
Rio Iguaçu ..................................

Cr$

3.000,00

Nº 53
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.0.00 – Investimentos
Rios e Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.00 – Obras
18) Piauí.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
18) Piauí.
Cr$
Acrescente-se:
1) Obras de melhoramento do
Pôrto de Amarração e Luiz
Cr$
Corrêa, aumente-se de Cr$
9) Para melhoria das condições de
35.000.000 para .........................
50.000.000
navegação do Rio Parnaíba e
afluentes .....................................
12.000,00
Nº 51
Nº 54
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.0.00 – Investimentos
Rios e Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.00 – Obras
18) Piauí.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Acrescente-se:
18) Piauí.
10) Para construção de cais de acesso e
rampas dos Portos Fluviais de:
Cr$
7) Obras no Pôrto de Amarração ....
3.000.000
Cr$
União .................................................
4.000.000
Nº 55
Uruçuí ...............................................
3.000.000
Floriano .............................................
4.000.000
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Miguel Alves ......................................
3.000.000 Rios e Canais
Santa Filomena .................................
4.000.000
4.0.00 – Investimentos
Total ..................................................
15.000.000
4.1.00 – Obras
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
18) Piauí.
Acrescente-se:
11) Para obras de defesa da cidade
de Luiz Corrêa ..............................
Nº 56

Cr$
2.000.000

18) Piauí.
Dê-se a seguinte redação ao item 2):
Cr$
Melhoramento nas condições de
navegabilidade do Rio Parnaíba e seus
afluentes, dos Rios Canindé, Uruçuí
Prêto e Gurgéia, sendo Cruzeiros
1.500.000 para êste último ................... 5.500.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Nº 59
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.00 – Obras
Rios e Canais
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.0.00 – Investimentos
18) Piauí.
4.1.00 – Obras
Acrescente-se:
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
18) Piauí.
Cr$
8) Obras no Pôrto da cidade do
Cr$
Pôrto, inclusive pavimentação e
6) Estudos e início da construção
serviços complementares de
de barragem no Rio Parnaíba,
empedramento .............................
2.000.000
no lugar denominado Surubim ...
3.000.000
Nº 57

Nº 60

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
obras
18) Piauí.
18) Piauí.
Cr$
Cr$
6) Estudos
e
projetos
para
6) Estudo e início de construção
melhoramento das condições de
de barragem no Rio Gurgeia ..
3.000.000
navegabilidade dos Rios Genipapo
e Jacarèzinho, afluentes do Rio
Longá .............................................. 3.000.000
Nº 58
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Nº 61
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.00 – Obras
Rios e Canais
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
4.0.00 – Investimentos
obras
4.1.00 – Obras
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
18) Piauí.
Cr$

4) Obras e melhoramentos do Pôrto
de
Floriano
inclusive
empedramento – aumente-se a
dotação para ................................... 7.000.000
Nº 62
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
20) Rio de Janeiro.

Nº 65
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
22) Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
Para prosseguimento das obras do
Pôrto de Itaqui e sua ligação ao
Aeroporto (acessos) ...........................

Cr$
10.000.000

Nº 66

Cr$
Para construção de uma ponte
sôbre o Rio Paraíba, em Campos 20.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
Nº 63
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
22) Rio Grande do Sul.
Rios e Canais
Inclua-se:
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Cr$
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras Para estudo e projeto da ligação direta
22) Rio Grande do Sul.
de Pôrto Alegre ao mar e para a
Inclua-se:
Baixada sul riograndense (combate à
salinização e às inundações da Lagoa
1)
Pôrto de Iraí ................................ 2.000.000
Mirim) .................................................... 5.000.000
4)

Nº 64

Nº 67

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
22) Rio Grande do Sul.
22) Rio Grande do Sul.
Inclua-se:
Inclua-se:
Cr$
Ligação direta de Pôrto Alegre ao mar e para a
Porto de Dona Francisca ..................... 10.000.000 Baixada Sulriograndense (combate à salinização e
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às inundações da Lagoa Mirim) ..........

Cr$
5.000.000

Nº 68

Cr$
Construção do Pôrto de Cachoeira do
Sul ....................................................... 10.000.000
Total .................................................... 80.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Nº 70
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.00 – Obras
Rios e Canais
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
4.0.00 – Investimentos
obras
4.1.00 – Obras
22) Rio Grande do Sul.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
5) Obras do Pôrto de Itaqui, inclusive estradas
22) Rio Grande do Sul.
de acesso:
6) Obras do Pôrto de Iraí, inclusive estradas
Onde se diz:
de acesso e ligação com a rodovia Iraí-Santa
Cr$ 5.000.000.
Bárbara do Sul.
Diga-se:
Onde se diz:
Cr$ 10.000.000.
Cr$ 5.000.000.
Diga-se:
Nº 69
Cr$ 10.000.000.
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Nº 71
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.00 – Obras
Rios e Canais
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
4.0.00 – Investimentos
obras
4.1.00 – Obras
22) Rio Grande do Sul.
4.1.01 – Estudos e Projetos
Onde se diz:
22) Rio Grande do Sul.
Cr$
3) Construção de barragens de
Fandango, Bom Retiro e Anel de
Dom Mário etc .............................. 80.000.000
Diga-se:
Cr$

3) Construção de barragens de
Fandango, Bom Retiro e Anel de
Dom Marco e suas obras
complementares, construção dos
Portos de Santo Izidro, em S.
Lourenço, Camaquã a Tapes, na
Lagoa dos Patos, e obras de
acesso ao cais dos Navegantes ... 60.000.000
Construção do Pôrto de Dona
Francisco ......................................
10.000.000

Canalização do Arroio Barracão –
Guaporé ..............................................

Cr$
5.000.000

Nº 72
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
22) Rio Grande do Sul.
Acrescente-se:
Para canalização do arroio Taquara
que passa pela cidade do mesmo
nome, no R.G. do Sul .........................

Cr$
5.000.000
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Nº 73

Barragem de Cumprido, defronte a Bom Retiro, no
Rio Jacuí, mediante convênio com o Govêrno do
09.01 – Departamento Nacional de Portos, Estado.
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
Nº 76
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras Rios e Canais
22) Rio Grande do Sul.
4.0.00 – Investimentos
Inclua-se:
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
Cr$
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Para estudos das ligações de Pôrto
24) Santa Catarina.
Alegre ao mar e das bacias dos Rios
Inclua-se:
Ibicuí e Jacuí ....................................... 10.000.000
Cr$
Canalização e dragagem da baixada
Nº 74
dos Rios dos Porcos, Barro Vermelho
09.01 – Departamento Nacional de Portos, e Pontão, Município de Araranguá ....... 3.000.000
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
Nº 77
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras Rios e Canais
22) Rio Grande do Sul.
4.0.00 – Investimentos
Inclua-se:
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
Cr$
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Para
estudos
das
obras
de
obras
recuperação
da
baixada
sul24) Santa Catarina.
riograndense, combate à salinização
Inclua-se:
das águas da Lagoa Mirim e das
inundações das suas margens ............ 5.000.000
Cr$
6)
Obras e melhoramentos e
canalização do Ribeirão Bom
Nº 75
Retiro-Blumenau ....................... 50.000.000
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Nº 78
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
09.01. – Departamento Nacional de Portos,
4.1.01 – Estudos e Projetos
Rios e Canais
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.0.00 – Investimentos
22) Rio Grande do Sul.
4.1.00 – Obras
3) Construção de barragens de Fandango,
4.1.01 – Estudos e Projetos
Bom Retiro e Anel de Dom Marco e suas
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
etc.
–
Aumente-se
para
Cr$ obras
100.000.000 – sendo Cr$ 30.000.000 para a
24) Santa Catarina.
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Inclua-se:
Cr$

Canalização e dragagem da baixada
do Rio Negro, Município de Araranguá . 2.000.000
Nº 79

Cr$
24) Santa Catarina. Qualificação e
dragagem da baixada dos Rios dos
Porcos, Barro Vermelho, Pontão,
Município de Araranguá ........................ 4.000.000

Nº 82
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.0.00 – Investimentos
Rios e Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00 – Investimentos
4.1.01 – Estudos e Projetos.
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
24) Santa Catarina.
24) Santa Catarina.
Inclua-se:
Acrescente-se:
Cr$
Retificação dos canais Sango da
Madeira e Rio Cavará, na bacia do Rio
Mambituba e limpeza do Rio Jorge ...... 3.000.000
Nº 80

Cr$
Para dragagem do Rio São Francisco –
Lagoa Sapreaçu – Pôrto Bicareiro ........ 5.000.000
Nº 83

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
09.01 – Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
24) Santa Catarina.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Inclua-se:
obras
24) Santa Catarina.
Cr$
Desobstrução da barra do Rio Tijucos .. 2.000.000
Cr$
Qualificação e dragagem da baixada
Nº 84
do Rio Sertão, no Município de São
João do Sul ........................................... 1.000.000
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Nº 81
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Rios e Canais
24) Santa Catarina.
4.0.00 – Investimentos
Inclua-se:
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
Cr$
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de Obras
de
complementação
e
obras
melhoramento do Pôrto de Laguna .... 40.000.000
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09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Nº 88
Rios e Canais
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.0.00 – Investimentos
Rios
e
Canais
4.1.00 – Obras
4.0.00
– Investimentos
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
4.1.00
– Obras
obras
4.1.03
– Prosseguimento e conclusão de obras
24) Santa Catarina.
25) São Paulo.
Inclua-se:
Onde se lê:
Para conclusão dos estudos e início
das obras do cais acostável de
Florianópolis ......................................

Cr$
1)
30.000.000

Nº 86

Nº 87

Cr$
10.000.000

Leia-se:

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
(Despesas Próprias)
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
25) São Paulo.
Retificação do Ribeirão Banharão,
afluente do Rio Pardo, Terra Roxa,
São Paulo ............................................

Obras de complementação e
melhoramento do Pôrto de
Presidente Epitácio .....................

Cr$
3.000.000

Obras
de
complementação,
aquisição
e
instalação
de
equipamentos,
no
Pôrto
de
Presidente Epitácio ............................

50.000.000

Nº 89
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
(Despesas Próprias)
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
27) Diversos.
Inclua-se:

Cr$
09.01 – Departamento Nacional de Portos, Para prosseguimento dos estudos e
trabalhos preparatórios relativos à
Rios e Canais
desobstrução da barra do Rio
(Despesas Próprias)
Itanhaém, no Estado de São Paulo ...... 5.000.000
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Nº 90
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
25) São Paulo.
Rios e Canais
Acrescente-se:
(Despesas Próprias)
4.0.00 – Investimentos
Cr$
4.1.00 – Obras
Melhoramentos e dragagem do Mar
4.1.01 – Estudos e Projetos
Pequeno e no canal de Ararapira ........ 10.000.000
27) Diversos.
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Inclua-se:

Nº 93

Cr$
Para
conclusão
dos
estudos,
sondagens e projetos para construção
do túnel Santos-Guarujá ....................... 5.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
(Despesas Próprias)
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Nº 91
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
25) São Paulo.
Rios e Canais
Inclua se:
(Despesas Próprias)
4.0.00 – Investimentos
Cr$
4.1.00 – Obras
Melhoramentos no Rio Tietê, entre
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras Guarulhos e Mogi das Cruzes, de
25) São Paulo.
forma a permitir a navegação fluvial
Inclua-se:
econômica, mediante convênio com o
Departamento de Águas e Energia
Cr$
Elétrica do Govêrno do Estado de São
Obras necessárias ao derrocamento
Paulo ................................................... 20.000.000
dos Baixios do Paranapanema, no Rio
Paraná, e ao balisamento e a
Nº 94
melhoramentos dêsse rio, visando a
franca navegação de Guaíra a
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Urubupungá, mediante convênio com
Rios
e
Canais
a Comissão Interestadual da Bacia
4.0.00
– Investimentos
Paraná-Uruguai
e
com
o
4.1.00 – Obras
Departamento Nacional de Águas e
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Energia Elétrica de São Paulo ............ 50.000.000
obras
25) São Paulo.
Nº 92
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
(Despesas Próprias)
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.01 – Estudos e Projetos
Inclua-se:
Cr$
Estudo hidrográfico do Canal de S.
Sebastião, Estado de São Paulo, por
meio de modêlo reduzido .................... 15.000.000

Cr$
Retificação do Córrego Anhumas, em
S. Sebastião da Grama ......................... 5.000.000
Nº 95
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
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26) Sergipe.
Inclua-se:

Nº 98

Obras de defesa da praia da Ilha dos
Coqueiros ...........................................
Cais de proteção da Praia de Atalaia .
Total ....................................................

Cr$
2.000.000
5.000.000
7.000.000

Nº 96
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
28) Sergipe.
Inclua-se:
Prosseguimento da construção de um
cais de acostamento e proteção em
Ilha das Flôres – Município de Brejo
Grande – Sergipe ...............................
Prosseguimento das obras do cais de
proteção da cidade de Indiaroba (Rio
Real) ...................................................
Prosseguimento das obras do cais de
proteção do Rio Pari, no local
denominado Garantia .........................
Total ....................................................
Nº 97

Cr$

09 – Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
06) Ceará.
Inclua-se:
1) Construção de um conjunto de
silos e seu aparelhamento no
Pôrto de Mocuripe .....................
2) Construção de dois armazéns
no cais do Pôrto de Mocuripe,
inclusive com ponte aérea
transportadora ...........................
Total ...........................................

Cr$
55.000.000

50.000.000
105.000.000

Nº 99
3.000.000
4.000.000
2.000.000
9.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
obras
26) Sergipe.
Inclua-se:
Melhorias nos Rios Japaratuba,
Sergipe e Canal Pomonga .................

Cr$

5.000.000
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Nº 100
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Rios e Canais
26) Sergipe.
4.0.00 – Investimentos
Inclua se:
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Cr$
Prosseguimento do cais de Indiaroba ... 2.000.000 obras
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26) Sergipe.
Inclua-se:
Cais de proteção do Balneário de
Pirambu, em Japaratuba .......................

Cr$
500.000

jucas, do Rio Itinga, da Bacia dos
Bobos e do Rio Cachoeira, em Joinvile

Cr$
8.000.000

Nº 103

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
4.1.00 – Obras
Rios e Canais
4.1.01 – Estudos e Projetos
4.0.00 – Investimentos
27) Diversos.
4.1.00 – Obras
Inclua-se no item 7):
4.1.02 – Início de Obras
Estudos e Projetos para recuperação da
14) Pará.
Bacia do Rio Luís Alves, nos Municípios de
Inclua se:
Guaramirim, Luís Alves, Aldeota e Itajaí em Santa
Catarina.
Cr$
1) Melhoramento das condições de
Nº 104
navegabilidade dos Rios da Ilha
de Marajó ...................................... 25.000.000
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
Nº 102
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
obras
Rios e Canais
24) Santa Catarina.
4.0.00 – Investimentos
Onde se diz:
4.1.00 – Obras
4,1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
Cr$
24) Santa Catarina.
1) Obras de complementação e
Onde se lê:
melhoramentos do Pôrto de Itajaí . 30.000.000
Cr$
5) Para abertura do Rio Negro, nas
Diga-se:
margens do Rio Araranguá, até as
proximidades da Lagoa da Serra e
1) Obras de complementação e
dragagem do canal do Rio Tijucas,
melhoramentos do Pôrto de Itajaí 50.000.000
do Rio Itinga, na Bacia dos Bobos
e do Rio Cachoeira, em Joinvile ..... 5.000.000
Nº 105
Nº 101

Diga-se :
5) Para abertura do Rio Negro,
nas margens do Rio Araranguá; até
as proximidades da Lagoa da Serra
e dragagem do canal do Rio Ti-

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento c conclusão de
obras
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24) Santa Catarina.
2) Onde se diz:
Cr$ 25.000.000.
Diga se:
Cr$ 50.000.000.
Nº 106

Inclua-se:
Cr$
Corumbá – Cuiabá ..............................
3.000.000
Corumbá – Cáceres ............................
3.000.000
Corumbá – Coxim ...............................
2.000.000
Corumbá – Rondonópolis ...................
2.000.000
Total .................................................... 10.000.000

09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais
Nº 109
4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
Transferida da Parte Geral, onde tomou o nº
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras 682.
3) Onde se diz:
09 – Departamento Nacional de Portos, Rios e
Cr$ 5.000.000.
Canais
Diga-se:
4.0.00 – Investimentos
Cr$ 8.000.000.
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
Nº 107
obras
08) Espírito Santo.
09.01 – Departamento Nacional de Portos,
Inclua se:
Rios e Canais
4.0.00 – Investimentos
Cr$
4.1.00 – Obras
Prosseguimento
de
estudos,
projeto
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras
e
realização
de
obras
p/
24) Santa Catarina.
aproveitamento
do
Rio
Doce
como
Acrescentem-se os seguintes itens:
canal navegável nos Estados de
Minas Gerais e Espírito Santo e
Cr$
para valorização da respectiva
1)
Muro de arrimo na cidade de
bacia, mediante cooperação da
Blumenau, obras de defesa
nas margens do Rio Itajaí-Açu
20.000.000 União, dos Estados de Minas Gerais
e Espírito Santo, das Sociedades de
2)
Desobstrução e dragagem do
Economia Mista e Emprêsas
Rio Putanga, Município de
Guaramirim ..............................
5.000,000 Privadas, inclusive por intermédio
de Grupo Executivo de Trabalho ..... 100.000.000
3)
Desobstrução e dragagem do
Rio Luís Alves ..........................
5.000.000
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Total ......................................... 30.000.000
Expediente.
Senhores
Senadores,
o
Professor
Nº 108
Haroldo Valadão, o Ministro Alfredo Valadão
09.01 – Departamento Nacional de Portos, Filho e o Dr. Edgar Valadão, estiveram no
Senado em visita de agradecimento pelas
Rios e Canais
manifestações de pesar desta Casa, por ocasião
4.0.00 – Investimentos
do falecimento do seu pai, Ministro Alfredo
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras Valadão.
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Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá,
segundo orador inscrito.
O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, começo por trazer ao
conhecimento da Casa, na esperança de que o Sr.
Líder da Maioria se digne tomar a seu cargo, sob seu
prestígio, assunto de tanta gravidade, o telegrama
que recebi do Rio G. do Sul, reclamando do Banco
do Brasil o cumprimento de lei votada pelo
Congresso Nacional.
O telegrama tem o seguinte teor:
"Considerando a falta de assinatura do
Convênio entre o Govêrno e o Banco do Brasil, para
aplicação de lei aprovada por essa Colenda Câmara,
em dezessete de outubro, que concede benefícios
aos produtores prejudicados pelas inundações de
abril, apelamos para o ilustre patrício interpelar o
Govêrno a respeito, a fim de que possa a mesma,
embora com atraso, produzir seus efeitos, aliviando a
situação
premente
de
muitos
orizicultores.
Saudações cordiais, (a) Vasco Amaro da Silveira
Filho, Conselheiro do IRGA por Jaguarão"
Efetivamente, em outubro do corrente ano,
aprovou o Senado projeto de lei originário da
Câmara dos Deputados, que concedia benefícios
aos orizicultores riograndenses, terrìvelmente
sacrificados com as enchentes ocorridas no mês de
abril no meu Estado, as quais ocasionaram prejuízos
superiores a um bilhão de cruzeiros.
Sr. Presidente, em abril do próximo ano
dever-se-á colhêr a futura safra. Está, portanto,
o arroz em pleno plantio e ciclo vegetati__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

vo. Apesar disso, há mês e meio promulgada a lei, o
Banco do Brasil ainda não promoveu o Convênio
com o Govêrno Federal no sentido de conceder
novos financiamentos e prorrogação de prazos para
pagamento das dívidas anteriores.
Enquanto não fôr assinado êsse Convênio, a
lei será inoperante e a orizicultura ficará desatendida.
No caso, bem é de ver que não está em jôgo apenas
o interêsse de uma classe já por si respeitável, mas,
também, o do abastecimento brasileiro. Êstes e
outros fatôres do mesmo gênero explicam as faltas
do abastecimento público, como agora se verifica
com o feijão.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Com grande
satisfação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Consultarei os Srs. Ministro da Fazenda e Presidente
do Banco do Brasil S.A. a respeito da elaboração e
assinatura do Convênio a que V. Exa. se reporta.
Transmitirei, outrossim, o apêlo que formula, da
tribuna, o ilustre representante do Rio Grande do Sul;
e estou certo de que S. Exas. atenderão,
prontamente, à solicitação, porque o próprio Govêrno
está interessadíssimo em tomar providências
inadiáveis, a respeito da assinatura do Convênio.
O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço não só o
aparte, mas, principalmente, o interêsse do eminente
Líder da Maioria.
Realmente, como diz, S. Exa. o Govêrno deve
estar interessado. O problema é nacional, diz
respeito ao abastecimento futuro do Brasil; e é
preciso evitar se repita, em breve, em relação ao
arroz, o que sofre a população carioca, com
referência ao feijão.
O eminente Senador Souza Naves, sabedor de
que eu trataria dêsse assunto, solicitou-me incluís-
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se o apêlo dos cafeicultores do Paraná. Prejudicados
por geadas e favorecidos com lei idêntica à que
beneficiou os orizicultores, aguardam a realização do
respectivo Convênio. Espero, confiado nas
providências do nobre Senador Jefferson de Aguiar,
sempre solicito e atento aos interêsses públicos,
sejam êles também atendidos.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
a V. Exa. e afirmo que formularei a solicitação.
O SR. MEM DE SÁ: – Outro assunto que me
traz à tribuna é focalizar, mais uma vez, o caso dos
concursos públicos para preenchimento de vagas
existentes em certos departamentos do Govêrno,
que tem criado situação de profunda inquietação
entre os interessados.
Estou atrasado na resposta à carta que o
eminente Ministro Sette Câmara dirigiu ao nobre
Líder da Maioria, nesta Casa, Senador Lameira
Bittencourt, a respeito de minha intervenção de 28 de
fevereiro próximo passado. De fato, apressou-se o
Chefe da Casa Civil da Presidência da República a
prestar esclarecimentos que revelam a solicitude e o
zêlo de Sua Excelência, em defender-se de
possíveis increpações sôbre sua atuação, na
matéria. De resto, a carta confirma, de certo modo, a
procedência das minhas reclamações. Nela se
verifica que algumas providências reclamadas foram
tomadas dias antes e outras, após meu discurso,
antes portanto, da missiva do ilustre Ministro Sette
Câmara.
A respeito, por exemplo, dos concursados para
o IAPI, teve S. Exa. oportunidade de declarar que
o assunto fôra resolvido poucos dias antes da minha
intervenção; e que a autarquia recebera autorização
para efetuar as nomeações – isso no comêço do mês
de outubro e S. Exa. declarou fôra a autorização
concedida a 23 de outubro. Ontem entretanto, recebi
carta datada de 19 do corrente, procedente de Campi-

na Grande, na qual alguns concursados informam
que não obstante as informações do Sr. Ministro
Sette Câmara, nenhuma notícia oficial haviam tido,
relativamente ao provimento de cargos a que fazem
jus. Reclamam, com razão, a demora, e adiantam
temor, do qual devo dizer que não participo: o de que
a protelação do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriários tem por objetivo aguardar
efetive o Plano de Classificação do Funcionalismo
Público os interinos, burlando, assim, o direito dos
concursados.
Não creio isso aconteça; penso ser o entrave
normal de burocracia emperrada o responsável pelo
atraso. Todavia, é significativo, para que o Sr.
Ministro Sette Câmara e representantes do Govêrno
tomem conhecimento, o alarme e a suspeita que
essas demoras fazem germinar no espírito daqueles
que, depois de prestarem concurso e serem
aprovados, vêem protelada, indefinidamente, a justa
nomeação a que têm direito.
Desejo fazer, entretanto, outra observação
à carta do Sr. Ministro Sette Câmara, no que
diz respeito aos concursos e às nomeações
para o Instituto Nacional de Imigração e
Colonização.
Havendo eu reclamado sôbre o assunto, S.
Exa. o Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República responde textualmente:
"Quanto aos concursos do INIC, há,
efetivamente, um processo de nomeação de 2
datilógrafos, 39 escriturários e 10 oficiais
administrativos que foi submetido ao Sr. Presidente
da República, datado de 2 do corrente, e que, por
coincidência, foi despachado favoràvelmente ontem,
pelo Presidente, devendo ser encaminhado amanhã
ao Sr. Ministro da Agricultura".
Refere-se S. Exa. a 2 datilógrafos, 39 escriturários
e 10 oficiais administrativos; entretanto, a re-
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clamação que eu formulara era muito mais ampla e
S. Exa. não prestou atenção a êsse ponto.
A 12 de novembro, recebi exposição
pormenorizada de elementos interessados. Explicam
êles que o Instituto Nacional de Imigração e
Colonização teve seus quadros criados em 1955. De
início, foram totalmente providos por interinos, como
é fàcilmente compreensível.
A Administração do Ministro Fernando de
Alencar determinou a realização de concursos para
provimento de tôdas as carreiras, o que faz creditar a
S. Exa. os elogios e aplausos merecidos. Os
concursos
foram
realizados;
finalmente
homologados, entre os meses de fevereiro e agôsto
dêste ano, os de Assistente Social e Mecânico, no
dia 20 de fevereiro; de Estatístico Auxiliar e
Desenhista, a 26 e 27 de fevereiro; de Estatístico e
Almoxarife, a 3 e 5 de março; de Bibliotecário e
Documentarista, a 23 de março; de Contador, a 18
de junho; de Radiotelegrafista, a 8 de julho; de
Auxiliar, a 17 de julho; de Guarda e Servente, a 7 de
agôsto; de Mensageiro, a 12 de agôsto; e de Inspetor
de Imigração, a 18 de agôsto.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. outro aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Naturalmente, a homologação dos concursos não
importa nomeação imediata, dependendo da
vacância dos cargos e das possibilidades do quadro
aprovado. Talvez a resposta oferecida não se tenha
reportado a êsses cargos, porque, antes ou
posteriormente, tenham sido atendidos por outras
circunstâncias. No entanto, em face da restrição e da
ressalva de V. Exa., solicitarei do Ministro Sette
Câmara esclarecimentos a respeito da execução.
O
SR.
MEM
DE
SÁ:
–
É
necessário,
porque
o
Estatuto
dos
Ser-

vidores Públicos Civis da União é expresso ao
determinar que, homologado o concurso, sejam
exonerados os interinos e nomeados os aprovados.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Talvez o
tenham sido e o esclarecimento não haja satisfeito a
curiosidade de Vossa Excelência.
O SR. MEM DE SÁ: – O Ministro Sette
Câmara, porém, não aludiu na carta a êsse ponto a
que eu fazia referência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Pode ter
ocorrido omissão.
O SR. MEM DE SÁ: – Explicam os
interessados: para a carreira de Técnico de
Imigração, até hoje (a carta é datada de 12 de
novembro) não foram marcadas as provas e
concursos, apesar de terem sido encerradas as
inscrições em 4 de junho de 1958.
Há outro aspecto mais grave. O INIC, em
convênio com o DASP, abriu curso intensivo e
especializado de preparação para o concurso de
técnico de imigração. O curso foi feito e – é curioso –
segundo me dizem os missivistas, nenhum dos
interessados nêle se inscreveu. As inscrições
encerram-se e, até hoje, as provas não foram
marcadas.
Por outro lado, ainda não foram abertas as
inscrições para os concursos das carreiras de
agrônomo, topógrafo, engenheiro e médico, apesar
de publicadas as respectivas instruções no comêço
do ano passado.
É voz corrente – dizem os missivistas – que
êsses concursos não se realizarão. Se o forem,
serão efetuados no INIC e não no DASP.
A reclamação, todavia, é, sobretudo, contra o fato
de não haverem sido nomeados, até hoje, os candidatos
aprovados nos concursos homologados entre fevereiro
e agôsto, apesar dos têrmos expressos do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis, segundo os quais,
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repito, homologado o concurso, os interinos devem
ser demitidos.
Dizem os interessados afirmar o Presidente do
Instituto Nacional de Imigração e Colonização que a
exposição de motivos competente já foi endereçada
à Casa Civil da Presidência da República. Nesta, a
informação que obtêm é a de que ela ainda lá não se
encontra; e êles têm andado entre o Instituto e a
Casa Civil, à sua procura.
Solicitam-me, precisamente, que o Sr. Ministro
Sette Câmara, tão pronto em responder ao que eu não
indagara, responda ao objeto especial da perquirição;
porque, realmente, os escriturários e oficiais
administrativos a que S. Exa. se refere são ainda
sobras de concursos anteriores, realizados na gestão
do Ministro Fernando de Alencar. Querem, portanto, a
nomeação a que têm direito inegável e pleiteam, por
outro lado, a realização do concurso cujas inscrições
estão encerradas há mais de ano, e a abertura de
inscrições para as carreiras que continuam providas
por interinos, sem que se fale em concurso.
A respeito, Sr. Presidente, é também
merecedora de reparo a informação que o
Departamento Administrativo do Serviço Público
prestou em resposta a pedido que formulei por
intermédio da Mesa do Senado. Perguntei em que
carreiras do serviço público existem servidores
interinos há mais de dois anos e qual a data da
realização do último concurso.
A resposta do DASP me veio às mãos
anteontem, numa forma bastante curiosa, por
intermédio de um quadro no qual se especificam as
carreiras em que há funcionários interinos e as datas
de homologação dos últimos concursos realizados.
Ei-lo:
(Vide páginas 1.035 e 1.036)
Por essa enorme lista, verifica-se que os
últimos concursos foram homologados há mais de
dois anos, e alguns há 13, 9 e 8 anos.

O mais curioso é que, no próprio
Departamento Administrativo do Serviço Público, o
último concurso homologado, para Técnico de
Administração, o foi em 3 de outubro de 1956 – há
três anos, portanto. Segundo o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, os
concursos têm validade apenas por dois anos. No
fim dêsse prazo, caducam. Não se compreende,
portanto, tenha o DASP deixado de realizar
concursos, durante tão longo período, para
provimento de tantas carreiras. Tal procedimento
cria, após algum tempo, problemas extremamente
graves, difíceis de corrigir. Vamos encontrar
servidores funcionando interinamente há 8, 10 e
12 anos, os quais, sujeitos a concurso, levariam
desvantagem na concorrência com os jovens
recém-saídos das escolas, conseqüentemente
melhor habilitados.
Por outro lado a demissão dêsses servidores,
quase sempre com encargos de família e com
determinado padrão de vida, encerraria problema de
ordem humana e sentimental muito grave, pelo qual
é responsável o Govêrno, por não ordenar a
realização dos concursos nos prazos determinados
pela lei. Ao Departamento Administrativo de Serviço
Público incumbe o dever, a obrigação de promover
concursos de modo a que a Administração Pública
tenha, permanentemente, reserva de pessoal
selecionado, a fim de que, cada vez que se
verifiquem vagas nas respectivas carreiras, os
candidatos habilitados, concursados, estejam
prontos para serem nomeados.
Por essa forma, evitar-se-ia a situação
irregular dos interinos, que se eternizam nas funções
públicas e depois, não podem ser demitidos por
motivos desordem sentimental.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. outro aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.

ANEXO A
CARREIRAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL EM QUE HÁ FUNCIONÁRIOS INTERINOS

Ministério

Carreira

Último Concurso
Realizado

Homologação

Diário Oficial

Aeronáutica

Enfermeiro..........................................
Engenheiro de Aeronáutica................

C-361
–

8-7-58
–

9-7-58
–

Agricultura

Almoxarife..........................................
Meteorologista....................................
Naturalista..........................................

C-334
C-335
C-231

10-4, 27-5, 30-5, 5-6-57
8-5-57
18-7-52

15-4, 31-5, 7-6, 12-6-57
13-5-57
26-7-52

Educação e Cultura

Arquivologista.....................................
Astrônomo Auxiliar.............................
Conservador.......................................
Estatístico Auxiliar..............................
Técnico de Educação.........................

C-274
C-315
C-191
C-323
C-154

28-10-54
21-9-55
24-7 e 5-8-50
6-8-56
30-12-46

12-11-54
29-9-55
1-8 e 16-8-50
10-8-56
3-1-47

Fazenda

Almoxarife..........................................
Arquivista...........................................
Desenhista Auxiliar............................
Engenheiro.........................................
Escrivão de Coletoria.........................

C-334
C-345
C-336
C-281
C-219

Estatístico...........................................
Estatístico Auxiliar..............................
Fiscal Aduaneiro................................

C-255
C-323
C-229

10-4, 27-5, 30-5, 5-6-57
9 5 e 8-8-58
13-1-58
16-7-55
23-12, 15-12, 30-12, 28-12-49,
10-3, 28-1, 18-3, 18-1-50
2-10-53, 12-10-53
6-8-56
23-7-52, 22-7-52, 19-8-52,
25-7-52 e 8-8-52

15-4, 31-5, 7-6, 12-6-57
14-5 e 14-8-58
17-1-58
18-7-55
28-1-50, 22-12-49, 13-3-50,
4-2-50, 23-3-50
5-10-53 e 20-10-53
10-8-56
26-7-52, 24-7-52, 22-8-52,
29-7-52 e 13-8-52

Fiscal Auxiliar de Impostos Internos..
Fundidor.............................................
Técnico de Material............................
Tecnologista.......................................
Escriturário.........................................

–
C-385
C-355
C-317
C-358

–
7-8-59
5-12-57
24-10-55
4-7, 8-7 e 7-5

–
14-8 59
11-12-57
26-10-55
9-7 e 12-7-58

Guerra

(-AM)
(-CE e PR)

Ministério
Justiça e Negócios Interiores

Último Concurso
Realizado

Carreira

Arquivologista...........................
Dactiloscopista..........................
Escrivão de Polícia...................
Estatístico Auxiliar.....................
Farmacêutico............................
Guarda Civil..............................
Inspetor de Alunos....................
Polícia Especial.........................
Marinha
Escriturário................................
Foguista....................................
Maquinista Marítimo..................
Marinheiro.................................
Operário de Armamento...........
Operário de Arsenal (Seção
Escafandrista)...........................
Operário de Imprensa...............
Patrão.......................................
Tecnologista..............................
Trabalho, Indústria e Comércio Engenheiro................................
Escriturário................................
Estatístico Auxiliar.....................
Inspetor de Previdência............
Inspetor de Seguros..................
Tecnologista Engenheiro..........
Saúde
Biologista..................................
Enfermeiro................................
Engenheiro................................
Estatístico Auxiliar.....................
Médico Sanitarista....................
Técnico de Laboratório.............
Viação e Obras Públicas
Arquivologista...........................
Engenheiro (DNPRC-DNOCS).
Escriturário................................
DASP
Técnico de Administração.........

Homologação

Diário Oficial

C-274
C-275
C-205
C-323
C-304
C-216
C-227
C-221
C-358
C-294
–
C-293
C-259
C-328

28-10-54
21-12-54
7-11-49
6-8-56
7-7-55
29-4-49
11-5 e 11-6-51
18-7-50
4-7, 8-7 e 9-7-58
25-10-55
–
26-10-55 e 4-11-55
16-2-54
3-7 e 2-7-57

12-11-54
23-12-54
17-11-49
10-8-56
12-7-55
10-5-49
15-5 e 15-5 e 15-6-51
25-7-50
9-7 e 12-7 58
27-10-55
–
9-11-55
18-2-54
6-7 e 9-7-57

C-254
–
C-249
–
C-358
C-323
C-182
C-279
–
–
C-363
C-313
C-323
C-296
–
C-274
C-277
C-358
C-322

24-7-53
–
28-11-52
–
4-7, 8-7, 9-7-58
6-8-56
30-3-49
26-5 e 27-5-55
–
–
3-7-58
27-10-55
6-8-56
27-9-55
–
28-10-54
7-1-55
4-7-58 e 8-7-58
8-10-56

29-7-53
–
3-12-52
–
9-7-58 e 12-7-58
10-8-56
7-4-49
1-6-55
–
–
9-7-58
29-10-55
10-8-56
7-10-55
12-11-54
14-1-55
9-7 e 12-7-58
13-10-56
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Pessoalmente, entendo que nenhum servidor deveria
ser nomeado sem conquistar seu lugar através de
concurso de provas e títulos. A medida seria salutar,
tanto para o Serviço Público, quanto para o próprio
Govêrno que, dessa forma, escaparia à pressão do
verdadeiro exército de reivindicações dos que
desejam ingressar no Serviço Público para não mais
abandoná-lo, exatamente pelas contingências a que
V. Exa. se reporta. Devemos assinalar, entretanto,
que vários concursos têm sido realizados. Há pouco
tempo, por exemplo, o Ministério da Justiça realizou
concursos em todos os seus setores, inclusive no
Departamento Federal de Segurança Pública. Foram
exonerados todos os interinos e nomeados os
efetivos concursados. O Govêrno, portanto, fica no
seguinte dilema: ou atende ao que melhor é
aconselhável, o concurso, adotando medidas
capazes de favorecer o servidor público, ou
considera as contingências humanas a que V. Exa.
se refere, com inegável simpatia.
O SR. MEM DE SÁ: – Perdão. Não há
simpatia. Creio V. Exa. se equivoca. Reconheço a
situação. Penso, porém, como V. Exa.: só os
concursados têm direito a ocupar os cargos públicos
para os quais a lei exige provas. A situação atual é
irregular, imoral e determina, sobretudo, o reino dos
afilhados, dos empistolados pela política, sem títulos,
sem competência, sem conhecimentos para o
exercício das funções interinas, nas quais se
eternizam.
O êrro, a meu ver, provém da falta da realização
normal, permanente, dos concursos, sempre que haja
necessidade evitando-se os atrasos a que aludi. Aliás,
o DASP justifica êsses atrasos em outro tópico
das suas informações, alegando o problema de verbas
orçamentárias. Diz que solicitou, para o Orçamento
de 1960, a dotação de cinco milhões e meio
de cruzeiros para a realização de concursos, in-

clusive para a carreira de Escrivão de Coletoria do
Ministério da Fazenda, – assunto sôbre o qual tenho
recebido algumas dezenas de cartas – que se
reveste da maior complexidade executiva.
Os cargos de Escrivães de Coletoria criados
por decreto, em 1956, deviam ser preenchidos
através da imediata realização de concursos. Êstes,
entretanto, não foram realizados; e hoje cêrca de mil
e setecentos servidores trabalham, principalmente
nas Coletorias de Minas Gerais. Conforme declarei,
tenho recebido inúmeras reclamações, pois é
grande o número de interessados e já foram
nomeados, naquele Estado, cêrca de seiscentos
interinos.
O DASP promete a realização dêsses
concursos, o que fará com grande atraso.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com
oportunidade.
O SR. MEM DE SÁ: – O DASP pediu, repito,
uma dotação de cinco milhões e, meio, e se queixa
de que a Câmara dos Deputados reduziu-a para dois
milhões e meio. Entendo que andou mal a outra
Casa do Congresso; e sei que o Senado
restabeleceu a dotação pedida. Não deve,
realmente, haver economia nessa despesa, porque a
seleção do pessoal é medida de fundamental
importância para a Administração Pública.
Creio, porém, tem pouco pêso a desculpa do
DASP. O prestígio de que merecidamente goza e a
importância das funções que exerce, faculta-lhe
solicitar,
sempre
que
necessário,
crédito
suplementar. Estou certo de que o Poder Executivo
não terá dúvida em encaminhar tal pedido; e, mais
ainda, que o Parlamento o atenderá, por se tratar de
despesa indispensável à boa administração e à
seleção de pessoal.
Sr. Presidente, aguardo, portanto, as
informações do Sr. Ministro Sette Câmara sôbre
a situação do concurso homologado do Instituto
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de Imigração e Colonização que até 12 de
novembro, segundo meus missivistas, não sofrera
alteração.
Apelo, outrossim, para o DASP, no sentido
de que, no capítulo dos concursos seja mais
expedito, atento e exato no cumprimento de suas
finalidades.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. ainda um aparte?
O SR. MEM DE SÁ: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Devo dar
realce especial à circunstância de que, ainda hoje,
encaminharei o discurso de V. Exa. ao Senhor
Ministro Sette Câmara e ao Presidente do
Departamento Administrativo do Serviço Público,
solicitando se pronunciem a respeito da questão
formulada, a fim de que o Senado Federal verifique a
exatidão e a legítima atuação do Govêrno, em
relação ao assunto.
O SR. MEM DE SÁ: – Obrigado a Vossa
Excelência.
Sr. Presidente, o Memorial que recebi
dos interessados nos concursos do Instituto
Nacional de Imigração e Colonização está assim
redigido:
Ilustre Senador Mem de Sá:
A presente Comissão de Concursados do INIC
tem a subida honra de apresentar a V. Exa. uma
exposição sucinta do que se passa em relação aos
concursos para carreiras iniciais daquela autarquia
federal.
O Quadro do Pessoal do INIC foi criado por
Decreto número 36.823, de 27 de janeiro de de 1955
(D.O., de 8 de maio de 1955) e preenchido, em suas
abundantes vagas, por interinos que apresentavam,
como certificado de habilitação, apenas carta de
recomendação ou pedido de alguém mais ou menos
influente.
A Administração imediatamente anterior à
presente procurou sanear o ambiente e em

fins de 1957, nomeou e empossou os primeiros
oficiais administrativos, escriturários e datilógrafos
aprovados em concurso de provas realizadas pelo
DASP, exonerando "incontinenti" os interinos, dos
quais uma escassa minoria logrou índice de
aproveitamento. Não descurou, entretanto, das
outras carreiras, e promoveu os entendimentos
necessários, com o DASP, tendentes à realização
dos concursos restantes.
Em decorrência de providências anteriormente
tomadas, deu a atual administração do INIC
prosseguimento à realização de concursos para
carreiras diversas, processados através do DASP
consoante houvera sido previsto, o qual órgão,
acabou por os homologar, em datas abaixo
mencionadas:
Carreira e data da homologação:
Assistente Social – 20-2-59;
Assistente Mecânico – 20-2-59;
Estatístico-Auxiliar – 26-2-59;
Desenhista – 27-2-59;
Estatístico – 3-3-59;
Almoxarife – 5-3-59;
Bibliotecário – 23-3-59;
Documentarista – 23-3-59;
Contador – 18-6-59;
Radiotelegrafista – 8-7-59;
Auxiliar – 17-7-59;
Guarda – 7-8-59;
Servente – 7-8-59;
Mensageiro – 12-8-59;
Inspetor de Imigração – 18-8-59.
Entretanto, para a importante carreira de
Técnico de Migração, apesar de terem sido
encerradas as inscrições no dia 4 de junho de 1958,
e, por incrível que pareça, ainda não foram sequer
aprovadas nem publicadas no Diário Oficial – até
hoje não foram marcadas provas de concurso.
Ora
isto,
depois
de
o
próprio
DASP
haver
ministrado
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um Curso Especializado, intensivo, de quatro meses,
a expensas do INIC, para os candidatos atualizarem
seus conhecimentos de Legislação e História das
Migrações, Antropologia e Sociologia, já no fim de
1958. Escusado seria dizer que nenhum dos
interinos se preocupou em freqüentar aquêle curso,
apesar de ser notória a sua necessidade de
conhecimentos.
Por outro lado, não foram sequer abertas
inscrições para os concursos das carreiras de
Agrônomo, Topógrafo, Engenheiro e Médico, em que
pese terem sido publicadas as respectivas instruções
nos princípios do ano passado, e quando das de
Técnico de Migração. É voz corrente que não se
realizarão tais concursos, e, a se realizarem, sê-lo-ão
dentro do próprio INIC.
Porém, nobre Senador da República, esta
Comissão tem por objetivo imediato apenas o
cumprimento do art. 19, da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952 – Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União que, em seu parágrafo 7º, é
taxativo:
“Homologado o concurso, serão exonerados
todos os interinos”. Tomada que fôsse esta
comezinha providência em devido tempo, ou seja, a
partir das datas de homologação enumeradas acima,
no item 6, seria desnecessário virmos à presença de
V. Exa. clamar pelos direitos que têm mais de
duzentos concursados a serem nomeados e
empossados em seus cargos.
Cansados de esperar, fartos de promessas
lançaram-se os candidatos à imprensa, principalmente
através de Notas Oficiais de Diretórios Acadêmicos
diversos, que o conceituado matutino “Diário de Notí-

cias" acolheu e divulgou. Pela imprensa, também,
procuraram os dirigentes da autarquia fazer acreditar
que já haviam encaminhado ao Catete as exposições
de motivos números 37, 38 e 39, visando aquelas
nomeações.
Os candidatos tiveram o cuidado em apurar a
procedência daquelas alegações e não pouparam
esforços junto à Presidência da República e ao
DASP para obter informações precisas a respeito.
Afinal, conseguiram os seguintes dados oficiais: no
Catete existiam, apenas, as E.M. nº 37 e 38, a
primeira referindo-se à nomeação de oficiais
administrativos,
escriturários
e
datilógrafos,
remanescentes dos primitivos concursos do INIC e
que virão preencher vagas surgidas naquelas
carreiras, e a segunda, de nº 38, visava, tãosòmente, a nomeação de mecânicos (vide item 6).
Resolveu-se, então, conceder uma trégua de
mês à direção do INIC, prazo suficiente para
aparecer a Exposição de Motivos nº 39, que ela
garantia ter encaminhado, também, ao Catete e que
se dizia estar com o próprio Chefe do Gabinete da
Casa Civil, Ministro Sette Câmara.
Prestes a expirar aquêle prazo, foi quando V.
Exa., Sr. Senador, muito oportunamente, interpelou a
Maioria sôbre a demora das nomeações e provocou
a carta daquele Ministro ao Líder Lameira
Bittencourt, na qual, quanto ao INIC, apenas se
refere a "um processo de nomeação de dois
datilógrafos, trinta e nove escriturários e dez oficiais
administrativos..."
Ora, Senhor Senador, se já foi, inclusive,
publicada no Diário Oficial a nomeação de Mecânicos
(e porque só de Mecânicos?!...), resta localizar a
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E.M. nº 39, a fim de serem, finalmente, nomeados e
empossados cêrca de duzentos candidatos
habilitados.
Como V. Exa. já deve ter observado, há duas
hipóteses possíveis ao caso:
a) ou o Presidente do INIC ainda não dirigiu
ao Palácio do Catete essa exposição de motivos (nº
39);
b) ou é naquela Casa Civil que se retém o
andamento da exposição;
Assim sendo, esta Comissão, defendendo os
legítimos direitos de mais de duzentos candidatos
aprovados em concursos do INIC, realizados pelo
DASP, para carreiras como Documentarista,
Contador, Inspetor de Imigração, Assistente
Social, Desenhista e outras, vem apelar para V. Exa.,
certa de que, mais uma vez, fará ouvir na mais alta
Casa do Congresso, em defesa da lei e dos
desprotegidos, a sua voz acatada, porque
respeitável, e temida, porque lutadora, a fim de que o
Govêrno tome, de imediato, as providências
necessárias e solucione o assunto, favorávelmente e
de uma vez por tôdas.
Sr. Presidente, desejo acentuar que fiz ligeiras
censuras no documento, pois os jovens interessados
usaram linguagem um pouco dura, que não
desejo endossar, no meu discurso. (Muito bem!
Muito bem!).
Durante o discurso do Senhor Mem de Sá, o
Sr. Cunha Mello deixa a cadeira da presidência,
assumindo-a o Senhor Freitas Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 459, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação de Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte referente à
Comissão do Vale do São Francisco.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1959. – Lima Guimarães.
Discussão única da Redação Final das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959, na parte referente à Comissão do Vale do São
Francisco, constante do Parecer nº 798, de 1959.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Redação Final. (Pausa).
O SR. DIX-HUIT ROSADO (para encaminhar
a votação) (*): – Sr. Presidente, tive a honra de ser o
Relator do Anexo referente à Comissão do Vale do
São Francisco, razão pela qual venho solicitar a
retificação de dois erros manifestamente de redação
constantes do Diário do Congresso e do Avulso.
Nas Emendas números 24 e 25, apresentadas
respectivamente
pelos
eminentes
Senadores
Lourival Fontes e Fausto Cabral, onde se lê
"Marques Isidoro", leia-se"“Major Isidoro".
Estou certo de que a Mesa tomará as
providências necessárias. (Muito bem).
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE: – A Mesa providenciará
a retificação dos autógrafos a serem enviados à
Câmara dos Deputados.
O SR. LIMA GUIMARÃES (para encaminhar
a votação) (*): – Sr. Presidente, apresentei ao
Subanexo da Comissão do Vale do São Francisco,
Emenda, que recebeu o nº 86 e que diz respeito aos
Serviços Básicos de Saneamento. Desejo seja feita
retificação porque, na Redação Final, em vez da
cidade de Januária, consta a de Paracatu. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa providenciará
quanto à retificação solicitada pelo nobre Senador.
Em votação a Redação Final.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada. O Subanexo Orçamentário da
Comissão do Vale do São Francisco volta à Câmara
dos Deputados.
Designo o nobre Senador Dix-Huit Rosado
para acompanhar o estudo das emendas do Senado
naquela Casa do Congresso.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Sr. Presidente,
fui designado por V. Exa, para acompanhar, na
Câmara dos Deputados, o estudo das emendas do
Senado ao Subanexo Orçamentário relativo à
Superintendência do Plano da Valorização
Econômica da Amazônia.
A responsabilidade vai além das minhas
fôrças. Aos nobres colegas interessados nas
emendas que precisam ser defendidas perante a
Comissão de Orçamento da outra Casa do
Congresso – e só as que se referem à Valorização
Econômica da Amazônia sobem a quinhentas,
dificultando muito o meu trabalho – a êsses ilustres
companheiros pediria indicassem quais emendas
representam os reais interêsses da Amazônia.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Apelo, também, para os eminentes Senadores,
que apresentaram emendas ao Subanexo referente
à Comissão do Vale do São Francisco, para que
indiquem, por escrito, as de sua preferência e da
região que representam, a fim de que eu possa
trabalhar a favor delas na outra Casa do Legislativo.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
Secretário.
É lido e aprovado sem debate o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 460, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1959. – Lima Guimarães.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, na parte
referente ao Orçamento do Ministério da Viação e
Obras Públicas, constante do Parecer nº 799, de
1959.
Não havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação a Redação Final.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada; vai à Câmara dos Deputados.
Designo, na forma do Regimento, o Senador
Francisco Gallotti, a fim de acompanhar na
outra Casa do Congresso, o andamento
das emendas oferecidas pelo Senado ao
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Orçamento do Ministério da Viação e Obras
Públicas.
Sôbre a mesa, outro requerimento que vai ser
lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido e aprovado sem debate o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 461, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, na
parte referente ao Departamento de Portos, Rios e
Canais.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1959. – Lima Guimarães.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final das Emendas do Senado ao
Orçamento da República, na parte referente ao
Departamento de Portos, Rios e Canais, constante
do Parecer nº 806, de 1959. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação o subanexo.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado; vai à Câmara dos Deputados.
Designo o nobre Senador Francisco Gallotti, a
fim de acompanhar, na outra Casa do Congresso a
tramitação das emendas oferecidas pelo Senado
àquele Subanexo do Orçamento da República.
(Pausa).
– A Mesa acaba de ser informada de que o
nobre Senador Francisco Gallotti está enfêrmo em
sua residência. Por êsse motivo, designa para
acompanhar, na Câmara dos Deputados, as
emendas do Senado ao Anexo do Ministério da
Viação e Obras Públicas, o nobre Senador Coimbra
Bueno.

O SR. COIMBRA BUENO (pela ordem): – Sr.
Presidente, peço desculpas por me escusar porque
tenho que viajar amanhã para o meu Estado e não
disporei de tempo para acompanhar as emendas nos
próximos dias. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – No impedimento dos
nobres Senadores Francisco Gallotti e Coimbra
Bueno, designo o nobre Senador Ary Vianna.
Convoco os Senhores Senadores para
uma sessão extraordinária hoje, às vinte e uma
horas.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 462, DE 1959
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 154, de 1959, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1959. – Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria figurará na
Ordem do Dia da próxima sessão.
Passa-se à Ordem do Dia.
Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 56, de 1958 (nº 3.253, de 1957,
na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00,
para auxiliar a Prefeitura Municipal de Bragança,
no Estado do Pará, na comemoração do
1 Centenário de elevação à categoria de
cidade e realização de sua 1ª Exposição
Agro-Industrial
(redação
oferecida
pe-
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ta Comissão de Redação, em seu Parecer nº 732, de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros),
obedecendo à seguinte distribuição:
1959).
– Para a construção, pela Prefeitura
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a Municipal de Bragança, Estado do Pará, em
Redação Final.
comemoração do I Centenário da mesma
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar cidade, do "Pavilhão Álvaro de Souza", anexo ao
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Grupo Escolar Monsenhor Mâncio – Cr$
Está encerrada.
1.000.000,00.
Em votação.
– Para obras públicas e benfeitorias a
Os Senhores Senadores que a aprovam, cargo da Prefeitura Municipal de Guimarães,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estado do Maranhão, em comemoração do
Está aprovada.
Centenário
daquele
Município
–
Cruzeiros
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 1.000.000,00.
vai à Câmara dos Deputados:
EMENDA Nº 3
Redação Final das Emendas do Senado ao
Ao art. 2º (Emenda nº 1, de Plenário).
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1958, que
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
"Art. 2º O crédito de que trata o artigo
da Fazenda, o crédito especial de Cruzeiros
1.000.000,00 para auxiliar a Prefeitura Municipal de anterior, depois de registrado no Tribunal de
Bragança, Estado do Pará, na comemoração do I Contas e distribuído ao Tesouro Nacional, será
nas
respectivas
parcelas,
para
Centenário de elevação à categoria de Cidade e entregue,
aplicação, às Prefeituras Municipais a que se
realização de sua 1ª Exposição Agro-Industrial.
destinam".
EMENDA Nº 1
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar,
naquela Casa do Congresso, o estudo das
Ao projeto (Emenda nº 1, de Plenário).
Emendas do Senado, designo o Sr. Senador Dix-Huit
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação: Rosado, Relator da matéria na Comissão de
"Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Finanças.
Ministério da Fazenda, o crédito especial de
Cruzeiros 2.000.000,00 para auxiliar as Prefeituras
Discussão única da Redação Final das
Municipais de Bragança, no Estado do Pará e de Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
Guimarães, no Estado do Maranhão, nas nº 115, de 1958, (nº 2.454, de 1957, na Câmara
comemorações que especifica".
dos Deputados), que regula a venda de ações
de sociedades anônimas, inclusive de economia
EMENDA Nº 2
mista, pertencentes à União, aos Estados
ou aos Municípios (Redação Final oferecida pelo
Ao art. 1º (Emenda nº 1, de Plenário e Comissão de Redação, em seu Parecer nº 733,
Subemenda da C, de F, à Emenda nº 2, de Plenário). de 1959).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Redação Final.
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Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
Redação Final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1958,
que regula a venda de ações de sociedades anônimas,
inclusive as de economia mista, pertencentes à União,
aos Estados ou aos Municípios.
EMENDA Nº 1

EMENDA Nº 3
Ao art. 3º (Emenda nº 3, da C. de F.).
Suprima-se êste artigo.
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar,
naquela Casa do Congresso, o estudo das Emendas
do Senado, designo o nobre Senador Argemiro de
Figueiredo, Relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça.
Discussão única da Redação Final do Projeto
de Lei do Senado nº 25, de 1959 (de autoria do Sr.
Senador Vivaldo Lima), que institui o uso obrigatório
de emblema distintivo das organizações nacionais de
saúde, e dá outras providências (redação oferecida
pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 736,
de 1959).

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Ao art. 1º (Emenda nº 1, da C. de C. e J.).
Redação Final.
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
"Art. 1º As ações das sociedades anônimas, usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
inclusive as de economia mista, pertencentes, direta
Está encerrada.
ou indiretamente, à União, só poderão ser alienadas
Em votação.
depois de prévia autorização do Congresso
Os Senhores Senadores que a aprovam,
Nacional".
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
EMENDA Nº 2
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados:
Ao art. 2º (Emenda nº 2, da C. de C. e J.).
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
25, de 1959, que institui o uso obrigatório de
"Art 2º O Congresso Nacional ao tomar emblema distintivo das organizações nacionais de
conhecimento dos pedidos de autorização previstos saúde; e dá outras providências.
nesta lei realizará, como base para a fixação
O Congresso Nacional decreta:
do valor mínimo de venda, ou para a recusa da
Art. 1º É adotado, para uso obrigatório e
licença de altenação, diligências e pesquisas exclusivo de tôdas as entidades nacionais de
para averiguar se as ações destinadas à saúde, públicas ou privadas, a fim de proteger
alienação
envolvem,
ou
poderão
vir
a e distinguir, os membros das profissões
envolver, a transferência do efetivo contrôle das médicas e para-médicas no exercício de suas
emprêsas".
atividades, o emblema sugerido e aprovado pelo
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Comité
Internacional
da
Cruz
Vermelha,
representado por um bastão serpentário na côr
vermelha sôbre fundo branco, na forma do desenho
anexo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica às Fôrças Armadas do País, observandose, quanto a estas, o estipulado nos tratados e
convenções internacionais firmados pelo Brasil em
relação ao uso do emblema da Cruz Vermelha.
Art. 2º Constitui crime enquadrado no disposto
no art. 335, do Código Penal, sem prejuízo das
penas militares e das punitivas de estelionato e
abuso de confiança, o uso ilícito, bem como a
utilização indevida, no comércio ou na indústria, do
emblema a que se refere o art. 1º.
Art. 3º Dentro do prazo de 90 (noventa) dias,
a partir da publicação da presente lei, o Poder
Executivo baixará, através do Ministério da Saúde,
as normas reguladoras do fiel cumprimento do que
nela se contém.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Comissão de Redação:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 90, DE 1953
Aprova o contrato celebrado entre o Govêrno
Federal e Francisco Bezerra Pinheiro e sua mulher
Fideralina Alves Bezerra.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o contrato celebrado em 8
de dezembro de 1951, entre o Govêrno Federal, por
intermédio da Divisão de Águas do Ministério da
Agricultura, e Francisco Bezerra Pinheiro e sua
mulher, Fideralina Alves Bezerra, para fins de
irrigação agrícola, nos têrmos dos Decretos-leis ns.
1.498, de 9 de agôsto de 1939, e 3.782, de 30 de
outubro de 1941, na propriedade denominada
"Penha", no Município de Iguatu, Estado do Ceará.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Discussão única do Projeto de Decreto contrário.
Legislativo nº 90, de 1953 (nº 3.523, de 1953, na
Câmara dos Deputados), que aprova o contrato
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
celebrado entre o Governo Federal e Francisco nº 120, de 1959 (nº 280, de 1959, na Câmara dos
Bezerra Pinheiro e sua mulher Fideralina Alves Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir
Bezerra, tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 760 e ao Poder Judiciário – Superior Tribunal Militar – o
761, de 1959) das Comissões de Constituição e crédito especial de Cruzeiros 405.983,20, para
Justiça e de Finanças.
atender ao pagamento, em exercícios findos, de
vencimentos, salário-família, ajuda de custo e
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o gratificação adicional, de pessoal da Justiça Militar,
projeto.
tendo Parecer Favorável (sob nº 754, de 1959) da
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar Comissão de Finanças.
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Em votação.
projeto.
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Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 120, DE 1959
(Nº 280-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Redação Final do Projeto nº 280-A, de 1959,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Superior Tribunal Militar – o crédito
especial de Cr$ 405.983,20, para atender ao
pagamento, em exercícios findos, de vencimentos,
salário-família, ajuda de custo e gratificação
adicional, de pessoal da Justiça Militar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário – Justiça
Militar – Superior Tribunal Militar – o crédito especial de
Cr$ 405.983,20 (quatrocentos e cinco mil, novecentos e
oitenta e três cruzeiros e vinte centavos), para
pagamentos, referentes a exercícios findos, de pessoal
da Justiça Militar, assim discriminados:
a) Salário-Família:
Helmo de Azevedo Sussekind, oficial
judiciário, classe N – Cruzeiros 4.000,00;
Geysa de Souza Leite Madureira, escreventedatilógrafa, referência 28 – Cr$ 9.000,00;
Egídio Dantas Macambira, escreventejuramentado, padrão J – Cr$ 250,00;
Carlos Michael Genofre Du Mont, escreventejuramentado, padrão J – Cr$ 250.00;
Nilo José de Vasconcelos, servente, referência
19 – Cr$ 1.500,00;

Haroldo José da Silva, servente referência 19
– Cr$ 1.500,00;
b) Vencimentos:
Ilka Duque Estrada Bastos, chefe de seção,
símbolo PJ-2 – Cruzeiros 48.000,00;
Marieta de Albuquerque, oficial judiciário,
símbolo PJ-6 – Cruzeiros 35.929,90;
Zélia Monteiro Stramandinoli, oficial judiciário,
símbolo PJ-6 – Cr$ 34.322,00;
Cybelle Cruzeiro Wagner, oficial judiciário,
classe N – Cruzeiros 2.548,30;
Theóphilo Barbeito de Vasconcelos, 2º
substituto de Advogado de Ofício – Cr$ 4.258,00;
c) Salário:
Haroldo José da Silva, servente, referência 19
– Cr$ 10.400,00;
d) Ajuda de custo:
Edgordo de Berredo Leal, Auditor de 1ª
entrância da Justiça Militar – Cr$ 25.415,60;
Francisco Cavalcanti de Souza, Auditor de 2ª
entrância da Justiça Militar – Cr$ 27.789,60;
Clóvis Kruel de Morais, Auditor de 2ª entrância
da Justiça Militar – Cr$ 41.654,40;
Pedro de Mello Carvalho, Auditor de 2ª
entrância da Justiça Militar – Cr$ 15.473,00;
e) Adicionais:
Georgenor Acylino de Lima Tôrres, Auditor de
2ª entrância da Justiça Militar – Cr$ 28.427,40;
Paulo da Costa Reis, 1º substituto de
Advogado de Ofício – Cruzeiros 82.000,00;
Ilka Duque Estrada Bastos, Chefe da seção,
símbolo PJ-2 – Cruzeiros 12.000,00;
Marieta de Albuquerque, oficial judiciário,
símbolo PJ-6 – Cruzeiros 7.876,00;
Zélia Monteiro Stramandinoli, oficial judiciário,
símbolo PJ-6 – Cr$ 10.251,50;
Cybelle Cruzeiro Wagner, oficial judiciário,
classe N – Cruzeiros 784.50;
Wilson Sanches Garcia, extranumeráriomensalista, referência 27 – Cr$ 2.392.70;
Total – Cr$ 405.983,20.
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Não há orador inscrito.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho.
O Sr. Gilberto Marinho pronuncia discurso que,
entregue à revisão do orador, será posteriormente
publicado.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Dix-Huit Rosado.
O SR. DIX-HUIT ROSADO (*): – Sr. Presidente, a
cidade de Macau, no Rio Grande do Norte, é ponto de
referência da indústria salineira do País. O macauense,
como todo riograndense do norte, há muitos anos
pleiteia do Banco do Brasil a instalação de uma agência
naquela progressista cidade, cujo valor econômico e
interêsse industrial têm sido largamente demonstrados,
por várias formas, através de memoriais, cartas e outros
documentos enviados aos canais competentes da
grande casa de crédito do Brasil. Não temos tido, porém,
a sorte de um deferimento, e Macau, cada dia, está a
exigir mais do Govêrno da República, através do Banco
do Brasil, uma agência. As fôlhas de pagamento dos
marítimos, dos operários das salinas, atingem hoje
vultosas somas que tornam indiscutìvelmente perigoso o
pagamento dêsses salários.
Sei de fonte fidedigna que está nas mãos do
Sr. Presidente do Banco do Brasil outro memorial,
com pareceres favoráveis.
Através
da
acústica
desta
Casa,
dos
seus
Líderes,
dos
Líderes
do Govêrno, espero que meu apêlo che__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

gue não só à direção do Banco do Brasil, como aos
ouvidos do Presidente da República.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Com todo o
prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com
muito prazer transmitirei a S. Exa. o Sr. Presidente
da República e ao Sr. Presidente do Banco do Brasil,
a solicitação de V. Exa., que tem em vista apenas o
interêsse público e o desenvolvimento dessa grande
região do Rio Grande do Norte. Pode ficar certo o
nobre colega que contará com minha solidariedade.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – A informação do
ilustre Sub-Líder da Maioria, que diz fará chegar até
o Sr. Presidente da República e ao Presidente do
Banco do Brasil, Dr. Maurício Chagas Bicalho, que
devota especial interêsse aos problemas do
Nordeste, o apêlo que é meu e de todos os
riograndenses do norte, dá-nos, a mim e a êles, que
saberão dessa promessa e dêsse compromisso, a
alegria de vermos antecipadamente realizada uma
esperança – a do interêsse da minha terra, o Rio
Grande do Norte.
Estou certo de que o Govêrno da República
providenciará imediatamente, porque não cabe
procrastinação, mas deferimento, do desejo do povo
que represento no Senado da República. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
extraordinária de hoje, às 21 horas, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara),
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte relativa ao
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Ministério da Marinha – Anexo nº 4 – Subanexo nº
4.17 – tendo Parecer nº 792, de 1959, da Comissão
de Finanças, favorável ao subanexo e às Emendas
ns. 1 a 6, contrário à de nº 7, e oferecendo as de ns.
8 (CF) a 18 (CF).
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 89, de 1959, (nº 2.644, de 1957, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sôbre registro
de contratos, acordos, ajustes e outros atos jurídicos
análogos, pelo Tribunal de Contas, tendo Parecer
Favorável (sob nº 753, de 1959) da Comissão de
Finanças.
3 – Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 111, de 1959, (nº 448, de 1959,
na Câmara) que determina a transferência de ver-

bas no orçamento vigente, tendo Parecer Favorável,
sob nº 773, de 1959, da Comissão de Finanças.
4 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 154, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito
especial de Cr$ 30.000.000,00 para o Instituto
Central do Câncer, de São Paulo (incluído em Ordem
do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida na sessão anterior, a requerimento do
Senhor Senador Mem de Sá), tendo Parecer
Favorável, sob nº 793, de 1959, da Comissão de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 30
minutos.

181ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.

Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (57).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Mathias Olympio, Primeiro Suplente,
servindo de Segundo Secretário, procede à leitura da
Ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é
sem debate aprovada.
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O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o atividades do Curso e serão incumbidos
da realização de trabalhos individuais ou de
seguinte:
equipe, segundo normas estabelecidas pelo
EXPEDIENTE
Chefe do EMFA.
§
2º
–
Aos
estagiários
especiais
que
atenderem
ao
mínimo
de
2/3
de
Ofício
todos os trabalhos para êles programados,
Do Sr. Chefe do Estado Maior das Fôrças será conferido o diploma do Curso Superior
Armadas, como segue:
de Guerra».
4. Certo de que V. Exa. bem compreende
ESTADO-MAIOR DAS FÔRÇAS ARMADAS
a relevância do papel que se atribui aos
candidatos como representantes dêsse importante
Of. Nº 820-G.
órgão e com a responsabilidade de seus
Em 20 de outubro de 1959.
porta-vozes perante a ESG, aguardo a esclarecida
Do Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas. indicação de V. Exa., solicitando que a mesma
Ao Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal.
seja acompanhada do «curriculum vitae» de
Assunto: Curso Superior de Guerra (indicação cada candidato, em três vias, até o dia 30
de estagiário).
de novembro próximo futuro, de modo a
Anexo: Duas «Fôlhas de Informações» para permitir submetê-lo ao Exmo. Sr. Presidente
modêlo.
da República.
A exemplo dos anos anteriores, a Escola Superior
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa.
de Guerra fará funcionar, em 1960, o Curso Superior de os protestos de minha elevada estima e consideração.
Guerra, com a finalidade de «desenvolver e consolidar – General-de-Exército Edgar do Amaral.
os conhecimentos básicos relativos ao exercício de
direção e planejamento da Segurança Nacional».
PARECER
2. Reservei, no número de matrículas previstas
Nº 807, DE 1959
àquele Curso, 2 (duas vagas para essa Egrégia Câmara
Alta, para as quais solicito a V. Exa. a indicação de
Da Comissão Diretora sôbre o Projeto de
representantes de diferentes correntes de opinião.
Resolução nº 18, de 1959, que revalida por dois
3. Esclareço que o Regulamento da ESG, anos, o prazo da vigência do concurso de Assessor
aprovado pelo Decreto nº 35.187, de 11 de março, Legislativo.
de 1954, estabelece, em seu art. 52.
«Os Oficiais-Generais das três Fôrças
Relator: Sr. Mathias Olympio.
Armadas, de pôsto correspondente a General-deApresentado por esta Comissão Diretora, o
Divisão, bem como civis de alta projeção na vida presente Projeto de Resolução, que prorroga o prazo
nacional, poderão acompanhar, como Estagiários de validade do concurso de Assessor Legislativo –
Especiais, os trabalhos do Curso Superior de Guerra Setor Economia – recebeu do relator da douta
sem prejuízo de suas funções, mediante convite do Comissão de Constituição e Justiça uma emenda
Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas.
Propondo que idêntica medida fôsse, igualmente,
§ 1º –
Os
Estagiários
Especiais tomada com relação ao concurso de Assessor
atenderão
às
principais Legislativo Setor Educação – tendo em vista que o pra-
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zo de sua vigência também se expira no corrente
ano.
Ao figurar na Ordem do Dia para discussão e
votação, sofreu a matéria uma segunda emenda de
Plenário, estendendo esta providência aos setores –
Legislação Social e Transportes, Comunicações e
Obras Públicas – cujos concursos foram
homologados em 12 de dezembro de 1957.
Nas justificações oferecidas pelos autores das
emendas, foi ressaltado o fundamento de que os
mesmos motivos que determinaram a apresentação
do projeto em aprêço prevaleciam relativamente aos
demais concursos.
Somos de parecer que as duas emendas se
impõem, de vez que, não só possibilitarão o
aproveitamento futuro dos quatro segundos
candidatos que lograram aprovação e classificação
nos referidos concursos de títulos e provas para os
setores supra mencionados, como também evitarão
possíveis increpações de ordem preferencial.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de
1959. – Filinto Müller, Presidente. – Mathias Olympio,
Relator. – Cunha Mello. – Freitas Cavalcanti. –
Gilberto Marinho. – Novaes Filho. – Heribaldo Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – A exemplo do que foi
feito nos anos anteriores, o Sr. Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas pôs à disposição do
Senado duas matrículas no Curso Superior de
Guerra para 1960, a serem utilizadas por Senadores.
A Presidência já deu conhecimento do fato,
em telegrama aos Senhores Líderes, solicitando a
indicação dos nomes dos Senadores interessados no
assunto.
Até agora, apenas recebeu resposta do Sr.
Líder da União Democrática Nacional, que fêz
indicação para uma das vagas.
Resta, portanto, uma inscrição.
Renovando o pedido, a Presidência
solicita
o
obséquio,
de
resposta

urgente, uma vez que os nomes que forem
escolhidos terão que ser apresentados ao Sr. Chefe
do Estado Maior das Fôrças Armadas até o dia 30 do
corrente mês.
A Mesa julga oportuno acrescentar que,
segundo informações do Sr. Chefe do Estado Maior
das Fôrças Armadas, a Escola Superior de Guerra
não acompanhará a Capital da República na sua
mudança para Brasília. Permanecerá no Rio de
Janeiro, onde será ministrado o referido curso.
Essa circunstância torna necessária a
confirmação da indicação feita. (Pausa).
Está finda a leitura do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Moura
Andrade, primeiro orador inscrito.
O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr.
Presidente, tive oportunidade, em certa ocasião,
neste Plenário, respondendo a discurso do nobre e
brilhante Senador Afonso Arinos de declarar que o
Estado de São Paulo havia destruído a Tôrre
de Babel, porque havia recebido em seu território e
identificado com seu povo as três raças bíblicas:
os filhos de Sem, de Cam e de Jafet, a que se soma
a raça que a Bíblia não havia conhecido – a
vermelha, dos nossos nativos. Disse que devíamos a
êsses homens, que atravessaram oceanos e vieram
para o imprevisto da terra nova, grande parte do
progresso, da fôrça econômica do Estado de São
Paulo, com reflexos na vida nacional. Pois bem, Sr.
Presidente, evoco, essas palavras, neste instante,
porque devo fazer uma profunda reverência de
saudade e uma sincera homenagem a um homem,
que faleceu em São Paulo, e veio do sul do
Cáucaso, da Armênia, cortou o Atlântico e
desembarcou em nossa Pátria, onde foi um pioneiro
no campo do desenvolvimento econômico do
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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País. Refiro-me ao Sr. Varan Keutneudjian, figura
exemplar de cidadão, chefe de família, que soube
conduzir os destinos dos seus na pauta firme da
nacionalidade brasileira; soube transferir para os
filhos que aqui nasceram a consciência de que a
marca de seus pés em nossa terra não era apenas
um sinal, mas o reflexo da própria marca do seu
coração na terra brasileira, pois que com ela se
identificara.
Foi o Sr. Varan Keutneudjian o chefe da
colônia armênia de São Paulo. Descendia de família
real da Armênia, que caíra e pràticamente
desaparecera nas sangrentas revoluções, que o
espírito de liberdade daquele povo fêz despertar na
consciência nacional.
Chegando à nossa terra, recebeu a chefia da
colônia armênia aqui sediada. Foi o precursor da
indústria automobilística em São Paulo, quando
ainda não existia o GEIA e nenhum programa
automobilístico oficial. O Senhor Varan Keutneudjian
plantou na via Anchieta, de São Paulo a Santos, um
grande estabelecimento industrial de montagem e
fabricação de automóveis e hoje a fábrica Simca
ocupa exatamente as instalações por êle idealizadas,
e as ocupa por arrendamento.
Triunfara, assim, a indústria automobilística no
Brasil, que aquêle homem projetara e sonhara
realizar.
Foi um homem extraordinàriamente generoso.
Em São Paulo, Sr. Presidente, todos conheciam e
todos se comoviam com o espírito filantrópico de
Varan Keutneudjian. Deus o chamou à sua presença.
Acompanharam-no à sepultura os seus amigos e,
junto com êles, os seus operários, que também eram
seus amigos, e no instante em que o corpo descia,
disseram palavras de saudade e de respeito devidos
àquela grande figura.
Foi
um
trabalhador.
Homem
do trabalho, do trabalho duro e ver-

dadeiro, do trabalho honrado que não apenas
fecunda o progresso como, principalmente, fecunda,
no coração das gerações novas, o respeito pela
honestidade na atuação de cada dia. Assim Sr.
Presidente, nesta hora presto desta tribuna, minha
homenagem à figura de Varan Keutneudjian. Foi,
hoje podemos dizer, um grande paulista, radicado
em nossa terra, e um grande brasileiro, porque havia
escolhido esta Pátria para que fôsse sua.
Esta homenagem que aqui presto é a
expressão do sentimento do povo de nossa terra, de
São Paulo, que sabe que perdeu, com a morte de
Varan Keutneudjian, um dos grandes precursores do
progresso paulista, um dos homens de maior
sentimento de solidariedade humana e de maior
espírito de justiça social que possuíamos na iniciativa
particular paulista.
Essa foi a vontade da Providência e no
instante em que essa vontade se expressou, Sr.
Presidente, cabe-nos homenagear o morto que foi
grande em vida e que merece, portanto, tôdas as
razões que, aqui, apresentamos em favor de um
preito de saudade que, neste instante, acabamos de
prestar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
segundo orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, terceiro orador inscrito.
O SR. COIMBRA BUENO (para explicação
pessoal) (*): – Sr. Presidente, pedi a palavra para
explicação pessoal, a fim de esclarecer pontos dos
discursos dos eminentes Senadores Mem de Sá, Saulo
Ramos e Jefferson de Aguiar, visto que, o Regimento
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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não permite apartes nos encaminhamentos de
votação.
Quanto ao Senador Mem de Sá, S. Exa.
considerou os Fundos Naval, Aeronáutico e outros
como incontroláveis pelo Parlamento Nacional ou
pelo Tribunal de Contas; quanto a esta parte estou
de acôrdo com sua Excelência e julgo que, o
Senador Cunha Mello, que funcionou muitos anos
nesse Tribunal, é quem poderá prestar boas
informações ao Senado.
Venho contudo salientar a diferença
fundamental entre a administração dêsses Fundos e
a Novacap, a meu ver confundidos pelo nobre
Colega do Rio Grande do Sul.
A Novacap tem uma direção da qual
participam elementos dos Partidos majoritários, isto
é, do Govêrno e da Oposição. Seu Conselho Fiscal
idêntico ao de qualquer sociedade anônima, é
igualmente formado por membros dos Partidos
majoritário e do minoritário, com maior representação
na Câmara dos Deputados. É, portanto, uma
sociedade anônima sui generis, revestida porém de
todos os característicos de sociedade anônima.
Fui contrário à forma por que se constituiu a
direção dessa companhia; sempre achei que a
adaptação de um sistema, que obteve êxito nos
Estados Unidos não aprovaria no Brasil, porque
naquele país existem, como sabemos, apenas dois
Partidos fortes: o Republicano e o Democrático, os
demais não têm expressão. No Brasil, porém,
funcionam mais de doze agremiações partidárias, e o
resultado foi o que previ: a Administração da
Novacap, que é híbrida, está encontrando
dificuldades com as situações surgidas durante a
construção de Brasília, dados os ataques que lhe
fazem muitos sem se saber se endereçados ao
Govêrno ou à Oposição.
Tenho
a
impressão
de
que
também,
os
Partidos
Majoritário
e

Minoritário,
têm,
como
o
Executivo,
responsabilidades na Novacap e portanto não
só um, mas uns e outros têm a obrigação de
explicar ao País, ao povo e ao próprio Congresso, o
que se passa na direção, em comum, desta
Emprêsa.
Sr. Presidente, com relação à oração dos
nobres Senadores Saulo Ramos e Jefferson de
Aguiar, estou inteiramente de acôrdo; e subscrevo as
justas referências ao nobre Almirante Matoso Maia,
bem como à Marinha Brasileira. Igualmente sou
amigo e admirador do atual Ministro da Marinha.
Discordo é da argumentação expendida não
só pelo nobre Senador Saulo Ramos, como pelo
nobre Senador Jefferson de Aguiar, quanto a
citações de autoridades militares, algumas já
reformadas, ou falecidas em seus países. Ao
falar-se da atuação dos porta-aviões ao tempo
da última guerra, quando os Estados Unidos
atacaram o Japão, devemos lembrar que o
assunto vem sendo revolucionado, de ano para
ano e, até de mês para mês. Estamos na época
dos «Sputniks», dos «Vanguards», dos «Exployers»,
dos teleguiados e de outras armas estratégicas que
a cada momento revolucionam os arsenais do
mundo.
Conforme já declarei, tive o cuidado de pedir
ao Senado mandasse traduzir, para conhecimento
dos Senhores Deputados e Senadores, recente
artigo publicado na Revista técnica americana
«Fortune». Entendo que o debate em têrmos
elevados, não atacando a Marinha e muito menos os
seus dignos Membros, pois não é o caso, dirá se
devemos ou não cogitar da manutenção de um
porta-aviões. A meu ver não se trata de comprar ou
deixar de comprar um porta-aviões à custa de
bilhões, e que, eventualmente, poderá voltar a ser
encostado aqui no Brasil, como já estava na
Inglaterra mas de instalar ou não uma aviação
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embarcada, ao custo de dezenas de bilhões.
Uma circunstância deixei sempre bem clara ao
ocupar-me do assunto. Em primeiro lugar, é claro,
deve o Brasil honrar os compromissos assumidos no
Exterior e pagar o que autoridades brasileiras
adquiriram, em seu nome. Nossos compromissos,
repito, devem ser honrados. Essa a preliminar.
Quanto ao porta-aviões, o que devemos
resolver, no meu fraco entender, é sim ou não para
montagem,
aparelhamento,
instalação
e
funcionamento de uma aviação embarcada.
Ninguém concebe, em sã consciência que nos
limitaremos a um só porta-aviões de treinamento,
mas que o objetivo visado é uma aviação
embarcada. Esta significa dois ou três porta-aviões
de treinamento e uma ou mais unidades de guerra e
tudo o mais que diz respeito a uma aviação
embarcada. É certo que uma única destas unidades
de guerra de último tipo custa nos Estados Unidos,
cêrca de oitenta bilhões de cruzeiros, ao dólar de
hoje. (Muito bem! Muito bem!)

Em votação o projeto sem prejuízo das
emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº
350, de 1959, na Câmara) que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – subanexo referente ao Ministério da
Marinha.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
emendas.
O SR. COIMBRA BUENO (pela ordem): – Sr.
Presidente, peço o destaque da Emenda nº 7.
O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao nobre
Senador que a Emenda nº 7, única que recebeu
parecer contrário, por sua própria natureza está
destacada.
Em votação, as Emendas de parecer
favorável, de ns. 1 a 6, de autoria da Comissão, de
Finanças, e, de números 8 a 18.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959 (número 350, de 1959, na Câmara) queiram conservar-se sentados. (Pausa).
São as seguintes as emendas aprovadas:
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte relativa ao
EMENDA
Ministério da Marinha – Anexo nº 4 – Subanexo nº
Nº 1
4.17 – tendo Parecer nº 792, de 1959, da Comissão
de Finanças, favorável ao subanexo e às Emendas
Secretaria Geral da Marinha
ns. 1 a 6, contrário à de nº 7 e oferecendo as de ns.
8 (CF) a 18 (CF).
1.0.00 – Custeio
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
1.6.00 – Encargos Diversos.
projeto e as emendas.
1.6.10 – Serviço de Tarefa Secreto ou
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar Reservado.
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Aumente-se a dotação para – Cr$
Está encerrada.
3.500.000,00.
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EMENDA
Nº 2

EMENDA
Nº 6

4.0.00 – Investimentos
2.0.00 – Transferências
4.1.00 – Obras.
2.1.00 – Aux. e Subv.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão.
2.1.03 – Subv. Extraordinárias
Inclua-se:
Onde se lê:
Construção da Escola de Aprendizes Marinheiro
2) Instituto Oceanográfico da Universidade de
de
Sergipe,
em Aracaju – Cr$ 10.000.000,00.
São Paulo – Cr$ 1.000.000,00
Leia-se:
EMENDA
2) Instituto Oceanográfico da Universidade de
Nº 8 (CF)
São Paulo para aquisição de um navio de pesquisas
– Cr$ 25.000.000,00.
Secretaria Geral da Marinha
EMENDA
Nº 3
Secretaria Geral da Marinha
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico Social.
3.1.00 – Serv. Reg. Exp. Financ.
3.1.17 – Acordos.
Inclua-se:
Laboratório de Biologia Marinha de São
Sebastião – Cr$ 1.000.000.
EMENDA
Nº 4

obras.

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
02) Alagoas.
Aumente-se para Cruzeiros 30.000.000,00.
EMENDA
Nº 5
Secretaria Geral da Marinha

obras.

4.1.00 – Obras.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

Inclua-se:
Para as obras da Escola Artesanal da Marinha
– Pôrto Xavier – Cêrro Largo – 5.000.000,00.

1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal civil
1.1.06 – Salário de Tarefeiros
Aumentar para Cr$ 60.000.000,00
EMENDA
Nº 9 (CF)
Secretaria Geral da Marinha
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de consumo e de transformação
1.3.04 – Combustível e lubrificantes.
Aumentar de Cr$ 299.944.000,00, para Cr$
330.000.000,00.
EMENDA
Nº 10 (CF)
Secretaria Geral da Marinha
1.0.00 – Custeio
1.3.00 – Material de consumo e transformação
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
e acessórios; roupa de cama, mesa e banho
Aumentar de Cr$ 237.700.000,00 para Cr$
260.000.000,00
EMENDA
Nº 11 (CF)
Secretaria Geral da Marinha
1.0.00 – Custeio
1.4.00 – Material Permanente
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1.4.03 – Material bibliográfico em geral, filmes
Aumentar para Cr$ 5.000.000,00
EMENDA
Nº 12 (CF)

Incluir:
3) Financiamento da Carteira Hipotecária e
Imobiliária da Associação dos Suboficiais da
Armada, nos têrmos da lei nº 3.473, de 1º de
dezembro de 1958: Cr$ 50.000.000,00.

Secretaria Geral da Marinha
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos diversos
1.6.10 – Despesas gerais com a defesa nacional
7 – Despesas de qualquer natureza e
providências com o funcionamento do Escritório
Técnico de Construção Naval em São Paulo,
inclusive remuneração de técnicos e professôres,
nacionais e estrangeiros – Cr$ 4.000.000,00.
EMENDA
Nº 13 (CF)

EMENDA
Nº 16 (CF)
Secretaria Geral da Marinha
4.0.00 – Investimentos
4.2.00 – Equipamentos e instalações.
4.2.01 – Máquinas, Motores e Aparelhos.
Aumentar de Cr$ 60.000.000,00 para Cr$
90.000.000,00, dos quais Cr$ 30.000.000,00
destinados à instalação de laboratórios no Instituto
de Pesquisas da Marinha.

Secretaria Geral da Marinha

EMENDA
Nº 17 (CF)

1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos diversos
Secretaria Geral da Marinha
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa
nacional – (Acrescentar).
7) Despesas de qualquer natureza e
4.0.00 – Investimentos
proveniência com a operação e manutenção dos
4.2.00 – Equipamentos e instalações
serviços de «Auxílio ao Navegante» da Diretoria de
4.2.10 – Instalações e equipamento para
Hidrografia e Navegação – Cr$ 40.000.000,00.
obras.
2 – Diversos.
EMENDA
Aumentar de Cr$ 50.000.000,00 para Cr$
Nº 14 (CF)
70.000.000,00,
Secretaria Geral da Marinha

EMENDA
Nº 18 (CF)

2.0.00 – Transferências.
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.
2.1.01 – Auxílios
6 – Fundação Osório (Decreto-lei nº 8.917, de
26 de janeiro de 1946). Aumentar de Cruzeiros
1.600.000,00 para Cr$ 3.624.938,00.
EMENDA
Nº 15 (CF)
Secretaria Geral da Marinha
2.6.00 – Transferências diversas.
26.05 – Diversos.

Secretaria Geral da Marinha

obras.

4.0.00 – Investimentos
4.1.00 – Obras
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

V – Reparos no porta-aviões «Minas Gerais».
Aumentar de 322.000.000,00 para Cr$
650.000.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda nº 7, com parecer contrário.
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O Sr. Senador Coimbra Bueno pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Mem de Sá.
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a
votação) (*): – Senhor Presidente, apenas duas
palavras com a maior sobriedade sôbre o assunto.
Creio ter sido, no Parlamento, dos primeiros a criticar e
condenar a aquisição dêsse porta-aviões. Naquela
oportunidade eu o fiz sob dois fundamentos: primeiro, a
falta de audiência do Congresso Nacional. O portaaviões fôra comprado e se dizia pago integralmente
pelo Fundo Naval; segundo, pela desproporção que
existe, a meu ver, entre as despesas de reconstrução,
armamento e depois manutenção dêsse vaso de
guerra, em face da economia e das finanças nacionais.
Os fatos deram-me razão. Lembro-me de que,
naquela oportunidade, respondia pela Liderança da
Maioria o eminente Senador Cunha Mello, e S. Exa.
procurou dados para contestar minhas afirmativas.
Com os documentos que lhe foram fornecidos, S. Exa.
em discurso nesta Casa, pensou ter demonstrado que
eu exagerara imensamente as cifras que alinhara.
Hoje, depois dos debates havidos na Câmara dos
Deputados, se verifica que eu tinha sido e fui
extremamente tímido na estimativa. Realmente, a
despesa seria muito maior do que aquela que eu
mesmo imaginava na época. Sou dos que pensam
que a fôrça, o poderio militar de uma Nação,
dependem, essencialmente, da sua situação, da sua
capacidade econômica. Só tendo essa capacidade
econômica é que uma Nação pode ser militarmente
forte. A aquisição de armas e aparelhamento bé__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

lico sem uma retaguarda fortemente alicerçada numa
economia em desenvolvimento, é completamente
ilusória, vã.
Por isso sempre fui e continuo sendo contra
a aquisição do porta-aviões, mas com extrema
moderação de têrmos, porque compreendo a
delicadeza dêsse tema, em face dos justos
melindres da nossa Armada e dos argumentos e
razões que a Marinha de Guerra do Brasil
apresenta, dentro do ponto de vista em que se
coloca – ponto de vista muito lógico para quem
pertence à Corporação militar. Assim é que
acompanho em parte, apenas, a vibrante
argumentação do nobre Senador Coimbra Bueno.
Em um ponto, porém, estou ìnteiramente de
acôrdo com S. Exa.: creio que o Congresso
deveria coibir não só os fundos sôbre os quais
não tem contrôle mas, também, as organizações,
sôbre as quais também não tem contrôle. É o
caso típico da Novacap. Não sabe o Congresso
exatamente o que lá dentro se gasta, se joga
fora ou se rouba; e quando pretende saber,
nega-se que êle consiga realizar essa missão
fundamental, primacial. Devemos assim ser
contra os fundos navais e contra a Novacap
que manobra com despesas muito mais vultosas
que todos os fundos reunidos e lhes dá aplicação
que nunca se sabe qual, e o que se sabe, às
vêzes, é de estarrecer, como os jornais ainda hoje
noticiam sôbre os debates travados ontem na
Câmara dos Deputados. Penso que o nobre
Senador Coimbra Bueno, que tem meu apoio no
caso do porta-aviões, deve ser coerente como
sou, ser contra o porta-aviões, contra o Fundo
Naval, contra Brasília e a Novacap, porque pior
que o porta-aviões só Brasília e a Novacap.(Muito
bem!).
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, a
aquisição do navio aeródromo Minas Gerais
decorreu de doutrina adotada pelo Estado Maior da
Marinha que entendeu vital para a defesa nacional a
aquisição e a modernização da nave objeto da
emenda do nobre Senador Coimbra Bueno, no que
tange à disponibilidade orçamentária para a
operação financeira que exige da Nação.
O Estado Maior da Marinha entendeu que a
missão atribuída à Marinha brasileira não se poderia
desenvolver, com possibilidade de vitória e
adequada defesa, sem que tivesse ela dois navios
aeródromos para a aviação embarcada, a fim de
que, dentro da sua missão primacial de defesa antisubmarina, pudesse manter a navegação marítima,
permitindo, portanto, não só o apoio logístico às
fôrças de defesa, como também a possibilidade de
circulação de nossas riquezas e abastecimento das
populações litorâneas.
O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Pois não.
O SR. COIMBRA BUENO: – Referiu-se V.
Exa. à opinião do Estado Maior das Fôrças Armadas
ou apenas ao da Marinha?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Citei
exatamente o Estado Maior da Marinha.
O SR. COIMBRA BUENO: – Gostaria que, o
nobre colega esclarecesse – se possível – a opinião
do Estado Maior das Fôrças Armadas do Brasil, em
face da conjuntura de defesa que interessa ao País.
O
SR.
PRESIDENTE
(fazendo
soar
os
tímpanos):
–
Lembro
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

aos nobres Senadores que o Regimento Interno não
permite apartes em encaminhamento de votação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Senhor
Presidente, sei que o Regimento Interno não permite
apartes no encaminhamento de votação, mas permiti
que o nobre Senador Coimbra Bueno o fizesse...
O SR. COIMBRA BUENO: – Muito obrigado a
Vossa Excelência.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – ...para
que fôsse analisada a controvérsia suscitada em
tôrno da aquisição do navio-aeródromo «Minas
Gerais».
Sr. Presidente, o Estado Maior das Fôrças
Armadas não é contrário à aquisição do porta-aviões
«Minas Gerais»; não poderia ser. Os quilômetros de
costa do Brasil; o exemplo que tivemos na Segunda
Guerra Mundial; os ataques permanentes dos
submarinos germânicos; a nossa Marinha Mercante
indefesa exigiam do Brasil, sem qualquer
consideração de ordem financeira, fôssem adquiridos
porta-aviões, por serem condição vital da nossa
sobrevivência e do exercício legítimo da Marinha de
Guerra, para defesa da soberania nacional, e no
exercício de suas atribuições.
O porta-aviões não é arma obsoleta;
confundiram-se alguns, com informações distorcidas,
de leituras inadequadas do Jane's Fizhting Ships,
segundo o qual, aliás, o preço de um «destroyer» é
superior a trinta milhões de dólares, soma
equivalente ao custo do Navio Aeródromo «Minas
Gerais».
Senhor Presidente, não poderíamos, dentro dos
compromissos internacionais, assumidos com os
Estados Unidos da América do Norte, em decorrência
do Tratado de Assistência Mútua, e, também, pelo
Acôrdo Fernando de Noronha, deixar de atender
à imposição de manter uma fôrça preventiva, pa-
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ra prover as necessidades imediatas de uma guerra,
sempre subitânea, sem possibilidades de aviso
prévio, porque deflagrada de surprêsa, sem que se
possam conhecer as determinações do inimigo.
Um porta-aviões nipônico surpreendeu os
Estados Unidos em Pearl Harbour, destruindo o
potencial norte-americano na região do Pacífico, e de
maneira tão surpreendente que criou terrível impacto
emocional no povo norte-americano e nos aliados,
que combatiam o nazi-nipo-fascismo.
Ora, se assim é, como poderíamos provar,
dentro da ordem lógica, jurídico-financeira ou
econômica a possibilidade de o Brasil cumprir os
tratados internacionais ou omitir-se dessa aquisição,
quando a defesa nacional exige tenha dois navios
aeródromos e êle só adquiriu um?
Alguns, em ligeira apreciação, em rápida
análise do desenvolvimento tecnológico pertinente à
guerra, têm admitido apressadamente que o navio
aeródromo é obsoleto e que com a guerra atômica,
que poderá surgir, êsses navios não terão essa
aplicação; a guerra convencional estaria ultrapassada,
as armas modernas de hoje não terão aplicação no
futuro imediato. Nada mais falso, porque as duas
potências que têm as armas atômicas e as podem
empregar se a tanto se aventurarem, são os Estados
Unidos e a Rússia; mas a guerra convencional,
em qualquer das hipóteses que possamos
apreciar, essa tem de ser atendida. Ainda há
pouco, nos Estados Unidos, o Pentágono opinou
pela construção do porta-aviões convencional
com motor Diesel, repelindo a do porta-aviões
atômico, e nós, hoje, ante o desenvolvimento das
armas submarinas, devemos ter em mente que mais
ainda faz necessária a utilização do porta-aviões,
arma essencialmente anti-submarina, porque, do
contrário serão vulneráveis não só as esqua-

dras, destróieres, caças-submarinos, cruzadores,
com a utilização do submarino atômico, ao passo
quê, tendo a Esquadra o porta-aviões ou o comboio,
a presença do porta-aviões facilita verificar-se não só
a aproximação do submarino como também localizálo e bombardeá-lo.
Por conseguinte, os argumentos expendidos
contra
a
aquisição
do
porta-aviões
são
improcedentes. A compra foi feita diretamente ao
Almirantado
Britânico,
documentos
secretos
estiveram ontem nesta Casa, em poder do
Comandante Teimo para que fôssem exibidos a
qualquer Senhor Senador que pretendesse examinálos.
Comuniquei o fato a vários colegas. Não podia
exibi-los nem publicá-los porque são sigilosos,
secretos; no entanto, é público e notório, não se
pede comprovação de cumprir o Brasil tratados e
prioridades que exigem a guerra moderna e o conflito
iminente entre o Ocidente e o Oriente.
Temos compromissos impostergáveis com o
Ocidente; tratados internacionais consolidaram,
insofismàvelmente, essa determinação da nossa
posição política e a iminência de guerra, mui
longínqua que seja, aconselha a preparação das
Fôrças Armadas em missão preventiva contra a
possibilidade de surprêsa lamentável para o País.
O Govêrno, portanto, não poderia estar omisso
neste problema; fêz um esfôrço, porque a
Nação assim o exige e cumpre a missão de atender
aos mais elevados interêsses da coletividade
brasileira.
Desejo ler neste passo da argumentação que
invoco, os pronunciamentos do General Montgomery
e do Almirante Parks, a respeito do porta-aviões
como arma submarina e de essencial aplicação na
guerra moderna.
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Disse o Marechal de Campo Montgomery:
«Muitos pensaram que o poder aéreo havia
tornado obsoleto o Poder Marítimo. Nunca houve
maior engano. O avião agiu como instrumento do
Poder Naval. O porta-aviões na guerra de Hitler
conquistou para si uma posição chave na esquadra,
na qual ninguém o supera.
No futuro, o submarino atômico representará
um progresso revolucionário na guerra naval,
comparável à passagem da vela para o vapor.
Antecipo o dia em que todos os navios da
Royal Navy terão propulsão nuclear – o que
considero inevitável.
Há quem pense que numa guerra futura a
Marinha Britânica não terá um papel a desempenhar.
Não acreditem nessas pessoas.
A última guerra foi essencialmente uma luta
pelo domínio das comunicações marítimas e
enquanto não vencemos esta disputa e não
pudemos usar livremente os transportes sôbre a
água não foi possível levar a efeito os nossos planos
para ganhar a guerra. O mesmo acontecerá na
guerra no futuro.
Três quartas partes da superfície do globo são
constituídas de água. A Aliança Ocidental precisa ter
o livre uso das áreas de trânsito, no fim
prevaleceria».
Assim se expressou o Contra-Almirante Parks,
da Marinha de Guerra dos Estados Unidos da
América:
«Os navios mais importantes são os
cargueiros e os petroleiros – disse o oficial
norte-americano, desenvolvendo o seu pensamento.
– Na paz, e mais ainda na guerra, são

êles que transportam as mercadorias essenciais para
a sobrevivência econômica e militar de uma nação.
Apesar de todo o notável progresso da aviação,
nunca será possível a substituição dos navios de
carga pelos aviões, dos «Comboios» pelas «pontes
aéreas». Esta impossibilidade não diz respeito
apenas ao aspecto econômico, mas sobretudo ao
material. Para transportar por via aérea o volume de
carga necessária, no caso de guerra, para a defesa
do mundo livre, precisaríamos de uma quantidade tal
de aviões, que nem tôda a produção mundial de
petróleo seria suficiente para abastecer os seus
motores. Portanto, nossa capacidade de transporte
depende da Marinha Mercante. A função primordial
das Marinhas de Guerra de países como os Estados
Unidos e o Brasil é defender a Marinha Mercante,
mantendo abertas as vias de comunicações
marítimas. Ora, o maior inimigo do navio cargueiro é
o submarino. Hoje em dia, com o progresso das
construções navais, a única maneira de se combater
um submarino é com a aviação. O porta-aviões
sendo o meio de transporte das aeronaves, é
portanto, essencial para a defesa e até a
sobrevivência nacional. Êle é o guardião daquela
peça básica do nosso sistema de defesa: o modesto
e esquecido navio cargueiro.
QUASE INESPUGNÁVEL
– Os que criticam o emprêgo dos portaaviões – prosseguiu o Contra-Almirante Parks
alegam que com as armas modernas êste
dispendioso tipo de navio é muito vulnerável e a
sua perda acarretaria grandes prejuízos. No
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entanto, esta não é a minha opinião. Durante a
Segunda Guerra Mundial, a Marinha Norte
Americana perdeu apenas quatro grandes portaaviões. Por outro lado, abateu cêrca de três mil
«Kamikáses» (aviões suicidas) japonêses. Se
levarmos em conta que as técnicas de defesa
antiaérea e anti-submarina evoluíram enormemente,
é fácil compreender que o moderno porta-aviões é
quase inexpugnável. Para se ter uma idéia dêste
sistema de defesa gostaria de esclarecer o seguinte:
uma moderna frota naval não navega mais de
«forma compacta», como na última guerra. A frota
deve possuir, hoje em dia, uma «fôrça de cobertura»
(cruzadores, destróieres e aviões equipados de
teleguiados) que se estende por mais de 150
quilômetros em tôrno de seu núcleo com todos os
seus recursos de «radar» e computadores
eletrônicos, capazes de registrar e atacar
automàticamente os aviões, submarinos e até
teleguiados inimigos. Por outro lado, mesmo no caso
do bombardeio atômico existem recursos «sanitários
contra a contaminação radioativa, como os
«chuveiros» (lançamentos de camadas de água
sôbre os conveses dos navios) que neutralizam os
efeitos da radiação. Portanto, o porta-aviões não é
um «pato-morto» na alça de mira dos atacantes, e
sim uma fortaleza quase inatingível.
VITAL NAS GUERRAS
LIMITADAS
– Muito tem-se falado – também – na superação
dos porta-aviões pelos modernos submarinos atômicos
– disse mais o oficial. – Na verdade o submarino
atômico, com os seus foguetes, do tipo «Pola-

ris», é a arma ideal para a Guerra Total. A
frota dêstes submarinos que os Estados Unidos
possuem representa, provàvelmente, o mais eficiente
meio de detenção de uma agressão ao mundo
livre. No entanto, esta Guerra Total, talvez
nunca venha a registrar-se devido à. hecatombe
que resultaria para a Humanidade. O mais provável é
que tenhamos a enfrentar, por vários anos, os
chamados «conflitos limitados», como nos casos da
Coréia e de Formosa. Nestes casos, os porta-aviões
representam uma arma de importância vital.
Êles são bases móveis, que podem despachar
os seus aviões e foguetes de pontos não
determinados pelo inimigo. O seu emprego
é de grande importância, tanto tática como
estratégica.
Finalmente, o Contra-almirante Parks salientou
ainda, a grande importância da cooperação das
Marinhas brasileira e norte-americana, na defesa do
hemisfério ocidental.
– Esta cooperação, que já provou a sua
eficiência na última guerra, seria decisiva em
qualquer futura ameaça à integridade das Américas
– concluiu.
Assim, Sr. Presidente, com esta sóbria
argumentação tenho como demonstrada a
necessidade da rejeição da emenda do eminente
Senador ,Coimbra Bueno. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Saulo Ramos, para encaminhar a votação.
O SR. SAULO RAMOS: – Sr. Presidente, o
Senado aprovou, nesta sessão, o orçamento destinado
ao Ministério. da Marinha, bem como tôdas as
emendas por mim apresentadas como Relator e aque-
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Ias dos Senhores Senadores, com a exclusão da
emenda do Senador Coimbra Bueno, referente ao
pagamento da última prestação do porta-aviões
«Minas Gerais».
Na discussão e encaminhamento de votação
da mesma, usaram da palavra além do autor, o
Senador Mem de Sá e o Líder da Maioria, Senador
Jefferson de Aguiar, tecendo todos considerações
várias em tôrno da matéria.
Face ao exposto, como Relator, vejo-me na
obrigação de ocupar a atenção de meus Pares para
esclarecer as razões do meu parecer favorável ao
subanexo, emendas e o parecer contrário à emenda
do eminente Senador Coimbra Bueno, que manda
suprimir a quantia de Cr$ 322.000.000,00 e opina
pela abertura de crédito em separado.
Senhor Presidente, ao aceitar, na douta
Comissão de Finanças, a incumbência de ser o
Relator do Orçamento do Ministério da Marinha,
nesta Casa, a Nação estava sob o impacto
emocional de denúncias infundadas e inverídicas
avassalando as consciências menos avisadas, no
Congresso e em tôdas as camadas populares, pondo
em dúvida os brios e a honradez de nossa tradicional
Marinha de Guerra. Aceitei sem vacilações tal
incumbência, a fim de prestar minha modesta
colaboração à valorosa e tradicional Marinha Brasileira,
que devemos cultuar e prestigiar, com devotamento e
patriotismo. É seu titular o Almirante Jorge do Paço
Matoso Maia, uma das mais altas expressões de nosso
Almirantado, que se tem distinguido pelas qualidades
morais, austeridade e elevado patriotismo.
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa
Excelência um aparte?
O SR. SAULO RAMOS: –, Com muito prazer.
O
SR.
CUNHA
MELLO:
–
Infelizmente, a discussão dos orçamentos
militares
tem
servido
de
ensejo
para

as mais graves e injustas censuras às nossas
Fôrças Armadas. O caso da aquisição de um portaaviões para a nossa Marinha Nacional, tem-na
colocado na prioridade dêsses ataques, dos mais
injustos. Trata-se de assunto já suficientemente
debatido e explicado nas duas Casas do Congresso
Nacional.
O SR. SAULO RAMOS: – Agradeço o aparte
de V. Exa., que, antes de tudo, é uma advertência de
experimentado parlamentar e homem público a
respeito das criticas que se fazem às Fôrças
Armadas e, agora, principalmente, à Marinha
Brasileira, decorrentes de aquisição dum portaaviões,
determinada
por
compromissos
internacionais e inarredáveis pelo País a exemplo de
outras nações do hemisfério ocidental.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, ao
examinar a matéria, procurei não me deixar
influenciar pelas opiniões em choque. Encarei o
problema orçamentário do subanexo em aprêço em
seus aspectos, dignos, técnicos e estruturas. Em
meio a êsses, o item relativo à nova unidade, de
guerra é meramente incidental, Não poderia servir,
por isso mesmo, de motivo de entraves ao severo
exame das necessidades efetivas, normais e
permanentes da Marinha de Guerra, Procurei, no
meu parecer, colocar o Senado acima de qualquer
suspeição para que a sua tradição de austeridade,
como órgão, revisor do Congresso, não viesse
discutir e reavivar as infundadas controvérsias, que
levaram espontâneamente o Sr. Ministro da Marinha,
Almirante Matoso Maia, a prestar declarações em
sessão secreta na Comissão de Finanças da
Câmara Federal.
Ato simultâneo levou, também o Primeiro
Magistrado da Nação, o Senhor Juscelino Kubitschek
a dar entrevista coletiva, para de modo incisivo,
prestigiar a nossa Marinha e tranquilizar o povo bra-
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sileiro face à celeuma levantada pela compra
do porta-aviões «Minas Gerais» e dizer das razões
que levaram o seu Govêrno a autorizar essa
aquisição:
São palavras de Sua Excelência:
«As razões foram várias, e, tôdas igualmente
ponderosas. Minha decisão veio obedecer a estudos
amadurecidos, feitos neste Govêrno e nos dois
últimos que o antecederam. O Estado-Maior das
Fôrças Armadas, em estudo aprovado pelo
Presidente Eurico Dutra, recomendava; em 1949,
como um mínimo necessário ao cumprimento das
missões atribuídas às nossas Fôrças Navais, a
constituição de uma fôrça-tarefa que, além de várias
outras unidades, deveria dispor de dois porta-aviões.
Posteriormente, em 1954, o Presidente Getúlio
Vargas aprovou uma Exposição do Conselho de
Segurança Nacional que também aconselhava a
incorporação, à Esquadra, de uma ou mais unidades
dêsse tipo, bem como outro parecer do Estado-Maior
das Fôrças Armadas no mesmo sentido.
Entre essas razões, ressaltarei a que derivou
da
necessidade
de
honrar
compromissos
internacionais, assumidos pelo nosso País. A Junta
Interamericana de Defesa, que funciona como um
grande Estado-Maior das Nações do Continente –
preparando e atualizando planos militares conjuntos,
de defesa – atribuiu, a cada um dos países
associados, missões específicas, tarefas precisas.
Coube à Marinha Brasileira, em cooperação com as
Repúblicas vizinhas, a responsabilidade de manter
as águas do Atlântico Sul livres da ameaça
submarina. Ora, para isso, devíamos possuir pelo
menos um porta-aviões».

Senhor Presidente, examinando atentamente
a matéria orçamentária, observei que o Anexo da
Marinha havia sofrido aumentos relativos, impostos
por dispositivos legais, independentes de aquisição
do porta.aviões e, grandes reduções, conforme
assinalei no meu parecer.
«Os
aumentos
significativos
recaíram,
sobretudo, em pessoal civil (Cr$ 340.896.400 00);
pessoal militar (Cruzeiros 494.304.000,00); pessoal
inativo (Cr$ 682.500.000,00) e, finalmente,
pensionistas (ainda despesa relativa a pessoal, pois,
concernente a sucessores de ativos ou inativos),
onde o acréscimo é de Cruzeiros 45.000.000 00.
Nas dotações destinadas à manutenção dos
serviços permanentes, o projeto, ao contrário, só
oferece reduções em relação ao autorizado para
1959.
No que tange a êsse aspecto estamos
convencidos de que a discussão, ocorrida na
Câmara dos Deputados em tôrno dos recursos
necessários às obras de reparos no porta-aviões
«Minas Gerais», sacrificou, até certo ponto, o
cuidadoso exame do orçamento da Marinha para a
manutenção de seus serviços permanentes, inclusive
os relacionados com obras e instalações, cujos
recursos, para 1960 como vimos, foram
evidentemente reduzidos. A tendência, no caso, é
justamente a oposta do que se vem passando nos
demais subanexos.
Quando os valores orçamentários perdem
substância, mercê do processo inflacionário e dos
aumentos sucessivos dos preços de materiais e
serviços, razão outra e nem suficiente encontramos
para as reduções apontadas.
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A Marinha foi certamente levada a ceder ante
o impacto da referida discussão, sentindo-se
desamparada para propor a recomposição do seu
orçamento para 1960 em têrmos reais.
Apontando a citada conseqüência desejamos,
apenas, como Relator da materia nesta Comissão,
assinalar, a titulo de conclusão, que nos sentimos à
vontade para acolher, como o fazemos, as
reivindicaçbes dêsse tradicional setor das Forças
Armadas, tanto no que se refere ao complemento
dos recursos destinados ao porta-aviões «Minas
Gerais», como no que concerne às demais verbas
permanentes».
Se observarmos os Orçamentos dos
últimos anos, veremos que, em 1952, por
exemplo, o Ministério da Marinha contava
com 10% do orçamento global da República;
em
1953,
8%.
E
assim
sucessivamen-

te, entre 6,50% e 7,89% até 1960 ou seja no presente
orçamento com 6,74%, apesar do fator inflacionário e
da aquisição do porta-aviões «Minas Gerais».
Ora, Sr. Presidente, a aquisição do portaaviões não importou na despesa anunciada pela
imprensa, gerando desconfianças entre a população
mal informada. Não foi um gasto da ordem de 87
milhões de dólares e sim de 30 milhões. O portaaviões custou sòmente dólares 29.707.587 00,
incluindo despesas de aquisição, prestações,
reparos, modernização, equipamento, vencimentos e
vantagens e até géneros de primeira necessidade.
Quero deixar consignado nos Anais do Senado,
para conhecimento dos Senhores Senadores e como
reafirmação perante o povo brasileiro, que êsse navio
de guerra foi adquirido em dezembro de 1956, «Dia do
Marinheiro». Já tendo si-do pagas as seguintes
parcelas, conforme tabelas anexas:

NUMERÁRIO REQUISITADO
Data

Quantia

8-11-56 £
23-11-56 £

Destino
550.000
100,000

Pgtº nav.
Reboque

TOTAL EM 1956...................................................................................
Ano todo
24-5-57
14-12-57
2-10-57
9-9-57
18-1-57
28-12-57

US$
£
£
FL
US$
US$
US$

447.671,00
900,00
700,000
744.097,30
7.000,00
50.000,00
7.000,00

Vencimentos e
Vantagens
Obras
Pgtº nav
Obras
Gêneros
F. Reserva
Gêneros

TOTAL EM 1957 .................................................................................

Equivalente
em US$
dólar
1.485.000,00
270.000,00
1.755.000,00

477.671.00
2.430.000,00
1.890.00,00
195.815.00
7.000.00
50.000.00
7.000,00
5.027.486,00
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Data

Quantia

6-3-58 US$
19-3-58 £
3-4-58
11-4-58
24-4-58
8-5-58
9-5-58
27-5-58
28-5-58
13-6-58
30-6-58
15-8-58
14-10-58
26-11-58
19-12-58
Ano todo
–

Destino

1.368.422,00
38.000

US$
£
£
US$
US$
US$
US$
£
£
£
US$
£
£
US$

170.360,00
17.800
20.000
715.000,00
494.021,00
103.791,00
1.400.000,00
43.000
80.000
12.900
1.858,00
100.000
50.000
641.480,00

US$
11-9-58 US$

4.500,00
6.000,00

Pgtº 3ª Prest.
Pgtº prest.
Catapulta
CNBW – Eq. Elet.
Sobres. Catap´.
Catapulta
CNBW – Eq. Elet.
CNBW – Eq. Elet.
CNBW – Eq. Elet.
Pgt.º 5ª ´´prest.
Sobressalente
Equipamento
Obrig. Contrato
Pag.º 5ª prest.
Obras
Obrig. Contrato
Vencimentos e
Vantagens
Gêneros
Gêneros

TOTAL EM 1958...........................................................................................
8-55
15-1-59
5-2-1959
27-2-59
12-5-59
–
9-7-59
Até 30-8-59

US$
US$
£
US$
US$
US$
US$
US$

10.000
6.000
20.000
3.330.000
6.00
56.000
3.330.000
562.515

Gêneros
Gêneros
Obrig. Cont.
Pagt.º 6ª Prest.
Gêneros
Obras
Pag.º 7ª prest.
Vencimentos e
Vantagens

TOTAL EM 1959 – até 30-8-1959...............................................................
TOTAL GERAL REQUISITADO ATÉ 30-8-59..............................................
Devo realçar que o custo de manutenção e
operação do «Minas Gerais» não virá acarretar
novas despesas ao erário público.
As
despesas
com
pessoal
não
serão
aumentadas
com
a
aquisição

Equivalente
em US$
dólar
1.368.422,00
106.400,00
170.260,00
49.840,00
56.000,00
715.000,00
494.021,00
103.791,00
1.400,000.00
120.400,00
224.000,00
36.120,00
1.858.000,00
280.000,00
140.000,00
641.480,00
4.500,00
6.000,00
7.774.334,00
10.000,00
6.000,00
56.000,00
3.330.000,00
6.000,00
56.00 00
3.330.000,00
562.515 00
7.356.515,00
21.913.335,00

do porta-aviões, pois a Marinha não terá aumento de
efetivo.
Para. dispor do pessoal necessário a Marinha
deu baixa em vários navios obsoletos e que
não
mais
possuíam
significado
militar
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e o pessoal dessas velhas unidades passará a, servir
no nosso porta-aviões.
Além disso, o orçamento da Marinha não foi
aumentado para o operação e manutenção do portaaviões, pois que essa despesa será parcialmente
coberta com a economia feita nos vários navios que
tiveram baixa.
O equipamento eletrônico, o armamento
necessário serão fornecidos sem indenização pelo
Govêrno norte-americano, devido aos compromissos
e tratados existentes.
Em síntese, Senhor Presidente, o porta-aviões
«Minas Gerais» custou 29.707.587 dólares,
computadas tôdas as despesas de aquisição,
modernização, pessoal, vencimentos, gêneros
alimentícios etc. Foi Adquirido mediante concorrência
e fiscalização dos competentes órgãos e autorizado
pelo Estado Maior das Fôrças Armadas com as
devidas consultas e anuências do Poder Executivo:
Presidentes: Getúlio Vargas, Eurico Dutra e
Juscelino Kubitschek.
Desnecessária
seria
a
audiência
do
Congresso Nacional ou do Poder Legislativo, que de
modo indireto já legislou nesse sentido quando da
criação das Fôrças Armadas e de suas atribuições,
criando o Estado Maior das Fôrças Armadas, o
Conselho Nacional de Segurança, o Fundo Naval, o
Estado Maior da Armada etc.
O Brasil com a compra do porta-aviões cumpriu
honrosamente os tratados e compromissos externos.
Deixo, Senhor Presidente, de estender-me em
considerações várias, em relação à integração do
navio aeródromo «Minas Gerais» na nossa
Marinha de Guerra, porque já o fêz o eminente Líder
da Maioria, Senador Jefferson de Aguiar, em
brilhante discurso, abordando a legitimidade de sua
aquisição e o que significa êsse. porta-aviões
para a defesa de nossas águas territoriais,
auxiliando a fiscalização de nossa navegação
marítima, modernização e treinamento de nossa

Marinha de Guerra e o significado dessa poderosa
arma na última guerra.
Senhor
Presidente,
retornando,
com
pertinência, à discussão e votação da emenda do
eminente Senador Coimbra Bueno, que manda
suprimir do anexo a quantia de Cr$ 322.000.000,00
para pagamento de adaptações do porta-aviões
«Minas Gerais» e sugerindo na sua justificação, que
êsse crédito venha constituir projeto de lei especial
para que o País honre os compromissos assumidos
no exterior.
Manifestei-me, como relator do anexo, contra
a referida emenda, a fim de que no presente
orçamento sejam aprovados os créditos necessários
à Marinha e ao pagamento, quanto antes, do débito
no Exterior ou seja a última prestação do pagamento
do porta-aviões.
Uma nova lei e a abertura de créditos
especiais pelo Congresso não se justificam pela
demora de sua tramitação regimental na Câmara
Federal e no Senado da República e principalmente
porque o pagamento do débito sendo em dólar ficará
a Nação à mercê das variações do mesmo no
câmbio livre. Conforme dados obtidos na Bôlsa de
Valores o valor médio do dólar no cambio livre era
em 1956, por ocasião da compra do porta-aviões de
Cr$ 67,75, em 1957 de Cr$ 75,67. em 1958 de
130,06 e em 1959 de Cr$ 145,33.
Assim, Sr. Presidente, voto contra a referida
emenda, como Relator da matéria, e o Senado da
República assim. procedendo prestigiará, como tem
demonstrado em sua alta-soberania, a nossa heróica
e tradicional Marinha de Guerra. (Muito bem! Muito
bem! Palmas!)
O SR. GASPAR VELLOSO: – Senhor
Presidente, peço a palavra, para uma explicação
pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
nobre Senador Gaspar Velloso, para explicação
pessoal.
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O SR. GASPAR VELLOSO (para explicação
pessoal) (*): – Sr. Presidente, ao ser discutido, na
Comissão de Finanças, o Anexo do Orçamento
relativo ao Ministério da Marinha, o nobre Senador
Saulo Ramos, Relator da matéria, prestou, entre
outros esclarecimentos, o de que recebera seis
emendas subscritas pelos Senhores Senadores, com
pareceres favoráveis; uma emenda, assinada pelo
nobre Senador Coimbra Bueno, com parecer
contrário; e concluiu pela apresentação, na qualidade
de Relator, das Emendas de números 8 a 18, da
Comissão de Finanças.
No seu parecer, transcrito no Avulso hoje
distribuído, diz Sua Excelência:
«Dai, pois, o apoio que demos às sugestões
do Sr. Ministro da Marinha no sentido de
recompor algumas das dotações fundamentais,
apresentando, como o fazemos, nesta oportunidade,
as respectivas emendas. Por outro lado,
manifestamo-nos, também, favoràvelmente às
proposições consubstanciadas em emendas, pelos
Senhores Senadores.
Nestas condições, a Comissão de Finanças é
de Parecer Favorável ao Orçamento do Subanexo
4.17 – Ministério da Marinha, às emendas de
números 1 a 6, de parecer contrário à de número 7,
apresentando as Emendas de números 8 (CF) a 18
(CF).
Na qualidade de Presidente da Comissão
de Finanças, apus minha assinatura às emendas
aprovadas, No avulso hoje distribuído, entretanto,
ao em vez de aparecerem como de autoria
da Comissão, essas emendas surgem como
minhas.
Votaria, Senhor Presidente, favoràvelmente às
emendas se houvesse empate e subscrevê-las-la com
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

muito prazer, mas não desejo vestir-me com roupas
alheias.
As emendas não são minhas, e sim da
Comissão que as aprovou, quase por unanimidade,
com exceção apenas de um voto.
Faço esta declaração simplesmente para dar a
César o que é de César. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para
explicação pessoal, o nobre Senador Coimbra Bueno.
O Sr. Senador Coimbra Bueno pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda nº 7, que tem parecer contrário da
Comissão de Finanças.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram. permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA
Nº 7
01 – Secretaria Geral da Marinha.
4.0.00 – Instrumentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão das obras.
Suprima-se a seguinte dotação:
5 – Reparos no porta-aviões «Minas Gerais» –
Cr$ 322.000.000,00.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Finanças para Redação Final.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 1959, (nº 2.644, de 1957, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sôbre registro
de contratos, acordos, ajustes e outros atos
jurídicos análogos, pelo Tribunal de Contas, ten-

– 1068 –
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
do Parecer Favorável (sob nº 753, de 1959) da
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Comissão de Finanças.
Está encerrada.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Em votação.
projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar queiram permanecer sentados. (Pausa).
usar da palavra, encerrarei a discussão: (Pausa).
Está aprovado.
Está encerrada.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Em votação.
sanção.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Está aprovado.
Nº 111, DE 1959
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
(Nº 448-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 89, DE 1959

Determina a transferência de verbas no
orçamento vigente.

(Nº 2.644-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Ficam transferidas, no orçamento
federal do corrente exercício, para a verba 1.0.00,
subconsignação 1.5.14, nº 1 – Ampliação das
atividades didáticas das Escolas: 13 – Minas Gerais.
5) Despesas de qualquer natureza – Escola
Agrotécnica Diaulas Abreu, Barbacena Cr$
1.500.000,00.
Idem 5) Despesas, idem, Cruzeiros 440.000,00.
9)
Despesas
idem,
idem,
Cruzeiros
1.500.000,00, para a verba 3.1.03 desenvolvimento
de Produção nº13 – Minas Gerais.
3) Despesas de qualquer natureza – Escola
Agrotécnica Diaulas Abreu, Barbacena Cruzeiros
1.500.000,00.
4)
Despesas,
idem,
idem,
Cruzeiros
440.000,00.
5)
Despesas,
idem,
idem,
Cruzeiros
1.500.000,00.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário, entrando esta lei em vigor na data; de sua
publicação.

Dispõe sôbre registro de contratos, acordos.
ajustes e outros atos jurídicos análogos, pelo
Tribunal de Contas.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1º – Os contratos, ajustes, acordos e
outros ato jurídicos análogos, bem como as
respectivas prorrogações, sob regime de cooperação
entre a União e terceiros, no Polígono das Sêcas,
serão publicados no órgão oficial local dentro de 40
(quarenta) dias de sua lavratura e remetidos em
prazo idêntico ao Tribunal de Contas para o devido
registro.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 111, de 1959 (nº 448, de 1959, na Câmara) que
determina a transferência de verbas no orçamento
vigente, tendo Parecer Favorável sob nº 773, de
1959, da Comissão de Finanças.

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº
154, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$
projeto.
30.000.000,00 para o Instituto Central do Câncer, de
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ORDEM DO DIA
São Paulo (incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício, concedida na sessão
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
anterior, a requerimento do Sr. Senador Mem de Sá),
tendo Parecer Favorável, sob nº 793, de 1959, da Câmara nº 42, de 1959 (número 4.245, de 1958, na
Câmara), que dispõe sôbre as pensões militares (em
Comissão de Finanças.
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c,
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto. do Regimento Interno, em virtude de Requerimento
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar número 437-59, dos Senhores Líderes do PSD, do
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
PTB e da UDN, aprovado na sessão de 18 do mês
Está encerrada.
em curso), tendo Pareceres (ns. 780 a 782, de 1959)
Em votação.
das Comissões: de Constituição e Justiça pela
Os Senhores Senadores que o aprovam, constitucionalidade e juridicidade do projeto e das
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Emendas de números 1 a 15, 18 a 21 e
Está aprovado.
considerando prejudicadas as de números 16 e 17,
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à de Segurança Nacional favorável ao projeto e às
sanção:
Emendas números 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 18;
contrário às de números 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
19, 20 e 21; favorável, com modificações, à de
Nº 154, DE 1959
número 11, e oferecendo as de números 22 (CSN) a
27 (CSN); de Finanças, favorável, ao projeto e às
(Nº 403-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Emendas números 1, 3, 4, 6, 7, 8,. 9, 10, 11 com as
modificações da Comissão de Segurança, Nacional,
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 18 e 22 (CSN) a 27 (CSN); e contrário às de número
Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ 2, 5, 12, 13, 14 e 15 e dependendo de
30.000.000,00, para o Instituto Central do Câncer, de pronunciamento das mesmas Comissões sôbre a
emenda de Plenário.
São Paulo.
2 – Segunda discussão do Projeto de
O Congresso Nacional decreta:
Lei do Senado nº 25, de 1958 que regulariza a
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a abrir, situação dos engenheiros mecânicos eletricistas
pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ diplomados pela Escola de Engenharia Eletro30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), destinado à Mecânica da Bahia (do Sr. Senador Jorge Maynard e
Associação Paulista de Combate ao Câncer, para o outros Senhores Senadores) aprovado em 1ª
Instituto Central do Câncer, em São Paulo.
discussão em 19 do mês em curso, tendo Pareceres
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de Favoráveis sob números 677 e 678, de 1959 das
sua publicação, revogadas as disposições em Comissões: de Constituição e Justiça e de Educação
contrário.
e Cultura.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
Está encerrada a sessão.
matéria da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Encerra-se a sessão às 22 horas e 35
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:
minutos.

182ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

acham-se

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. — (58).
O SR. PRESIDENTE: — A lista de presença
acusa o comparecimento de 58 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de Segundo, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios
Ns. 2.123, 2.119 e 2.121, da Câmara dos
Deputados, encaminhando autógrafos dos seguintes
Projetos de Lei da Câmara.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 173, DE 1959
(Nº 173-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Isenta dos impostos de importação e de
consumo material importado pela Companhia
Telefônica de Pirapora, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É concedida isenção dos impostos de
importação e de consumo, não incluída a taxa de
previdência social, para equipamento telefônico
constante da Licença número DG 58/4384-4425,
emitida pela Carteira de Comércio Exterior,
importado pela Companhia Telefônica de Pirapora,
para a instalação de serviço de telefones urbanos na
cidade de Pirapora, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. Esta isenção não abrange o
material com similar nacional.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Economia e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 174, DE 1959
(Nº 245-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pela
Presidência da República, o crédito especial de Cr$
511.453,20, para atender à despesa com o
pagamento de funções gratificadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pela Presidência da República, o crédito
especial de Cr$ 511.453,20 (quinhentos e onze

mil, quatrocentos e cinqüenta e três cruzeiros e vinte
centavos), para atender à despesa com o pagamento
de funções gratificadas a que fizeram jus, de acôrdo
com o Decreto nº 38.594, de 16 de janeiro de 1956,
combinado com o art. 2º do Decreto nº 35.447, de 30
de abril de 1954, e com o Regimento dos Órgãos da
Presidência da República, aprovado pelo Decreto nº
23.822, de 10 de outubro de 1947, os seguintes
funcionários:
1) Lourival Telles de Menezes – intendente
dos palácios presidenciais, símbolo FG-2 – período
de 1º de abril de 1953 a 3 de maio de 1954 (véspera
da aposentadoria): Cr$ 52.387,10;
2) Licínio Gomes – intendente dos palácios
presidenciais, símbolo FG-2 – período de 8 de
setembro de 1954 a 7 de fevereiro de 1956: Cr$
69.273,50;
3) Mário Innecco – intendente dos palácios
presidenciais, símbolo FG-2 – período de 8 de
fevereiro de 1956 a 31 de dezembro de 1957: Cr$
113.793,00;
4) João Zarettini – mordomo, símbolo FG-4 –
período de 1º de abril de 1953 a 5 de setembro de
1954: Cr$ 35.000,00.
5) Francisco Tomás Borges Filho – mordomo,
símbolo FG-4 – período de 16 de setembro de
1954 a 25 de novembro de 1955; Cruzeiros
28.666,50;
6) Roberto Vila – mordomo, símbolo FG-4 –
período de 26 de novembro de 1955 a 31 de
dezembro de 1957: Cr$ 74.333,30;
7) José Moreira de Silva Filho – porteiro do
Palácio do Catete, símbolo FG-4 – período de 1º de
abril de 1953 a 5 de setembro de 1954: Cr$
34.333,30;
8) Maurílio Valdino dos Santos – porteiro do
Palácio do Catete, símbolo FG-4 – período de 6 de
setembro de 1954 a 31 de dezembro de 1957: Cr$
103.666,50.
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Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
Art. 4º – Para ministrar as disciplinas
sua publicação, revogadas as disposições em constantes dos programas oficiais do ensino de
contrário.
enfermagem, serão contratados professôres que
atendam às exigências legais.
À Comissão de Finanças.
Art. 5º – Para a execução do disposto nesta
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Nº 175, DE 1959
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 10.080.000,00 (dez milhões e oitenta mil
(Nº 3.257-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) cruzeiros), sendo Cr$ 3.360.000,00 para cada
escola, assim distribuídos:
a) Pessoal – Cr$ 3.360.000,00;
Autoriza a criação de escola de enfermagem
b) Material – Cr$ 700.000,00;
no Paraná e federaliza a Escola de Enfermeiras do
c) Serviços de Terceiros e Encargos Diversos
Hospital São Paulo e a Escola de Enfermagem do
– Cr$ 300.000,00.
Recife.
Art. 6º – Esta lei entrará em vigor na data de
O Congresso Nacional decreta:
sua publicação, revogadas as disposições em
Art 1º – É autorizada a criação da Escola de contrário.
Enfermagem anexa à Faculdade de Medicina, da
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Universidade do Paraná, cujo regimento será Educação e Cultura e de Finanças.
aprovado pelo Conselho Universitário.
Do Senhor Primeiro Secretário da Câmara dos
Art. 2º – São federalizadas e transferidas para Deputados, sob nº 2.129, nos seguintes têrmos:
a União a Escola de Enfermeiras do Hospital São
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1959.
Paulo, que passará a funcionar com o nome de
Nº 2.129.
Escola de Enfermagem anexa à Escola Paulista de
Senhor Secretário:
Medicina, e a Escola de Enfermagem do Recife, que
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
passará à Universidade do Recife, anexa à Excelência, de acôrdo com o art. 198 do Regimento
Faculdade de Medicina, sob a denominação de Interno e para as providências necessárias, o teor da
Escola de Enfermagem anexa à Faculdade de Resolução desta Câmara, de autoria do Senhor
Medicina da Universidade do Recife, e cujo Deputado Lycio Hauer e mais cento e vinte e sete
regimento
será
aprovado
pelo
Conselho Deputados, pela qual é convocado o Congresso
Universitário.
Nacional extraordinàriamente, durante o período de
Parágrafo
único.
São
incorporados, 18 de janeiro a 25 de fevereiro de 1960, na forma do
independente de qualquer indenização, ao art. 39, parágrafo único da Constituição Federal.
Patrimônio Nacional, os bens móveis e imóveis dos
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
estabelecimentos referidos neste artigo.
Excelência os meus protestos de elevada estima e
Art. 3º – As escolas de que trata a presente lei distinta consideração. – José Bonifácio, Primeiro
serão dirigidas por profissionais habilitados na forma Secretário.
da legislação em vigor, mediante proposta dos
A Sua Excelência o Senhor Senador Cunha
diretores das respectivas escolas médicas.
Mello, Primeiro Secretário do Senado Federal.
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Senhor Presidente:
Na forma do art. 39, parágrafo único, da
Constituição Federal, e do art. 199 do Regimento
Interno, solicitamos a Vossa Excelência seja
convocado
o
Congresso
Nacional,
extraordinàriamente, durante os meses de janeiro e
fevereiro do ano próximo vindouro, no período de 18
de janeiro a 25 de fevereiro, para discussão e
votação de projetos de alto interêsse público, tais
como o Plano de Classificação de Cargos e
Funções, a Lei de Previdência Social, a Proibição
dos Depósitos Bancários em Bancos Estrangeiros, a
nacionalização dos frigoríficos, a Superintendência
do Abastecimento, a limitação de remessas de lucros
das emprêsas Estrangeiras a Lei de Greve, as
Diretrizes e Bases da Educação e outros de
interêsse nacional.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de
1959. – Lycio Hauer e mais 127 assinaturas de
senhores Deputados.

so, Presidente. Saulo Ramos, Relator. – Moura
Andrade. – Daniel Krieger. – Ary Vianna. – Fausto
Cabral. – Dix-Huit Rosado. – Guido Mondin –
Fernando Corrêa. – Irineu Bornhausen. – Taciano de
Mello. – Fernandes Távora. – Caiado de Castro.
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro de
1960 – Anexo 4 – Poder Executivo Subanexo 4.17 –
Ministério da Marinha.

PARECER
Nº 808, DE 1959

Nº 2

Nº1
Secretaria Geral da Marinha.
1.0.00 – Custeio.
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.10 – Serviço de Tarefa Secreto ou
Reservado.
Aumente-se a dotação para:
Cr$ 3.500.000,00.

2.0.00 – Transferências.
2.1.00 – Aux. e Subv.
Da Comissão de Finanças, sôbre a
2.1.03 – Subv. Extraordinárias.
Redação Final das emendas do Senado ao
Onde se lê:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 3502) Instituto Oceanográfico da Universidade de
B, de 1959, na Câmara dos Deputados), que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para São Paulo – Cr$ 1.000.000,00.
Leia-se:
o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 –
2) Instituto Oceanográfico da Universidade de
Poder Executivo – Subanexo 4.17 – Ministério da
São Paulo para aquisição de um navio de pesquisas
Marinha.
– Cr$ 25.000.000,00.
Relator: Sr. Saulo Ramos.
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
Nº 3
anexas, a Redação Final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
01 – Secretaria Geral da Marinha.
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico Social.
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 –
3.1.00 – Serv. Reg. Exp. Financ.
Poder Executivo – Subanexo 4.17 — Ministério da
2.1.17 – Acordos.
Marinha.
Inclua-se:
Sala
das
Comissões,
em
26
de
Laboratório de Biologia Marinha de São
novembro
de
1959.
–
Gaspar
Vello- Sebastião – Cruzeiros 1.000.000,00.
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Nº 4

obras.

Nº 9

4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de
02) Alagoas.
Aumente-se para Cruzeiros 30.000.000,00.
Nº 5

Secretaria Geral da Marinha.
1.0.00 – Custeio.
1.3.00 – Material de consumo e de
transformação.
1.3.04 – Combustível e lubrificantes.
Aumentar de Cr$ 299.944.000,00 para Cr$
330.000.000,00.
Nº 10

01 – Secretaria Geral da Marinha.
4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

Secretaria Geral da Marinha.
1.0.00 – Custeio.
1.3.00 – Material de consumo e de
transformação.
obras.
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos
Inclua-se:
e
acessórios:
roupa de cama, mesa e banho.
Para as obras da Escola Artesanal da
Aumentar
de Cr$ 237.700.000,00 para Cr$
Marinha – Pôrto Xavier – Cêrro Largo – Cr$
260.000.000,00.
5.000.000,00.
Nº 11

Nº 6

obras.

4.0.00 – Investimentos.
4.1.00 – Obras.
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de

Inclua-se:
Construção da Escola
Marinheiros de Sergipe, em
10.000.000,00.

de Aprendizes
Aracaju – Cr$

Secretaria Geral da Marinha.
1.0.00 – Custeio.
1.4.00 – Material Permanente.
1.4.03 – Material bibliográfico em geral, filmes.
Aumentar para Cr$ 5.000.000,00.
Nº 12

Secretaria Geral da Marinha.
1.0.00 – Custeio.
Nº 7
1.6.00 – Encargos diversos.
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa
Secretaria Geral da Marinha.
nacional.
4.0.00 – Investimentos.
7 – Despesas de qualquer natureza e
4.1.00 – Obras.
providências com o funcionamento do Escritório
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de Técnico de Construção Naval em São Paulo,
obras.
inclusive remuneração de técnicos e professôres,
V – Reparos no porta-aviões «Minas nacionais e estrangeiros – Cr$ 4.000.000,00.
Gerais».
Aumentar de Cr$ 322.000.000,00.
Nº 13
Para Cr$ 650.000.000,00.
Secretaria Geral da Marinha.
Nº 8
1.0.00 – Custeio.
1.6.00 – Encargos diversos.
Secretaria Geral da Marinha.
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa
1.0.00 – Custeio.
nacional – (Acrescentar).
1.1.00 – Pessoal civil.
7) Despesas de qualquer natureza
e
proveniência
com
a
operação
e
1.1.06 – Salário de Tarefeiros.
manutenção
dos
serviços
de
«AuAumentar para Cr$ 60.000.000,00.
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xílio ao Navegante» da Diretoria de Hidrografia e
Navegação – Cr$ 40.000.000,00.
Nº 14

PARECER
Nº 809, DE 1959

Parecer da Comissão Diretora sôbre o
Requerimento nº 372, de 1959, em que o Senador
Secretaria Geral da Marinha.
Coimbra Bueno solicita inserção nos Anais do
2.0.00 – Transferências.
Senado do artigo publicado na revista «Fortune», de
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.
agôsto de 1959, sob o título «U. S. Sea Power: The
2.1.01 – Auxílios.
6 – Fundação Osório (Decreto-lei nº 8.917; de New Mix».
26-1-46) Aumentar de Cr$ 1.600.000,00 para
Cruzeiros 3.624.938,00.
Com fundamento no art. 212, IV, «Y» do
Regimento Interno, o nobre Senador Coimbra
Nº 15
Bueno requereu e obteve apoiamento do Plenário,
para que seja traduzido e transcrito, nos Anais do
Secretaria Geral da Marinha.
Senado, artigo «U. S. Sea Power: The New Mix»,
2.6.00 – Transferências diversas.
publicado na revista «Fortune», cujo artigo
2.6.05 – Diversos.
Incluir.
considera parte integrante do discurso que proferiu
3) Financiamento da Carteira Hipotecária e em sessão.
Imobiliária da Associação dos Suboficiais da
Não foi solicitada a publicação no «Diário do
Armada, nos têrmos da Lei nº 3.473, de 1º de
Congresso Nacional», mas deve ser subentendido
dezembro de 1958 – Cruzeiros 50.000.000,00.
porque nos Anais só se publica o que do «Diário do
Congresso» consta.
Nº 16
O parágrafo único do artigo 202 da nossa lei
interna estabelece que, se o documento, cuja
Secretaria Geral da Marinha.
4.2.00 – Equipamentos e instalações.
publicação, no «Diário do Congresso», é autorizada,
4.2.01 – Máquinas, Motores e Aparelhos.
corresponde a mais de cinco páginas, o espaço
Aumentar de Cr$ 60.000.000,00 para Cr$ excedente será custeado pelo requerente.
90.000.000,00, dos quais Cr$ 30.000.000,00
Destarte, entendemos que deve ser ordenada
destinados à instalação de laboratórios no Instituto
a publicação no «Diário do Congresso» e transcrição
de Pesquisas da Marinha.
nos Anais, devendo o requerente custear o espaço
excedente de cinco páginas, pois êsse tem sido o
Nº 17
constante entendimento desta Comissão, depois,
Secretaria Geral da Marinha.
porém, de fornecer a tradução do referido artigo,
4.0.00 – Investimentos.
uma vez, que o Senado não possui «tradutor» no
4.2.00 – Equipamentos e instalações.
quadro do seu pessoal, nem mesmo contratado para
Nº 4.2.10 – Instalações e equipamentos para
êsse serviço.
obras.
Sala da Comissão Diretora, em 23 de
2 – Diversos.
Aumentar de Cr$ 50.000.000,00 para Cr$ novembro de 1959. – Filinto Müller, Presidente. –
Heribaldo Vieira, Relator. – Novaes Filho.
70.000.000,00.
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PARECER
Nº 810, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960.
Anexo 2 – Poder Legislativo.
Relator Sr. Irineu Bornhausen.
O projeto de Orçamento da União, para 1960,
fixa a despesa do Anexo 2 – Poder Legislativo em
Cruzeiros
827.526.820,00,
sendo
Cr$
557.051.720,00 (67,3%) para a Câmara dos
Deputados e Cruzeiros 270.475.100,00 (32,7%) para
o Senado Federal.
Às despesas da Câmara dos Deputados
apresentamos duas emendas, solicitadas pelo
Primeiro Secretário daquela Casa, reajustando
diversas rubricas. Opinamos favoràvelmente às de
iniciativa dos Senhores Senadores, dentre as quais
se destaca a que manda incluir a quantia de 500
milhões de cruzeiros para as despesas com a
transferência de serviços e remoção de pessoal para
Brasília, inclusive financiamentos para aquisição de
casa própria.
Quanto à parte do Senado Federal, a dotação
constante do projeto, com pequena diferença para
menos, é quase a mesma do exercício corrente,
devendo, por isso, ser atualizada para o exercício
financeiro de 1960.
Como acontece todos os anos, a douta
Comissão Diretora aprovou e encaminhou a esta
Comissão emenda substitutiva necessária à dita
atualização, cujos elementos financeiros lhe são
fornecidos pelos órgãos administrativos competentes
desta Casa, sob a forma de proposta.
Na referida emenda que totaliza Cr$
654.831.050,00, são consideradas não apenas
as indispensáveis atualizações da despesa
no que concerne a pessoal, material e servi-

ços e encargos, com base na execução
orçamentária, do exercício, em curso, como, também
o quantitativo necessário à transferência dos
serviços para Brasília, inclusive financiamentos para
aquisição de casa própria Cr$ 300.000.000,00).
Ao Substitutivo da Comissão Diretora,
adotamos, como Subemenda a emenda que
aumenta de Cruzeiros 700.000,00 a dotação para
«assinaturas de órgãos oficiais e de recortes de
publicações periódicas», apresentada por 25
Senhores Senadores, oferecendo outra que inclui a
dotação de Cr$ 2.000.000,00 para despesas de
«seleção e aperfeiçoamento de pessoal».
À vista do exposto, a Comissão de
Finanças opina favoràvelmente às Emendas
números 2 a 7 (Câmara dos Deputados) e nº 8
(Senado
Federal),
com
subemendas,
e
contràriamente à de nº 1, por estar atendida pelas
Emendas ns. 7 e 8.
Sala das Comissões, em 25 de novembro
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Irineu
Bornhausen, Relator. – Mem de Sá. – Lima
Guimarães. – Barros Carvalho. – Dix-Huit
Rosado. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. –
Taciano de Mello. – Auro Moura Andrade. –
Caiado de Castro.
PARECERES
NS. 811 E 812, DE 1959
Nº 811, DE 1959
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 101, de 1959 (nº 19-B, de 1959, na
Câmara), que concede pensão especial à viúva e
aos filhos de Bernardo Saião Carvalho Araújo, exVice-Governador do Estado de Goiás e ex-Diretor da
Novacap (Cruzeiros 30.000,00).
Relator: Sr. Taciano de Mello.
O projeto em aprêço, de Mensagem do Sr.
Presidente da República à Câmara dos Deputados, re-
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cebeu nesta Casa o nº 101, de 1959. Trata de
conceder pensão à viúva e aos filhos de Bernardo
Saião Carvalho Araújo, ex-vice-Governador de Goiás
e ex-Diretor da Novacap.
Na outra Casa do Congresso Nacional teve
parecer favorável das Comissões de Justiça e
Finanças, e, após ser aprovada a sua Redação Final
foi remetido a esta, que o despachou às Comissões
de Economia e Finanças.
Examinando, cuidadosamente, todos os seus
artigos, nada encontramos a reparar no que tange as
atribuições específicas desta Comissão, até pelo
contrário, quanto ao mérito, aceitamos os seus
têrmos com calorosos aplausos que são plenamente
justificados na mensagem enviada pelo Exmo. Sr.
Presidente da República.
Bernardo Saião Carvalho de Araújo que
conhecemos pessoalmente, foi um brasileiro
honesto, competente e trabalhador, que realmente
prestou à sua Pátria serviços de alto valor, e, ao
mesmo tempo, foi um exemplo de virtude que a sua
modéstia e simplicidade encobriram até o dia de sua
prematura morte.
É de inteira justiça o amparo que a Nação quer
conceder aos seus herdeiros.
Somos, pois, pela aprovação do projeto tal
como se acha.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959. – Ary Vianna, Presidente. – Taciano de Mello,
Relator. – Guido Mondin. – Fernandes Távora. –
Lima Teixeira.

vernador do Estado de Goiás e ex-Diretor da
Novacap, tràgicamente desaparecido quando em
serviço.
Tôda a Nação acompanhou comovida o
infausto acontecimento, que foi a morte dêsse
dinâmico e empreendedor brasileiro, a quem se
devem assinaladas atividades e sobretudo na obra
de desbravamento dos sertões.
Na Mensagem presidencial, que acompanhou
o ante-projeto, estão insertos os conceitos reais de
que Bernardo Saião se fêz merecedor por tantos
títulos.
A pensão, pois, de que cogita o projeto, vindo
amparar a família desprotegida de quem tanto fêz
pela sua Pátria, é de merecer a melhor acolhida.
Somos, pois, pela aprovação do projeto em
exame.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959. – Ary Vianna, Presidente. – Barros Carvalho,
Relator. – Fausto Cabral. – Taciano de Mello. –
Saulo Ramos. – Zacharias de Assumpção. – Caiado
de Castro.
PARECERES
NS. 813 E 814, DE 1959
Nº 813, DE 1959

Da Comissão de Economia, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 73, de 1959 – (na Câmara nº 2.773-B,
de 1957), que concede isenção de direitos para
importação de peças e materiais destinados à
Nº 812, DE 1959
fabricação, no País, de centrais telefônicas
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de automáticas para serviços públicos.
Lei da Câmara nº 101, de 1959, (nº 19-B, de 1959,
Relator: Sr. Lima Teixeira.
na Câmara).
O projeto em exame, de autoria do Deputado
Martins
Rodrigues, concede isenção de direitos para
Relator: Sr. Ary Vianna.
a
importação
de peças e materiais destinados à
Oriundo do Poder Executivo o presente projeto
fabricação,
no
País, de centrais telefônicas
concede pensão especial à viúva e filhos de
Bernardo Saião Carvalho Araújo, ex-Vice-Go- automáticas para serviços públicos.
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Atualmente, só a emprêsa «Standard Elétrica
S. A.», goza de isenção de direitos em relação ao
material que importar para tal fim, nos têrmos do item
16 da Lei nº 411, de 29 de setembro de 1948.
É conveniente, para evitar monopólio, que o
favor se estenda a outras fábricas, quaisquer que
elas sejam, dando-se-lhe a generalidade necessária,
para que não se afirme como um benefício de
determinada emprêsa, mas de quantas estejam no
caso de merecê-lo.
A proposição apresenta-se, assim, com duas
finalidades: a) estabelece a igualdade de tratamento
fiscal entre as emprêsas no gênero; b) proporciona
meios à indústria nacional para instalação do fabrico
de material telefônico.
A matéria foi profundamente examinada e
discutida, inclusive pelo Conselho da Política
Aduaneira, apresentando o projeto a solução mais
compatível com as necessidades da indústria
nacional.
Nestas condições, opinamos favoràvelmente
ao projeto.
Sala das Comissões, em 12 de novembro de
1959. – Ary Vianna, Presidente. – Lima Teixeira,
Relator. – Jefferson de Aguiar. – Fernandes Távora.
– Guido Mondin. – Taciano de Mello. – Souza Naves.
Nº 814, DE 1959
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 73, de 1959 (na Câmara nº 2.773-B,
de 1957).
Relator: Sr. Auro Moura Andrade.
O projeto em estudo concede isenção dos
Impostos de Importação e Consumo para o
equipamento industrial, peças complementares e
materiais específicos destinados à fabricação, no País,
de centrais telefônicas automáticas. A isenção é
concedida pelo prazo de cinco anos, contados a partir
da publicação da lei, ressalva a existência de similar

nacional e revoga a isenção concedida a
determinada firma (Lei nº 411, de 29 setembro de
1948, item XXVI), fazendo-a recair sôbre quantas
estejam em condições de recebê-la.
A medida tem evidente procedência, com
reflexos salutares na melhoria de serviços públicos
de grande utilidade, justificando-se por isso, a
isenção tributária pretendida. A evasão de renda
específica, por período determinado e em condições
rígidas, será largamente compensada pelo
incremento
de
um
importante
meio
de
telecomunicações – a telefonia. De outro lado, o
acesso ao favor fiscal de quantas emprêsas o
desejarem, permitirá a natural expansão do parque
industrial
específico,
sem
os
monopólios
desaconselháveis nas indústrias básicas.
Nosso parecer, ante o exposto, é favorável ao
projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura
Andrade, Relator. – Ary Vianna. – Caiado
de Castro. – Zacharias de Assumpção. – Taciano
de Mello. – Barros Carvalho. – Caiado de
Castro.
O SR. PRESIDENTE: – No Expediente lido
figura ofício do Sr. Primeiro Secretário da Câmara
dos Deputados, transmitindo cópia do ato
convocatório do Congresso Nacional, por mais de
um têrço dos membros daquela Casa, para se
reunir
extraordinàriamente
no
período
compreendido entre 18 de janeiro a 25 de
fevereiro de 1960.
De acôrdo com o disposto no parágrafo 2º do
art. 1º do Regimento Comum, esta Presidência torna
público que a instalação dos trabalhos da sessão
legislativa extraordinária assim convocada, será
no dia 18 de janeiro, às 15 horas, no Palácio
Tiradentes.
Está finda a leitura do Expediente.
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Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido
«Quem dera que tôda humanidade se unisse
pelo Senhor Primeiro Secretário.
anualmente, no mesmo dia, para um agradecimento
É lido e aprovado o seguinte:
universal a Deus!» O desejo daquele nosso grande
patrício foi concretizado na Lei nº 781, de 17 de
REQUERIMENTO
agôsto de 1949, sancionada pelo Presidente Eurico
Nº 463, DE 1959
Dutra, em memorável solenidade, no Palácio do
Catete, instituindo no nosso calendário cívicoCom fundamento no art. 196 do Regimento religioso o Dia de Ação de Graças, a celebrar-se,
Interno, requeremos que o Senado Federal, anualmente, na quarta quinta-feira de novembro.
honrando as tradições cristãs do povo brasileiro, se Passa êste ano o décimo aniversário dessa data
associe às comemorações do «Dia de Ação de memorável; e os brasileiros, fiéis soldados de Cristo,
Graças», que hoje se celebra em virtude de lei devem ufanar-se da extraordinária expansão dessa
votada pelo Congresso Nacional, transformando em idéia que, lançada por êles, há dez anos, é hoje
sessão especial o tempo destinado aos oradores do adotada por cento e três nações do mundo.
Expediente.
Muito mais do que tudo que eu pudesse dizer,
Sala das Sessões, em 26 novembro de 1959. agora, em homenagem a esta data, valem as
– Gilberto Marinho. – Taciano de Mello. – Saulo seguintes palavras pronunciadas pelo Ministro
Ramos. – Eugênio de Barros. – Rui Palmeira. – Adroaldo Mesquita da Costa, logo após a sanção da
Lei de Ação de Graças:
Heribaldo Vieira. – Fernandes Távora.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão
«A instituição oficial de um dia para que todo o
do Senado, a primeira parte da hora do Expediente povo brasileiro renda, uníssono, graças ao Senhor, é
da presente sessão é reservada à homenagem ao imperativo de nossa consciência cristã e ato de
Dia de Ação de Graças.
reconhecimento e de humildade da mais alta e
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto permanente significação. As nações, como os
Marinho, primeiro orador inscrito.
homens, recebem de Deus o sinal de sua missão
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia transcendente.
discurso que, entregue à revisão do orador, será
Ao criador de tôdas as coisas, ao artífice
infinitamente poderoso das realidades terrenas,
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do pessoas e povos devem a adoração decorrente de
Expediente.
sua própria condição.
Tem a palavra o nobre Senador Fernandes
E assim como a criatura encontra no ato de
Távora, segundo orador inscrito.
submissão à vontade suprema de Deus o caminho
O SR. FERNANDES TÁVORA (lê o seguinte de sua redenção, as nações vão buscar no culto
discurso): – Senhor Presidente, há cinqüenta anos, daquele que tem nas mãos os seus destinos, as
o embaixador Joaquim Nabuco nos aconselhava, em fontes perenes das bemaventuranças e provações
Washington, a instituir o Dia de Ação de Graças, com que escrevem a sua História.
quando pronunciou estas palavras, na Igreja de São
Descoberto e colonizado sob o signo da Cruz,
Patrício:
o Brasil reafirma, nos atos públicos dos seus gover-
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nantes, que não olvidou as suas origens, nem relegou
ao esquecimento aquela fé que moldou o caráter de
seus maiores, e fêz a grandeza do seu passado.
Representa, pois, a instituição do Dia Nacional
de Ação de Graças, ato público de gratidão àquele
que, no curso de nossa vida de povo, nos cumulou
de dádivas e favores.
É também, até de humildade, de conformidade
e de piedade, dos que sabem encontrar, nas horas
de alegria, de paz, e de prosperidade, o sinal da
bondade de Deus, como nas agruras, vicissitudes e
tristezas coletivas, as provações que a Providência
reserva aos eleitos do seu amor infinito, para
retemperá-los na fé, pela expiação de seus erros –
balizas que são a apontar o caminho do bem.
Esta é a hora em que a adoção do ser infinito
e criador de tôdas as Pátrias, fonte da qual promana
todo o Poder, representa o divisor de águas que ora
separa, em lindes bem nítidas, os povos
espiritualistas dos materialistas, os cultores da
liberdade dos escravos dos mitos, os amantes da
paz dos provocadores das guerras, os adeptos da
verdade dos exploradores da mentira.
Congratulemo-nos, pois, com o Brasil, por
êsse instante feliz, em que, pela manifestação de
seus mandatários e dirigentes livremente escolhidos,
o povo se dispôe, através do ato público e redentor
da adoração coletiva a Deus, a Nêle reconhecer o
princípio e o fim de tôdas as coisas.
Assim se expressou um católico integral e
político de grande responsabilidade, interpretando o
sentir da maioria dos brasileiros.
Aos que, como eu, não chegam a tais
culminâncias, cumpre seguir seus sábios conselhos
e dobrar os joelhos ante o altar da divindade,
agradecendo-lhe humildemente os benefícios
recebidos e rogando ao senhor dos mundos,

que continue a propiciar-nos seus inestimáveis
benefícios, pois inesgotáveis são as promessas
que se acumulam no imenso regaço da sua
misericórdia.
Rendendo, assim, minhas homenagens aos
infatigáveis batalhadores de tão nobre iniciativa,
proponho à casa um voto de louvor à Diretoria da
«Cruzada Pró Dia Nacional de Ação de Graças», que
tem como Presidente de Honra o Exmo. Sr. Cardeal
Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, e corno
esforçados membros integrantes, o Comendador
João Batista Isnard, D. Alice Guerin Isnard
Távora e Maria Lúcia Sampaio Pinto. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro
orador inscrito à primeira parte da hora do
Expediente, dedicada ao Dia de Ação de Graças.
(Pausa).
Passa-se à:
ORDEM DO DIA.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 42, de 1959 (nº 4.245, de 1958, na Câmara), que
dispõe sôbre as pensões militares (em regime de
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do
Regimento Interno, em virtude de Requerimento nº
437-59, dos Senhores Líderes do PSD, do PTB e da
UDN, aprovado na sessão de 18 do mês em curso,
tendo Pareceres (ns. 780 a 782, de 1959) das
Comissões: de Constituição e Justiça, pela do
projeto e das Emendas de ns. 1 a 15, 18 a 21 e
considerando prejudicadas as de ns. 16 e 17; de
Segurança Nacional, favorável ao projeto e às
Emendas ns. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 18; contrário às
de ns. 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21;
favorável, com modificações, à de nº 11; e ofere-
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tor da proposição subsidiária, a redução dos
quantitativos auferidos atualmente, posto a «mens
legis» vise a majoração e atualização das pensões
em níveis superiores aos outorgados atualmente.
A emenda é constitucional e sob o aspecto
jurídico nada há que se lhe possa opor. Por
conseguinte,
merece
tramitação
regimental,
deferindo-se às Comissões de Segurança Nacional e
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa os de Finanças a apreciação do mérito da proposição
pareceres das Comissões, vão ser lidos pelo Senhor subsidiária.
Primeiro Secretário.
Sala das Comissões, em 24 de novembro de
São lidos os seguintes:
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Jefferson de
Aguiar, Relator. – Ruy Carneiro. – Menezes
PARECERES
Pimentel. – Lima Guimarães. – Rui Palmeira. –
NS. 815 E 816, DE 1959
Argemiro de Figueiredo.
cendo as de ns. 22 (CSN) a 27 (CSN); de Finanças,
favorável ao projeto e às Emendas ns. 1, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, (com as modificações da Comissão de
Segurança Nacional) 18, e 22 (CSN) a 27 (CSN); e
contrário às de ns. 2, 5, 12, 13, 14 e 15 e
dependendo de pronunciamento das mesmas
Comissões sôbre a emenda de Plenário.

Nº 815, de 1959

Nº 816, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre a
emenda apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959.
42, de 1959, que dispõe sôbre as pensões militares.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O parágrafo 2º ao artigo 31 do Projeto número
Na discussão do Projeto nº 42, de 1959 – 42, de 1959, que dispõe sôbre pensões militares,
pensões militares – em regime de urgência, o está assim redigido:
Senador João Villasbôas apresentou emenda
2º Em relação aos beneficiários dos
visando a alteração da Redação do § 2º do art. 31 da contribuintes já falecidos, a nova pensão substituirá o
proposição, substituindo a expressão – «à que lhe montepio e o meio sôldo, ou a pensão especial, não
vem sendo paga» – por essa outra – «ao que lhe podendo, porém, nenhum beneficiário passar a
vem sendo pago».
perceber pensão inferior à que lhe vem sendo paga».
Esclarece o autor do projeto que, com a
A êsse parágrafo o eminente Senador João
alteração do valor da moeda, os militares foram Villasbôas apresentou emenda, em Plenário,
beneficiados com o abono de 30% sôbre substituindo as expressões – «à que lhe vem sendo
vencimentos e vantagens, que auferiam do erário paga» – pelas seguintes: «ao que lhe vem sendo
público, não sendo justo, pois, a eliminação deste pago».
«quantum» das vantagens que advirão da nova lei
Alega o representante matogrossense, parecede pensões militares.
nos com razão, que a emenda melhor se ajusta ao
A
interpretação
do
texto
como intuito que teve o legislador, quando pela Lei nº 3.531,
redigido,
permitiria
segundo
o
au- de 19 de janeiro de 1959, mandou acrescer à pensão
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conferida aos herdeiros do militar o abono de 30 por
cento.
Êsse abono foi, efetivamente, considerado um
aumento mínimo, de caráter transitório, válido até
que as pensões militares fôssem reajustadas ao
custo real da vida.
Ora, o preço das utilidades, de lá para cá,
encareceu enormemente, e o projeto ora em estudo
teve a norteá-lo o propósito de melhor atender à
situação dos pensionistas.
A emenda já foi aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a apreciou sob o aspecto
constitucional e jurídico; merece, portanto, quanto ao
mérito, a nossa aprovação, e nesse sentido opinamos.
É apresentada subemenda à Emenda nº 2,
pelo Sr. Senador Caiado de Castro, que é aceita
peIa Comissão. (Anexa ao parecer).
Sala das Comissões, 25 de novembro de
1959. – Jefferson de Aguiar, Presidente. – Zacharias
de Assumpção, Relator. – Caiado de Castro. –
Taciano de Mello.
SUBEMENDA À EMENDA
Nº 2
Inclua-se no artigo 6 o seguinte parágrafo:
Os militares reformados em decorrência de
moléstia ou ferimento de guerra e os reformados por
invalidez com impossibilidade total permanente para
qualquer trabalho poderão contribuir para a pensão
correspondente a um ou dois postos ou graduações
acima dos que possuíam na atividade se contarem
respectivamente menos ou mais de 20 anos de serviço.
O SR. PRESIDENTE: – Lidos os pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e Segurança
Nacional, peço o parecer da Comissão de Finanças.
Tem a palavra o nobre Senador Caiado de
Castro.

O SR. CAIADO DE CASTRO (lê o seguinte
parecer): – Por haver recebido emenda em
Plenário, retorna a esta Comissão o projeto de
lei da Câmara que dispõe sôbre as pensões
militares.
Essa emenda, que mereceu pareceres
favoráveis das Comissões de Justiça e de
Segurança Nacional, substitui, ao final do § 2º do art.
31, as expressões finais – «à que lhe vem sendo
paga» – pelas seguintes – «ao que lhe vem sendo
pago».
O objetivo da emenda é evitar que o
reajustamento das pensões, feito com o fito de
melhorá-las, possa, por interpretações indevidas,
diminuí-Ias, piorando a situação dos pensionistas.
A emenda se nos afigura justa, e, assim
sendo, somos por sua aprovação.
Cumpre opinar, também, sôbre a subemenda
da Comissão de Segurança Nacional à Emenda
nº 2, pela qual se inclui no art. 6º o seguinte
parágrafo:
«Os militares reformados em decorrência de
moléstia ou ferimento de guerra e os reformados por
invalidez com impossibilidade total permanente para
qualquer trabalho poderão contribuir para a pensão
correspondente a um ou dois postos ou graduação
acima dos que possuiam na atividade, se contarem
respectivamente menos ou mais de 20 anos de
serviço».
Trata-se, como se vê, de medida humana e
perfeitamente admissível, com a qual concordamos.
Oferecemos,
igualmente,
a
seguinte
subemenda à Emenda nº 18, que suprime o art. 26,
através do qual se pretende regular a aplicatividade
das pensões militares.
Entendemos
que,
no
campo
dessa
aplicatividade, cabe preceituar sôbre as pensões
das viúvas e filhos de ex-Presidentes da Répúbli-
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ca, por força do exercício constitucional da chefia
suprema da Armada.
Eis porque apresentamos a seguinte
subemenda substitutiva da Emenda nº 18 da
Comissão de Constituição e Justiça.
2ª SUBEMENDA
Substitua-se o artigo 26 pelo seguinte:
«As viúvas e filhos dos ex-Presidentes da
República, pelas suas condições de Chefes
Supremos das Fôrças Armadas terão as pensões de
montepio militar correspondentes ao pôsto de
Marechal, de acôrdo com a presente lei».
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, novembro de 1959.
O SR. PRESIDENTE: – Apresentadas
subemendas às Emendas de ns. 2 e 18, está
reaberta a discussão especial com referência a
essas emendas. (Pausa).
Nenhum Sr. Senador pedindo a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Será votado, em primeiro lugar, projeto, sem
prejuízo das emendas. A seguir, o grupo de
emendas com pareceres favoráveis, sem prejuízo
dos destaques requeridos. Depois, o grupo de
emendas com pareceres contrários, sem prejuízo
de destaques; e finalmente, as emendas
destacadas, uma a uma de acôrdo com a
classificação e na ordem dos artigos do projeto de
lei.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 1959
(Nº 4.427-D, de 1958, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sôbre as pensões militares.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DOS CONTRIBUINTES E DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 1º São contribuintes obrigatórios da
pensão militar mediante desconto mensal em fôlha
de pagamento, os seguintes militares da ativa, da
reserva remunerada e reformados das Forças
Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar
do Distrito Federal:
a) oficiais, aspirantes a oficial, guardas
marinha, suboficiais, subtenentes e sargentos;
b) cabos, soldados, marinheiros, taifeiros e
bombeiros, com mais de 2 (dois) anos de efetivo
serviço se da ativa; ou com qualquer tempo de
serviço, se reformados ou asilados.
Art. 2º Os oficiais demitidos a pedido e as
praças licenciadas ou excluídas poderão continuar
como contribuintes da pensão militar desde que o
requeiram e se obriguem ao pagamento da
respectiva contribuição, a partir da data em que
forem demitidos, licenciados ou excluídos.
§ 1º O direito de requerer e de contribuir para a
pensão militar, na forma dêste artigo pode ser
exercido também por qualquer beneficiário da pensão.
§ 2º A faculdade prevista neste artigo sòmente
pode ser exercida no prazo de 1 (um) ano, contado
da data da publicação do ato da demissão,
licenciamento ou exclusão.
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§ 3º Os contribuintes de que trata êste artigo,
quando convocados ou mobilizados, passarão à
categoria de obrigatórios, durante o tempo em que
servirem.
Art. 3º A contribuição para a pensão militar
será igual a 1 (um) dia dos vencimentos (sôldo e
gratificação) do contribuinte, arredondada em
cruzeiros para a importância imediatamente superior,
qualquer que seja a fração de centavos.
§ 1º Se o militar contribuir para a pensão de
pôsto ou graduação superior, a contribuição será
igual a 1 (um) dia dos vencimentos dêsse pôsto ou
graduação.
§ 2º Os oficiais graduados no pôsto imediato
contribuem para a pensão militar como se efetivos
fôssem no pôsto da graduação.
§ 3º O oficial que atingir o número 1 (um) da
respectiva escala contribuirá para a pensão militar do
pôsto imediato.
§ 4º Os beneficiários da pensão militar,
instituída por esta lei, estão isentos de contribuição
para a mesma, qualquer que seja a sua modalidade;
esta isenção abrange, também, os beneficiários dos
militares já falecidos.
Art. 4º Quando o contribuinte obrigatório,
por qualquer circunstância, não constar da
fôlha de vencimentos e, assim, não puder ser
descontada a sua contribuição para a pensão militar,
recolherá imediatamente, à Unidade a que estiver
vinculado a contribuição mensal que lhe couber
pagar. Não o fazendo, será descontado o total
da dívida, assim que for o contribuinte incluído em
fôlha.
Parágrafo único. Se ao falecer o contribuinte,
houver dívida de contribuição, caberá aos
beneficiários saldá-la integralmente, por ocasião do
primeiro pagamento da pensão.
Art. 5º O contribuinte facultativo, de que trata o
art. 2º desta lei, que passar 24 (vinte e quatro) meses
sem recolher a sua contribuição, perderá o direito de

deixar pensão militar. Se falecer dentro dêsse prazo,
seus beneficiários são obrigados a pagar
integralmente a dívida no ato do primeiro pagamento
da pensão.
Art. 6º É facultado aos militares de que trata o
art. 1º desta lei, com mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e
cinco) anos de serviço computável para fins de
inatividade, contribuírem, respectivamente, para a
pensão correspondente a um ou dois postos ou
graduações acima do ou da que possuem desde que
satisfaçam o pagamento das contribuições a partir do
mês seguinte àquele em que completaram o referido
tempo de serviço.
§ 1º O disposto neste artigo abrange os
militares da reserva remunerada ou reformados,
designados para o exercício efetivo de serviço nas
Organizações das Fôrças Armadas e que, nesta
situação, permaneçam por mais de 5 (cinco) anos,
desde que tenham mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e
cinco) anos de serviço computável para a
inatividade, contados pela reunião dos dois períodos
de atividade.
§ 2º O militar que satisfizer as condições do
presente artigo poderá contribuir para a pensão
militar correspondente ao primeiro ou ao segundo
pôsto ou graduação que se seguir ao que já possui
na hierarquia das Fôrças Armadas, mesmo que em
seu quadro ou organização não haja os respectivos
postos ou graduações.
CAPÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS E SUA HABILITAÇÃO
Art. 7º A pensão militar defere-se na seguinte
ordem:
I – à viúva;
II – aos filhos de qualquer condição, exclusive
os maiores do sexo masculino, que não sejam
interditos ou inválidos, e as filhas casadas;
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III – aos netos, órfãos de pai e mãe, nas
condições estipuladas para os filhos;
IV – à mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao
pai inválido ou interdito;
V – às irmãs germanas e consangüíneas,
solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos
irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou
maiores interditos ou inválidos;
VI – ao beneficiário instituído, desde que
viva na dependência do militar e não seja do
sexo masculino e maior de 21 (vinte e um)
anos, salvo se fôr interdito ou inválido
permanentemente.
§ 1º A viúva não terá direito à pensão
militar se, por sentença passada em julgado,
houver sido considerada cônjuge culpado ou
se, no desquite amigável ou litigioso, não lhe foi
assegurada qualquer pensão ou amparo pelo
marido.
§ 2º A invalidez do filho, neto, irmão,
pai, bem como do beneficiário instituído
comprovar-se-á em inspeção de saúde realizada
por junta médica militar ou do Serviço Público
Federal, e só dará direito à pensão quando não
disponham de meios para prover a própria
subsistência.
Art. 8º O beneficiário a que se refere o item
VI do artigo anterior poderá ser instituído a
qualquer
tempo,
mediante
declaração
na
conformidade do Capítulo III desta lei ou testamento
feito de acôrdo com a lei civil, mas só gozará de
direito à pensão militar se não houver beneficiário
legítimo.
Art. 9º A habilitação dos beneficiários
obedecerá sempre à ordem de preferência
estabelecida no artigo 7º desta lei.
§ 1º O beneficiário será habilitado com a
pensão integral; no caso de mais de um com a
mesma precedência, a pensão será repartida
igualmente entre êles, ressalvadas as hipóteses dos
parágrafos 2º e 3º seguintes.

§ 2º Quando o contribuinte, além da viúva,
deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito,
metade da pensão respectiva pertencerá à viúva,
sendo a outra metade distribuída igualmente entre os
filhos habilitados na conformidade desta lei.
§ 3º Se houver, também, filhos do contribuinte
com a viúva ou fora do matrimônio, reconhecidos
êstes na forma da Lei nº 883, de 21 de outubro de
1949 metade da pensão será dividida entre todos os
filhos, adicionando-se à metade da viúva as cotaspartes dos seus filhos.
§ 4º Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe
que vivam separados, a pensão será dividida
igualmente entre ambos.
Art. 10. Sempre que, no início ou durante o
processamento da habilitação, fôr constatada a falta
de declaração de beneficiário, ou se ela estiver
incompleta inexata ou oferecer margem a dúvidas, a
repartição competente exigirá dos interessados
certidões ou quaisquer outros documentos
necessários à comprovação dos seus direitos.
§ 1º Se, não obstante a documentação
apresentada, persistirem as dúvidas, a prova será
feita mediante justificação judicial, processada
preferencialmente na Auditoria Militar ou, na falta
desta, no fôro civil.
§ 2º O processo de habilitação à pensão
militar é considerado de natureza urgente.
CAPÍTULO III
DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
Art. 11. Todo contribuinte é obrigado a fazer
sua declaração de beneficiários, que salvo prova em
contrário, prevalecerá para qualificação dos mesmos
à pensão militar.
§ 1º A declaração de que trata êste artigo
deverá ser feita no prazo de 6 (seis) meses, sob
pena de suspensão do pagamento de vencimentos,
vantagens ou proventos.
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§ 2º Dessa declaração devem constar:
a) nome e filiação do declarante;
b) nome da espôsa e data do casamento;
c) nome dos filhos de qualquer situação, sexo
e respectiva data do nascimento, esclarecendo, se
fôr o caso, quais os havidos em matrimônio anterior
ou fora do matrimônio;
d) nome dos irmãos, sexo e data do
nascimento;
e) nome dos netos, filiação, sexo e data do
nascimento;
f) nome, sexo e data do nascimento do
beneficiário instituído se fôr o caso;
g) menção expressa e minuciosa dos
documentos comprobatórios apresentados, citando a
espécie de cada um, os ofícios de registros ou outros
que os expediram ou registraram os atos originais,
bem como os livros, números de ordem e das
fôlhas onde constam e as datas em que foram
lavrados.
Art. 12. A declaração, de preferência
dactilografada, sem emendas nem rasuras e firmada
do próprio punho pelo declarante, deverá ter a
assinatura reconhecida pelo respectivo comandante,
diretor ou chefe, ou por tabelião ou, ainda, pelo
representante diplomático ou consular, caso o
declarante se encontre no estrangeiro.
Parágrafo único. Quando o contribuinte se
achar impossibilitado de assinar a declaração,
deverá fazê-la em tabelião, na presença de duas
testemunhas.
Art. 13. A declaração feita na conformidade do
artigo anterior será entregue ao comandante, diretor
ou chefe, ao qual o declarante estiver subordinado,
instituída com documentação do registro civil que
comprove, não só o grau de parentesco dos
beneficiários enumerados, mas também, se fôr o
caso, a exclusão de beneficiários preferenciais.

Parágrafo único. A documentação de que trata
êste artigo poderá ser apresentada em original,
certidão verbo ad verbum, ou cópia fotostática,
devidamente conferida.
Art. 14. Qualquer fato que importe em
alteração da declaração anterior obriga o contribuinte
a fazer outra, aditiva, que, instruída com documentos
comprobatórios, obedecerá às mesmas formalidades
exigidas para a declaração inicial.
Parágrafo único. A documentação será
restituída ao interessado depois de certificados pelo
comandante, diretor ou chefe, na própria declaração,
as espécies dos documentos apresentados com os
dados relativos aos ofícios do registro civil que os
expediram, bem como os livros, números de ordem e
respectivas fôlhas que contêm os atos originais.
CAPÍTULO IV
DAS PENSÕES
Art. 15. A Pensão Militar corresponde, em
geral, a 20 (vinte) vêzes a contribuição a ser paga
mensalmente aos beneficiários.
§ 1º Quando o falecimento do contribuinte se
tenha verificado em conseqüência de acidente
ocorrido em serviço ou de moléstia nêle adquirida, a
pensão será igual a 25 (vinte e cinco) vêzes a
contribuição. A prova das circunstâncias do
falecimento do contribuinte será feita em inquérito ou
por atestado de origem, conforme o caso.
§ 2º Se a morte do contribuinte decorrer de
ferimento recebido, de acidente ocorrido, ou moléstia
adquirida em operações de guerra, na defesa ou na
manutenção da ordem interna, a pensão será igual a
30 (trinta), vêzes a contribuição.
Art. 16. O direito à pensão fica condicionado
ao recebimento de 24 (vinte e quatro) contribui-
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ções mensais, relativas à pensão que será deixada
aos beneficiários, permitindo-se a êstes fazerem o
respectivo pagamento ou completarem o que faltar.
§ 1º O recolhimento poderá ser feito de uma
só vez ou em parcelas correspondentes ao valor da
contribuição.
§ 2º A exigência dêste artigo não se aplica ao
reajustamento das pensões decorrentes da presente
lei.
Art. 17. Todo e qualquer militar não
contribuinte da pensão militar mas em serviço ativo,
cujo falecimento ocorrer nas circunstâncias previstas
nos parágrafos do artigo 15, deixará a seus
beneficiários a pensão, que, na conformidade dêsses
parágrafos, lhe couber, qualquer que seja o seu
tempo de serviço.
§ 1º A pensão militar a que se refere êste
artigo não poderá ser inferior à de aspirante a oficial
ou guarda-marinha, para os cadetes do Exército e da
Aeronáutica, aspirante de Marinha e alunos dos
Centros ou Núcleos de Preparação de Oficiais da
Reserva; ou a de 3º sargento, para as demais praças
e os alunos das escolas de formação de sargentos.
§ 2º Em qualquer dos casos estabelecidos
neste artigo, a outorga da pensão fica condicionada
à satisfação prévia, pelos beneficiários, da exigência
de que trata o artigo 16.
§ 3º Para os efeitos de cálculo da pensão, a
contribuição obedecerá à regra prevista no artigo 3º
da presente lei.
Art. 18. Os beneficiários dos militares
considerados desaparecidos ou extraviados na forma
dos artigos 26 e 27 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro
de 1951, receberão, desde logo, na ordem
preferencial do art. 7º da presente lei, os
vencimentos e vantagens a que o militar fazia jus,
pagos pelo corpo ou repartição a que pertencia.
§ 1º Findo o prazo de 6 (seis)
meses
referido
no
art.
27
da
Lei

nº 1.316, de 20 de janeiro de 1951, far-se-á a
habilitação dos herdeiros à pensão militar, na forma
prevista na presente lei.
§ 2º Reaparecendo o militar, em qualquer
tempo, ser-lhe-ão pagos os vencimentos e
vantagens a que fêz jus, deduzindo-se dêles as
quantias pagas aos beneficiários a título de pensão.
§ 3º Se o militar fôr considerado prisioneiro de
guerra ou internado em país neutro, seus
beneficiários, na ordem preferencial, receberão,
desde logo, seus vencimentos e vantagens,
enquanto perdurar tal situação.
Art. 19. Aos militares de que trata o art. 17 da
presente lei aplica-se, também, o disposto no artigo
anterior.
Art. 20. O oficial da ativa, da reserva
remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório
da pensão militar, que perde pôsto e patente,
deixará aos seus herdeiros a pensão militar
correspondente, perceptível, entretanto, apenas a
partir de sua morte.
Parágrafo único. Nas mesmas condições,
a praça contribuinte da pensão militar, com
mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não
relacionada como reservista por efeito de
sentença ou em virtude de ato da autoridade
competente, deixará aos seus herdeiros a pensão
militar correspondente, perceptível a partir de sua
morte.
Art. 21. A pensão resultante da promoção
post-mortem será paga aos beneficiários habilitados,
a partir da data do ato da promoção.
Art. 22. O militar que, ao falecer, já preencha
as condições legais que permitem sua transferência
para a reserva remunerada ou reforma, em pôsto ou
graduação superiores, será considerado promovido
naquela data e deixará a pensão correspondente à
nova situação, obedecida a regra do artigo 6º desta
lei.
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CAPÍTULO V
DA PERDA E DA REVERSÃO DA PENSÃO
MILITAR
Art. 23. Perderá o direito à pensão:
I – a viúva que tenha má conduta apurada em
processo judicial, ou venha a ser destituída do pátrio
poder, na conformidade do artigo 395, do Código
Civil Brasileiro;
II – o beneficiário do sexo masculino, que
atinja a maioridade, válido e capaz;
III – o beneficiário que renuncie expressamente;
IV – o beneficiário que tenha sido condenado
por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte
do contribuinte;
V – a viúva ou a filha solteira que contrair
núpcias;
Art. 24. A morte do beneficiário que estiver no
gôzo da pensão, bem como a cessação do seu
direito à mesma, em qualquer dos casos do artigo
anterior, importará na transferência do direito aos
demais beneficiários da mesma ordem, sem que isto
implique em reversão; não os havendo, a pensão
reverterá para os beneficiários da ordem seguinte.
Parágrafo único. Não haverá, de modo algum,
reversão em favor de beneficiário instituído.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 25. Os contribuintes do atual montepio
militar, não abrangidos nos artigos 1º e 2º, terão seus
direitos assegurados e sua situação regulada por esta
lei, inclusive quanto à contribuição e aos beneficiários.
Art. 26. As disposições desta lei aplicam-se,
também, aos beneficiários dos contribuintes falecidos
antes da sua vigência.
Art. 27. Os veteranos da campanha do Uruguai
e Paraguai, bem como suas viúvas e filhas, benefi-

ciados com a pensão especial instituída pelo
Decreto-lei 1.544, de 25 de agôsto de 1939, e pelo
art. 30 da Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948,
e os veteranos, da revolução acreana, beneficiados
com a pensão vitalícia e intransferível instituída
pela Lei nº 380, de 10 de setembro de 1948,
passam a perceber a pensão correspondente à
deixada por um 2º sargento, na forma do art. 15
desta lei.
Art. 28. A pensão militar é impenhorável e não
responde por dívidas senão as de consignação
autorizada.
Art. 29. A pensão militar pode ser requerida a
qualquer tempo, condicionada, porém, a percepção
das prestações mensais à prescrição de 5 (cinco)
anos.
Art. 30. É permitida a acumulação:
a) de duas pensões militares;
b) de uma pensão militar com proventos de
disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria
ou pensão proveniente de um único cargo civil.
Art. 31. A pensão militar será sempre
atualizada pela tabela de vencimentos que estiver
em vigor, inclusive quanto aos beneficiários dos
contribuintes falecidos antes da vigência desta lei.
§ 1º O cálculo para a atualização tomará
sempre por base a pensão tronco, deixada pelo
contribuinte, e não as importâncias percebidas pelos
beneficiários, em pensões subdivididas e majoradas
ou acrescidas por abono.
§ 2º Em relação aos beneficiários dos
contribuintes já falecidos, a nova pensão substituirá
o montepio e o meio sôldo, ou a pensão especial,
não podendo, porém, nenhum beneficiário passar
a perceber pensão inferior à que lhe vem sendo
paga.
Art. 32. O processo e o pagamento
da pensão militar, inclusive os casos de
reversão e melhoria, são da competência
dos
ministérios
a
que
pertencerem
os
contribuintes,
devendo
ser
submetidas
ao
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Tribunal de Contas as respectivas concessões, para
julgamento da sua legalidade.
§ 1º Para o caso das pensionistas que, na
data da publicação desta lei, já estejam percebendo
suas pensões pelo Ministério da Fazenda, o
processo e o pagamento nos casos de reversão e
melhoria continuam sendo da competência do
mesmo Ministério.
§ 2º O julgamento da legalidade da
concessão, pelo Tribunal de Contas, importará no
registro automático da respectiva despesa e no
reconhecimento do direito dos beneficiários ao
recebimento,
por
exercícios
findos,
das
mensalidades relativas a exercícios anteriores, na
forma do artigo 29 desta lei.
Art. 33. A dotação necessária ao pagamento
da pensão militar, tendo em vista o disposto no artigo
32 desta lei, será consignada anualmente no
orçamento
da
República
aos
Ministérios
interessados.
Parágrafo único. As dívidas de exercícios
findos, relativas à pensão militar, serão pagas pelo
Ministério da Fazenda.
Art. 34. A documentação necessária à
habilitação da pensão militar é isenta de sêlo.
Parágrafo único. São isentas de custas, taxas
e emolumentos as certidões, justificações e demais
documentos necessários à habilitação dos
beneficiários de praças, cujo falecimento ocorrer nas
condições do § 2º do artigo 15 desta lei.
Art. 35. Em cada Ministério militar e no da
Justiça e Negócios Interiores os assuntos
relacionados com a pensão militar serão tratados
em um órgão central e órgãos regionais, já
existentes ou que venham a ser criados ou
ampliados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica aos beneficiários que, na data da
publicação desta lei, já estejam percebendo suas
pensões pelo Ministério da Fazenda.

Art. 36. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação e deverá ser regulamentada no prazo
de 90 (noventa) dias.
Art. 37. Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o grupo
de emendas com pareceres favoráveis.
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 464, DE 1959
Nos têrmos dos artigos 212, letra t, e 230, letra
a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para
votação em separado, da seguinte emenda ao
projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959, Emenda
número 22.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1959. – Silvestre Péricles.
O SR. PRESIDENTE: – A Emenda nº 22, será
votada separadamente.
Em votação o grupo de emendas com
pareceres favoráveis das Comissões.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
São as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDA
Nº 1
Ao Projeto de Lei, no Senado nº 42, de 1959,
e na Câmara dos Deputados, nº 4.427-D, de 1958.
Ao artigo 3º:
Acrescente-se um parágrafo com a seguinte
redação e que poderá ser o 1º:
«A contribuição do militar inativo tanto
obrigatória como facultativa, será igual ao da ativa,
com o mesmo pôsto ou graduação.
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EMENDA
Nº 3

EMENDA
Nº 9

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 4.427, de
Ao Projeto de Lei, no Senado, nº 42, de 1959
1958 e nº 42, de 1959, no Senado. Ao art. 7º inciso e na Câmara dos Deputados nº 4.427-D, de 1958.
II.
Art. 33, Parágrafo único: – Substituir pelo
Suprimir in fine, «e as filhas casadas».
seguinte:
Art. 33. Parágrafo único: «As dívidas de
EMENDA
exercícios findos, relativas à pensão militar, serão pagas
Nº 4
pelo Ministério a que estiver vinculado o beneficiário».
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 4.427-D, de
EMENDA
1958 e nº 42, de 1959, no Senado. Ao artigo 7º
Nº 10
inciso VI.
Acrescente-se depois de instituído: «até
Ao Projeto de Lei, no Senado, nº 42-59 (na
metade da herança militar».
Câmara nº 4.427-58).
Declarar nas tabelas que acompanham o
EMENDA
anteprojeto do Executivo, que os vencimentos do
Nº 6
pôsto de Marechal, Almirante ou Marechal-do-Ar são
iguais aos dos Ministros do Supremo Tribunal
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 4.427-D, de Federal de acôrdo com a Lei nº 1.488, de 10 de
1958 e nº 42 de 1959, no Senado.
dezembro de 1951.
Ao artigo 7º – acrescentar:
VI, § 3º – O contribuinte obrigatório
EMENDA
da pensão militar poderá dispor a favor de
Nº 23 (CSN)
um de seus beneficiários até da metade da
herança
militar,
mediante
declaração
na
Ao artigo 20:
conformidade do Capítulo III, art. 11 desta
Substituam-se as palavras – «perceptível,
lei, ou testamento feito de acôrdo com a lei entretanto, apenas, a partir de sua morte» por
civil.
«sendo reputado falecido».
EMENDA
Nº 8

EMENDA
Nº 24 (CSN)

Ao Projeto de Lei, no Senado nº 42, de
Ao artigo 20, Parágrafo único:
1959, e na Câmara dos Deputados nº 4.427-D de
Substitua-se – «perceptível a partir de sua
1958.
morte» – por – «sendo reputado falecido».
Ao artigo 28, dê-se a seguinte redação:
«A pensão militar é impenhorável e só
EMENDA
responde pelas consignações autorizadas e pelas
Nº 25 (CSN)
dívidas contraídas pelos herdeiros, já no gôzo da
pensão».
Ao artigo 1º:
Parágrafo único – A pensão militar é isenta de
Acrescente-se o seguinte:
qualquer taxa ou contribuição, inclusive de Impôsto
«Parágrafo único: Aos servidores da Justiça
de Renda».
Militar das Fôrças Armadas, Marinha, Exército e Aero-
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náutica é facultado contribuir para o montepio militar, votação em separado, da Emenda nº 2 ao Projeto de
nos têrmos da presente lei».
Lei da Câmara nº 42, de 1959.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
EMENDA
1959. – Silvestre Péricles.
Nº 26 (CSN)
REQUERIMENTO
Ao artigo 1º:
Nº 466, DE 1959
Acrescente-se ao artigo o inciso:
«c – Capelães Militares das Fôrças Armadas».
Nos têrmos dos artigos 212, letra n, e 310,
letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque
EMENDA
para votação em separado da Emenda nº 20 ao
Nº 27 (CSN)
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
Ao artigo 7º:
1959. – João Villasbôas.
Acrescente-se um parágrafo, com a seguinte
O SR. PRESIDENTE: – As Emendas ns. 2 e
redação:
20, serão votadas separadamente.
«No caso dos filhos varões provarem estar
Em votação o grupo de emendas com
cursando, com aproveitamento, estabelecimento de pareceres contrários, salvo os destaques concedidos.
ensino superior, oficial ou reconhecido, poderão
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
receber a pensão até a idade de 24 (vinte e quatro) permanecer sentados.
anos inclusive, desde que não exerçam outras
Estão rejeitadas.
funções lucrativas.
São as seguintes as emendas rejeitadas:
EMENDA
Nº 28

EMENDA
Nº 5

Ao artigo 31:
Ao Projeto de Lei nº 42-59 (na Câmara nº
Substitua-se no final do § 2º, as expressões:
4.427-58).
– «à que lhe vem sendo paga» pelas
Ao artigo 20, in fine:
seguintes:
Suprima-se
a
expressão:
perceptível,
– «ao que lhe vem sendo pago».
entretanto, apenas a partir de sua morte.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o grupo
de emendas com pareceres contrários.
EMENDA
Sôbre a mesa requerimentos que vão ser
Nº 12
lidos.
São lidos e aprovados os seguintes:
Inclua-se:
Nas «Disposições Transitórias e Finais», o
REQUERIMENTO
seguinte:
Nº 465, DE 1959
Art. .. A pensão de meio-sôldo será
calculada pela Tabela de vencimentos da Lei nº
Nos têrmos dos artigos 212, letra n, e 310, 488, de 15 de novembro de 1948, para
letra a, do Regimento Interno, requeiro destaque para todos os postos e graduações, com exceção
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para Marechal (Almirante ou Marechal-do-Ar, a qual
é estipulada no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros), por não figurar êste pôsto na dita Tabela.
EMENDA
Nº 13

EMENDA
Nº 16
Ao artigo 7º – Suprimam-se na alínea II as
palavras: – «e as filhas casadas».

EMENDA
Ao Projeto de Lei no Senado nº 42-59 (na
Nº 17
Câmara nº 4.427-58).
Ao artigo 6º, acrescente-se o seguinte
Ao artigo 23 – Suprima-se a alínea v que diz: –
parágrafo:
«a viúva ou filha solteira que contrair núpcias».
§ 3º Para os efeitos dêste artigo, é facultado
ao oficial que contar mais de 35 (trinta e cinco) anos
EMENDA
de efetivo serviço, após o ingresso na inatividade, a
Nº 19
contribuir para a pensão militar de dois postos acima
dos proventos relativos ao pôsto a que vier perceber
Ao Projeto de Lei da Câmara número 42-59.
ou já estiver percebendo na situação amparada pelo
Substitua-se o § 2º do artigo 15 as palavras: –
inciso II do artigo 54 da Lei nº 2.370, de 9 de «30 (trinta)» pelas seguintes: – «60 (sessenta)».
dezembro de 1954.
EMENDA
EMENDA
Nº 21
Nº 14
Acrescente-se onde convier:
Redija-se da maneira seguinte, o artigo 30 do
Art. O militar que tiver sido transferido para a
projeto:
reserva remunerada com mais de 25 (vinte e cinco) anos
«Artigo 30. É permitida a percepção conjunta de serviço, e que, nessa situação, venha prestando, ou
de pensões militares com vencimentos, remuneração tenha prestado, de qualquer modo, serviços em Corpo
ou salário, proventos de disponibilidade, reforma ou de Tropa, estabelecimento de ensino ou qualquer
aposentadoria e pensões civis, desde que não unidade das Fôrças Armadas, por mais de cinco anos,
ultrapasse o valor dos vencimentos correspondente ainda que em períodos diversos e em unidades
ao mais elevado pôsto da hierarquia das Fôrças diferentes, sem perceber nenhuma gratificação, terá
Armadas.
direito a partir da data da aprovação da presente lei a
perceber os proventos correspondentes ao pôsto ou
EMENDA
graduação imediatamente superior ao que possui, com
Nº 15
direito ao montepio e às vantagens que lhe competirem,
de acôrdo com o Código de Vencimentos e Vantagens
Acrescente-se onde couber, no artigo 26:
dos Militares e contará êsse tempo de serviço para todos
«...ficando assegurado o direito à percepção os fins, inclusive, para contribuição da pensão militar,
das pensões já concedidas às viúvas e filhas correspondente a um ou dois postos acima, de acôrdo
casadas».
com o que estabelece esta lei.
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§ 1º Para o beneficiário entrar no gôzo dos
favores a que se refere a presente lei, terá de dirigir
requerimento ao Ministro de Estado a que estiver
subordinado, juntando os seguintes documentos:
a) documento com firma reconhecida assinado
pela autoridade que o convidou para trabalhar na
unidade ou estabelecimento que comandava, em
cujo documento deve constar que os seus serviços
foram prestados por mais de cinco anos, quais as
unidades ou estabelecimentos em que os mesmos
foram prestados, e bem assim a relação dos serviços
que foram executados durante êsse tempo sem
receber nenhuma gratificação;
b) documento com o respectivo conceito a ser
dado pela referida autoridade com firma reconhecida,
que comprove a sua honorabilidade, integridade
moral,
honestidade
profissional,
capacidade
funcional e educação militar e civil, durante o tempo
em que prestou serviços gratuitos e a êle estêve
subordinado;
c) certidão passada pela unidade ou
estabelecimento militar, onde prestou os seus
serviços gratuítos, com transcrição do ou dos elogios
a seu respeito publicado nos boletins da unidade ou
estabelecimento militar;
d) certidão fornecida pela Diretoria da
Reserva, com referência ao pôsto ou graduação que
tem e o tempo de serviço que possui.
§ 2º O Ministro de Estado despachará o
requerimento no prazo de 30 (trinta) dias.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação
das emendas destacadas.
Emenda nº 2, aditiva.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma Questão de
Ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra pela
ordem o nobre Senador Caiado de Castro.

O SR. CAIADO DE CASTRO (para uma
Questão de Ordem) (*): – Sr. Presidente, desejo,
apenas, um esclarecimento. Há três subemendas
com pareceres favoráveis. Foram elas incluídas no
grupo de emendas com pareceres favoráveis, já
aprovado pelo Plenário?
O SR. PRESIDENTE: – As subemendas são
consideradas por ocasião da apreciação das
emendas a que foram oferecidas.
Com referência à Emenda nº 2, em votação, a
subemenda é substitutiva; tem, assim preferência na
Votação.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradeço o
esclarecimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
subemenda à Emenda número 2.
Os Srs. Senadores que aprovam a subemenda
à Emenda nº 2, com parecer favorável das
Comissões, queiram ficar sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Prejudicada a Emenda nº 2.
É a seguinte a subemenda aprovada:
SUBEMENDA À EMENDA
Nº 2
Inclua-se no artigo 6 o seguinte parágrafo:
Os militares reformados em decorrência de
moléstia ou ferimento de guerra e os reformados por
invalidez com impossibilidade total permanente para
qualquer trabalho, poderão contribuir para a pensão
correspondente a um ou dois postos ou graduações
acima dos que possuíam na atividade, se contarem
respectivamente menos ou mais de 20 anos de
serviço.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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É a seguinte a emenda prejudicada:

Inclua-se no artigo 6, o seguinte parágrafo com
a designação de parágrafo 1º, passando a parágrafos
2º e 3º os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo.
§ 1º Para os Oficiais com mais de 35 (trinta e
cinco) anos de efetivo serviço, que ficaram ou vierem a
ficar na inatividade com os proventos correspondentes
ao pôsto imediato, de acôrdo com o inciso II do artigo 54
da Lei nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954, o direito de
contribuição facultado neste artigo será para a pensão
correspondente a dois postos acima do de que
percebem ou vierem a perceber proventos.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES (pela ordem)
(*): – Sr. Presidente, parece-me que a Emenda, nº 2,
foi aprovada. Como estou em dúvida, peço a V. Exa.
me esclareça. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao nobre
Senador Silvestre Péricles, que, de acôrdo com o
parecer da Comissão de Segurança Nacional, a
Mesa considerou substitutiva a subemenda à
Emenda número 2.
Se V. Exa. recorre da decisão que declarou
prejudicada, pela aprovação da subemenda à
Emenda nº 2 – e o permite o Regimento Interno –
consultarei o Plenário.
O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Sr.
Presidente, desejaria fôsse ouvido o Plenário.
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores
que não consideram prejudicada a Emenda nº 2,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada a Emenda nº 2.

Emenda nº 22, com parecer favorável das
Comissões, destacada a requerimento do nobre
Senador Silvestre Péricles.
Em votação a Emenda.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente,
pedindo vênia às Comissões que aprovaram
a Emenda nº 22, a Maioria declara que, de acôrdo
com entendimentos mantidos com os Senhores
Senadores e com a corrente dominante no Senado
Federal, dará seu beneplácito à Emenda com o
intúito de atender às reivindicações formuladas, sem
prejuízo no entanto do exame da matéria pela
corrente governamental na Câmara dos Deputados.
(Muito bem).
O SR. SÉRGIO MARINHO (para encaminhar
a votação) (*): – Sr. Presidente, a Emenda nº 22, da
autoria, creio, do nobre Senador Caiado de Castro,
quebra de certo modo, a sistemática no que diz
respeito à pensão dos militares.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdão, não
sou autor da Emenda número 22.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Julguei fôsse da
autoria do nobre colega.
Sr. Presidente, dizia eu: a emenda contraria
a sistemática da concessão da pensão dos
militares. Alega-se que o militar reformado
poderá contribuir para o montepio de dois
postos acima do seu. Se à sua reforma
promovido duas vêzes, se acresce as vantagens
que se lhes quer atribuir o seu montepio
corresponderá a quatro postos acima. Nem
sempre, porém, o fato ocorre. Os civis que
ingressam, por exemplo, no Magistério do Exército e
são reformados em decorrência da sua ele-

__________________

__________________

EMENDA
Nº 2

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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tivação como professôres, o são no pôsto de Major;
e se fôr permitido apenas deixarem o montepio do
pôsto imediato àquele em que se reformarem, os
militares que ingressarem no magistério do Exército
só poderão instituí-lo até a patente de Coronel.
Como vê o Senado, trata-se de situação
inequìvocamente desigual. Alega-se ainda que a
permanência do dispositivo hoje vigorante, no que
diz respeito a montepio, onera muito os cofres
públicos.
Esta última afirmativa também é insubsistente.
A pensão obedece a cálculo atuarial. Não constitui
fundo à parte, porque a legislação assim o
determina. Se assim ocorresse os recursos
arrecadados dos contribuintes do Montepio seriam
suficientes para custear o pagamento das pensões.
É preciso considerar ainda a situação de
flagrante desigualdade que decorrerá da aprovação
da emenda. Os militares atualmente reformados,
digamos, no pôsto de General de Divisão, podem
instituir o montepio de dois postos acima, isto é, o de
Marechal. Aprovada a emenda, os que se
reformarem como General de Divisão só poderão
deixar o montepio correspondente ao pôsto de
General de Exército – situação evidentemente
desigual.
Em face das razões expostas, concito a Casa
a votar no sentido da rejeição da Emenda nº 22.
(Muito bem).
O
SR.
GILBERTO
MARINHO
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,
venho insistir no apêlo há dias por mim
formulado perante êste augusto Plenário e
agora prestigiado pelas intervenções dos eminentes
Líder em exercício da Maioria, Senador Jefferson
de Aguiar, e do brilhante colega Senador
Sérgio Marinho. Devo esclarecer, entretanto,
à Casa, que o autor da emenda não é,

o Senador Caiado de Castro e sim o Senador
Menezes Pimentel.
Pelo entendimento que mantive com numerosos
companheiros, estou na firme convicção de que o
Senado, mais uma vez, fará justiça rejeitando de plano,
a emenda em votação. (Muito bem).
O SR. CAIADO DE CASTRO (para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, agradeço ao nobre Senador
Gilberto Marinho, a gentileza de haver colocado a
questão nos seus devidos têrmos.
Não apresentei de fato, a emenda número 22.
Quando o projeto chegou ao Senado,
considerando que teria surgido ao tempo do Govêrno
do Presidente Vargas, de cuja Casa Militar era eu
Chefe, a mim foi atribuída a idéia e pensou-se que a
proposição recém-aprovada não diferia da elaborada
em 1953. Assim, os nobres colegas com relações
nos meios militares, encarregaram-se de coordenar
as emendas a serem submetidas à Casa, a fim de
corrigir-lhes as falhas.
Acontece, que, depois de entrar em entendimento
com o nobre Senador Menezes Pimentel adoeci.
Apresentou então, S. Exa. as emendas, tôdas redigidas
de acôrdo com os pedidos do Clube Militar e do Grêmio
de Pôrto Alegre, ditadas pela experiência adquirida no
trato constante da matéria e pelo conhecimento que
tenho do assunto. Conforme acentuei, em discursos, o
projeto anterior foi elaborado por Comissão sob minha
presidência e a maior parte das sugestões, escritas de
meu próprio punho, foram por ela aceitas.
A Emenda nº 22, que afirmam de minha autoria
e que o nobre Senador Sérgio Marinho, por equìvoco,
assim também considerou, é realmente restritiva.
Visava a estabelecer o direito de determinados Oficiais.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Quanto ao fato de o militar ter duas promoções
ao passar para a Reserva e ainda ter o direito de
constituir montepio dois postos acima, o êrro corre
por conta de quem votou a lei nesse sentido. Aliás o
Tribunal de Justiça já deu ganho de causa aos
interessados. A dúvida persistia apenas em relação
aos que não tinham patente do pôsto, mas sòmente
os proventos.
A Emenda nº 22, do nobre Senador Menezes
Pimentel, na qual tive a honra de colaborar, pretende
esclarecer êsse ponto.
Como
acentuei,
não
existe
emenda
pròpriamente de minha autoria. As apresentadas, de
início foram elaboradas em conjunto. Ofereci, apenas
subemendas, como a subemenda à Emenda nº 2,
para a qual peço a atenção do Senado. Além de não
acarretar despesa, tem caráter humanitário, pois
favorecerá aos tuberculosos, morféticos, paralíticos,
cegos etc., enfim aos infelizes que adquiriram essas
moléstias na flor da idade e, além do próprio
sofrimento, ainda precisam de auxílio.
Quanto à emenda do nobre Senador João
Villasbôas, substitutiva do art. 26 do projeto, é justa,
objetiva e louvável. Receiou S. Exa. acarretasse
grandes males um dos artigos introduzidos na Lei de
1953, com determinado objetivo. De fato, se
aprovado o Projeto de Lei oriundo da Câmara dos
Deputados, praticaríamos a monstruosidade de votar
proposição com efeito retroativo, quando a
retroatividade prevista naquela época visava apenas
a beneficiar. Como a vigência da lei terminara, surgiu
o problema das viúvas e filhos dos ex-Presidentes da
República. O Congresso tem votado subvenções
para determinadas pessoas. Ontem, na comissão de
Finanças, fiz ver a meus pares que as viúvas dos
Presidentes da República estariam recebendo
pensão muito inferior àquelas que constantemente
concedemos a herdeiros de funcionários. Há, por

exemplo, projeto com parecer favorável deferindo à
viúva de um grande brasileiro, que foi merecedor por
todos os títulos, de nosso acatamento, a pensão de
trinta mil cruzeiros. Alertei apenas a Comissão sôbre
êsse aspecto, porque não posso compreender que
demos à viúva de um servidor do Govêrno a pensão
de trinta mil cruzeiros e à de um Presidente da
República dez mil cruzeiros. Um homem notável
como Nereu Ramos, de honestidade a tôda prova,
que desde minha infância vi apresentado como
padrão de virtude, merecedor da homenagem, do
respeito e da admiração de todos, deixou à sua viúva
a pensão de dez mil cruzeiros!
Procurando corrigir o êrro foi que, depois de ouvir
a Comissão de Finanças, apresentei a subemenda.
Sr. Presidente, êsse o esclarecimento que me
incumbia dar, para deixar bem claro que a emenda
restritiva não é minha; não tive qualquer interferência
no caso. Apenas, quando a matéria chegou à
Comissão de Finanças, como Relator do parecer já
aprovado na Comissão de Segurança Nacional,
senti-me na obrigação de defender o parecer
unânime dêsse órgão técnico. Agora, no Plenário,
votarei favoràvelmente à Emenda nº 22. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda nº 22.
Os Senhores Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados: (Pausa).
Está rejeitada.
É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA
Nº 22 (CSN)
Ao art. 6º:
Acrescentem-se, depois da palavra –
«possuem» – as palavras – «antes de passarem à
inatividade».
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação a Emenda
nº 18, supressiva do art. 26, que diz:
«As disposições desta lei aplicam-se, também,
aos beneficiários dos contribuintes falecidos antes da
sua vigência».
À essa Emenda nº 18, com parecer da
Comissão de Constituição e Justiça pela
constitucionalidade e, favorável, das Comissões de
Segurança Nacional e de Finanças, foi oferecida
subemenda pela Comissão de Segurança Nacional.
A subemenda, entretando, não tem qualquer
relação com a Emenda nº 18, que é simplesmente
supressiva do art. 26.
Diz a Subemenda à Emenda número 18.
«Substitua-se o art. 26 pelo seguinte:
As viúvas e filhos dos ex-Presidentes da
República, pela sua condição de Chefe Supremo das
Fôrças Armadas, terão as pensões do montepio
militar correspondente ao pôsto de Marechal, de
acôrdo com a presente lei».
Em votação a Emenda nº 18.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente,
pela Emenda nº 18, de minha autoria, propus,
como já demonstrei ao nobre Senador Caiado
de Castro, a supressão do art. 26, uma vez que
nêle
se
concretizara
um
dispositivo
de
efeito retroativo, contrário, portanto, ao preceito
constitucional.
Por assim entenderem, as Comissões
ofereceram parecer favorável à essa emenda. O que
V. Exa. acaba de ler, como submenda à Emenda nº 26,
parece-me que deve ser considerado uma emenda;
não tem condições de subemenda, pois que a Emenda
nº 18 manda suprimir o artigo 26. Trata-se, por-

tanto, de emenda supressiva e a uma supressão não
é licito adicionar dispositivo algum.
Sr. Presidente, a meu ver, é possível votarmos
essa proposição como subemenda à Emenda nº 18,
porque esta manda suprimir o art. 26. A substituição do
art. 26 seria uma adição ao projeto, e não supressão.
Penso que a votação deve ser destacada, feita
separadamente. Votar-se-ia a Emenda nº 26 e, em
seguida, a Emenda nº 18. Supresso o artigo votar-se-ia
outra proposição, que parece – repito – é emenda e
não subemenda. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa entende que
a subemenda, da Comissão de Segurança Nacional,
tem caráter de emenda substitutiva. Aprovada que
fôr a Emenda nº 18, não mais poderá ser votada a
subemenda pela inexistência do art. 26, e na
hipótese de a Mesa pôr em votação, em primeiro
lugar, a subemenda que tem o caráter de emenda
substitutiva, prejudicada ficaria a Emenda nº 18,
supressiva do art. 26.
A Comissão de Segurança Nacional, já não
poderá oferecer emenda substitutiva, e como
subemenda a Mesa não vê por que considerá-la.
Assim, se não houver manifestação em
contrário do Plenário, declararei prejudicada a
subemenda, se aprovada a Emenda nº 18.
O SR. CAIADO DE CASTRO (para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente ventilado
o caso na Comissão de Finanças, por unanimidade
concordou com essa solução. A questão consistia
apenas na maneira de se proceder.
Convocados, os técnicos do Senado chegaram
à conclusão de que o meio seria a apresentação
da subemenda que, na realidade, substituiria o art.
26. Se prejudicada, prejudicado estará o compro-

__________________

__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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misso que assumi perante os Membros da Comissão
de
Finanças,
quanto
à
outra
disposição
dêste projeto. Se V. Exa., Sr. Presidente, no
entanto, submeter à votação, em primeiro lugar,
a Subemenda e o Senado entender de a aprovar,
a
emenda
ficaria
prejudicada.
O
projeto
continuaria com o mesmo número de artigos; apenas
o de nº 26, passaria a ter a redação por
mim apresentada.
Prestaríamos, assim, uma homenagem
aos
ex-Presidentes
da
República.
Sendo
o Presidente da República Comandante Chefe
das Fôrças Armadas, tem direito as vantagens
dêsse pôsto mais elevado sua viúva e seus
filhos. Não é possível que as viúvas e filhos
de militares tenham vantagens superiores às
do Comandante-Chefe. (Muito bem!)

Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA
Nº 18

Ao art. 26 – Suprima-se.
13 – Somos ainda pela aprovação das
Emendas de ns. 1 a 15, oferecidas pelo Senador
Menezes Pimentel.
Sala da Comissão de Justiça, 26 de agôsto de
1959. – João Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Emenda nº 11. Em
votação a subemenda da Comissão de Segurança
Nacional, supressiva de parte da Emenda nº 11. Os
Senhores Senadores que a aprovam, queiram
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão
conservar-se sentados. (Pausa).
de
Finanças
considerou
a
subemenda
Está aprovada.
como oferecida à Emenda nº 18. Se o
É a seguinte a subemenda aprovada:
nobre Senador Caiado de Castro, Relator naquela
Comissão, retificar o parecer, apresentando
1ª SUBEMENDA À EMENDA Nº 11
a subemenda como subemenda à Emenda
nº 11, estará atendida a pretensão de Sua
Retirem-se da emenda, as palavras: «nas
Excelência.
condições ali estabelecidas, mas as contribuições e
O SR. CAIADO DE CASTRO (pela ordem) as pensões serão calculadas segundo as
(*): – Sr. Presidente, de acôrdo com a ponderação disposições da presente lei».
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
de V. Exa., retifico meu parecer. Considero a
subemenda em causa oferecida à Emenda nº 11. Emenda nº 11.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
Estará, assim, atingido o objetivo que desejamos.
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
(Muito bem !).
Está aprovada.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da retificação
É a seguinte a emenda aprovada:
do Relator da Comissão de Finanças, o nobre
Senador Caiado de Castro, a subemenda ao art. 26
EMENDA
passa a constituir a segunda subemenda ao artigo 11.
Nº 11
Em votação a Emenda nº 18, supressiva do
Acrescente-se nas Disposições Transitórias e
artigo 26
Finais o seguinte:
Artigo – Continuam em vigor até produzirem
__________________
os seus efeitos em todos os interessados que a elas
(*) – Não foi revisto pelo orador.
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tenham direito, as Disposições do Decreto-lei nº
8.794, de 23 de janeiro de 1946, que regula as
vantagens dos herdeiros dos militares que
participaram da Fôça Expedicionária Brasileira, no
Teatro de Operações da Itália, nos anos de 1944, e
1945, nas condições ali estabelecidas, mas as
contribuições e as pensões serão calculadas
segundo as disposições da presente lei.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação
da segunda subemenda, retificada pelo nobre
Senador Caiado de Castro.
Sôbre a mesa requerimento de destaque que
vai ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 467, DE 1959

Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em face da decisão do Plenário, ficam
rejeitadas as palavras – «e filhos».
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
subemenda, assim alterada.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a Subemenda aprovada:
2ª SUBEMENDA À EMENDA 11
Substitua-se o art. 26 pelo seguinte:
«As viúvas e filhos dos ex-Presidentes da
República, pela sua condição de Chefes Supremos
das Fôrças Armadas, terão as pensões de montepio
militar correspondente ao pôsto de Marechal, de
acôrdo com a presente lei».
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação
da Emenda nº 20, com parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, e
contrário das Comissões de Segurança Nacional e
de Finanças.
Em votação, a Emenda nº 20.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente,
examinando o projeto na parte referente à
atualização das pensões concedidas aos herdeiros
dos militares, verifiquei que, na forma prescrita, os
herdeiros dos que morreram no teatro da última
guerra, em conseqüência de enfermidades nela
adquiridas ou de ferimentos ali recebidos, ficariam
em igualdade de condições com os dos demais
militares falecidos normalmente.

Nos têrmos dos arts. 212, letra t, e 310, letra b,
do Regimento Interno, requeiro destaque, para
rejeição da seguinte parte da emenda «e filhos».
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1959. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento não
depende de discussão nem de apoiamento.
Peço a atenção dos Senhores Senadores para
os têrmos em que foi formulado.
Não objetiva a votação em separado, mas
rejeição das palavras «e filhos».
A subemenda reza:
«As viúvas e filhos dos ex-Presidentes da
República, pela sua condição de Chefe Supremo das
Fôrças Armadas, terão as pensões, do Montepio
Militar correspondentes ao pôsto de Marechal, de
acôrdo com a vigente lei».
__________________
Em votação o requerimento.
(*) – Não foi revisto pelo orador.
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No desejo de manter a situação anterior,
apresentei a Emenda nº 20, dando a êsses herdeiros
o acréscimo de 30% sôbre a pensão normal. Por
exemplo, recebessem Cr$ 13.000,00, passariam a
perceber Cr$ 16.900,00.
Procurei, assim, Sr. Presidente, manter o que se
contém na Lei Especial Reguladora de Pensões na parte
referente aos herdeiros dos militares falecidos naquelas
circunstâncias. Minha emenda recebeu parecer, pela
constitucionalidade, da honrada Comissão de
Constituição e Justiça, parecer contrário da Comissão de
Segurança Nacional e, seguindo a orientação desta,
também a Comissão de Finanças assim se pronunciou.
Quando se discutiu o projeto, nesta Casa tive
oportunidade de esclarecer o Plenário sôbre o
objetivo visado.
Sr. Presidente, ofereci duas emendas à
proposição; uma, tomou o número 19; outra o nº 20.
Conformei-me, plenamente, com os pareceres emitidos
em relação à Emenda nº 19; todavia, os referentes à de
nº 20, conforme expus ao Senado, levar-nos-iam a
praticar grave injustiça, qual a de excluir, do
reajustamento de pensões, vantagem especialmente
concedida em decreto-lei aos herdeiros dos que
pereceram no campo da luta ou em conseqüência dela.
Recebi, na ocasião, do nobre Senador Caiado
de Castro, conhecedor perfeito do assunto e que o
estudou, nas Comissões, como é de seu hábito, com
todo o cuidado e atenção, aparte favorável ao meu
ponto de vista, reconhecendo a justiça daquela
emenda dizendo, porém, que formulava proposição
no mesmo sentido, convencido de que a minha não
se referia, exclusivamente, aos combatentes da FEB.
Exibiu-me S. Exa. a sua emenda, em que
se reportava à lei especial, pela qual os
herdeiros dos militares mortos na guerra tinham
vantagens também especiais.

Pela leitura do texto da emenda de minha
autoria, contudo Sua Excelência verificou que o
pensamento nela consignado era idêntico ao seu.
Está assim redigida a Emenda nº 20:
«As pensões especiais a que se referem o
Decreto nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, terão o
acréscimo de 30% sôbre sua atualização, nos têrmos
dêste artigo».
Recebi, então, o apoio do ilustre Senador
Caiado de Castro, cujo nome declino sempre com a
maior simpatia e respeito. Peço, pois, a atenção do
Plenário para a justiça que se concretiza nessa
emenda, a fim de que não lhe neguem aprovação e
se consagre, em lei, o direito dos herdeiros dos
valorosos brasileiros que perderam a vida no teatro
da guerra ou em conseqüência dela. (Muito bem).
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente,
quando da tramitação do Projeto nº 42, de 1959
na Comissão de Constituição e Justiça, Relator
da
matéria
nesse
órgão
permanente
do
Congresso Nacional, tive ensejo de proferir
parecer pela constitucionalidade e juridicidade
das
emendas
oferecidas,
não
obstante
ter ressalvado, inicialmente, que melhor seria, para
a tramitação rápida, da proposição, de tão
relevante interêsse para os beneficiários dos
militares, que emenda alguma fôsse apresentada,
permitindo, em conseqüência, a sanção do
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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projeto e conversão em lei, no mais breve prazo.
Pronunciamentos de órgãos governamentais,
inclusive do Estado Maior das Fôrças Armadas e a
participação ativa de eminentes representantes dos
Estados na elaboração legislativa, fizeram com que
várias emendas fôssem apresentadas e apreciadas
favoràvelmente pelas Comissões permanentes do
Senado Federal.
Houve, por conseqüência, um retardamento na
elaboração da matéria, mas, sem dúvida alguma, o
aperfeiçoamento da lei que regulará as pensões
militares se efetiva nesta Casa do Parlamento,
cuidados os interêsses relevantes dos seus
beneficiários.
Tive ensejo de requerer – como vice-Líder
da Maioria e vice-Líder do Partido Social
Democrático, – o regime de urgência para o
Projeto nº 42, de 1959. Nas Comissões
permanentes, a atuação dos representantes da
Maioria teve também o escopo de resguardar,
inclusive com o esfôrço dos eminentes membros da
Oposição, os interêsses das famílias dos militares
falecidos.
Hoje, concluímos a elaboração da proposição;
apreciados projeto e emendas, nada justifica se
oponha a Maioria à aprovação da Emenda nº 20, que
atende aos beneficiários dos valorosos e gloriosos
membros da Fôrça Expedicionária Brasileira, que
regaram o solo da Itália, na defesa das tradições
brasileiras.
Hoje, admitimos a atualização das pensões
militares, e não poderemos deixar de atender
àqueles que fazem jus, integralmente, aos benefícios
atribuídos pela legislação pertinente aos pensionistas
militares, porque a lei vigente já atribui aos
beneficiários dos pracinhas a integral percepção da
pensão militar.
Por
conseguinte,
atualizando
essas
pensões e elevando os quantitativos que
devem ser atribuídos às viúvas e demais
beneficiários dos militares desaparecidos, não

podemos esquecer os que marcaram, em Pistóla,
com o sacrifício da própria vida, a glória imperecível
do Brasil.
Assim,
a
Maioria
parlamentar,
hoje
representada pela humilde palavra dêste Senador do
Espírito Santo...
O SR. RUY CARNEIRO: – Não apoiado.
Vossa Excelência é um grande Líder.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Obrigado
a Vossa Excelência.
...aprova a Emenda nº 80, e assim agindo,
homenageia àqueles que na eternidade, ainda olham
nossa atuação; esperando que esta Pátria seja
sempre a guardiã das liberdades individuais e
coletivas do Ocidente.
Sr. Presidente, apoiando e aprovando a
Emenda nº 20, proporcionamos aos herdeiros dos
mortos da FEB os benefícios a que fazem jus pelo
esfôrço e valor demonstrados pelos nossos
pracinhas, nos campos de batalha da Itália. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. CAIADO DE CASTRO (para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, o
Senado ouviu a palavra brilhante do nobre Líder da
Maioria, Senador Jefferson de Aguiar. Nada mais
teria, portanto, que dizer, como simples Senador.
É grande, porém, minha emoção, como
soldado da FEB em ver que o Senado da República,
pelos seus altos representantes, procura atender aos
herdeiros dêsses militares que em todos os tempos
lutaram pela grandeza do Brasil.
Procurando melhorar a situação de quarenta e
seis mil famílias de militares do Grêmio de Pôrto
Alegre, foi que apresentei emendas modificando sua
pensão.
Apelaram, elas, menos para o humilde
Senador do que para o velho soldado eventualmente
nesta Casa, a fim de que convencesse
_________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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seus colegas da necessidade de serem corrigidas as
falhas do projeto.
Tenho grande satisfação e orgulho em dizer
que encontrei, da parte de todos os Senhores
Senadores, a melhor das vontades e o melhor
entendimento para que tal se realizasse.
Sr. Presidente, a emenda de autoria do ilustre
Senador João Villasbôas, a princípio, sofreu restrições;
por dar lugar à interpretação de que ambas se ligavam.
Depois, S. Exa. explicou que o objetivo não era êsse.
Ambas eram isoladas e oportunas.
A que eu apresentei era mais completa; por
que estendia os benefícios também aos herdeiros
dos militares da FEB, isto por que, não podia eu
esquecer meus companheiros mutilados, sem
pernas, braços e cegos, rolando por aí.
Se concedermos às viúvas e aos seus filhos
um pouco mais, para minorar suas dificuldades, justo
será que também se dê a êsses homens sem
pernas, sem braços, cegos, surdos, paralíticos, que
andam por esta cidade.
Apresentada minha emenda, ao ouvir a
palavra do nobre Senador João Villasbôas e
consultando os técnicos da Casa, cheguei à
conclusão de que não poderia ser ela aprovada por
escapar ao projeto. Reconheço que êsses homens
têm direito aos mesmos benefícios, pois suas
famílias sofrem as conseqüências dos defeitos que
adquiriram em guerra e da saúde precária.
Uma vez que não nos é possível incluí-los
nesse projeto, estou certo de que em outra
oportunidade procuraremos fazê-lo.
Manifesto-me não como Senador pelo PTB –
pois o Líder da Maioria já deu sua opinião – mas
como elemento da FEB, que sofreu lutou, sentiu e
viu as agruras da guerra.
Tenho
em
mãos
carta
de
um
ex-combatente
narrando
que
se

submeteu a concurso, obteve o primeiro lugar e não
conseguiu ser nomeado, Leva-la-ei ao Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da República e estou
certo de que Sua Excelência tomará as devidas
providências.
Sr. Presidente, em nome das quarenta e
seis mil famílias do Grêmio do Rio Grande do Sul
que
apelaram
para
mim,
deixo
meus
agradecimentos aos nobres Líderes das diversas
Bancadas e espero que interfiram junto aos
companheiros da Câmara dos Deputados, a fim
de que o projeto seja votado imediatamente. De
fato, é precária a situação dessas viúvas
principalmente das idosas. A legislação sôbre
montepio militar é complexa, defeituosa. Em
1952,
quando
presidi
a
Comissão
de
Consolidação das Leis Militares, verifiquei que
havia lei com mais de cem anos de existência
com apenas um artigo em vigor.
A viúva de um Marechal, por exemplo,
falecido há vinte anos vive praticamente, na
miséria pois àquele tempo – embora os
vencimentos fôssem de acôrdo, hoje são
insignificantes. Não devemos esquecer que há
vinte anos o Presidente da República recebia
apenas dez mil cruzeiros o que corresponde hoje
quase ao salário mínimo.
Sr. Presidente, renovo meu apêlo à Câmara
dos Deputados para que aprove o projeto ainda no
corrente ano.
A todos meu muito obrigado, em nome das
quarenta e seis mil famílias que apelaram para meus
serviços. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda nº 20.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. – (Pausa).
Está aprovada.
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É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA
Nº 20
Acrescente-se ao art. 31 o seguinte:
« § 3º As pensões especiais a que se
refere o Decreto-lei número 8.794, de 23
de janeiro de 1946, terão um acréscimo
de 30 % (trinta por cento) sôbre a sua
atualização, nos têrmos dêste artigo.»
O SR. PRESIDENTE: – Está terminada a
votação das emendas.
O projeto vai à Comissão de Redação, para
redigir o vencido.
O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr.
Presidente, peço a palavra para a declaração de
votos.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho.
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador será
posteriormente publicado.
Segunda
discussão
do
Projeto
de
Lei do Senado nº 25, de 1958, que
regulariza a situação dos engenheiros mecânicoseletricistas
diplomados
pela
Escola
de
Engenharia Mecânica da Bahia (do Sr. Senador
Jorge Maynard e outros Senhores Senadores)
aprovado em primeira discussão em 19 do
vida em curso, tendo Pareceres Favoráveis,
sob números 677 e 678, de 1959, das Comissões:
de Constituição e Justiça e de Educação e
Cultura.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 25, DE 1958
Regulariza a situação dos engenheiros
mecânicos-eletricistas diplomados pela Escola de
Engenharia Eletro-Mecânica da Bahia.
Art. 1º – Ficam, também, amparados, na
conformidade dos Decretos-leis ns. 8.071, de 10 de
outubro de 1945, e 8.971, de 12 de fevereiro de
1946, os portadores de diplomas do extinto curso
superior de engenheiros mecânicos-eletricistas da
Escola de Engenharia Metro-Mecânica da Bahia.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
Ordem do Dia.
Há requerimento de dispensa de interstício,
que vai ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 468, DE 1959
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 101, de 1959, que concede pensão
especial à viúva e aos filhos de Bernardo Saião
Carvalho Araújo, ex-Vice-Governador do Estado de
Goiás, a fim de que figure na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1959. – Taciano de Mello.
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O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão
do Plenário, o Projeto a que se refere o requerimento
entrará na Ordem do Dia da próxima sessão.
Sôbre a mêsa outro requerimento, que será
lido pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lido e sem debate aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 469, DE 1959
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e
prévia distribuição de avulsos para o Projeto
de Lei da Câmara nº 73, de 1959, que concede
isenção de direitos vara a importação de
peças e materiais destinados à fabricação,
no País, de centrais telefônicas automáticas, a
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte:
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1959. – Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
deliberação do Senado, o projeto a que se refere o
requerimento figurará na Ordem do Dia da próxima
sessão.
Tem a palavra o nobre Senador Sebastião
Archer, primeiro orador inscrito para esta
oportunidade.
O SR. SEBASTIÃO ARCHER (lê o seguinte
discurso): – Senhor Presidente. A notícia do pedido
de concordata da firma cearense Cotonifício Leite
Barbosa do chamado Grupo Andísio Pinheiro, hoje
trazido a público pela imprensa desta Capital é o
resultado da falta de providências do Govêrno, de
modo a amparar, como devia, a indústria têxtil do
norte e nordeste do País.
Nesta
tribuna,
por
várias
vêzes,
chamei a atenção do Govêrno para a difícil
conjuntura em que se debatia a indústria
têxtil daquela Região, a qual, em sua maioria,

foi instalada em fins do século passado. Ela foi neste
País a tentativa pioneira de industrialização e, o
destemor, o esfôrço e a capacidade dos nortistas
tornou-a vitoriosa e passou a constituir mesmo
motivo de orgulho para todos quantos viam a
aceitação no mercado internacional dos tecidos e
fios brasileiros, ou, dentro do País o mercado
consumidor interno bastar-se com o seu próprio
produto e até preferido em muitos casos ao tecido
importado.
A indústria têxtil se caracteriza pela aplicação
de grandes massas de mão-de-obra e por esta razão
jamais poderia o Govêrno Federal ter aceito sem
estudos cuidadosos ou repetidos aumentos de níveis
de salário mínimo. Não fui em nenhum momento
contrário a êstes aumentos de salários por julgá-los
necessários e justos aos operários em face do ritmo
inflacionário em que vivemos nos últimos anos, mas
as conseqüências dêsses repetidos aumentos de
salários sôbre uma indústria de características bem
definidas e bem conhecidas dos órgãos técnicos do
Ministério do Trabalho e do próprio Govêrno, aí
estão.
E Sr. Presidente, se não bastasse isto, posso
assegurar ao Senado que os Sindicatos do ramo, em
todo o País, repetidas vêzes alertaram o Govêrno
sôbre a crise que se avizinhava, O Governador
Matos Carvalho para salvar a indústria têxtil, num
gesto de desesperado apêlo, deixou o nosso Estado
em momento difícil da sua vida política e veio a esta
Capital da República, com numerosa comissão
composta de industriais e operários, pedir
providências ao Presidente da República e ao seu
Ministro da Fazenda.
Infelizmente nada foi feito que viesse debelar a
crise e como conseqüência o resultado foi o fechamento de três tradicionais fábricas de tecidos, do
nosso Estado.
A
crise
prevista
e
tantas
vêzes
anunciada
pelos
representantes
da
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indústria já atingiu o seu clímax e as primeiras
conseqüências aí estão.
Os industriais de tecidos do norte e nordeste
em julho do corrente ano reuniram-se em Recife e a
esta reunião, sem precedentes na história econômica
e industrial do nordeste, compareceram proprietários
e diretores de mais de 60 fábricas de tecidos da
região e, depois de vários dias de estudos e debates
sôbre a situação, fizeram um dramático apêlo ao
Govêrno.
Qual o resultado Sr. Presidente? O
silêncio!
E, talvez mesmo, a consideração de que os
industriais de tecidos do nordeste estavam se
tornando impertinentes!...
Mas, a verdade, a grande verdade – é que os
industriais tinham razão – e a triste prova aí está.
Venho novamente a esta tribuna para formular
mais um desesperado apêlo ao Govêrno para salvar
a indústria têxtil do norte e nordeste.
Se ao Govêrno foi possível montar esta
formidável indústria que é a automobilística, se ao
Govêrno foi possível criar vertiginosamente
indústrias da base, se lhe foi possível ainda fazer as
Usinas Elétricas de Furnas e Três Marias, não
poderá agora negar o seu apoio à tradicional
indústria têxtil nacional, hoje, lamentàvelmente.
abandonada à sua própria sorte.
Ainda está em tempo do Govêrno Federal,
através dos seus órgãos financeiros como o Banco
do Desenvolvimento Econômico, Banco do Brasil e
sua Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, Banco
do Nordeste, Conselho de Desenvolvimento do
Nordeste e outros, proporcionar, com a máxima
urgência, o financiamento do reequipamento desta
monumental indústria.
Esta
é
a
providência
que
se
impõe
para
a
tranqüilidade
de
milhares
de
operários
nordestinos
e
pa-

ra a sobrevivência da tradicional indústria têxtil dessa
enorme e esquecida região de nossa Pátria. (Muito
bem, muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra ao
nobre Senador Lima Teixeira, segundo orador
inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Victorino
Freire, terceiro orador inscrito. (Pausa).
Também não está presente. Não há outro
orador inscrito. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão.
Em
face
da
necessidade
de
se
apreciar matéria orçamentária, convoco os
Senhores
Senadores
para
uma
sessão
extraordinária, hoje, às 21 horas, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara
dos Deputados), que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro de
1960, na parte relativa ao Poder Legislativo – Anexo
nº 2 – Subanexos ns. 2.01 e 2.02, tendo Parecer nº
... de 1959, da Comissão de Finanças, favorável aos
Subanexos e às Emendas ns. 2 a 7 (Câmara dos
Deputados) e nº 8 (Senado Federal), com
subemendas, e contrário à de número 1, por estar
atendida pelas de números 7 e 8.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1959 (número 350, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e fixa
a Despesa da União para o exercício financeiro. de
1960, na parte relativa à Receita – Anexo
nº 1 (incluído em Ordem do Dia nos têrmos
do art. 171, nº II, letra b, do Regimento Interno,
dependendo de parecer da Comissão de Finanças.
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3 – Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
148, de 1957 (nº 2.009, de 1952, na Câmara), que
cria o Grande Prênio Nacional de Medicina (Redação
oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer nº 803, de 1959).
4 – Discussão única da Redação Final da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
55, de 1959 (nº 4.483, de 1958, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
9.426.000,00, destinado a atender à despesa com a
aquisição do material necessário ao equipamento da
posição de operação resultante da instalação da
nova Central Rádio em Brasília (redação oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer número
800, de 1959).
5 – Discussão única da Redação Final da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
57, de 1959, (nº 4.643, de 1958, na Câmara dos
Deputados), que concede isenção dos Impostos de
Importação e de Consumo para os equipamentos,
suas peças e sobressalentes, destinados à
instalação
ou
ampliação
de
indústrias
complementares da construção naval (redação
oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer número 801, de 1959).
6 – Discussão única da Redação Final da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
95, de 1959 (nº 3.883, de 1958, na Câmara), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$
5.000.000,00, para equipamento da Clínica
Ortopédica do Hospital Escola São Francisco de
Assis (redação oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 802, de 1959).
7
–
Discussão
única
da
Redação
Final
do
Projeto
de
Lei
do
Sena-

do nº 26, de 1959, de autoria do Sr. Senador
Fernandes Távora, que modifica o art. 38 do Decreto
número 20.931, de 11 de janeiro de 1932,
para permitir que os massagistas devidamente
habilitados,
tenham
Gabinete
legalizado
em seu próprio nome (redação oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nº 804, de
1959).
8 – Discussão única da Redação Final do
Projeto de Resolução nº 27, de 1959, que suspende,
parcialmente, a execução do Decreto nº 39.515, de 6
de julho de 1956 (redação oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 805, de 1959).
9 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 73, de 1959 (n. 2.773, de 1957, na
Câmara), que concede isenção de direitos para
importação de peças e materiais destinados à
fabricação, no País, de centrais telefônicas
automáticas para serviços públicos incluído na
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício,
concedida na sessão anterior a requerimento do Sr.
Senador Moura Andrade), tendo Pareceres
Favoráveis (ns. 813 e 814) das Comissões de
Economia e de Finanças.
10 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 101, de 1959, que concede pensão
especial à viúva e aos filhos de Bernardo Saião
Carvalho Araújo, ex-Vice-Governador do Estado de
Goiás e ex-Diretor da Novacap (incluído em Ordem
do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida na sessão anterior a requerimento do Sr.
Senador Taciano de Mello), tendo Pareceres
Favoráveis (ns. 811 e 812, de 1959) das Comissões
de Economia,e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a
sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 20
minutos.

183ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1959
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MULLER
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Calado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.

Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (55).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Senhores
Senadores.
Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de 2º, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê a
seguinte:
EXPEDIENTE
Oficio
Da Câmara dos Deputados, sob nº 2.118,
encaminhando autógrafos do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 176, DE 1959
(Nº 3.052 C, de 1957, na Câmara dos Deputados)
a

Autoriza
abrir,

o
pelo

Poder
Executivo
Ministério
da
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Agricultura,
o
crédito
especial
de
Cr$ inferior a Cr$ 1,00 (um cruzeiro), nem superior a Cr$
150.000.000,00, destinado ao combate ao cancro 10,00 (dez cruzeiros), por pé.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
cítrico nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Grosso e Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado
a
abrir,
pelo
Ministério
da
Agricultura,
o crédito especial de Cr$ 150.000.000,00
(cento e cinqüenta milhões de cruzeiros),
destinado a extinguir o cancro cítrico nos Estados
de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e
Goiás, e a indenizar os proprietárias cujas plantas
forem destruídas pelo Poder Público, no combate ao
mal.
Parágrafo único. As providências de
erradicação da doença e de indenização
aos produtores, nos têrmos dêste artigo, serão
levadas a. efeito em regime de convênio entre o
Ministério da Agricultura e as secretarias de
Agricultura daqueles Estados, estipulando-se nos
respectivos
documentos
a
obrigação
de
circunstanciada prestação de contas da aplicação do
crédito.
Art. 2º A destruição da planta será
comprovada pelo auto de destruição, lavrado pela
autoridade encarregada do serviço, devendo conter o
número de plantas abatidas, a idade, a qualidade, a
produtividade e a circunstância de terem sido
queimadas.
Art. 3º O Ministério da Agricultura ou as
Secretarias de Agricultura, no caso de convênio,
regulamentarão, até 30 (trinta) dias após a
publicação desta lei, as bases das indenizações, as
quais constarão de tabela, onde sejam levadas em
conta a zona da erradicação, a idade das plantas, a
qualidade, a produtividade das mesmas.
§
1º
Tratando-se
de
árvores
em
franca produção, a indenização não será inferior a
Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros); nem superior a Cr$
600,00 (seiscentos cruzeiros), por pé.
§
2º
Tratando-se
de
mudas
em
viveiros,
a
indenização
não
será

À Comissão de Finanças.
PARECERES
Ns. 817 e 818, de 1959
Nº 817, de 1959
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 198, de 1958, (número 2.468-B, de
1957, na Câmara), que concede isenção de todos os
direitos, impôsto de consumo e taxas alfandegárias
para um altar de mármore, importado pela Escola
Belém do Hôrto, de Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Relator: Sr. Guido Mondin.
O Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 1958,
concede isenção de todos os direitos, impôsto de
consumo e taxas alfandegárias, exceto a de
Previdência Social, para um altar de mármore
importado pela Escola Belém do Hôrto, de Pôrto
Alegre, Estudo do Rio Grande do Sul.
Decisões anteriores sôbre importações,
semelhantes, foram sempre favoráveis à isenção
pleiteada.
Aduz-se que a, instituição beneficiada não tem
finalidades comerciais, eis que se trata de uma
entidade de alta benemerência, com um grande
acervo de serviços assistenciais. O altar destina-se
aos ofícios religiosos em uma das escolas mantidas
pela instituição.
A
Comissão
de
Economia
já
se
manifestou
a
favor,
inclusive
oferecendo
uma
emenda
pela
qual
se
substitui
a
expressão "exceto a de Previdência Social" por
“exceto a taxa de despacho aduaneiro". Volta,
entretanto, o projeto à Comissão, face à Emenda nº
2, do Senador Moura Andrade, que acrescen
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ta outro artigo, pelo qual é igualmente concedida
idêntica isenção para os aparelhos componentes de
um laboratório de Psicologia Experimental,
importados pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras do Sagrado Coração de Jesus, de Bauru,
Estado de São Paulo.
Invocam-se para essa emenda as mesmas
razões da isenção concedida para a Escola Belém
do Hôrto, de Pôrto Alegre.
A natureza da entidade paulista e a finalidade
educacional
do
Laboratório
de
Psicologia
Experimental levam-nos a aprovar a proposição.
Acresce que o material em referência já se
encontra no Pôrto de Santos, tendo a Faculdade, a
fim de desembaraçá-lo, gozando da isenção,
necessidade de pronunciamento do Senado. Com tal
propósito, não apenas recomendamos à aprovação
do Plenário o projeto e suas emendas, como nos
permitimos ressaltar a conveniência de sua
tramitação rápida.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de
1959. – Ary Vianna, Presidente. – Guido Mondin,
Relator. – Taciano de Mello – Lima Teixeira. – Souza
Naves. – Fernandes Távora. – Lino de Mattos.

cias e Letras do Sagrado Coração de Jesus, de
Bauru, no Estado de São Paulo.
O estabelecimento de ensino aludido –
esclarece a justificação da emenda – é reconhecido
pelo Govêrno Federal e mantém em matrícula, 860
alunos nos cursos de Pedagogia, História, Geografia,
Orientação Educacional, Didática e Letras Neolatinas
e Anglo-Germânicas. Recebeu o material importado
e já despachado de Turim, Itália, para o Pôrto de
Santos, em doação do Instituto "Delle Suore
Missionarte Zelatrici del Sacro Cuore", de Roma.
Acreditamos que o simples resumo da
justificação da emenda tenha proporcionado
elementos de convicção sôbre sua procedência. O
favor fiscal recai, sem dúvida, sôbre material cujas
altas finalidades aconselham a medida.
Nosso parecer, do exposto, é favorável à
Emenda nº 2.
Sala das Comissões. – Gaspar Velloso,
Presidente. – Ary Vianna, Relator. – Moura Andrade.
– Zacharias de Assumpção. – Saulo Ramos. –
Taciano de Mello. – Fausto Cabral. – Barros
Carvalho.
Emenda a que se refere os pareceres supra.

Nº 818, de 1959

Nº 2

Acrescente-se o seguinte artigo:
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Cámara nº 198, de 1958, (número 2.468-B, de
"É igualmente concedida idêntica isenção de
1957, na Câmara).
direitos, impôsto de consumo e taxas alfandegárias
aos aparelhos componentes de um Laboratório de
Relator: Sr. Ary Vianna.
Psicologia Experimental, importados pela Faculdade
Ao projeto em aprêço, que já mereceu de Filosofia, Ciências e Letras, do Sagrado Coração
parecer favorável desta Comissão, inclusive de Jesus de Bauru, Estado de S. Paulo".
quanto à Emenda nº 1-CE, foi apresentada
nova emenda, já agora em Plenário, de
Justificação
autoria do nobre Senador Moura Andrade. Determina
ela que a isenção fiscal, de que trata o projeto,
A
Faculdade
de
Filosofia,
Ciências
seja
estendida
aos
aparelhos
integrantes e Letras do Sagrado Coração de Jesus
de um laboratório de Psicologia Experimental e de Bauru, Estado de São Paulo, funciona sob
importados pela Faculdade de Filosofia, Ciên- reconhecimento do Govêrno Federal, conforme
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Decreto nº 40.388, de 20 de novembro de 1956.
Mantém os cursos de Pedagogia, Letras Neolatinas,
Letrais Anglo-Germânicas, História, Geografia,
Didática e Orientação Educacional. Mantém, em
matricula, 860 alunos. Trata-se de organização de
ensino modelar. Recebeu, em doação das Madre
Geral do Instituto "Delle Suore Missionarie Zelatrici
del Sacro Cuore", de Roma, um laboratório completo
de Psicologia Experimental, já despachado de Turim,
Itália, com destino ao Pôrto de Santos.
A isenção se justifica pela natureza da
entidade importadora e pelos fins educacionais a que
se destinam os artigos importados.
Sala das Sessões, em 16 de julho de 1959. –
Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Vivacqua, orador inscrito.
O Sr. Senador Attílio Vivacqua pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
Secretário.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 470, DE 1959
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal.
Requeiro a V. Exa., que, por intermédio da
Mesa, o Ministério da Fazenda, através do Poder
Executivo preste na forma da lei, as seguintes
informações:
a) Em quanto importa em cruzeiros,
anualmente, o pagamento efetuado pelo Tesouro
Nacional, ao Tesoureiro-Chefe da Recebedoria do
Distrito Federal, acrescido dos 25 por cento de
adicional de tempo de serviço e mais 5 por cento de
diferença de Caixa?

b) Caso o Poder Executivo baixasse
ato convocando ao serviço ativo da citada
repartição, o Tesoureiro-chefe Lourival Antunes
Maciel Júnior, que se encontra em disponibilidade
remunerada, com todos os direitos e vantagens
do aludido cargo de tesoureiro-chefe da Recebedoria
do Distrito Federal, qual a economia em
cruzeiros que o Tesouro Nacional teria em cada ano
de exercido financeiro?
c) Tendo o Poder Executivo baixado o
Decreto nº 47.021, de 14 de outubro de 1959,
proibindo nomeações ou admissões para o
serviço público da União e das Autarquias
Federais, a convocação do Tesoureiro Chefe
Lourival Antunes Maciel Júnior, que se adia
em disponibilidade com todos os vencimentos
e vantagens integrais, para o exercício efetivo
do
citado
cargo,
ora
vago
em
virtude
da
aposentadoria
do
tesoureiro
Amintas
Barbosa Pereira (vide D.O. de 23 de setembro de
1959), se enquadra no plano de economia previsto
no dito Decreto nº 47.021, de 14 de outubro de
1959?
d) Em face do art. 174 e seu parágrafo
único da Lei nº 1.711 de 28 de outubro de
1959 e estando o cargo de Tesoureiro
Chefe da Recebedoria do Distrito Federal
vago quais as providências legais que o
Ministério da Fazenda tomou junto ao Sr.
Presidente da República para o aproveitamento
obrigatório
do
Tesoureiro-Chefe
Lourival
Antunes Maciel Júnior, ora em disponibilidade
remunerada, com todos os vencimentos e
vantagens, para ocupar como determina o citado art.
174 dos Estatutos dos Funcionários o cargo de
Tesoureiro Chefe da Recebedoria do Distrito
Federal?
Sala das Sessões, em 25 de novembro de
1959. – Sérgio Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa mais
um requerimento que vai ser lido.
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É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 471, DE 1959
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da
Câmara nº 198, de 1958, a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1959. – Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara nº 198, de 1958, a que se refere o
requerimento, será incluído na Ordem do Dia da
próxima sessão.
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 472, DE 1959
Senhor Presidente:
Requeiro inserção em Ata de um voto de
louvor e de congratulações ao Professor Thales
Castanho de Andrade, pelo transcurso do
quadragésimo ano da publicação do livro de sua
autoria "Saudade", que durante êsses quatro
decênios tem servido à instrução brasileira, adotado
pelas escolas e principalmente ensinado à infância
brasileira as mais generosas, belas e cívicas lições
de amor à vida rural, de respeito pelos homens do
campo e de orgulho pela nacionalidade.
Solicito, ainda, que se oficie ao grande
educador Thales Castanho de Andrade, dando-selhe ciência da aprovação do Senado da República e
dos têrmos em que foi justificado êste voto.
Justificação
O Professor Thales Castanho de Andrade
nasceu no interior do Estado de São Paulo. Há 40 anos
decidiu escrever sôbre a sua infância e a sua primeira
mocidade. Ao terminar a obra, talvez não estives-

se avaliando que escrevera um dos primores do livro
didático juvenil da língua brasileira.
As
Escolas
Públicas
e
Particulares
descobrindo de imediato as virtudes excepcionais
daquele livro para o ensino, adotaram-no e as
edições sucessivamente foram esgotadas.
O livro descreve a vida rural; a tentativa
de um fazendeiro em abandoná-Ia; a venda do
sítio e a vinda paga a cidade. Em seguida, o
fracasso da experiência, e a volta para os duros
trabalhos da terra, agora mais duros do que antes,
porque se tratava da abertura de novo sítio, em
plena mata. Ali, torna-se vencedor outra vez o
lavrador.
A Escolinha Rural, descrita por Thales de
Andrade, é como um santuário dominado pelo
espírito da Pátria.
As páginas se desenvolvem, simples e
comovedoras, falando de coisas e de homens
humildes e na pauta dessa humildade panteísta,
compondo o hino de glorificação do trabalho
agrícola.
A Escola Agrícola Luiz de Queiroz, de
Piracicaba, insculpiu em bronze o livro "Saudade"
aberto aos estudantes que entram; as Câmaras
Municipais do Estado de São Paulo, secundaram a
edilidade
de
Piracicaba,
festejando
o
quadragésimo ano daquela publicação e o nome
de seu autor. Eis, pois, que o Senado da
República, onde todos os Estados brasileiros se
reúnem em Federação, tem a oportunidade, neste
requerimento, de prestar seu voto ao mestreescola e ao livro – a Thales de Andrade e a
"Saudade".
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1959. – Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do
Regimento Interno, o Requerimento nº 472, de 1959,
vai à Comissão de Constituição e Justiça.
O Sr. Mathias Olympio enviou à Mesa
requerimento que vai ser lido.
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É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 473, DE 1959
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1959, na parte referente ao
Ministério da Marinha (Anexo nº 4, Subanexo nº 4.17).
Sala das Sessões, em 26 de novembro de
1959. – Mathias Olympio.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da
deliberação do Plenário passa-se à imediata
discussão e votação da Redação Final das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959, na parte referente ao Orçamento do Ministério
da Marinha.
Em discussão a Redação Final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
É a seguinte a Redação Final aprovada, que
vai à Câmara dos Deputados.
PARECER
Nº 808, DE 1959
Sôbre as Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 67, de 1959 – Anexo nº 4 – Poder
Executivo – anexo 4.17 – Ministério da Marinha.
(Publicado em Suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar o
andamento do Projeto na Câmara dos Deputados,
designo o nobre Senador Saulo Ramos.

Findo o Expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na
Câmara dos Deputados), que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960 na parte relativa ao Poder
Legislativo – Anexo nº 2 – Subanexos ns. 2.01 e
2.02, tendo Parecer nº .., de 1959, da Comissão
de Finanças, favorável aos subanexos e às
Emendas ns. 2 a 7 (Câmara dos Deputados) e
nº 8 (Senado Federal), com subemendas, e
contrário à de nº 1, por estar atendida pelas de ns.
7 e 8.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto e as emendas.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959
(nº 350, de 1959, na Câmara), que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960 – subanexo referente ao Poder
Legislativo.
(Publicado em Suplemento).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação
as Emendas com parecer favorável, que são as de
ns. 2 a 7.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
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As emendas aprovadas constam do Parecer
nº 810, publicado no D.C. de 26-11-59, primeira
parte, são as seguintes:
EMENDAS
Nº 2
2.01 – Câmara dos Deputados
1.0.00 – Custeio
1.1.00 – Pessoal Civil
1.1.09 – Ajuda de Custo
Onde se lê:
Cr$ 42.000.000.
Leia-se:
Cr$ 106.200.000.

Nº 4
2.01 – Câmara dos Deputados
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.14
–
Exposições,
Congressos
Conferências
Onde se lê:
1) Grupo
Brasileiro
da União
Interparlamentar ...........................

e

Cr$
6.100.000

Leia-se:
1) Grupo
Brasileiro
da
União
Interparlamentar ...........................

Nº 3
2.01 – Câmara dos Deputados
1.0.00 – Custeio
Substituam-se as seguintes dotações:
Consignação:
1.4.00 – Material Permanente
Subconsignação:
1.4.03 –
Cr$
Material bibliográfico em geral; filmes ... 1.000.000
Consignação:
1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
1.5.03 –

15.380.550

Nº 5
2.01 – Câmara dos Deputados
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.14
–
Exposições,
Congressos
Conferências
Onde se diz:
2) Grupo Brasileiro da Associação
Interparlamentar de Turismo ........

e

Cr$
1.000.000

Diga-se:
2) Grupo Brasileiro da Associação
Interparlamentar de Turismo ........

Cr$
Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas ....... 4.000.000

8.455.700

Nº 6

2.01 – Câmara dos Deputados
1.0.00 – Custeio
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e
1.6.00 – Encargos Diversos
encadernação
1.6.14
–
Exposições,
Congressos
e
Conferências
Cr$
Onde se diz:
1) Biblioteca
da
Câmara
dos
Deputados, p/ impressão do
Cr$
Boletim da Biblioteca ......................
500.000
3) Diversos .......................................
1.000.000
E inclua-se a seguinte dotação:
Consignação:
1.6.00 – Encargos Diversos
Subconsignação:
1.6.23 – Diversos
1) Comissões de Inquérito ..................

Diga-se:
4) Diversos .......................................

3.000.000

E acrescente-se:
Cr$
2.000.000

3) Para a Conf. Interparlamentar
Pró-Govêrno Mundial ...................

1.500.000
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Nº 7
2.01 – Câmara dos Deputados
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
Acrescente-se:
Subconsignação:
1.6.24 – Diversos
Cr$
1) Para atender a despesas com a
transferência de serviços e
remoção do pessoal p/ Brasília,
inclusive financiamentos .............. 500.000.000

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda nº 8, sem prejuízo das subemendas.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Em votação as subemendas à Emenda
nº 8.
Os Senhores Senadores que as aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
São as seguintes a emenda e subemendas
aprovadas:

EMENDA Nº 8
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1980 – Anexo 2 – Poder Legislativo – 2.02 – Senado Federal.
Modifique-se o orçamento do Anexo 2 – Poder Legislativo – 2.02 – Senado Federal, como se segue:
Rubricas da Despesa
Despesas Ordinárias
VERBA 1.0.00 – Custeio
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil
Subconsignações:
1.1.01 –
1.1.02 –
1.1.05 –
1.1.08 –
1.1.09 –
1.1.11 –
1.1.14 –
1.1.15 –
1.1.17 –
1.1.18 –
1.1.23 –
1.1.27 –
1.1.29 –

Vencimentos ....................................................................................
Subsídios e representações .............................................................
Salários de contratados ...................................................................
Auxílio-doença .................................................................................
Ajuda de custo .................................................................................
Substituições ....................................................................................
Salário família ..................................................................................
Gratificação de função .....................................................................
Gratificação pela prestação de serviço extraordinário .....................
Gratificação pela representação de gabinete ..................................
Gratificação adicional por tempo de serviço ....................................
Abono Provisório ..............................................................................
Diversos ...........................................................................................
Total da Consignação 1.1.00 ...........................................................

Dotação
Fixa
Variável
78.805.200
26.230.000
40.089.600
5.000.000
200.000
18.120.000
140.000
2.000.000
720.000
15.000.000
3.660.000
24.000.000
24.000.000
10.000.000
153.805.200
94.209.600
248.014.800
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Rubrica da Despesa

1.3.02 –
1.3.03 –
1.3.04 –
1.3.05 –
1.3.08 –
1.3.11 –
1.3.13 –

1.4.03 –
1.4.05 –
1.4.09 –
1.4.12 –

1.5.03 –
1.5.04 –
1.5.06 –
1.5.07 –

Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação
Subconsignações:
Artigos de expediente, desenho, ensino e educação ......................
Material de limpeza, conservação e desinfecção ............................
Combustíveis e lubrificantes ............................................................
Materiais e acessórios de máquinas, de viatura e de aparelhos .....
Gêneros de alimentação; artigos para fumantes:
1) Gêneros de alimentação ..............................................................
Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos;
artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios ..........................
Vestuários, uniformes, equipamentos e acessórios; roupa de
cama, mesa e banho ........................................................................
Total da Consignação 1.3.00 ...........................................................
Consignação 1.4.00 – Material Permanente
Subconsignações:
Material bibliográfico em geral; filmes ..............................................
Materiais e acessórios para instalações elétricas ............................
Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria ......................
Mobiliário em geral ...........................................................................
Total da Consignação 1.4.00 ...........................................................
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros
Subconsignações:
Assinaturas de órgãos oficiais e de recortes de publicações
periódicas .........................................................................................
Iluminação, fôrça motriz e gás .........................................................
Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens
móveis ..............................................................................................
Publicações, serviços de impressão e de encadernação ................

Fixa
Cr$

Dotação
Variável
Cr$
3.500.000
700.000
1.800.000
1.000.000
500.000
150.000
1.500.000
9.150.000

300.000
200.000
100.000
50.400.000
51.000.000

800.000
750.000
1.500.000
4.000.000
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Rubrica da Despesa
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal e
assinaturas de caixas postais ..........................................................
1.5.13 – Seguros em geral .............................................................................
Total da Consignação 1.5.00 ...........................................................

1.6.01 –
1.6.04 –
1.6.14 –

1.6.24 –

Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos
Subconsignações:
Despesas miúdas de pronto pagamento .........................................
Festividades recepções, hospedagens e homenagens ...................
Exposições, Congressos e Conferências:
1) Grupo Brasileiro da União Interparlamentar ................................
2) Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo ....
3) Para a VII Conferência Interparlamentar Pró-Govêrno Mundial ..
4) Diversos .......................................................................................
Diversos:
1) Despesas de qualquer natureza com o Gabinete do VicePresidente da República. ...........................................................
2) Para a assinatura de revistas técnicas e aquisição de livros
indispensáveis à Assessoria Legislativa ....................................
3) Para despesas de qualquer natureza com os encargos da Lei
nº 3.273, de 1 de outubro de 1957 .............................................
4) Para reequipamento e instalação de novos serviços na
Diretoria do Arquivo ...................................................................
5) Para atender a despesas com a transferência de serviços e
remoção do pessoal para Brasília, inclusive financiamentos .....
Total da Consignação 1.6.00 ...........................................................
Total da Verba 1.0.00 .......................................................................
Total das Despesas Ordinárias ........................................................

Fixa
Cr$

Dotação
Variável
Cr$
2.000.000
600.000
9.650.000

500.000
300.000
15.380.550
8.445.700
1.500.000
3.000.000
230.000
150.000
5.000.000
500.000
300.000
335.016.250
652.831.050
652.831.050
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Rubrica da Despesa
Despesas de Capital
VERBA 4.0.00 – Investimentos
Consignação 4.1.00 – Obras
Subconsignações:
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência
com bens imóveis ............................................................................
Total da Consignação 4.1.00 ...........................................................
Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalações
Subconsignações:
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos .......................................................
Total da Consignação 4.2.00 ...........................................................
Total da Verba 4.0.00 .......................................................................
Total das Despesas de Capital ........................................................
Total Geral .......................................................................................

Fixa
Cr$

Dotação
Variável
Cr$

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
654.831.050

Justificação
A emenda justifica-se face a documentário a ser remetido à Comissão de Finanças.
Sala das Sessões, em 24 de novembro de 1959. – Cunha Mello, 1º Secretário.
SUBEMENDA À EMENDA
Nº 8 (I)
Senado Federal.
1.0.00 – Custeio
1.5.00 – Serviços de Terceiros
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas
Onde se diz:
Cr$ 800.000.
Diga-se:
Cr$ 1.500.000.
SUBEMENDA À EMENDA
Nº 8 (II)
2.02 – Senado Federal
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos

1.6.11 – Seleção e Aperfeiçoamento de
Pessoal
Inclua-se:
Cr$
Despesa de qualquer natureza com a
realização de concursos e provas e
especialização de funcionários no
exterior .................................................. 2.000.000
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda nº 1, com parecer contrário.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
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É a seguinte a emenda rejeitada:
Nº 1
Acrescente-se:
Anexo 2 – Poder Legislativo.
a) 2.01 – Câmara dos Deputados.
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.
4) Transporte e instalação dos
membros do Poder Legislativo,
em virtude da transferência para a
nova Capital do País ....................

Cr$

60.000.000

b) 2.02 – Senado Federal
Consignação 1.8.00 – Encargos Diversos.
5) Transporte e instalação dos
membros do Poder Legislativo,
em virtude da transferência para a
nova Capital do País ....................

Cr$

10.000.000

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Comissão de Finanças, para a Redação Final.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara dos
Deputados), que estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1960, na
parte relativa à Receita – Anexo nº 1 (incluído em
Ordem do Dia nos têrmos do art. 171, nº II, letra "b",
do Regimento Interno), dependendo de parecer da
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Barros Carvalho, para emitir parecer em
nome da Comissão de Finanças.
O SR. BARROS CARVALHO: – Sr. Presidente,
Senhores Senadores, de regresso, cumprida a mis-

são que me levou à Europa, tive a honra de ser
designado, pelo Presidente da Comissão de
Finanças, para relatar o Orçamento da Receita.
Tomei o encargo pesando bem as responsabilidades
que me eram atribuídas, e, com pequeno prazo para
bem examinar as diversas fontes da Receita pública,
peço desculpas ao Senado pela modesta
contribuição que passo a ler.
Antes de entrar pròpriamente na apreciação
do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo I – Receita,
pedimos vênia para expender uma série de
considerações sôbre a economia brasileira, o
sistema tributário vigente e a estrutura orçamentária
da União.
A ECONOMIA BRASILEIRA
EM 1959
Dando aprêço às estimativas preliminares de
"Desenvolvimento e Conjuntura", conhecida revista
econômica
patrocinada
pela
Confederação
Nacional da Indústria, o ano de 1959 terá sido de
recessão econômica. Admite-se que o aumento
percentual do produto nacional real em relação ao
ano anterior não venha a exceder 3,5 por cento,
taxa esta bem inferior à verificada em 1958 (4,9%)
e em qualquer outro período do último decênio,
exceção feita dos anos de 1953 a 1956 (vide
quadro I).
Se, de um lado, se espera que a
agropecuária nacional evolua mais favoràvelmente
do que em 1958, mercê dos substanciais
acréscimos nas safras de café e algodão, é quase
certo, de outro lado, que a produção industrial veja
reduzido o seu ritmo de expansão, particularmente
no setor manufatureiro dos bens de consumo,
conforme parecem evidenciar os dados disponíveis
sôbre consumo de energia elétrica e de combustíveis
líquidos.
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A despeito dessa diminuição relativa na oferta
global dos bens e serviços, os meios de pagamento
experimentaram durante 1959 a forte alta de 50%,
jamais observada anteriormente (vide quadro I), daí
advindo uma pressão inflacionária violenta sôbre os
preços, cujo índice até o fim do exercício, deverá
acusar um aumento, talvez, da ordem de 50 por
cento em relação ao ano anterior.
O crescimento excessivo dos meios de
pagamento, que alimentou o processo inflacionário, é
imputável a duas causas: os elevados "deficits"
orçamentários e a imoderada expansão do crédito.
Como se sabe, de 1952 em diante, entramos
num regime de "deficits" sistemáticos e crescentes
(vide quadro nº 6), provocados pelo sensível
aumento de despesas improdutivas e pelo
desequilíbrio entre o saldo da receita que poderia ser
normalmente destinado aos gastos de capital no
Orçamento da União e os programas de
investimentos públicos. O fenômeno agravou-se,
sobremodo, a partir de 1956, cujo exercício se
encerrou com um "deficit" de Cr$ 32,9 bilhões (o do
ano anterior havia sido de Cr$ 7,6 bilhões). No biênio
subseqüente o "deficit" se manteve na casa dos 30
bilhões, o mesmo devendo suceder no exercício a
findar brevemente. Tais circunstâncias determinaram
emissões maciças, que impulsionaram a taxa anual
de incremento percentual dos meios de pagamento
do nível de 19,9% em 1956 às alturas de 40,0% no
corrente ano (vide quadro nº 1).
Mas não sòmente o jôrro emissionista estimulou
a alta dos preços. A expansão descompassada
do crédito também contribuiu poderosamente para
isso. Basta dizer (vide quadro 5) que a taxa anual
de elevação dos empréstimos bancários, que
havia declinado sensìvelmente de 1953 (32,1%)
para 1954 (18,4%) passou, daí por diante, a
crescer de ano para ano, com a única exceção de
1958. No corrente exercício, até maio, o índice

de empréstimos já atingia um valor 14% mais
elevado do que a média mensal de 1958, sendo,
portanto, provável que até o fim do ano, tal
percentagem chegue a 30%.
É evidente que esta inusitada progressão dos
saldos dos empréstimos bancários pôs à disposição
do Poder Público, dos empresários e dos indivíduos
em geral quantidades cada vez maiores de moeda
adicional, sob a forma de papel-moeda corrente e
depósitos à vista nos bancos, das quais êles se
valeram não sòmente para executar seus programas
de investimentos e compensar os aumentos do custo
de produção decorrentes da própria conjuntura
inflacionária, mas também para formar estoques em
volume superior ao permissível por suas poupanças
normais. Naturalmente uma elevação assim tão
acentuada dos empréstimos bancários teria de
exacerbar a carestia, pela impossibilidade da oferta
de bens de consumo expandir-se ràpidamente a
curto prazo.
A conseqüência de tudo isso foi que a alta do
custo de vida, durante o ano de 1959, assumiu feição
alarmante: 38% de aumento nos primeiros nove
meses, contra apenas 12 por cento no mesmo
período do ano anterior. No setor de alimentação, em
particular, a alta ainda foi mais forte, atingindo níveis
absurdos, capazes de gerar tensões sociais
incontroláveis.
Com efeito, as classes menos favorecidas –
operários, funcionários públicos, comerciários etc. –
contemplados há cêrca de um ano com aumentos
salariais variáveis entre 30 e 58 por cento, sentem
que a inflação está reduzindo inexoràvelmente o seu
poder aquisitivo e começam, por isso, a reivindicar
reajustamentos, cujo atendimento é naturalmente
moroso e nem sempre se faz no nível pretendido,
ocasionando dissídios, greves e manifestações
coletivas de tôda a ordem, com real prejuízo para a
produção e a eficiência dos serviços prestados.
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No conjunto do País, a renda real per capita
no corrente ano aumentou apenas 1% (vide quadro
nº 2). A exigüidade dêste acréscimo e o conhecido
fenômeno da concentração de rendas em poucas
mãos forçam-nos a admitir que extensas camadas
da população sofreram um decréscimo efetivo de
sua renda real.
Aliás, desde 1954, vem sendo lenta a marcha
da renda real per capita, em contraste com o vigoroso
ritmo observado até então, que foi mais ou menos de
4,2% ao ano. Tal fato explica em parte a tendência
ao declínio na taxa de poupança líquida, que se
manteve muito tempo na casa de 10 por cento, e
hoje não passa de 9 por cento (vide quadro nº 3).
Dos dados sôbre as contas nacionais do País,
levantados pelo Instituto Brasileiro de Economia,
infere-se ainda que uma importante modificação
estrutural se está processando no campo das
inversões. Enquanto as inversões do Govêrno
raramente excediam 20 por cento do total até 1952,
daí por diante elas passaram a aumentar
ràpidamente e, já em 1958, alcançavam 38 por cento
do conjunto. De 159 bilhões de cruzeiros investidos
em 1958, nada menos de 60 bilhões provieram de
recursos públicos.
Essa circunstância, evidenciadora de um grau
crescente de intervenção do Estado no domínio
econômico, é malsinada por certos economistas
aferrados a dogmas superados da economia
clássica, adeptos intransigentes do regime de livre
emprêsa. Quanto a nós, confessamos, nenhum mal
vemos
em
que
o
Estado,
carente
de
desenvolvimento, ante o desinterêsse da iniciativa
privada pelos investimentos infraestruturais, de
maturação naturalmente demorada e rentabilidade
pouco atrativa, tome-os corajosamente a seu cargo,
no desempenho do papel que lhe cabe de estimular
o crescimento econômico do País e promover o bemestar de suas populações.

Não fôsse essa atitude do Govêrno e não
teríamos ainda siderurgia, indústria petrolífera,
usinas hidrelétricas, estradas de rodagem, silos,
armazéns, frigoríficos etc. Tão pouco teria sido
possível levar adiante as metas governamentais.
Objeta-se que a União está investindo acima
de nossas possibilidades, alimentando, dessa forma,
a inflação, pelo desequilíbrio orçamentário que daí se
origina e pelo verdadeiro leilão de fatôres de
produção que determina numa situação de hiperemprêgo, como essa em que supostamente vivemos.
Há que ponderar, entretanto, que um País com a
potencialidade econômica do Brasil não pode ficar
adstrito à estreita concepção de orçamentos ânuos
equilibrados, e que, à exceção do capital, não é
possível falar, no Brasil, em super-emprêgo, quando
notòriamente temos uma capacidade ociosa não
utilizada de mão-de-obra, de certas instalações
industriais, de terras agricultáveis e de outros fatôres
de produção.
Cabe agora examinar o ponto realmente fraco
de nossas finanças – o balanço de pagamentos.
O ano de 1959, a julgar pelos dados
conhecidos do primeiro semestre (vide quadro nº 4),
encerrar-se-á com um "deficit" da mesma ordem de
grandeza daquele verificado em 1958, que foi de 280
milhões de dólares.
Na parte relativa ao balanço comercial, houve
um "deficit" de 32 milhões no primeiro semestre de
1959, quando, no mesmo período do ano anterior,
ocorreu um saldo de 72 milhões.
Deve-se isso, de um lado, ao forte
incremento das importações – US$ 592 milhões
contra US$ 503 milhões no 1º semestre de 1958 –
e, de outro, à queda continuada nas cotações do
café na Bôlsa de Nova Iorque – de 4.180 centslibra em fins de 1958, a média do Santos 4" era
negociada, em junho último, a 36,38 cents/libra.
O baque das exportações só não foi maior
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porque o IBC, por meio de medidas realistas, pôde
recuperar, em grande parte, as receitas cambiais
oriundas do café através de maiores exportações – +
28,7% relativamente a igual período de 1958.
Em
conseqüência
do
fracasso
das
negociações com o Fundo Monetário Internacional, o
financiamento do “deficit” do exercício de 1958
tornou-se difícil, vendo-se forçado o Govêrno a
apelar, em certa escala, para as operações de
“swap”, com prazos de liquidação de 3 a 5 anos e
juros altíssimos, que irão criar naturalmente sérias
dificuldades para o futuro Govêrno.
A CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL E A EVASÃO
DE RENDAS
Os aumentos generalizados de impostos e
taxas, tarifas de serviços públicos e contribuições à
Previdência Social, e o próprio sistema de ágios,
levaram a carga tributária no Brasil a um nível
intolerável em face da exígua renda per capita das
nossas populações. Tudo indica que, neste
particular, ultrapassemos àquele ponto crítico a partir
do qual, segundo Collin Clark, as majorações
posteriores são inevitàvelmente inflacionárias.
Já em 1957, antes, portanto, das sensíveis
altas experimentadas pelos impostos de consumo,
importação, sêlo e renda, no plano federal, e pelo
impôsto de vendas e consignações, no plano
estadual, a pressão tributária total era da ordem de
22% do Produto Nacional Bruto.
Atualmente, a julgar pelo andamento das duas
variáveis em aprêço, a incidência deve ser da ordem
de 27 por cento.
Para que se tenha uma idéia do exagêro
dêsse gravame, basta dizer que nos Estados
Unidos da América do Norte, cuja renda per
capita é 7 vêzes superior à do Brasil, os
impostos, em 1913, representavam 6 por cento
da Renda Nacional e, mesmo agora, com
todos os fabulosos encargos armamentistas

e auxílios financeiros a outros países, tal
percentagem não excede 32 por cento.
Estas repetidas majorações de impostos,
sobretudo quando se fazem, como ocorre entre nós,
para atender à elevação anormal dos gastos
públicos, dificultam a adoção de uma firme política
monetária anti-inflacionista, visto que provocam
maiores solicitações de crédito por parte dos
empresários e de reajustamentos salariais por parte
dos trabalhadores. Além disto, a pressão fiscal,
quando excessiva, estimula a sonegação, máxime se
encontra, como neste País, uma maquinaria fiscal e
arrecadadora que não faz mêdo a nenhum
contribuinte, inoperante, desorganizada, obsoleta,
onde as alfândegas são fortalezas desarmadas que
nada mais podem. A sonegação de impostos
internos com os desvios oriundos do contrabando,
significam um prejuízo de 50 por cento para a receita
da Nação.
Conquanto seja difícil comprová-lo é sabido
que a fraude impera soberanamente. Êsse
engenhoso plano da PDF de “seu talão vale um
milhão”, está evidenciando o despropósito da
fraude reinante, pois êle, sem qualquer alteração
da incidência do impôsto de vendas e
consignações, vem propiciando um aumento
espetacular na arrecadação da Capital Federal,
atestando,
assim,
quão
elevado
era
o
descaminho do tributo.
Estamos sinceramente convictos de que
uma fiscalização mais bem aparelhada com rigor,
sem solução de continuidade, contando com
uma aparelhagem arrecadadora eficiente seria
capaz de elevar consideràvelmente a receita
federal.
Poucos sabem que, em todo o País, o número
de fiscais do impôsto de consumo é ainda de apenas
836, exatamente o mesmo número de há trinta anos
passados, quando foi reorganizado o quadro dêsses
servidores, e de quando a receita federal era
trezentas vêzes menor.
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A Recebedoria Federal de S. Paulo, que é a
maior repartição arrecadadora de tôda a América do
Sul, por cujos guichês transitaram no ano passado
512.887 contribuintes, responsável – em 1958 – pelo
contrôle de 75 mil contribuintes – 25 mil fábricas e 50
mil contribuintes – recebeu em 1958 Cruzeiros
30.260.780.447,00, e nos meses de janeiro a
setembro do ano em curso Cr$ 28.190.201.681,70.
Pois bem, as instalações da maior repartição do País
deixam tudo a desejar, valendo, talvez, para atender
a 10 por cento dos contribuintes nela registrados!
O próprio número de coletorias federais –
1807 em funcionamento e 118 a instalar – é bem
menor do que o número de Municípios (2.468), que
de acôrdo com a Lei nº 1.293, deviam ter a sua
exatoria, excluídos aquêles de receita anual inferior a
Cr$ 240.000,00, isto é, os que, de acôrdo com a Lei
nº 1.293, de 27-12-50, não poderiam dispor de tais
órgãos arrecadadores.
Outra causa relevante de evasão de rendas
decorre do contrabando, prática outrora confinada às
fronteiras sulinas e hoje disseminada por todo o
território nacional, abrangendo desde os automóveis
de passeio e o café até os relógios suíços e os
cigarros, as pedras preciosas e os artigos de “nylon”.
Ninguém ignora que um turista brasileiro pode
dirigir-se, na Suíça, a um fabricante de relógios e
adquirir qualquer quantidade dêstes, confiá-los a
certos escritórios especializados para entrega a
domicílio, em qualquer parte do Brasil.
No Rio e em São Paulo proliferam os
negociantes de “moambas” – pitoresco têrmo de gíria
com que foram batizados os artigos entrados no País
por vias ilícitas. No Norte e no Sul do País tal prática
assume proporções alarmantes, roendo o erário da
Nação e dos Estados como a verminose que por aí a
fora vai anemizando o homem brasileiro.
Utilizam-se
todos
os
sistemas
de
transportes,
inclusive
o
aéreo.
Há,

sabidamente, campos de pouso clandestinos, no
“hinterland” brasileiro, para receber as mercadorias
contrabandeadas que os aviões vão ali despejando.
Se o contrabando de importação é assim, não
menor vai sendo o de exportação. Há quem pague
ao intermediário poderoso que conseguir do Instituto
do Café a liberação do produto, uma média de Cr$
500,00 por saca! O inquérito parlamentar em
tramitação na Câmara deverá revelar à Nação que
no exercício em curso cêrca de 2 milhões de sacas
de café foram exportadas clandestinamente!
Não obstante os ingentes esforços de nossas
autoridades aduaneiras, atestados pelo vulto dos
leilões de contrabandos apreendidos, só uma parcela
ínfima dêstes é colhida nas malhas da lei.
Urge, assim, a organização de uma campanha
de grande envergadura, com mobilização dos
recursos pessoais e materiais indispensáveis, para
debelar o contrabando ou, reduzí-lo a limites
mínimos, ou mesmo, dando ao fisco ao menos
igualdade de armas com os contrabandistas.
Cumpre ainda salientar, neste capítulo de
tributação, que muitas taxas, em nosso País, não
passam de impostos disfarçados.
A elas haveria ainda que agregar certas
contribuições para fiscais, cujos efeitos e
características são, em tudo e por tudo semelhantes
aos dos impostos. E, finalmente, a própria emissão
de papel moeda, em particular a destinada a cobrir
os “deficits” orçamentários das autarquias e do
Govêrno Federal, constitui, a rigor, uma forma
indireta de tributação, das mais perniciosas, talvez,
largamente utilizada no Brasil.
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO
A inflação que se desencadeou no Brasil a
partir da última guerra pôs de manifesto a
inconsistência
de
nosso
sistema
tributário,
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forçando-nos a repetidas manobras fiscais,
principalmente na área dos impostos indiretos. O
impôsto de consumo, por exemplo, sofreu 13
alterações nos últimos 13 anos. As mais importantes
foram as realizadas em 1956 e 1958, mercê das
quais se aboliram isenções de que gozavam as
matérias-primas e os artefatos de uso intermediário
no processo industrial; se ampliaram a área “ad
valorem”, que anteriormente não excedia 40 por
cento do total; se incluíram numerosos itens de
mercadorias inclusive todos os produtos industriais;
se estabeleceu e regulou o fluxo de arrecadação do
impôsto; se taxaram os produtos de acôrdo com a
sua essencialidade.
Embora a estrutura dêsse impôsto se haja
tornado mais racional e ajustada à conjuntura
inflacionária, é forçoso reconhecer que as duas
últimas reformas agravaram a pressão inflacionária.
Dentro de cinco anos, desenvolvida a rêde de
pesquisas, de cadastro, de identificação do
contribuinte, o impôsto de consumo, nos moldes em
que está, renderá mais do que todos os outros
tributos somados.
Nenhuma ameaça mais séria do que esta à
economia nacional, no campo da iniciativa tributária.
Os impostos de rendas e de sêlo
experimentaram constantes modificações, a partir da
última guerra, sempre com o objetivo de carrear
maiores recursos para o Tesouro Nacional. O menos
afetado foi o de importação, que, embora obsoleto há
muito tempo, estava prêso a compromissos
assumidos pelo País perante o GATT. Sòmente em
agôsto de 1957, com a conhecida Lei de Tarifas, é
que suas taxas, quase tôdas específicas, foram
substituídas por incidências “ad valorem”, fazendo
com que a arrecadação dêsse tributo saltasse
bruscamente de Cr$ 2,8 bilhões em 1957 para Cr$
12,9 bilhões no ano seguinte a provàvelmente para
Cruzeiros 21,0 no ano em curso, se divisas houver
para adquirir produtos, estrangeiros.

A reforma tarifária, cumpre frisar, talvez não
tenho hoje quem a defenda, inclusive aquêles que
tanto a enalteciam. Ela é um instrumento de afiadas
lâminas e que precisa ter imediato reexame. Não
está sendo observada nas estações arrecadadoras,
onde cada conferente a interpreta a seu modo, no
que tem de mais sagrado – nas alíquotas. E se o
conferente não agir assim, ninguém importará mais
nada, ou melhor, não haverá dinheiro que chegue
para as Alfândegas. O que salva o contribuinte é o
arbítrio de quem confere sempre melhor para
êle, mas por isto mesmo sempre contra a lei mal
feita.
As modificações introduzidas em fins de 1958
no impôsto do sêlo consistiram: 1) – em elevar seu
nível de incidência proporcional; 2) – reduzir seu
campo de ação; pela maior utilização do sistema de
pagamento por verba, ao invés da selagem direta; 3)
– suprimir as incidências de pouco rendimento, tais
como papéis selados, sêlo de educação e saúde,
requerimentos etc.
No impôsto de renda, por lei da mesma
época: 1) – diminuiu-se a carga de incidência
sôbre os pequenos contribuintes; 2) – estimulouse o reinvestimento de lucros; 3) – disciplinou-se
a tributação de lucros acumulados ou não
distribuídos; 4) – criou-se um fundo de
investimentos industriais; 5) – modificaram-se os
critérios de avaliação de lucros básicos para
cálculo do impôsto adicional sôbre lucros
extraordinários;
6)
–
limitaram-se
as
possibilidades de evasão no que, aliás,
colaboramos como Relator que fomos do projeto
de lei, na Comissão de Finanças da Câmara.
Conforme se pode apreciar no quadro nº 7,
a última reforma tributária elevou mais
proporcionalmente a arrecadação dos impostos
indiretos, isto é, de importação – + 63% de 1958
para 1959 –, de consumo – + 34% – e de sêlo – +
34% – que a do impôsto de renda – + 22%.
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Além dêsses tributos tradicionais, outros
surgiram após o ano de 1946, como o impôsto único
sôbre combustíveis e lubrificantes, o impôsto sôbre a
energia elétrica e o impôsto sôbre transferências de
fundos para o exterior. O primeiro dêles não integra a
receita da União, tendo a seguinte destinação:
45% para obras rodoviárias a cargo dos
governos estaduais e municipais;
30% para obras rodoviárias federais a cargo
do DNER;
15% para a Petrobrás;
10% para o Fundo Ferroviário.
A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 1959
Na introdução da proposta orçamentária para
1960 elaborada pelo DASP, afirmava enfàticamente
êsse órgão que a reforma tributária dos três maiores
impostos internos – consumo, sêlo, renda – levada a
cabo em fins do ano de 1958, teve por finalidade dotar
o govêrno de recursos financeiros indispensáveis ao
combate à inflação do “deficit” orçamentário, e deveria
contribuir já no ano de 1959 (o grifo é nosso), para
reduzir a taxa de elevação do custo de vida até
alcançar unia relativa estabilidade nos preços das
utilidades no decurso do ano de 1960.
Essa a razão, dizia o Relatório do DASP, pela
qual a revisão da receita orçamentária para o
exercício de 1960 foi estimada em Cruzeiros 167,8
bilhões, representando o acréscimo de 12,5% sôbre
a provável arrecadação de 1959, calculada em Cr$
149.1 bilhões.
De um modo geral, acrescentava o aludido
Relatório, aquela taxa de crescimento sôbre 1959
gira em tôrno de um crescimento de 5 por cento na
nossa economia, em plena expansão, e
de uma elevação média da ordem, também,
de 5 por cento nos preços das utilidades, os

quais tendem a alcançar a sua estabilidade no
segundo período de 1960.”
Perdoem-me os nobres Senadores a longa
transcrição, mas desejamos documentar quanto
andavam erradas as previsões daspianas.
Com efeito:
a) a taxa de elevação do custo da vida, ao
invés de baixar, para 5 por cento, como
prognosticava o Relatório aludido, aumentou
consideràvelmente, passando de 14 por cento – ano
de 1958 relativamente a 1957 – para 39 por cento –
mínimo previsto de 1959 relativamente a 1958;
b) a conjuntura aceleradamente inflacionária
dêste fim de ano evidencia que em 1960 não haverá
a estabilidade anunciada pelo DASP, mas a
persistência do ímpeto altista;
c) a arrecadação provável de 1959 não será
de Cr$ 147,7 bilhões, como supunha o Relatório em
foco, mas de 152,0;
d) a taxa de crescimento de nossa economia
durante 1959, ao invés dos 5 por cento imaginados
pelo DASP, não deverá exceder 3,5 por cento.
Partindo de premissas tão falsas, era
inevitável que a proposta orçamentária dêsse órgão
governamental fôsse profundamente alterada pela
Câmara dos Deputados, como de fato o foi e o
demonstraremos mais adiante.
Ao contrário do que sucedeu no exercício de
1958, em que a arrecadação da receita orçamentária
correspondeu plenamente à previsão, espera se que
no exercício em curso a receita total da União venha
a ser de Cr$ 152 bilhões, ou seja Cr$ 4,3 bilhões
acima da receita prevista. Êsse êrro justifica-se em
parte pela modificação estrutural introduzida no
sistema tributário brasileiro nos fins de 1958 e
comêço de 1959.
Vejamos, discriminadamente, os erros de
previsão.
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Discriminação

Orçamento – 1959

Arrecadação provável
em 1959 (*)

Impôsto de Consumo ..............................
Impôsto de Renda ..................................
Impôsto de Importação ...........................
Impôsto de Sêlo ......................................
Receita Tributária ...................................
Receita Total ...........................................

46,9
41,4
24,0
13,6
128,5
147,7

53,0
39,0
21,0
16,3
145,8
152,0

Êrro de
previsão %
+
–
–
+
+
+

13,0
5,8
12,5
19,8
13,4
2,9

(*) Estimativa de “Conjuntura Econômica” (número de outubro de 1959).
As grandes margens do êrro denotam que ou os
elaboradores do extinto Programa de Estabilização
Monetária
subestimaram
deliberadamente
o
incremento provável da carga tributária, originado pela
reforma do sistema tributário ou, então, falharam
redondamente em seus prognósticos.
O declínio observado no impôsto de
importação é imputável ao agravamento da crise
cambial durante o corrente ano.
Quanto ao impôsto de renda, tudo faz supor que
os efeitos da reforma e a sonegação sejam responsáveis
principais pela insuficiência da arrecadação.
A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 1960
A primeira consideração a tecer quanto à
proposta orçamentária para 1960 diz respeito às
receitas vinculadas, cujo número – parece incrível – já
ascende a 61, representando mais de 1/3 da Receita
efetiva da União. Esta, no seu esfôrço de programação
de obras e serviços, vê-se inteiramente tolhi-

da por tais aplicações compulsórias, decorrentes
de imposições constitucionais ou de leis
ordinárias.
Para o exercício de 1960, foram
assim estimadas pelo Executivo as receitas
vinculadas:
I – Vinculações constitucionais:

a) 7% da Renda Tributária
para programas regionais ...
b) 10% do Impôsto de Renda
para os Municípios ..............
c) 10% dos impostos para
manutenção do ensino ........
d) Produto do Impôsto Único
sôbre Energia Elétrica .........

Cr$
Cr$
milhões milhões
10.190
4.407
14.448
1.749

30.794
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II – Vinculações por leis ordinárias:

a) Produto adicional sôbre
Impôsto de Renda para
reaparelhamento econômico
b) Taxa
de
despacho
aduaneiro.............................
c) 10% do Impôsto de Sêlo
para o Fundo Especial de
Educação e Saúde...............
d) 8%
do
Impôsto
de
Importação para o Fundo
Portuário Nacional................
Total.....................................

Cr$
Cr$
milhões milhões
6.534
8.000
1.666
6.916

22.631
55.425

Como é de Cr$ 67,8 milhões a estimativa da
Receita Orçamentária feita pelo órgão em aprêço,
segue se que nada menos de 31,8%
daquele montante já se acham comprometidos
inapelàvelmente, reduzindo sobremodo a área de
livre programação dos investimentos públicos e
dando azo a inevitáveis distorções na distribuição
dos recursos da União. Se agregar à Receita
Orçamentária a arrecadação prevista para o
Impôsto Único sôbre Combustíveis e Lubrificantes,
de
aplicação
compulsória
em
programas
específicos, é lícito concluir que as vinculações
atingem mais de um têrço da Receita efetiva do
Govêrno Federal.
Impõe-se que o Legislativo, na defesa de
suas prerrogativas constitucionais, tome a
iniciativa de modificar êsse intolerável regime de
vinculações de receita, mediante lei especial, em
que se resguardem simultâneamente os princípios
norteadores
de
uma
sadia
elaboração
orçamentária e a necessidade de disciplinar e
garantir continuidade à execução de programas
específicos de investimentos públicos.

Entre a liberdade absoluta de jogar com as
verbas e a sua vinculação irremediável a planos cuja
importância e oportunidade muito variam no tempo, há
um meio têrmo que já ultrapassamos perigosamente.
Mas já é tempo de entrarmos na apreciação
das diferentes rubricas que integram a Receita
Federal prevista para 1960.
No quadro nº XI estabelecemos um confronto
entre a proposta orçamentária do Executivo, a
proposta da Câmara, consubstanciada no Projeto nº
350-A, de 1959, ora em discussão, e a estimativa
que submetemos à aprovação desta Comissão de
Finanças, tôdas devidamente discriminadas.
Após pormenorizado exame dos critérios que
orientaram o parecer do nobre relator daquela Casa
do Congresso, Deputado Leite Neto, na fixação dos
vários itens da Receita, chegamos à conclusão de
que não há motivos ponderáveis para alterá-la, salvo
no tocante à previsão da arrecadação do impôsto de
consumo, do impôsto de renda e da receita
extraordinária, que nos parecem subestimados pelas
razões a seguir expostas.
Impôsto de Consumo
De acôrdo com os dados contidos nos quadros
anexos ns. 9 e 12, vê-se que a arrecadação do
impôsto de consumo no corrente exercício até
setembro foi de Cruzeiros 36.754.490.346,00, ou
seja, 35,8% mais do que em período idêntico do ano
de 1958, devendo alcançar, pelo menos, Cr$ 52,6
bilhões no ano todo de 1959. A estimativa da
Câmara, para 1960, no valor de Cruzeiros 60
bilhões, representa um acréscimo percentual de
apenas 10,8% sôbre a arrecadação provável do
corrente ano. Ora, o impôsto de consumo tem, hoje,
na quase totalidade, incidências “ad valorem”,
e
sua
receita,
em
têrmos
nominais,
acompanha naturalmente a alta dos preços, sendo
que, desde 1953, como o evidencia o quadro
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nº 12, sua variação percentual sôbre o ano
anterior tem sempre excedido a dos preços em
geral. Por isso mesmo não é possível aceitar a
avaliação pessimista consagrada no Projeto da
Câmara. Basta ver São Paulo, arrecadando, só
por intermédio da Recebedoria Federal da
Capital, e só de impôsto de consumo, até
setembro último, a cifra de Cr$ 13 bilhões,
enquanto que em todo o exercício de 1958, êste
tributo rendeu Cr$ 9.696 bilhões! Uma diferença,
até agora, de mais de 3 bilhões!
O aumento de Cr$ 2,5 bilhões que propomos
sôbre a mesma conduznos a um valor de Cr$ 62,5
bilhões, que é uma estimativa modesta, visto como
só é superior em 11,3% à arrecadação provável de
1959, e bem inferior à alta provável dos preços
durante 1960.

Na melhor das hipóteses, o nível geral de
preços em 1960 elevar-se-á de 15%. Como,
portanto, admitir que um tributo tão sensível à
inflação, como êste, venha a acusar um incremento
percentual quase duas vêzes menor?
Prudentemente, sugerimos um acréscimo de
tão sòmente Cr$ 1,5 bilhões sôbre a estimativa da
Câmara, que provàvelmente será excedido, e
representará a majoração de apenas 11,2% sôbre a
arrecadação prevista para 1959.
O quadro nº 13 ilustra as nossas assertivas e
mostra como no corrente exercício e, ao contrário do
que sucedeu no triênio anterior, a execução
orçamentária excedeu de Cr$ 3,1 bilhões – + 7,4% –
a previsão.
Receita Extraordinária

O aumento de meio milhão de cruzeiros por
nós proposto, no item do impôsto adicional sôbre os
lucros das pessoas jurídicas, encontra sua
Mercê da reforma da legislação dêste título justificativa na mesma ordem de idéias que nos
através da Lei nº 3.470, de 28-11-58, foi possível aos levaram a majorar as estimativas referentes aos
órgãos arrecadadores exercer um melhor contrôle impostos de renda e de consumo.
fiscal e combater a sonegação com mais eficiência,
SÍNTESE FINAL
do que resultou um acréscimo notável de sua
arrecadação que a Divisão do Impôsto de Renda,
Temos, agora, todos os elementos, para dar
baseada nos dados definitivos até 30 de setembro
uma
idéia
de conjunto sôbre a Receita orçamentária
último, estima venha a ser, no exercício de 1959, de
da
União,
nos exercícios de 1958, 1959 e 1960,
Cr$ 44,5 bilhões, isto é, mais Cr$ 12,6 bilhões do
através
do
quadro-resumo
abaixo:
que no ano anterior, o que corresponde a mais
39,7% em têrmos percentuais.
RECEITA GERAL DA UNIÃO
Pela mesma razão invocada para retificar a
estimativa do impôsto de consumo, não nos parece
1958
1959
razoável acrescer, como o faz a Câmara, de apenas
Cr$ 3,5 bilhões, ou seja, menos de 8%, a Arrecadação de janeiro a julho.. 53.835 72.446
arrecadação provável do impôsto de renda durante Arrec. no exercício..................... 117.816 152.000
1959. Fenômeno semelhante, mais promissor até,
ocorre na Recebedoria Federal de São Paulo onde,
Proposta para 1960
até setembro último, êste impôsto vinha contribuindo
com Cr$ 11.655.837.377,40, contra Cruzeiros
Poder
Câmara dos
C. Finanças –
7.636.273.965,20
durante
todo
o
exercício
Executivo
Deputados
Senado
de 1958! Uma diferença, atual, de Cr$
–
–
–
4.019.563.412,20.
167.763
174.994
179.493
Impôsto de Renda
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Como último argumento evidenciador de que
a nossa estimativa de Cr$ 179.493 milhões para o
conjunto da receita orçamentária é realista,
valemo-nos dos dados do quadro número 15,
anexo.
Por êle ver-se-á que aquela importância
excederá a arrecadação de 1959 em apenas
18,1% quando a variação em relação ao ano
anterior
em
1959
e
1958
alcançou,
respectivamente, 29,2% e 37,2%, isto é, valores
bem mais elevados.
Outrossim, a percentagem provável da receita
sôbre o Produto Nacional Bruto será em 1960, de
8,5%, quando ela foi de 8,7% e 9,4%,
respectivamente, nos dois últimos anos.
Êsses dois confrontos e o fato de que o
aumento previsível do índice geral de preços em
1960 será de 18 por cento, demonstram à saciedade
a consistência e o acêrto de nossa estimativa, que
esperamos venha a merecer a aprovação do
Plenário do Senado Federal.
Concluindo, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, com as
emendas seguintes, que se tornam necessárias em
decorrência das modificações por nós alvitradas nas
estimativas da Receita e que, por isso, nos
dispensamos de justificar uma a uma.
Sala das Comissões, em novembro de 1959. –
Presidente e Relator.
EMENDAS
Nº 1 (CF)

Nº 3 (CF)
Na rubrica 2.00.00 do impôsto de consumo,
alínea 16.00 “veículos automotores, bicicletas,
barcas, chassis e carrocerias”, aumente-se de Cr$
1.900.000.000 – para Cruzeiros 2.500.000.000.
Nº 4 (CF)
Na rubrica 2.00.00 do impôsto de consumo,
alínea 24.00, “fumo”, aumente-se de Cr$
17.700.000.000 – para Cr$ 18.500.000.000.
Nº 5 (CF)
Na rubrica 2.00.00 do impôsto de consumo,
alínea 27.00 “bebidas e adicional” subalíneas 01
“bebidas”
e
02,
“adicional”
aumente-se,
respectivamente, de Cr$ 5.400.000.000 – para Cr$
5.945.000.000 a primeira e, de Cr$ 540.000.000 para
Cruzeiros 595.000.000, a segunda.
Nº 6 (CF)
Na rubrica 3.00.00 do impôsto de renda alínea
01.00 “impôsto de renda de pessoas físicas e
adicional”, subalínea 01, “impôsto de renda de
pessoas físicas”, aumente-se de Cr$ 8.350.000.000
– para Cr$ 8.850.000.000.
Nº 7 (CF)
Na rubrica 3.00.00 do impôsto de renda, alínea
02.00, “impôsto de renda de pessoas jurídicas”,
aumente-se de Cr$ 24.000.000.000 – para Cr$
25.000.000.000.

Na rubrica 2.00.00 do impôsto de consumo,
Nº 8 (CF)
alínea 10.00, “cimento, mármore, pedras e seus
artefatos”, aumente-se de Cr$ 1.250.000.000,00 para
No capítulo 3.00.00 “impôsto adicional sôbre
Cr$ 1.500.000.000,00.
os lucros das pessoas jurídicas (1957 a 1960)”
aumente-se de Cr$ 1.200.000.000 – para Cr$
1.700.000.000.
Nº 2 (CF)
Nº 9 (CF)
Na rubrica 2.00.00 do impôsto de consumo,
alínea 15.00, “máquinas e aparelhos mecânicos”,
Lei de .. de .. de 1959.
aumente-se de Cr$ 3.350.000.000 – Cr$
Estima a Receita e fixa a Despesa da União
6.000.000.000.
para o exercício de 1960:
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Inclua-se:
Art. nº – Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir os créditos suplementares, dentro do exercício
próprio, ou especiais, quando fora do exercício, que
se fizerem necessários para atender às entregas das
importâncias correspondentes às diferenças entre a
Receita efetivamente arrecadada e as dotações a
elas vinculadas. A Receita em aprêço está prevista
no art. 66, da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957.
Justificação
O artigo acima, que há vários anos consta da
Lei Orçamentária, existe com o nº 6 da Lei
Orçamentária para 1959 e foi suprimido na proposta
para 1960. Trata-se, entretanto, de um dispositivo
que permite o Poder Executivo ajustar as
dotações de despesas vinculadas à receita
quando esta ultrapassa os quantitativos estima-

dos. Assim tem acontecido com algumas repartições
que, contempladas no Orçamento de Despesas, em
virtude de vinculações à Receita, através de leis
especiais, como por exemplo, a que dispõe sôbre o
antigo impôsto de transferência de fundos para o
exterior, taxa de educação e saúde, taxa de
despacho aduaneiro etc., vêem que na realidade
receberam menos que o autorizado pelos referidos
dispositivos de lei. Embora o total exato da Receita
seja conhecido após o encerramento do respectivo
exercício, nenhum impedimento existe para que nos
últimos meses do mesmo sejam suplementadas,
caso verificada essa necessidade, as dotações de
despesas que foram superadas pelas requisições
vinculadas da Receita.
Até agora, conquanto o artigo em aprêço
conste dos orçamentos sancionados dos últimos
anos, sua aplicação se tem limitado a raríssimos
casos.

QUADRO Nº 1
BRASIL – Produto Nacional, meios de pagamentos e preços
Produto Nacional
ANO

1950 .....................
1951 .....................
1952 .....................
1953 .....................
1954 .....................
1955 .....................
1956 .....................
1957 .....................
1958 .....................
1959 ** .................

Nominal
(Cr$ bilhões)

1
309
354
434
560
697
888
1.049
1.270 *

(*) Estimativa preliminar (**) Previsão
FONTE: Dos Dados Brutos: IBRE/FGV

Aumento percentual sôbre o ano anterior

Real
(1948 = 100)

112
118
126
129
139
145
149
156
163 *
169

Meio de
Pagamento (1948
= 100)

Preços
(1949 = 100)

134
169
195
233
282
336
403
499
659
923

119
140
156
180
228
265
317
362
409
613

Produto real

6,8
6,2
6,1
2,6
7,8
4,1
3,1
4,6
4,9
3,5

Meios de
pagamento

Preços

20,7
26,1
15,4
19,5
21,0
19,1
19,9
23,8
32,1
40,0

11,2
17,7
11,4
15,4
26,7
16,2
19,6
14,2
13,0
50,0

QUADRO Nº 2
BRASIL – Produto nacional real, por setor de atividade econômica
(Base dos índices: 1948 = 100)
ESPECIFICAÇÃO

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958
*

1959
**

Agricultura .............................................
Indústria .................................................
Comércio ...............................................
Transportes e Comunicações ................
Govêrno .................................................
Serviços .................................................
Aluguéis .................................................
Produto real total ...................................
Produto Per Capita ................................
Renda Real Per Capita .........................

104
105
105
107
102
103
103
104
102
103

108
117
116
114
105
106
117
112
106
113

118
130
129
123
107
109
122
118
110
117

117
139
136
134
110
113
131
126
114
121

116
145
136
148
113
116
140
129
114
123

126
157
152
159
115
120
139
139
120
132

133
165
155
164
118
123
157
145
122
132

131
178
161
170
121
127
164
149
123
133

141
182
170
175
124
131
173
156
125
136

148
199
–
–
–
–
–
163
127
139

57
215
–
–
–
–
–
169
128
141

(*) Estimativa preliminar. – (**) Previsão com base em estimativa preliminar relativa ao 1º semestre.

QUADRO Nº 1
BRASIL – Produto Nacional, meios de pagamento, e preços
Produto Nacional
ANO

1950 ...................................................
1951 ...................................................
1952 ...................................................
1953 ...................................................
1954 ...................................................
1955 ...................................................
1956 ...................................................
1957 ...................................................
1958 ...................................................
1959.**................................................
(*) Estimativa preliminar (**) Previsão
FONTE: Dos Dados Brutos: IBRE/FGV

Aumento percentual sôbre o ano anterior

Nominal
(Cr$ bilhões)

Real
(1948 =100)

Meio de
pagamento
(1948 = 100)

Preços
(1949 =100)

Produto
real

Meios de
pagamento

Preços

256
309
354
434
560
697
888
1.049
1.270 *
–

112
118
126
129
139
145
149
156
163 *
169

134
169
195
233
282
336
403
499
659
923

119
140
156
180
228
265
317
362
409
613

6,8
6,2
6,1
2,6
7,8
4,1
3,1
4,6
4,9
3,5

20,7
26,1
15,4
19,5
21,0
19,1
19,9
23,8
32,1
40,0

11,2
17,7
11,4
15,4
26,7
16,2
19,6
14,2
13,0
50,0

QUADRO Nº 2
BRASIL – Produto nacional real, por setor de atividade econômica
(Base dos índices: 1948 = 100)
ESPECIFICAÇÃO

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958
*

1959
**

Agricultura ............................................
Indústria ...............................................
Comércio ..............................................
Transportes e Comunicações ..............
Govêrno ...............................................
Serviços ...............................................
Aluguéis ...............................................
Produto real total ..................................
Produto Per Capita ..............................
Renda Real Per Capita ........................

104
105
105
107
102
103
103
104
102
103

108
117
116
114
105
106
117
112
106
113

118
130
129
123
107
109
122
118
110
117

117
139
136
134
110
113
131
126
114
121

116
145
136
148
113
116
140
129
114
123

126
157
152
159
115
120
139
139
120
132

133
165
155
164
118
123
157
145
122
132

131
178
161
170
121
127
164
149
123
133

141
182
170
175
124
131
173
156
125
136

148
199
–
–
–
–
–
163
127
139

57
215
–
–
–
–
–
169
128
141

(*) Estimativa preliminar. – (**) Previsão com base em estimativa preliminar relativa ao 1º semestre.

QUADRO Nº 3
BRASIL – Produto Nacional Bruto, Consumo e Inversões
(Em bilhões de cruzeiros)
INVERSÕES BRUTAS

CONSUMO
ANO

1950 ...............................................
1951 ...............................................
1952 ...............................................
1953 ...............................................
1954 ...............................................
1055 ...............................................
1956 ...............................................
1957................................................
1958 *.............................................

Produto
Nacional
(1)
256
309
354
434
560
697
888
1.049
1.270

(*) – Estimativa preliminar.
FONTE – dos dados brutos: IBRE/FGV.

Total
(2)

De
Indivíduo
(3)

Do
Soudeno
(4)

Total
(5)

Das
Emprêsas
(6)

Do
Govêrno
(7)

Poupança
Líquida
(8)

%

De

(5) (1)

(8) (1)

223
252
284
369
463
585
748
883
–

194
218
244
312
399
505
632
755
–

29
34
40
57
64
80
114
128
–

34
56
65
55
78
99
123
136
159

24
46
53
41
58
79
98
94
99

10
10
12
14
20
20
25
42
60

27
32
37
44
76
65
71
96
–

13,3
18,1
18,4
12,7
13,9
14,2
14,0
13,0
12,5

10,5
10,3
10,4
10,0
13,5
9,3
8,0
9,1
–

QUADRO Nº 4
BRASIL – Balanço de pagamentos
(US$ milhões)
Ano de 1958
1º
Semestre

ITEM

A – Mercadorias (fob ..........................................
Exportações .................................................
Importações .................................................
B – Serviços .......................................................
C – Saldo em conta corrente ..............................
D – Capitais autônomos .....................................
E – Deficit (C+D) ................................................

+
–
–
–
–
–

64
1.243
1.179
304
240
40
280

+
–
–
–
–
–

72
575
503
136
64
64
195

Ano de 1959
2º
Semestre
–
–
–
–
+
–

8
168
676
168
176
91
85

3º
Semestre
–
–
–
–
+
–

32
560
592
159
191
41
150

Fonte: S.E.E.F./F.M. e SUMOC.
QUADRO Nº 5
Brasil – Índices de empréstimos (base: 1948 = 100)
Aumento percentual sôbre o ano anterior
ANO

1952 .....................................................................
1953 .....................................................................
1954 .....................................................................
1955 .....................................................................
1956 .....................................................................
1957 .....................................................................
1958 .....................................................................
1959 .....................................................................
Fonte: IBRE/FGV.

Total

213
259
342
405
497
637
826
136

Ao público

Total

Ao público

269
269
342
393
465
554
705
817

21,6
21,6
32,1
18,4
22,7
28,2
29,7
22,2

–
17,0
27,1
14,9
18,3
19,1
27,3
13,9

QUADRO Nº 6
BRASIL – Orçamento da União
(Cr$ milhões)
Receita
Arrecadada

Ano

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959*

Despesa
Realizada

37,1
46,5
55,7
74,1
85,8
117,8

Déficit

39,9
49,2
63,3
107,0
118,7
148,5

2,8
2,7
7,6
32,9
32,9
30,7

(*) Estimativa.
FONTE: M. Fazenda.
QUADRO Nº 7
BRASIL: Receita orçamentária arrecadada da União *
(Cr$ bilhões)
Impôsto de

Receita

Ano

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959**

Consumo

Renda

10,8
14,5
17,4
23,0
30,5
39,5
53,0

11,6
15,3
19,3
24,5
27,0
31,9
39,0

Sêlo
3,8
4,8
6,4
8,2
9,5
12,1
16,3

Importação
1,4
2,3
2,2
2,0
2,8
12,9
21,0

(*) Inclusive a parte da União na receita do impôsto único sôbre combustíveis.
(**) Estimativas provisórias.
FONTE: M.F. e "Conjuntura Econômica".

Tributária
29,9
39,3
50,4
63,3
79,2
109,6
145,8

Total
39,3
48,9
57,7
72,6
91,8
125,4
152,0

QUADRO Nº 8
BRASIL: Impostos da União (incidência direta e indireta)
(Cr$ bilhões)

Ano

1953
1955
1956
1957
1958
1959**

Impostos
Indiretos*

Impostos
Diretos

18,2
24,0
30,3
38,1
51,5
73,5
105,7

11,6
15,3
19,3
24,5
27,0
31,9
39,0

(*) Inclusive a parcela da União na receita do impôsto único sôbre combustíveis.
(**) Estimativa.
FONTE: dos dados brutos: M.F. e "Conjuntura Econômica".

% da Incidência
Direta
38,9
38,9
38,9
39,1
34,4
30,3
27,0

QUADRO Nº 9
IMPÔSTO DE CONSUMO
Demonstrativo da arrecadação verificada no País, de Janeiro a setembro de 1959, comparada com a de igual período de 1958 e suas diferenças e
percentagens de aumento e de diminuição. (Elementos fornecidos pela Seção Mecanizada da Diretoria das Rendas Internas).
Diferença:
para + ou –

Percentagem:
para + ou –

MESES

Arrecadação em 1958

Arrecadação em 1959

Janeiro......................................
Fevereiro ..................................
Março .......................................
Abril ..........................................
Maio .........................................
Junho .......................................
Julho.........................................
Agôsto ......................................
Setembro..................................

2.832.023.932,50
2.676.914.696,80
3.028.811.056,10
2.820.234.292,70
3.052.990.899,50
2.908.832.637,90
3.232.091.645,50
3.114.014.984,40
3.392.475.689,40

3.857.010.698,80
3.726.270.498,70
2.928.622.102,20
4.170.678.820,80
4.112.466.764,20
4.281.261.025,20
4.190.549.409,40
4.674.386.991,90
4.813.244.034,80

+
+
+
+
+
+
+
+
+

1.024.986.766,30
1.049.355.528,90
100.188.953,90
1.350.444.528,10
1.059.476.664,70
1.372.428.387,30
958.457.763,90
1.560.372.007,60
1.420.768.345,40

+
+
–
+
+
+
+
+
+

TOTAIS............................

27.058.339.307,80

36.754.490.346,00

+

9.696.101.038,20

+ 35,83

Arrecadação de janeiro a setembro de 1959, ainda incompleta......................................................................................................
Duodécimos de Janeiro a setembro conforme a estimativa da Receita fixada pela Lei 3.487, de 10-12-1958..............................
Superavit verificado na arrecadação.......................................................................................................................................

36,19
29,20
3,31
47,88
34,70
47,18
29,65
50,10
41,88

36.754.490.346,00
35.150.341.500,00
1.604.148.846,00

QUADRO Nº 10
IMPÔSTO DO SÊLO E AFINS
Demonstrativo da arrecadação verificada no País, de janeiro a agôsto de 1959, comparada com a de igual período de 1958 e seus acréscimos percentuais
respectivos.

MESES

Arrecadação
de
1958

Arrecadação de 1959
Sêlo e
Verba Fiscal

Verba
especial

Arrecadação
Total de
1959

Diferenças
a
maior

%
a
+

Janeiro.........................
Fevereiro ....................
Março ..........................
Abril ............................
Maio ............................
Junho ..........................
Julho ...........................
Agôsto ........................

Cr$
791.812.635,90
801.459.521,40
909.240.700,30
922.626.274,10
913.068.183,10
952.269.352,20
1.048.383.172,50
1.039.670.652,80

Cr$
991.318.368,70
836.593.763,00
884.997.914,20
973.747.566,60
1.086.162.972,10
980.364.170,90
970.799.437,30
944.901.282,10

Cr$
332.318.528,30
363.068.434,30
353.368.974,40
417.054.675,70
380.434.355,90
450.803.493,10
604.196.144,20
602.145.803,00

Cr$
1.323.636.897,00
1.199.662.197,30
1.238.366.888,60
1.390.802.242,30
1.466.597.328,00
1.431.167.664,00
1.574.995.581,50
1.547.047.085,10

Cr$
532.024.261,10
398.202.675,90
328.626.188,30
468.175.968,20
553.529.144,90
478.898.311,80
526.612.409,00
507.376.432,30

67,2
49,7
36,1
50,7
60,6
50,3
50,2
48,8

TOTAIS................

7.378.830.492,30

7.668.885.474,90

3.503.390.408,90

11.172.275.883,80

3.793.445.391,50

51,4

Arrecadação de janeiro a setembro de 1959, ainda incompleta................................................................................................................. 11.172.275.883,80
Duodécimos de Janeiro a setembro conforme a estimativa da Receita fixada pela Lei 3.487, de 10-12-1958 (Cr$
9.077.066.666,70
13.615.600,00).............
Superavit verificado na arrecadação.............................................................................................................................................. 2.095.209.217,10

QUADRO Nº 10-A
PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Impôsto do Sêlo)
PREVISÃO

ANOS

1949 ...................................................
1950 ...................................................
1951 ...................................................
1952 ...................................................
1953 ...................................................
1954 ...................................................
1955 ...................................................
1956 ...................................................
1957 ...................................................
1958 ...................................................
1959 ...................................................
(*) Estimativa.

Milhões
de
Cruzeiros

1.584
1.061
1.902
2.461
3.557
4.392
6.695
7.750
11.593
12.890
13.616

EXECUÇÃO

Variação %
sôbre o período
anterior

+
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+

5,5
33,0
79,3
29,4
44,5
23,5
52,4
15,8
49,6
11,2
5,6

Milhões
de
Cruzeiros

1.589
1.900
2.751
3.092
3.822
4.840
6.445
8.187
9.487
12.069
(*) 16.200

VARIAÇÃO
Sôbre o Período
anterior
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9,7
19,6
44,8
12,4
25,6
26,6
33,2
27,0
15,9
26,5
34,2

Sôbre
a Previsão
+
+
+
+
+
+
–
+
–
–
+

0,3
79,7
44,6
25,6
7,3
10,2
3,7
5,6
18,2
6,4
19,6

NAeL «MINAS GERAIS»
Tabela II
Data
27-11-57
27-12-57

Quantia
£
Fl.

4.601
20.371,65

Equivalente
em US$
dólar

Destino
F. Reserva
F. Reserva

12.430,00
5.361,00

TOTAL EM 1957 ......................................................................................................
13-2-58
24-2-58

Fl.
Fl.

5.059,30
35.582,55

F. Reserva
F. Reserva

17.791,00
1.332,00
9.364,00

TOTAL EM 1958 ......................................................................................................

10.696,00

TOTAL GERAL DA TABELA II .................................................................................

28.487,00

Soma dos totais das tabelas I e II ................................................................................
Dinheiro em banco .......................................................................................................
Total efetivamente dispendido (até 30-8-59) ...............................................................
Despesa prevista de 30-8-59 até o fim ........................................................................
CUSTO TOTAL ………………………………………………….....

US$
US$
US$
US$
US$

21.941.822,00
4.620.785,00
17.321.037,00
12.386.550,00
29.707.587,00

Ou seja em números redondos US$ 30.000.000,00, e não 87 milhões de dólares como se apregoou
em entrevistas e se procura confundir o povo brasileiro.

QUADRO – RESUMO Nº 11
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO PARA 1960
(Em milhares de Cruzeiros)
DISCRIMINAÇÃO

Proposta do
Executivo (1)

Proposta da
Câmara (2)

Prop. Da Comissão
de Finanças do
Senado (3)

Impôsto de Consumo ..................................................................................
Impôsto de Renda .......................................................................................
Impôsto de Selo ..........................................................................................
Impôsto de Importação ................................................................................
Impôsto único sem energia elétrica .............................................................
Impostos nos Territórios ..............................................................................
Taxas ...........................................................................................................
Renda Patrimonial .......................................................................................
Renda Industrial ..........................................................................................
Rendas Diversas .........................................................................................
Receita Extraordinária .................................................................................

55.520.000
44.071.000
18.153.100
24.943.000
1.767.000
23.346
1.088.000
4.480.920
2.491.291
7.270.025
7.952.200

60.000.000
48.000.000
20.497.100
22.000.000
1.767.000
27.346
1.088.271
4.480.526
2.491.291
5.970.025
7.952.200

62.500.000
49.500.000
20.497.100
22.000.000
1.767.000
27.346
1.088.271
4.480.526
2.491.291
5.970.025
8.452.200

TOTAL DA RECEITA...................................................................................

167.763.488

174.993.759

179.493.759

Diferença
(3) – (2)
+
+

+
+

2.500.000
1.500.000
–
–
–
–
–
–
–
–
500.000
4.500.000

QUADRO Nº 12
PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Impôsto de Consumo)
PREVISÃO
ANOS

1949 .......................................................
1950 .......................................................
1951 .......................................................
1952 .......................................................
1953 .......................................................
1954 .......................................................
1955 .......................................................
1956 .......................................................
1957 .......................................................
1958 .......................................................
1959 .......................................................
(*) Estimativa.

Milhares
de
Cruzeiros
6.359
5.995
6.577
8.005
10.247
13.500
15.887
23.694
32.247
38.596
46.867

EXECUÇÃO
Variação %
sôbre o período
anterior
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+

27,5
5,7
9,7
21,7
28,0
17,7
31,7
49,1
36,1
19,7
21,4

Milhões
de
Cruzeiros

(*)

5.639
6.410
8.126
9.123
10.774
17.429
14.542
22.988
30.481
39.518
52.600

VARIAÇÃO
Sôbre o período
anterior
+ 16,2
+ 13,7
+ 26,8
+ 12,3
+ 18,1
+ 35,0
+ 19,9
+ 31,9
+ 32,6
+ 24,0
+ 33,1

Sôbre a
previsão
- 11,3
+ 6,9
+ 23,6
+ 14,0
+ 5,1
+ 7,7
+ 9,7
- 3,0
- 5,5
+ 2,4
12,2

– 1144 –
Sr. Presidente, expondo ao Senado, a
situação econômico financeira da Nação, faço um
apêlo a V. Exa., renovando aquela tão brilhante
invocação que, há seis dias, fêz desta Tribuna o
nobre Presidente da Comissão a que tenho a honra
de pertencer, para que os Orçamentos sejam melhor
estudados, melhor encarados, por uma Comissão
mista de Senadores e Deputados, a fim de que
possamos, ao fim dos nossos trabalhos, apontar,
decisivamente, as rubricas com que a Nação deverá
contar para sua Despesa e Receita.
No corrente exercício, infelizmente, o que
estamos verificando é que a Câmara, até esta hora,
ainda não forneceu elementos suficientes para a
fixação do quantum da despesa e, portanto, da
estimativa do nosso deficit. Peço desculpas aos
meus nobres Pares pela modesta contribuição que
acabo de prestar a êste Plenário. (Muito bem; muito
bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
Anexo da Receita com as emendas apresentadas
pela Comissão de Finanças. (Pausa).
Nenhum Sr. Senador pedindo a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o Anexo, sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em votação as emendas apresentadas pela
Comissão de Finanças.
Os Senhores Senadores que as aprovam
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
A matéria volta à Comissão de Finanças para
a Redação Final.
Discussão única da Redação Final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 148, de
1957, (nº 2.009, de 1952; na Câmara) que cria o Grande
Prêmio Nacional de Medicina (redação oferecida

pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 803,
de 1959).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
A Redação Final aprovada consta do Parecer
nº 803, Publicado no D.C. N., de 25-11-59.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
Câmara dos Deputados.
Designo para acompanhar, naquela Casa, o
estudo das emendas do Senado, o Sr. Senador
Fausto Cabral.
Discussão única da Redação Final da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 55, de
1959, (nº 4.483, de 1958, na Câmara), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o
crédito especial de Cr$ 9.426.000,00, destinado a
atender à despesa com a aquisição do material
necessário ao equipamento da posição de operação
resultante da instalação da nova Central Rádio em
Brasília (redação oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 800, de 1959).
Em discussão a Redação Final.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
A Redação Final aprovada consta do Parecer
nº 800, publicado no D.C.N., de 26-11-59.
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O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai a
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Câmara dos Deputados. Para acompanhar o estudo Redação Final.
da emenda do Senado naquela Casa, designo o Sr.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
Senador Caiado de Castro.
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Discussão única da Redação Final da emenda
Os Senhores Senadores que a aprovam,
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 57, de
1959, (nº 4.643, de 1958, na Câmara) que concede queiram permanecer sentados (Pausa)
isenção dos impostos de importação e de consumo
A Redação Final aprovada consta do Parecer
para os equipamentos, suas peças e sobressalentes, nº 802, publicado no D.C.N., de 26-11-59.
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à
destinados à instalação ou ampliação de indústrias
complementares da construção naval (redação Câmara dos Deputados. Designo para o estudo da
oferecida pela Comissão de Redação em seu emenda do Senado, naquela Casa, o Sr. Senador
Daniel Krieger.
Parecer nº 801, de 1959).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
A Redação Final aprovada consta do Parecer
nº 801, publicado no D.C.N., de 26-11-59.
O SR PRESIDENTE: – A matéria vai à
Câmara dos Deputados. Designo para acompanhar,
naquela Casa, o estudo das emendas do Senado, o
Sr. Senador Saulo Ramos.

Discussão única da Redação Final do Projeto
de Lei do Senado nº 26, de 1959, de autoria do Sr.
Senador Fernandes.Távora, que modifica o art. 38
do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, para
permitir
que
os
massagistas
devidamente
habilitados, tenham Gabinete legalizado em seu
próprio nome (redação oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 804, de 1959).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Redação Final.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
A Redação Final aprovada consta do Parecer
nº 804 publicado no D.C.N., de 26-11-59.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai à
Câmara dos Deputados.

Discussão única da Redação Final da
emenda do, Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 95, de 1959 (nº 3.883, de 1958, na Câmara),
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 5.000.000,00, para equipamento
da Clínica Ortopédica do Hospital Escola S.
Francisco de Assis (redação oferecida pela
Discussão única da Redação Final do
Comissão de Redação em seu Parecer nº 802, de Projeto de Resolução nº 27, de 1959, que
1959).
suspende,
parcialmente,
a
execução
do
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É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
Decreto nº 39.515, de 6 de julho de 1956 (redação
oferecida pela Comissão de Redação em seu sanção:
Parecer nº 805, de 1959).
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
Nº 79, DE 1959
Redação Final.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar (Nº 2.773-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Concede isenção de direitos para importação
Em votação.
de peças e materiais destinados à fabricação, no
Os Senhores Senadores que a aprovam, País, de centrais telefônicas automáticas para
queiram permanecer sentados. (Pausa).
serviços públicos.
Está aprovada.
O Congresso Nacional decreta:
A Redação Final aprovada consta do Parecer
Art. 1º É concedida, pelo prazo de 5 anos, a
nº 805, publicado no D.C.N., de 26-11-59.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto vai à contar da publicação desta lei, isenção dos impostos
promulgação.
de importação e de consumo, para a importação, por
emprêsas industriais instaladas no Brasil, do
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara equipamento industrial, das peças complementares e
nº 73, de 1959 (nº 2.773, de 1957, na Câmara), dos materiais específicos, sem similar nacional
que concede isenção de direitos para importação registrado, destinados à fabricação, no País, de
de peças e materiais destinados à fabricação, no centrais telefônicas automáticas.
Art. 2º Fica revogada a isenção concedida no
País, de centrais telefônicas automáticas para
serviços públicos (incluído na Ordem do Dia em item XXVI, da Lei nº 411, de 29 de setembro de
virtude de dispensa de interstício, concedida na 1948.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
sessão anterior a requerimento do Sr. Senador
Moura Andrade), tendo Pareceres Favoráveis (ns. publicação, revogadas as disposições em contrário.
813 e 814) das Comissões de Economia e de
Finanças.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 101, de 1959, que concede, pensão especial à
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o viúva e aos filhos de Bernardo Saião Carvalho Araújo,
projeto.
ex.Vice-Governador do Estado de Goiás e ex-Diretor
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar da NOVACAP (incluído em Ordem do Dia em virtude
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
de dispensa de interstício concedida na sessão
Está encerrada.
anterior a requerimento do Senhor Senador Taciano
Em votação.
de Mello), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 811 e 812
Os Senhores Senadores que o aprovam, de 1959) das Comissões de Economia e de Finanças.
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto.
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Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
sessão.
Está encerrada.
Designo para a de amanhã, a seguinte:
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
ORDEM DO DIA
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
1 – Votação, em discussão única, do Projeto
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à de Lei da Câmara nº 198, de 1958 (nº 2.468, de
sanção:
1957, na Câmara), que concede isenção de todos os
direitos, impôsto de consumo e taxas alfandegárias
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
para um altar de mármore, importado pela Escola
Nº 101, DE 1959
Belém do Hôrto, de Pôrto Alegre, Estado do Rio G.
do Sul (incluído em Ordem do Dia em virtude de
(Nº 780-A, de 1959, na Câmara dos Deputados)
dispensa de interstício, concedida em sessão
anterior, a requerimento do Sr. Senador Moura
Autoriza a abertura do crédito suplementar de Andrade, tendo Pareceres ns. 321 e 322, 817 e 818,
Cruzeiros 555.379.320,00, ao Orçamento do de 1959, das Comissões de: Economia, favorável
com a Emenda que oferece (nº 1-CE) e favorável à
Ministério da Fazenda.
Emenda nº 2; Finanças, favorável ao projeto e às
O Congresso Nacional decreta:
Emendas ns. 1 -(CE) e 2 (CE).
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
ao Orçamento do Ministério da Fazenda, Anexo 4.15, Câmara nº 53, de 1959 (nº 2.948, de 1957, na
4.2 – Diretoria da Despesa Pública (Encargos Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder
Gerais). Verba 2.0.00 – Subconsignação 2.2.02 – o Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
crédito suplementar de Cruzeiros 555.379.320,00 Cultura, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para
(quinhentos e cinqüenta e cinco milhões, trezentos e custear as despesas de reedição das obras do
setenta e nove mil, trezentos e vinte cruzeiros), Cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, tendo
assim discriminado:
Parecer Favorável, sob nº 774, de 1959, da
1) Para depósito no Banco do Nordeste do Comissão de Finanças.
Brasil S.A. (art. 6º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de
3 – Primeira discussão do Projeto de Lei do
1952, e art. 1º do Decreto nº 33.643, de 24,de agôsto Senado nº 15, de 1959 (de autoria do Senador
de 1953), Cruzeiros 444.303.456,00;
Gilberto
Marinho),
que
dispõe
sôbre
o
2) Para o fundo de obras e socorros de aproveitamento dos servidores públicos civis da
emergência (Lei nº 1.004, de 24 de dezembro de União e das autarquias federais transferidos de
1949, art. 1º, § 1º) Cr$ 111.075.864,00.
carreiras que, posteriormente, foram beneficiados
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data por leis especiais, tendo Pareceres Contrários, sob
de sua publicação, revogadas as disposições em ns. 647 a 649, de 1959, das Comissões: de
contrário.
Constituição e Justiça; de Serviço Público Civil e de
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria Finanças.
constante da Ordem do Dia.
Está encerrada a sessão.
Não há orador inscrito para esta oportunidade.
Levanta-se a sessão às 22 horas e 35
minutos.
(Pausa).

184ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1958
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.

acham-se

Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos
Moura Andrade.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Vlllasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (55).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Senhores
Senadores.
Havendo número legal declaro aberta a
sessão:
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de Segundo, procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que é sem debate aprovada.
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O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o tuir um vivo estímulo aos devedores relapsos.
A Lei 3.330, cujas disposições o Projeto nº 10
seguinte:
de 1958 manda aplicar a todos os devedores da
Previdência, é uma lei de exceção, que visava a
EXPEDIENTE
amparar as Emprêsas de Navegação Aérea, em
número de 4 ou 5, que se encontravam em
Carta
dificuldades insuperáveis.
Estendê-la a tôda a Previdência constituirá um
Do Procurador Geral da República, como rude golpe aos Institutos, que não poderão equilibrarse financeiramente, se lhes fôr retirada a
segue:
possibilidade de cobrar com rapidez, a vultosas
Gabinete do Procurador Geral da República.
soma de atrasados que têm a receber de seus
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1959.
contribuintes, perfeitamente solváveis.
Excelentíssimo Senhor Presidente Filinto
Esperando a atenção de Vossa Excelência
Müller.
sôbre o assunto, somos de Vossa Excelência ador.,
Saudações.
ato. – a) Carlos Medeiros Silva, Procurador Geral da
O Projeto de Lei nº 10, de 1958, da Câmara República.
dos Deputados, que dispõe sobre a «Estrutura
PARECER
Administrativa da Previdência Social», estabelece
NS.
819,
820,
821 E 822, DE 1959
em seu artigo 203:
«Aplicam-se aos devedores da Previdência
Nº 819, de 1959
Social, de qualquer natureza, as disposições da Lei
nº 3.330, de 5 de dezembro de 1957.»
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Reza o artigo 1º dessa lei:
o Projeto de Lei da Câmara, nº 36, de 1959 (na
«As contribuições de Previdência Social de Câmara, nº 3.975-B-1958), que prevê sôbre a
qualquer natureza, em atraso, devidas pelas execução de obras do Hospital Regional de
emprêsas de navegação aérea, até o mês Tuberculose de Santa Maria, no Rio Grande do
imediatamente anterior à vigência desta lei, inclusive, Sul.
poderão ser recolhidas em prestações mensais e
iguais até o máximo de 180, acrescidas de juros
Relator: Sr. Ruy Carneiro.
moratórios de 6% ao ano, observadas as disposições
Com base no Regimento Interno da Casa,
da presente lei».
o eminente Senador Francisco Gallotti, Presidente
No interêsse da cobrança da dívida ativa dos da Comissão de Transportes, Comunicações e
Institutos, na qual a União funciona em Juízo como Obras Públicas, solicitou o parecer dêste órgão
Assistente, tenho a honra de manifestar-me a V. Exa. técnico sôbre o Projeto nº 36, de 1959, da Câmara
sôbre a conveniência de se suprimir o referido artigo dos Deputados. Tal projeto dispõe sôbre a execução
203, ou modificar fundamentalmente a redação, já de obras do Hospital Regional de Tuberculose de
que a sua permanência equivaleria, na prática, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para tal
tornar inexeqüível a citada cobrança, além de consti- fim, determina a inclusão no Orçamento Ge-
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ral da União, em quatro prestações iguais e
sucessivas,
da
importância
total
de
Cr$
28.798.438,00 (vinte e oito milhões, setecentos e
noventa e oito mil e quatrocentos e trinta e oito
cruzeiros).
O projeto, que é da lavra do nobre Deputado
Tarso Dutra, se inclui na relação daqueles já
transformados em lei, constituindo uma praxe, já
aceita pelo Congresso Nacional, vincular a
realização de determinadas Obras públicas à
autorização decorrente de preceitos legais.
Em nosso entendimento, nada há, do ponto de
vista constitucional, que impeça a aprovação do
projeto em causa, cujo mérito será examinado pelos
órgãos competentes.
Sala das Comissões, em 12 de agôsto de
1959 – Lourival Fontes, Presidente – Ruy Carneiro,
Relator – Mourão Vieira – Daniel Krieger – Milton
Campos – Attíllio Vivacqua.
Nº 820, de 1959

Por haver êste órgão suscitado dúvida quanto
à constitucionalidade do projeto, foi solicitada a
audiência da douta Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela inexistência de qualquer
lesão à Carta Magna.
Bem examinada a matéria de que cogita o
projeto, verifica-se não ter êste nenhuma atinência
com as atribuições específicas desta Comissão;
antes, o seu mérito subordina-se à apreciação da
ilustrada Comissão de Saúde Pública.
Esta a razão pela qual deixamos de opinar
sôbre o presente projeto.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1959 – Francisco Gallotti, Presidente. – Ary Vianna,
Relator – Taciano de Mello – Souza Naves –
Coimbra Bueno.
Nº 821, de 1959
Da Comissão de Saúde sôbre o Projeto de Lei
da Câmara Federal nº 36, de 1959 (nº 3.975-E, de
1958 na Câmara).

Da Comissão de Transportes, Comunicações
Relator: Sr. Reginaldo Fernandes.
e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
O presente projeto manda incluir no orçamento
nº 36, de 1959 (nº 3.975-B, de 1958, na Câmara dos
geral da União, em quatro prestações anuais e
Deputados).
sucessivas, a dotação total de Cruzeiros
Relator: Sr. Ary Vianna.
28.798.438,00 (vinte e oito milhões, setecentos e
O projeto em exame determina que o noventa e oito mil quatrocentos e trinta e oito
Orçamento
Geral
da
União
incluirá, cruzeiros) para o prosseguimento e conclusão das
obrigatòriamente, em quatro prestações iguais e obras do Hospital Regional de Tuberculose, da
sucessivas, a dotação de Cruzeiros 28.798.438,00, Campanha Nacional contra a Tuberculose, na cidade
para o prosseguimento e conclusão das obras do de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul.
Hospital Regional de Tuberculose, da Campanha
O custo dêsse nosocômio fôra orçado, em
Nacional Contra a Tuberculose, na cidade 1956, em Cr$ 31.800.000,00 mas ascende, hoje, em
de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do virtude do processo inflacionário a Cruzeiros
Sul.
34.798.434,00, conforme informações prestadas pelo
Estabelece, ainda, a proposição, que o Serviço Poder Executivo ao Congresso.
Nacional de Tuberculose poderá firmar acôrdo com a
A terminação das obras do Hospital
Universidade do Rio Grande do Sul, para delegar-lhe de Santa Maria é tarefa urgente não só pelo
a execução das obras referidas.
papel central que vai desempenhar no atendi-
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mento e profilaxia dos tuberculsos de uma grande
região sul-riograndense, como pela sua articulação
com a cadeira de Clínica Tisiológica da Faculdade de
Medicina daquela cidade, o que vai torná-lo,
necessàriamente, um grande núcleo de formação e
treinamento de tisiologistas, para todo o Estado.
Somos, portanto, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 9-11-59. – Reginaldo
Fernandes, Presidente e Relator. – Pedro Ludovico.
– Fernando Corrêa. – Miguel Couto.

mas de um verdadeiro hospital-escola onde se
aprimorem e acumulem as técnicas de combate à
Peste Branca.
Somos, portanto, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro
de 1959. – Gaspar Volloso, Presidente. –
Fausto
Cabral,
Relator.
–
Zacharias
de
Assumpção. – Caiado de Castro. – Taciano de Mello,
Barros Carvalho. – Moura Andrade. – Victorino
Freire.

Nº 822, DE 1959

PARECER
Nº 823, DE 1959

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 1959, (na Câmora nº 3.975Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
B-1959).
Lei da Câmara, nº 100, de 1959, (nº 780-A-59 na
Câmara), Que autoriza a abertura do crédito
Relator: Sr. Fausto Cabral.
suplementar de Cr$ 55.379,320, ao Orçamento do
O presente projeto autoriza a Inclusão, no Ministério da Fazenda.
Orçamento Geral da União de dotação de Cruzeiros
Relator: Sr. Auro Moura Andrade.
28.798.438,00 (vinte e oito milhões, setecentos e
Pelo presente projeto o Poder Executivo
noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e oito é autorizado a abrir o crédito suplementar de
cruzeiros) para o prosseguimento e conclusão Cruzeiros 555.379.320,00, destinado, de um
de obras do Hospital Regional de Tuberculose, lado, a depósito no Banco do Nordeste do
da Campanha Nacional contra a Tuberculose, na Brasil S.A., na forma do art. 1º da Lei nº 1.649,
cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do de 19 julho de 1952, e do art. 1º do
Sul.
Decreto nº 33.643, de 24 de março de
O projeto autoriza ainda o Serviço Nacional de 1953; e, de outro à instituição do fundo de
Tuberculose a firmar acôrdo com a Universidade do obras e socorros de emergência, de que trata o
Rio Grande do Sul para delegar a esta última a artigo 1º, § 1º da Lei nº 1.004, de 24 de dezembro de
execução das referidas obras.
1949.
É de notar-se que o Hospital Regional de
Para o primeiro caso é atribuida a parcela
Tuberculose não visa apenas concentrar, numa de Cr$ 444.303.456,00 e para o segundo
região central do Rio Grande do Sul, os doentes do o restante, da ordem de Cr$ 111.075.864,00.
Estado e áreas vizinhas, como também constituir um
O projeto foi formulado pela Comissão de
centro de estudos de Clínica Tisiológica.
Orçamento e Fiscalização Financeira da amara dos
O problema de tuberculose no Rio Grande Deputados, por iniciativa dos representantes do
do Sul está exigindo, para seu combate, Nordeste, os Deputados Martins Rodrigues, Paulo
um
ponto
de,
apoio
desta
envergadura. Sarazate e João Cleofas, os quais consideraram
Não se trata de um simples nosocômio necessário suplementar a dotação inscrita no vi-
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gente Orçamento do Ministério da Fazenda para os
referidos fins.
Sabemos que os recursos, tanto para depósito
no Banco do Nordeste como para o fundo de
emergência de obras contra as sêcas, são
calculados sôbre a renda tributária da União, no
percentual de 3% (três por cento), sendo 1% (um por
cento) especialmente para o aludido fundo.
O projeto tem pois, apoio, constitucional de
fundamento financeiro, motivo por que sugerimos
sua aprovação.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura
Andrade, Relator. – Caiado de Castro. – Ary Vianna.
Taciano de Mello. – Fausto Cabral. – Barros
Carvalho. – Zacharias de Assumpção. – Dix-Huit
Rosado.
PARECER
Nº 824, DE 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei nº 102, de 1959, da Câmara Federal (na Câmara
nº 343-B-59), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de
Cruzeiros 84.130,00, destinado a indenizar o servidor
Fernando Guaraná de Menezes.
Relator: Sr. Auro Moura Andrade.
Fernando Guaraná de Menezes, Oficial
Administrativo, classe «O», do Ministério da
Fazenda, sofreu grave acidente de automóvel,
quando, no exercício pleno de suas funções,
ocupava o cargo de Administrador da Mesa de
Rendas Alfandegadas. da Foz do Iguaçu, no Estado
do Paraná.
O
Departamento
Administrativo
do Serviço Público, baseando-se na Lei nº 1.711, de
1952
(Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
Civis da União), malgrado tenha o aciden-

te ocorrido quatro dias antes da entrada em vigor,
exarou parecer no sentido de ser indenizado o
servidor em causa. O mesmo ocorreu com os órgãos
próprios do Ministério da Fazenda O titular da
aludida pasta se louvou em informação da
Contadoria da República para. concluir pela
conveniência de ser solicitado ao Congresso
Nacional o crédito necessário a fazer face ao
atendimento da medida.
São tais os fundamentos do projeto, que
mereceu, de resto a acolhida da outra Casa do
Congresso.
Não é em sentido diverso o nosso
pronunciamento. A anterioridade do evento em
relação à vigência da Lei nº 1711, não elide o direito
do servidor, já que sempre foi dever do Estado
assistir os acidentados a seu serviço. Além disso,
estaria, na hipótese, atendido o principio geral de
Direito que permite a aplicação retroativa da norma
jurídica no caso de beneficio.
Somos, ante o exposto, pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959: – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura
Andrade, Relator: – Caiado de Castro. – Ary Vianna.
– Taciano de Mello. – Barros Carvalho. – Zacharias
de Assumpçâo. – Dix-Huit Rosado.
PARECER
Nº 825, DE 1959
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto nº
118, de 1959, (nº 4.349-B-58, na Câmara) que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Saúde; crédito especial para auxílio á Sociedade
Pernamibucna de Combate ao Câncer de Cr$
50.000.000,00.
Relator: Sr. Fausto Cabral.
O
presente
projeto
autoriza
o
Poder
Executivo
a
abrir,
pelo
Mi-
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nistério da Saúde, o crédito especial de Cr$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) que
se destina à construção de um hospital de câncer,
em Recife, Estado de Pernambuco.
O crédito autorizado será entregue, sob forma
de auxilio, à Sociedade Pernambucana de Combate
ao Câncer, mediante comprovação de despesas
através do Ministério da Saúde.
A Sociedade em aprêço, que congrega
eminentes cancerologistas e filontropos de
Pernambuco, vem mantendo estreito contato com o
Serviço Nacional do Câncer que tem apoiado sua
pretensão.
A luta contra o câncer, doença da civilização,
não pode ser desencadeada exclusivamente pelo
setor público, nem pelo setor privado, mas pelo
consórcio de ambos em sociedades de natureza
privada que mereçam o apoio do Poder Público.
Somos, por tudo isso, pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959. Gaspar Velloso, Presidente. – Fausto Cabral.
Relator. – Zacharias de Assumpção. – Caiado de
Castro. – Taciano de Mello. – Barros Carvalho.
Moura Andrade. – Saulo Ramos. – Dix-Huit Rosado.
PARCER
Nº 826 e 827, DE 1959
Nº 826, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 1959, que
mantém a decisão do Tribunal de Contas
denegatória do registro de contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e Cultura e a firma «ASCA»
Aparelhos Científicos.
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.

O Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de
1959, mantém a decisão do Tribunal de Contas que
denegou registro ao contrato celebrado entre o
Ministério dá Educação e Cultura e a firma «ASCA»
Aparelhos Científicos S.A.
O caso é simples. O julgamento denegatório
do registro apoiou-se na falta de observância de
prazo estabelecido em lei para a abertura das
propostas contratuais. Na verdade o art. 746 do
Regulamento de Contabilidade estabelece que o
edital de concorrência deverá ser publicado, pelo
mentia quinze dias antes da abertura das propostas.
Verifica-se; porém, que no contrato a que se refere o
projeto de decreto legislativo, ora apredado, o edital
foi publicado a 10 de fevereiro de 1958 e, logo a 25
do mesmo mês, ocorria a abertura das propostas.
Tendo em vista as. normas legais de contagem dos
prazos, previstas no sistema jurídico do País, o dia
do comêço não se computa, pôsto que se inclua o do
vencimento.
É a regra conhecida: dies a quo non
computatur in termino; dies termini computatur in
termino. Isso é princípio consagrado em nosso direito
e o artigo 125 do Código Civil o confirma
expressamente em seu texto.
No caso, os editais foram abertos no
dia exato em que se completaria o décimo
quinto dia do prazo dos editais, isto é, no último
dia em que as propostas ainda podiam
ser.recebidas.
Isso em violação frontal ao citado art.
746 do Regulamento de Contabilidade, que
manda abrir as propostas depois de decorridos,
pelo menos, quinze dias da publicação dos
editais.
Isso pôsto, somos pela aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo, nº 15 de 1959, que mantém a
decisão do Egrégio Tribunal de Contas, denegando
registro ao contrato celebrado entre o Minis-
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tério da Educação e Cultura e a firma «ASCA»
Aparelhos Científicos S. A.
Sala das Comissões, em 28 de outubro de
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício –
Argemiro de Figueiredo, Relator. – Milton Campos. –
João Villasbôas. – Menezes Pimentel. – Attílio
Vivacqua. – Lima Guimarães. – Ruy Carneiro.
Nº 827, DE 1959
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 15, de 1959, (nº 22-A, de 1959
na Câmara).
Relator: Sr. Auro Moura Andrade.
O Ministério da Educação e Cultura, para
atender a inadiável necessidade de instalação de um
Gabinete de Física no Colégio Pedro II – Internato,
abriu concorrência pública visando à sua aquisição,
conforme edital de 28 de abril de 1958, publicado a
24, com as especificações de materiais.
Do referido edital constava, em sua cláusula
3ª, que as propostas seriam abertas às 13 horas,
quinze dias após a publicação.
É
vasta
a
relação
de
materiais,
compreendendo instrumentos para medidas, como
lunetas de leitura, réguas metálicas e de madeira,
escalas, paquímetros de precisão, micrômetros
esferômetros, contadores de rotações, cronômetros
elétricos, grande e de mesa, metrômetros de Melzel,
balanças, de precisão e hidrostática, dinamômetros
etc., além dos materiais destinados à mecânica dos
Sólidos, à Mecânica dos Líquidos, à Mecânica dos
Gases, à Acústica, à Ótica, à Termologia, à
Eletricidade, bem como o Material Geral para
Experiências, à Projeção, Física Construtiva etc.
Trata-se
de
materiais
especializados
e
de
precisão,
compreendendo
tudo
quanto
se
há
de
desejar

para uma eficiente instalação de Gabinete de Física
para fins escolares.
Apresentaram-se quatro firmas concorrentes.
A 9 de maio de 1958, às 13 horas, nos
têrmos do edital, compareceram as quatro firmas e,
feita a chamada, responderam tôdas elas, tendo-se
lavrado a respectiva ata de encerramento da
concorrência.
Das quatro proponentes, uma apresentou
relação de material diferente do solicitado no
edital, não coincidindo, mesmo, as suas
especificações com as que foram exigidas
pelo Ministério; das três restantes, a que
ofereceu
melhores
condições
de
preços
foi a «ASCA», Aparelhos Científicos S. A. tendo,
pois, o Senhor Ministro da Educação e Cultura
aprovado esta proposta, o que se deu em 10 de
junho de 1958.
Nos têrmos da cláusula 6ª do edital a firma
vencedora depositou nos cofres do Tesouro Nacional
a quantia de Cr$ 245.806,00 (duzentos e quarenta e.
cinco mil, oitocentos e seis cruzeiros) em moeda
corrente, conforme Guia de Recolhimento nº 8, de 4
de julho de 1958.
Em 15 de julho, para os fins legais, os
documentos relativos a todo o processado foram
remetidos ao Egrégio Tribunal de Contas.
Em 25 de julho o Tribunal recusou registro ao
contrato, sob a alegação de não haver sido
observado o prazo legal para abertura das
propostas.
O Ministério da Educação e Cultura pediu
reconsideração e a 26 de agôsto o Egrégio Tribunal
confirniou sua decisão anterior.
O assunto foi, então, remetido à consideração
do Congresso Nacional, tendo a Câmara dos
Deputados opinado pela manutenção da decisão do
Egrégio Tribunal de Contas.
É o relatório.
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PARECER
Somos de parecer que aquela decisão não
pode subsistir.
O art. 27 do Decreto-lei nº 4.565, de 11 de
agôsto de 1942, estabelece que «na contagem dos
prazos, salvo disposições em contrário, excluir-se-á
o dia do comêço e incluir-se-á o do vencimento». Ao
mesmo tempo acrescenta que os prazos marcados a
hora contar-se-ão de minuto a minuto.
Ora, excluído o primeiro dia e incluído o último,
temos que a data de 9 de maio de 1958 marcava o
decurso de 15º dia do prazo.
Entendeu, porém, o Egrégio Tribunal, que o
15º dia se prolongava após às 13 horas marcadas no
edital para encerramento da concorrência.
Com um tal argumento, estaríamos proclamando
que seria licito que outros concorrentes se
apresentassem até à meia-noite do dia 9, pois os dias à
meia-noite terminam e ao primeiro minuto iniciam.
O equívoco do Egrégio Tribunal está em que o
que terminava às 24 horas era o dia 9, e não o 15º
dia, pois êste, para todos os efeitos legais da
concorrência tinha seu têrmo às 13 horas.
No caso não há que contar-se o prazo
tomando o dia como espaço de 24 horas que termina
à meia-noite, e sim pelo seu tempo legal e contratual,
a saber, iniciando-se à hora correspondente àquela
que foi fixada para seu têrmo.
De outra maneira, sempre que se fixasse uma
hora, que não fôsse a meia-noite, seria impossível o
estabelecimento de um prazo determinado, em
números certos de dias.
Na
verdade,
a
concorrência
foi
encerrada
rigorosamente
dentro
do
prazo,
pois os dias têm de ser contados das 13 horas
às 13 horas seguintes. Desprezadas as que an-

tecederam às 13 horas do dia 24, ternos o seguinte
cálculo:
13 horas de 24 a 13 horas de 25 = 1 dia
13 horas de 25 a 13 horas de 26 = 2 dias.
13 horas de 26 a 13 horas de 27 = 3 dias.
13 horas de 27 a 13 horas de 28 = 4 dias.
13 horas de 28 a.13 horas de 29 = 5 dias.
13 horas de 29 a 13 horas de 30 = 6 dias.
13 horas de 30 a 13 horas de 1 = 7 dias.
13 horas de 1 a 13 horas de 2 = 8 dias.
13 horas de 2 a 13 horas de 3 = 9 dias.
13 horas de 3 a 13 horas de 4 = 10 dias.
13 horas de 4 a 13 horas de 5 = 11 dias.
13 horas de 5 a 13 horas de 6 = 12 dias.
13 horas de 6 a 13 horas de 7 = 13 dias.
13 horas de 7 a 13 horas de 8 = 14 dias
13 horas de 8 a 13 horas de 9 = 15 dias.
Não procede, pois, quanto ao prazo, a
decisão do Egrégio Tribunal de Contas. Razão
assistia ao funcionário do Tribunal de Contas,
autor da informação de fls. 100, quando afirmava:
«Determina o R.G.C.P., em seu artigo 746, que o
edital deverá ser publicado pelo menos quinze
dias antes do dia fixado para a abertura das
propostas; se foram abertas, no presente caso,
em 9 de maio de 1958, deveria o edital ser
publicado, no mínimo, quinze dias antes dessa
data, isto é, em 24 de abril de 1958, o que foi
feito».
Mas, de um lado é improcedente a decisão do
Egrégio Tribunal de Contas, de outro é altamente
inconveniente aos interêsses da administração
pública.
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Anulada
a
concorrência,
nova
terá
que ser feita, já agora com preços aumentados,
agravando a despesa do Ministério da Educação e
Cultura.
Considere-se, de outra parte, que o
maior interessado na decisão do Egrégio Tribunal
de Contas é o vencedor da concorrência. De
um lado, levanta a caução depositada: de outro,
não precisará continuar mantendo em estoque
o
material
que
prometera
vender
ao
Ministério. Poderá, se quiser, voltar com o
mesmo material à nova concorrência, mas com
preços majorados, assegurando-se maior lucro.
Ou poderá vendê-lo na praça, pelas cotações
de hoje. Em qualquer hipótese, estará liberto
das cotações de um ano e meio atrás, às quais
apenas o prende o contrato recusado pelo Tribunal
de Contas.
Será impassível adquirir o mesmo material,
por menos de 60 por cento a mais. Nesse sentido,
o Ministro Clóvis Salgado oficiou ao Sr.
Presidente da República, afirmando, a certo
trecho «ser o registro do contrato de grande
importância para o ensino e consultar também,
os interêsses econômicos do País, pois se fôr
feita nova licitação não mais serão obtidos os preços
alcançados naquela época.
E, de fato. O contrato em discussão está
cifrado em Cruzeiros Cr$ 4.916.117,00, e um novo
contrato, para o mesmo material, não seria
conseguido por menos de Cr$. 7.865.000,00. A firma
vencedora, que já ganhava o lucro que considerou
razoável sôbre os preços daquela época, estaria livre
para ganhar, sôbre a mesma mercadoria, os lucros
que considerasse razoáveis sôbre os preços da
época atual.
Recusamos, por todos êsse fundamentados
motivos, aprovação ao ato do Tribunal de Contas.

Oferecemos como resultado, o seguinte
projeto de decreto legislativo:
«Rejeitada a decisão do Tribunal de Contas
denegatória do registro de contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e Cultura e a firma «ASCA
Aparelhos Científicos Sociedade Anônima».
Art 1º É recusada aprovação ao ato do
Tribunal de Contas que negou registro ao contrato
celebrado, em 8 de julho de 1958, entre o Ministério
da Educação e Cultura e a firma «ASCA», Aparelhos
Científicos S. A. para fornecimento de materiais
destinados à instalação de um gabinete de física no
Colégio Pedro II (Internato).
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura
Andrade, Relator. Ary Vianna. – Zacharias de
Assumpçâo. – Fausto Cabral. – Barros Carvalho. –
Caiado de Castro. – Dix-Huit Rosado.
VOTO EM SEPARADO DO SR.
FERNANDES TÁVORA
O Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de
1959, mantém a decisão do Tribunal de Contas que
denegou registro ao contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e Cultura e a firma «ASCA»
Aparelhos Científicos S. A.
A falta de observância de prazo estabelecido
em lei, para abertura das propostas, determinou a
recusado Tribunal.
Êsse prazo, segundo o art. 744 do
Regulamento de Contabilidade, deve ser, pelo
menos 15 dias, antes da abertura das propostas.
Ora, o edital foi publicado a 10 de fevereiro de
1958 e, a 25 do mesmo mês, eram abertas as
propostas.
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É verdade que, naquele dia, deveria terminar o
prazo legal, mas não é menos verdade que êle ainda
não terminara e que outras propostas poderiam ser
apresentadas, até a última hora.
Como a contagem dêsse tempo se faz,
desprezando o primeiro dia da publicação do edital, e
incluindo o último, não podia o Tribunal agir de outra
forma.
Somos, assim, de parecer que esta Comissão
deverá apoiar a decisão daquele Colendo Tribunal.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1.959. – Fernandes Távora.
PARECER
Nº 828, DE 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto. Legislativo nº 29, de 1959, (nº
2-C, de 1959, na Câmara), que concede anistia aos
que se envolveram em sublevações em Municípios
do Paraná.
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 2-C, de
1959, é originário da Câmara dos Deputados, e
concede anistia aos que se envolveram em
sublevações em Municípios do Estado do Paraná.
Não é passível de dúvida a constitucionalidade
da proposição. Os artigos 5º, nº XIV e 66, nº V, da
Constituição da República asseguram ao Poder
Legislativo competência para conceder anistia.
A Câmara dos Deputados examinou o projeto
em todos os seus aspectos e o aprovou, nos têrmos
em que vem encaminhado ao Senado.
São
conhecidos
os
objetivos
da
Proposição. Nos meses de maio a outubro de
1957, as populações rurais de cinco Municípios
do Estado do Paraná, levantaram-se em

armas contra as violências emanadas dos poderes
públicos estaduais, que agiam em comunhões com
elementos civis, assalariados por emprêsas de
terras.
Em defesa de suas posses e benfeitorias e de
sua própria segurança pessoal e contra o regime de
terror, que se implantara, os camponeses dos cinco
Municípios, cujos nomes constam do processo,
sublevaram-se em massa, sob a influência
imperativa de um clima emocional tempestuoso. E
foram à luta armada e desigual. De um lado, a polícia
estadual e os civis das emprêsas, bem armados, e
do outro, os agricultores com armas improvisadas e
ineficientes, onde se contavam facões e espingardas
de caçar. Houve lutas sangrentas, ferimentos e
mortes, de lado a lado. A revolução parcial cessou,
ao que parece, com a intervenção das Fôrças
Federais. Muitos dos camponeses não puderam
voltar aos seus lares e outros estão envolvidos em
processos.
Vem o projeto anistiando a todos. A medida
merece o nosso acolhimento. Ela restaura a paz
social necessária à vida rural dos agricultores
paranaenses. O movimento não tivera cunho antisocial e desumano. Fôra uma reação improvisada
contra a violência e a injustiça. Aí o sentido da
rebelião. A anistia tem perfeita aplicação ao caso.
Dobra a página do episódio doloroso e consolida a
tranqüilidade social na zona sudoeste do Estado do
Paraná.
Apazigua os espíritos e restaura a concórdia.
É uma atitude política do Congresso, fundada em
razões de Estado. Pouco importa que se tenham
registrado crimes comuns. A anistia, na concepção
moderna, não tem a aplicação, atingindo, apenas, os
delitos de opinião, de rebelião e conexos. Estende-se
hoje aos crimes de imprensa, aos militares e
até aos crimes comuns. Assim entendem os

– 1158 –
mestres – Nelson Hungria – «Revista Forense», vol.
87, página 583; Aloísio Carvalho Filho. «Comentários
do Código Penal», página 118, nº 84.
No Brasil, sempre foi assim que se entendeu.
No Império e na República os casos se repetem. A
própria Constituição de 1946, no art. 18, das
Disposições Transitórias, anistia insubmissos e
desertores.
Isto pôsto, somos de parecer favorável ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 2-C de 1959.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de
Figueiredo, Relator. – Jefferson de Aguiar. – João
Villasbôas. – Ruy Carneiro. Milton Campos. –
Menezes Pimentel, Lima Guimarães. – Daniel
Krieger.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento de informações, que vai ser lido pelo
Senhor Primeiro Secretário.
É lido e deferido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 474, DE 1959

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira,
primeiro orador inscrito.
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente,
realizou-se, há poucos dias, nesta Capital,
a II Conferência Sindical, com o objetivo de
debater problemas atinentes à vida sindical,
projetos em tramitação nesta Casa, enfim, assuntos
que dizem de perto com os interêsses dos
trabalhadores.
Acompanhei as diversas fases da reunião,
à qual compareceram cêrca de 1.500 operários;
e
o
que
mais
me
impressionou,
nas
numerosas
teses
apresentadas,
foi
a
unidade de pontos de vista sustentados
pelos
Delegados
dos
vários
Estados,
representantes das Confederações, Federações e
Sindicatos.
Comparecendo a esta Casa, os participantes
da
Conferência
dirigiram,
das
escadarias
do Palácio Monroe, apêlo ao Senado da
República no sentido da tramitação urgente
com projetos relativos à Lei Orgânica da
Previdência Social e à regulamentação do direito de
greve:
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Instado
pelos eminentes colegas e amigos, Senadores
Cunha Mello e Argemiro de Figueiredo, compareci
àquela reunião para, com os trabalhadores que o
desejassem, discutir o projeto por mim elaborado,
relativo à regulamentação do direito de greve.
Ninguém, entretanto, quis debater minha proposição;
afirmaram que é um mostrengo, prejudicial aos ante-

Senhor Presidente.
Requeiro, nos têrmos do Regimento Interno,
sejam solicitadas ao Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos, por intermédio do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio, as seguintes
informações:
1) Quanto arrecadou e quanto despendeu o
IAPM no Distrito Federal no exercício de 1959?
2) Quais os benefícios que o mesmo
efetivamente proporciona aos seus contribuintes,
nessa unidade da Federação?
3) Está o Instituto prestando aos marítimos do
Distrito Federal tôdas as formas de assistência que a
legislação o incumbe de atender?
Sala das Sessões, em 27 de novembro de _________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
1959. – Gilberto Marinho.
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rêsses dos trabalhadores. As invectivas, porém,
fundam-se numa ignorância consciente, pois tive
ensejo de verificar que os ilustres Parlamentares que
divergem de meu ponto de vista e lhe formulam
restrições, nenhum dêles leu o trabalho que ofereci à
Comissão de Constituição e Justiça. Por
conseguinte, as ressalvas ao meu projeto têm
apenas teor político, intenção manifesta, a volição
imperativa de macular meu procedimento, de
prejudicar-me perante o operariado e atingir-me
naquilo que é mais sagrado – a sensibilidade dos
homens dignos. Devo acentuar a V. Exa., ilustre
representante do Partido Trabalhista Brasileiro, que
minha proposição não contém uma só afirmativa
contra os interêsses dos trabalhadores. Atém-se ao
engrazamento indispensável que os artigos 123 e
158 da Constituição estabelecem e exigem. Até
mesmo na Convenção a que V. Exa. se reporta foi
determinado não poder ser aprovado preceito
pernicioso de meu substitutivo. Que preceitos
perniciosos serão êsses, que não vejo e que
ninguém indica? Quando se estabelece a polêmica
ou o diálogo, deve haver, necessàriamente, a
indicação daquilo que é prejudicial, pernicioso, para
admitir-se que se imponha ao autor de qualquer
procedimento restrições como aquelas lamentáveis
que estão sendo feitas contra o meu substitutivo.
Acentuo, ainda, com mágua, a circunstância de que,
comparecendo para debater sincera e lealmente,
com os operários o assunto, fui vaiado por um
grupelho de comunistas, ou de «pelegos
invertebrados», que não tiveram a coragem de travar
comigo um debate ampla e claro, porque
preferem, nas revistas, nos comícios ou no silêncio
da malícia ou da solércia, fazer afirmativas
contra a minha dignidade. Não são capazes de
confrontar clara e lealmente, as idéais, como é

mister fazer-se quando da elaboração de
projeto de tanta relevância para trabalhadores,
empregadores
e,
especialmente,
para
o
Estado.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Dá licença para
um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Concedo o
aparte ao nobre Senador Sérgio Marinho e,
depois, responderei ao nobre Senador Jefferson de
Aguiar.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – O substitutivo
que V. Exa. elaborou, nobre Senador Jefferson de
Aguiar, é um modêlo de serenidade, é um teste de
equilíbrio, um esfôrço, só possível, talvez, a um
jurista de fôlego e do porte de V. Exa. Nêle ajustamse disposições díspares contraditórias e antitéticas
que a Constituição aninhou no seu texto. V. Exa.,
com o desassombro e o talento que lhes são
peculiares, conseguiu; em prazo recorde, trazer para
o Senado proposição que não só o enaltece, como
de certo modo, facilita-nos o cumprimento de missão
tão árdua, espinhosa e difícil, como a de
regulamentar o direito de greve.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço
a V. Exa., sensibilizado, as referências, que se
calcam, sem dúvida na amizade que sempre me
dedicou nesta Casa do Congresso Nacional.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente,
tenho a impressão de que o nobre Senador Jefferson
de Aguiar não foi bem compreendido. Chegou a
criar-se no espírito do operariado a idéia de que o
nobre Colega pelo Espírito Santo é contrário à
regulamentação do dispositivo constitucional que
reconhece o direito de greve. Acredito, sinceramente,
que a falta de contato do ilustre Colega com o
operariado é a responsável por essa incompreensão,
que lamento.
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Quanto às manifestações de desagrado por
parte de alguns líderes sindicais na escadaria do
Palácio do Senado da República...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não
atribuo essas manifestações aos líderes sindicais.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...fique certo o
nobre colega de que, se eu estivesse presente, teria
protestado. Se o fato tivesse ocorrido comigo, no
entanto, eu teria utilizado o microfone, para dar
esclarecimentos àqueles trabalhadores.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Depois da
manifestação de desagrado de elementos vinculados
ao extremismo e daqueles que inconscientemente,
servem a falsos senhores, numa idolatria
inconfessada, eu não tinha que dar explicações. Os
homens dignos, que cumprem com o dever, não têm
que justificar pretensos defeitos que lhes atribuem,
mais quando isso não lhes é reclamado. A minha
atitude era clara, leal e sincera, como o demonstrava
o meu comparecimento perante êles. Como, pois,
usar o microfone? Para estabelecer tumulto, e
reforçar a total incompatibilidade, eu que sirvo ao
interêsse do Estado, dos trabalhadores e
empresários, formulando, como disse o Senador
Sérgio Marinho, projeto equilibrado quando sei
que os meus opositores, inconscientemente
ou por motivos políticos determinados, são
contra a minha pessoa e não contra a minha
ingerência
na
elaboração
do
substitutivo!
Seria transtornar a própria austeridade e
dignidade do Poder Legislativo, permitir que nas
escadarias do Palácio Monroe se criasse uma
situação vexatória para todos nós. Fôsse V. Exa, o

alvo daquela manifestação e eu, que a ela respondi
com sorrisos e agradecimentos, aconselharia Vossa
Excelência a retirar-se, seguindo-o, mormente
porque alguns daqueles manifestantes – não todos,
mas uma minoria raivosa – exigiam a presença dos
outros Senadores «do restos», numa afrontosa
atitude. Os colegas, presentes agiram contudo, com
maior equilíbrio do que eu. Permaneceram no local,
pacientemente, atendendo à circunstancia que
deveríamos compreender; eu compreendi, quando
respondi com um «muito obrigado» e um sorriso à
manifestação de desagrado do grupelho que me
vaiava. Não atribuo a líderes sindicais a
responsabilidade pelo incidente. Conheço os
operários há muitos anos. Sei que são dignos, têm
educação doméstica e são capazes de debater
qualquer matéria com os legisladores numa outra
postura que não aquela de afronta, que vi nas
escadarias do Palácio do Senado Federal.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente,
lamento o incidente; mas reafirmo que se o nobre
Senador Jefferson de Aguiar houvesse tido maior
contato com a classe operária e esclarecido certos
pontos da divêrgência, não teria ocorrido o fato. Êle,
entretanto, carece de importância; é comum, não
aconteceu pela primeira vez.
O SR JEFFERSON DE AGUIAR: – Esqueci o
incidente. Passou. Faz parte da minha vida
política.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente,
corno Relator da Lei Orgânica da Previdência Social,
precavi-me também, a fim de bem aquilatar da
necessidade da classe operária. Convidei as
representações mais destacadas; pedi-lhes que me
expusessem seu pensamento e fiquei sinceramente
impressionado
com
as
sugestões
opor-
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tunas que me trouxeram, das quais me vali para
apresentar muitas das emendas vitoriosas nesta
Casa do Congresso.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. mais um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita satisfação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Vale
acentuar que tive o mesmo procedimento. Entendi-me
não só com o Dr. João Goulart, como com os lideres
sindicais que representam os interêsses dos
trabalhadores – Senhores Ângelo Parmigiani
Deocleciano Holanda.; Cavalcanti, Francisco Rosano,
advogado da Federação, e outros cujos nomes não
me ocorrem no momento. Várias sugestões dêsses
líderes e também do Ministério do Trabalho através do
Procurador da Justiça do Trabalho, Sr. Arnaldo
SüsseKind, foram por mim adotadas. O que se argúi
nos meios operários – e não há quem procure
esclarecer – é que proibi o direito de greve aos
trabalhadores nas atividades fundamentais. Ora,
meu substitutivo apenas estabelece o prazo de 5 a
10 dias para duração da greve nesse setor, até o
pronunciamento imperativo do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio. Em reunião da qual
participaram o Líder da Maioria, nobre Senador
Lameira Bittencourt, o Senhor Vice-Presidente da
República e o representante do Ministério do
Trabalho, foi meu trabalho considerado magnífico.
Desconheço, portanto, essa articulação insidiosa no
meio do operariado que, acredito, haja sido
provocada por líderes comunistas e não sindicais.
Estranho que V. Exa. e outros eminentes porta-vozes
dos trabalhadores não houvessem esclarecido
aquêles que, por ignorância ou inconsciência,
formulavam idéia falsa a respeito da minha
atuação no Senado da República. Afirmei perante

esta Casa do Congresso, e reiterei em vários
pronunciamentos, que na elaboração das leis não
patrocino, não advogo interêsses de classes porque
meu dever é verificar apenas o interêsse maior da
coletividade brasileira.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Muito bem!
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Todos proclamamos
a isenção de ânimo e a autoridade de V. Exa., nobre
Senador Jefferson de Aguiar...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Muito
obrigado a Vossa Excelência.
O SR: LIMA TEIXEIRA: – ...que exerce nesta
Casa, com tanto brilho, a liderança eventual da
Maioria.
O incidente já pertence ao passado, Acredito
mesmo que ainda poderemos encontrar o
denominador comum para o problema de
regulamentação do direito de greve, capaz de
harmonizar as correntes políticas em controvérsia.
Aproveito o ensejo para me referir às
decisões tomadas na 2ª Conferência Sindical
Nacional, as quais poderão contribuir decisivamente
para estabelecer êss elo tão necessário entre
Parlamentares e operariado, na elaboração dêsses
dois projetos tão importantes e que tanto interessam
aos trabalhadores do Brasil.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Pediria
a V. Exa. Incluísse entre êles o da participação
dos empregados no lucro das emprêsas,
preceito constitucional também pendente de
regulamentação.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A bem da
verdade, cabe-me declarar ao nobre colega, como
Relator da matéria, que, apesar de apologista da
participação dos trabalhadores nos lucros das
emprêsas, não tenho sentido por parte da classe
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operária grande interêsse por êsse projeto.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Exatamente. V. Exa. tem tôda a razão e a minha
solidariedade.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Dá licença
para um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A parte da
classe operária que realmente não se interessa pela
participação dos empregados, nos lucros das
emprêsas é orientada pelo Partido Comunista
Brasileiro. Na Constituinte, quando apresentei a
emenda que, juntamente com outras, se transformou
no
preceito
constitucional
até
hoje
não
regulamentado,
para
que
os
empregados
participassem dos lucros das emprêsas, fui solicitado
pela Bancada Comunista para que não o fizesse. V.
Exa. bem compreende: existindo a participação dos
operários nos lucros das emprêsas, desaparecerá a
luta de classes, entre patrões e empregados.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Muito
bem!
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. Aceito as
razões aduzidas pelo ilustre Líder da Minoria. O
Regulamento dêsse preceito constitucional seria
realmente o instrumento capaz de estabelecer o
equilíbrio entre o capital e o trabalho, porque
despertaria interesse muito grande por parte do
operariado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Inclusive
na produtividade da emprêsa.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – A luta de
classe
certamente
seria
menor;
talvez
assista
razão
ao
nobre
Senador
João
Villasbôas, quando diz que os que não se ajus-

tam com o pensamento da maioria do proletariado
brasileiro desejam criar confusão em tôrno de
projeto, realmente de suma importância para o
operariado brasileiro.
Sr. Presidente, aqui está a carta que recebi,
assinada pelo Sr. Deocleciano Holanda Cavalcanti.
(O orador exibe a carta).
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Justamente quem estava em minha companhia
quando dos entendimentos para elaboração da Lei
de Greve.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É exato.
No ofício de 24 do corrente, que me dirigiram os
Senhores Deocleciano de Holanda Cavalcanti, pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria
A. Parmigiani, pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio; Mário Lopes de OIiveira;
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes e Humberto Menezes Pinheiro, pela
CONTEC, organizações representativas de cúpula do
trabalhador brasileiro, pleiteiam o seguinte:
«Sr. Senador Lima Teixeira:
A Comissão Diretora da 2ª Conferência
Sindical Nacional tem a honra. de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência as
Resoluções – em anexo – votadas naquele conclave
pelos trabalhadores do Brasil, representados pelas
delegações de suas entidades de classe. Há que se
registrar a manifestação unânime dos trabalhadores,
no sentido de ver votados os expedientes
legislativos; relacionados com a Lei Orgânica da
Previdência Social e o Exercício do Direito de
Greves originários da Câmara dos Deputados e
ora sob a apreciação do Senado Federal, tão
sòmente com as modificações aprovadas nas I e
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IÏ Conferências Sindicais Nacionais.
Valemo-nos da oportunidade para reiterar a V.
Exa. nossos protestos de elevado aprêço e distinta
consideração».
Segue-se o relatório.
Farei a síntese das decisões tomadas na 2ª
Conferência Nacional Sindical e dos pontos de vista
nela sustentados sôbre dois projetos que dependem
da aprovação do Senado Federal – o que
regulamenta o Direito de Greve, que teve curso na
Comissão de Constituição e Justiça, recebendo os
substitutivos dos nobres Senadores Jefferson de
Aguiar e Attílio Vivacqua; e na Comissão de
Legislação Social, na qual lhe apresentou
substitutivo o nobre Senador Caiado de Castro.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Todos
calcados no de minha autoria.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – São três os
substitutivos apresentados ao projeto, além das
sugestões encaminhadas ao Congresso pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores pelo Sr.
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. A
proposição está hoje, com o nobre Senador Souza
Naves.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Membro
eminente da Comissão presidida por Vossa Excelência.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou certo de que
S. Exa. encontrará solução harmoniosa com os
autores dos três substitutivos.
Quanto ao outro projeto – o da Lei Orgânica
da Previdência Social foi debatido na Comissão de
Constituição e Justiça é em seguida, na Comissão
de Legislação Social na qual tive a honra de relatar a
matéria. Das cento e quatorze emendas que
apresentei, visando a ajustar o projeto ao pen-

sarnento dos trabalhadores, cento e treze foram
aprovadas. Só uma, na qual os operários têm grande
interêsse – a do monopólio estatal de seguros – não
mereceu aceitação. No Plenário, porém, discuti-laemos; creio poder modificar pensamento dos nobres
Colegas.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Receba o nobre colega meu aplauso pelo comentário
sereno que faz, em defesa dos interêsses dos
trabalhadores do Brasil. Quanto à manifestação
havida na porta do Senado, permito-me expor meu
pensamento. Recordo-me de duas: – uma, feita pelo
operariado brasileiro sindicalizados outra, pelos
servidores públicos. Como, democrata, entendo que
ambas honram a vida republicana. Na primeira,
infelizmente, assistimos a fato profundamente
desagradável para todos nós no momento em que se
fêz referência ao projeto do nobre Senador Jefferson
de Aguiar...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Ao meu
nome.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
...houve, na realidade, manifestação de desagrado
de alguns dos presentes. Cabe-me ressalvar, porém,
a atitude da Bancada Trabalhista, em parte presente.
De nenhum modo, pelas relações de cordialidade,
pelo afeto mútuo e pelo dever de respeito recíproco,
poderíamos combinar com manifestações de
desagrado a qualquer dos colegas, sobretudo a um
de real mérito intelectual e moral, como o nobre
Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente.

– 1164 –
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Muito
agradecido a Vossas Excelências.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –
Alega-se a presença de comunistas naquelas
manifestações, principalmente na primeira, quando
operários aqui vieram pedir a aprovação do projeto
que regulamenta o direito de greve. Não preciso
dizer que sou anti-comunista; todos me conhecem
como elemento inteiramente contrário a ideologias
extremistas. Essa minha posição, todavia, não nega
aos comunistas o direito de, como cidadãos
brasileiros, que o são e operários, que também o
são, virem, incorporados a sua classe, a uma Casa
do Poder Legislativo veicular reivindicações
legítimas. Procuro colocar a questão em seus
devidos têrmos: não há de nossa parte, a menor
solidariedade a qualquer manifestação de desagrado
ao Senador Jefferson de Aguiar, nem terá nosso
apoio qualquer pronunciamento dessa feição.
Reconhecemos, no entanto, aos operários do Brasil
o direito de virem ao Senado defender esta ou
aquela pretensão, porque o regime democrático que
adotamos lhes outorga ampla faculdade de assim
procederem.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Feliz
da Democracia em que o povo ainda pode
comparecer, perante seus legítimos representantes,
em busca de melhor articulação.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito agradeço o,
aparte de, V. Exa., sobretudo pelas palavras de bom
senso que traduzem o respeito aos sentimentos
democráticos de todos nós.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Acentuese que ninguém respeitou mais que eu êsse direito
democrático. Vítima, mesmo assim agradeci a
manifestação sorrindo e me retirei do local. V. Exas.
que foram alvo de aplausos – e mereceram a
consagração – não poderiam ter reagido contra a
atitude daqueles homens. Eu que fui vítima da vaia,
fui mais democrático do que qualquer outro que ali
estava, porque agradeci com um sorriso nos lábios, e
me retirei já que minha presença não era desejada.
Não afrontei, portanto, os direitos democráticos nem
a franquia dos que estavam presentes, como, por
distorção se poderia concluir do aparte do nobre
Senador Argemiro de Figueiredo embora a intenção
de Sua Excelência, admito, não tenha sido esta,
Além disso, também reconheço o direito dos
comunistas de fazerem solicitações e reivindicações,
dentro da ordem Iegal, da disciplina e das
determinações jurídicas vigentes.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Como
operários que sejam.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Perfeito.
Poderão fazer suas solicitações; mas há, inclusive,
uma afirmativa filosófica de real vantagem para o
congraçamento humano, a qual considera a
igualdade um postulado, acentuando que todos
somos iguais mas o que nos distingue é o respeito
mútuo. Nenhum de nós, manifestando igualdade,
pode desrespeitar o direito de qualquer cidadão. Se
êles têm o direito a franquias constitucionais, ao
respeito nosso, eu também tenho o. direito de ser
respeitado por êles, não só como cidadão, como
homem livre mas também como, Senador eleito por
um povo livre. Não se pode ser unilateral na
apreciação dos fatos. Disse a V. Exa. que guardei
daquela cena apenas a mágua, ultrapassada, ho-
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je; o incidente faz parte de minha vida política. Vê V.
Exa. que não me abespinhei nem reagi contra a
manifestação. Atribuo a comunistas o caso, porque,
como anti-comunista que sempre fui – e nunca
recebi voto de comunistas no Espírito Santo – êles
têm mantido permanentemente, – luta contra mim. E
é razoável que continuem a lutar contra mim, porque
luto contra êles. O direito democrático à liberdade
porém, não corresponde a licença. Tenho o direito de
ser respeitado, como eles têm o direito de ser
respeitados nas suas reivindicações.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – É razão por que
penso que V. Exa. não devia ter-se retirado. Devia
ter usado o microfone.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Excelência, não iria promover um debate nas
escadarias do Palácio Monroe.
O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Tenho certeza de
que V. Exa. seria aplaudido se tivesse falado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não o
ignoro. Mas sou um homem de fé católica e acredito
na Justiça Divina e em tantas outras conseqüências
da verdade revelada. Então me retirei humildemente,
esperando que se cumpra a norma que a Bíblia
prescreve: «Quem se exalta será humilhado; quem
se humilha será exaltados».
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, o
projeto de Lei Orgânica da Previdência Social
tramitou na Comissão de Legislação Social e depois
na Comissão de Economia, tendo sido também
aprovadas as emendas que tive a honra de
apresentar na Comissão de Legislação Social. Hoje
se encontra como nobre Senador Dix-Hult Rosado,
para emitir parecer, em nome da Comissão de
Finanças.

Êsse, em síntese, o curso dos dois projetos no
Senado da República.
Lerei, agora, para deixar transcrito nos Anais
do Senado, o pensamento do operariado sôbre
essas proposições.
Quanto ao direito de greve, são estas as
recomendações da II Conferência Sindical Nacional:
«A 2ª Conferência Sindical Nacional resolve:
a) manter a decisão da 1ª Conferência.
Sindical Nacional no sentido do irrestrito apoio dos
trabalhadores ao projeto oriundo da Câmara Federal
com a emenda, sugerida naquela 1ª Conferência
Sindical Nacional;
b) solicitar aos Senadores que acolham a
emenda apresentada pela 1ª Conferência Sindical
Nacional do projeto de lei da Câmara dos
Deputados;
c) apelar, em nome dos trabalhadores do
Brasil, para os Senadores; Deputados e para
todos os Partidos políticos que mantenham o
texto da Câmara dos Deputados, insistindo na
emenda da Conferência Sindical Nacional, ao seu
artigo 3º;
d) que os trabalhadores e as entidades
sindicais se mantenham vigilantes e mobilizados
para que o exercício do direito de greve seja
amplamente assegurado;
e) que êsse pronunciamento constitua a
posição, definitiva dos trabalhadores brasileiros no
tocante ao exercício do direito de greve;
f) que a luta dos trabalhadores brasileiros não
deverá cessar enquanto não se tiver assegurado
êsse direito consoante o artigo 158 da Constituição;
g) que os trabalhadores não aceitarão
qualquer mutilação dos seus direitos;
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h) a 2ª Conferência Sindical Nacional atribui às
Confederações, Federações e Sindicatos Nacionais
a direção desta luta em todo o País, bem como a
organização de um plano de mobilização visando à
revogação de leis, decretos e regulamentos
contrários ao direito de greve, com o apoio do
movimento sindical de cada Estado, Município e
locais de trabalho».
Quanto à Lei Orgânica da Previdência Social
recomendam a manutenção das emendas que
apresentei baseados na decisão tomada pela
primeira Conferência Sindical Nacional, que se
realizou, nesta Capital, o ano passado.
Há recomendações outras sôbre a economia
nacional que, considero justas e devem ser trazidas
ao conhecimento do Senado.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Acompanhei
as considerações do nobre colega e compreendi
que V. Exa. é favorável a um novo substitutivo ou à
apresentação de emendas baseadas nas resoluções
da última Convenção, modificando-se, portanto, o
trabalho, realizado. Nenhuma objeção tenho
que fazer; mas declaro que o substitutivo por mim
apresentado, perante a Comissão de Legislação
Social, é de autoria do Partido Trabalhista
Brasileiro. Cumpri apenas as instruções do
meu Partido. Em face da nova situação, o
P.T.B. está procedendo a estudos de maneira a
conciliar as emendas elaboradas anteriormente às
decisões da I Conferência com as últimas
reivindicações.
Não
tenho
–
repito
–
objeção
a
fazer,
continuarei
seguindo
a

orientação do meu Partido, apenas quero deixar bem
claro que o substitutivo por mim apresentado fôra-me
sugerido pelo Partido Trabalhista Brasileiro,
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nada tenho a
contraditar às palavras do nobre Senador Caiado de
Castro. Apenas propus procurássemos uma solução
harmoniosa entre os três substitutivos apresentados
atendendo, assim, à sugestão dos Delegados à
Segunda Conferência Sindical Nacional. Entendem
êles, aliás, melhor o prosseguimento do projeto da
Câmara dos Deputados, com as modificações do
Senado; seria mais fácil e rápido estudar aquela
Casa as alterações por nós propostas.
Como acentuei, essa solução seria mais
harmoniosa e consentânea com o equilíbrio que
deve existir entre as duas Casas do Parlamento.
O propósito do Partido Trabalhista Brasileiro é
encontrar fórmula, justa, sem excessos, que
corresponda, de fato, não só aos anseios da classe
operária, como à própria segurança nacional.
Antes de entrar na apreciação das sugestões
apresentadas àquela Conferência, no setor da economia
nacional, informo que, a respeito do Projeto da Lei
Orgânica de Previdência Social, não há divergências. O
parecer que ofereci foi baseado precisamente nas
sugestões dos trabalhadores, veiculadas pela Comissão
indicada pela Conferência Sindical.
Se algumas modificações tivermos que fazer
será dentro dessas diretrizes.
Quanto ao aprovado no Setor de Economia
Nacional naquela Conferência; foi o seguinte:
«a) Afirmar que o êxito na luta contra o
subdesenvolvimento só é possível em bases
nacionalistas;
b)
Defender
intransigentemente
o
monopólio
estatal
do
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petróleo e opor-se contra manobras e acordos que
firam
a
Petrobrás;
pugnar
pela
gradual
nacionalização da venda de seus produtos;
c) Manifestar-se pela criação da indústria
nacional da energia elétrica, encampando «trusts» e
monopólios estrangeiros que operam no País, com a
realização efetiva da Eletrobrás;
d) pugnar pela ampliação da indústria nacional
da construção naval e material ferroviário;
incremento da indústria de caminhões, tratores e
máquinas agrícolas e defesa da indústria têxtil;
e) Nacionalizar efetivamente e incrementar a
indústria dos transportes aéreos e marítimos;
f) Encampar os serviços telegráficos,
radiotelegráficos e radiotelefônicos;
g) Limitar a remessa de núcleos de
companhias estrangeiras para o exterior;
h) Lutar pela nacionalização dos Bancos de
depósito;
i) Considerar indispensável a continua
expansão do nosso intercâmbio comercial com todos
os países do mundo, sem nenhuma restrição. Ao
lado dêsses postulados continuar a luta pela
Reforma Agrária, não sòmente no tocante à
elaboração de leis, mas na imediata distribuição de
terras para a localização dos camponeses, como
meio de aumento da produção agrícola. Em cada
Estado, o movimento sindical deve lutar junto aos
Governadores para que a reforma no campo se
realize gradualmente;
j) Que se ponham em prática medidas
para impedir o alto custo de vida, como seja:
mobilização geral de todos os povos contra
os açambarcadores e sonegadores dos gêneros

de primeira necessidade; democratização da COFAP
e COAPS, com a maior participação dos
representantes dos trabalhadores e consumidores;
manter a intervenção nos frigorifícos estrangeiros,
proibindo a exportação de gêneros que façam falta
ao consumo popular; manter a maior vigilância na
distribuição e venda de produtos com a criação de
comissões populares nos bairros e a garantia da
fiscalização sindical nos mercados abastecedores e
revendedores; reclamara pronta tramitação do
projeto de lei que cria a Superintendência da
Produção e Abastecimento, apelando para que o
Presidente da República e Partidos que o apóiam
promovam essa rápida tramitação no Parlamento;
realizar em todo País atos públicos contra o alto
custo de vida, sob a direção das entidades sindicais,
com apoio e participação do povo».
Sr. Presidente, muitas das recomendações
envolvem aspectos já tratados não só no meu
Partido, como nos outros representados nesta Casa.
Ninguém dificulta a Reforma Agrária; o que se
deseja é que seja efetivamente realizada.
Se porventura o Govêrno quisesse dar os
primeiros passos nesse sentido, traríamos ao
Congresso sugestões viáveis, por exemplo, a
reforma da Carteira de Crédito Agrícola do Banco do
Brasil, para facilitar aos agricultores recursos à
aquisição de pequenas propriedades.
Ainda é tempo de o Instituto de Imigração
e Colonização incentivar o Serviço Social Rural
na defesa dos que vivem no campo. Poderíamos,
enfim, congregar esforços para que todos
êsses
organismos
ligados
à
atividade
agrícola
funcionassem
harmônicamente,
em
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favor dos que trabalham na terra e precisam auxílio
do Poder Público.
Ao Ministério da Agricultura daríamos as
verbas necessárias para fazer lace às despesas
iniciais da Reforma Agrária. Não se compreende que
a Ministério tão importante se destinem apenas 5%
da renda tributária do País. Devemos promover,
quanto antes, o incremento das lavouras de
subsistência, que sofreu no passado, redução de
48% nas regiões Norte e Nordeste.
Se pudermos congregar todos êsses
elementos, teremos dado o primeiro passo para a
realização da Reforma Agrária no Brasil.
É o que aguardamos, confiantes no
Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, na sua
indiscutível capacidade de trabalho e devotamento
aos altos interêsses do País. Se o Presidente da
República, assim proceder, terá feito em cinco
anos, o que não se conseguiu em cinqüenta.
Defronta-se, S. Exa., é certo, com embaraços
naturais, e digo naturais, porque, muitas vêzes,
quem está na Administração Pública, para manter-se
dentro de um programa, tem de impor sacrifícios ao
povo.
Quem
deseja
realizar
grande
obra
administrativa como a que o Senhor Juscelino
Kubitschek procura levar a efeito, quem cuida dos
altos problemas do País, não pode atender – por que
negar? – a todos os desejos do povo.
Lendo, porém, as conclusões da Segunda
Conferência Sindical, nutro a esperança de
que o Senhor Presidente da República volverá as
vistas para o homem do campo e propiciará à
agricultura desenvolvimento capaz de fazê-la
acompanhar ritmo da industrialização nacional.
Utilizando a cooperação doa lavradores, que
conheço de perto, S. Exa. carreará para sua obra
esforços compensadores.

Queiram ou não; digam ou não; proclamem ou
não; a verdade é que o Sr. Juscelino Kubitschek
realiza um grande govêrno. O futuro comprova-lo-á.
Se alguns atos de S. Exa. importaram sacrifício ao
povo, criaram a grandeza do Brasil.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Isso é que é
otimismo empenachado...
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Talvez V. Exa. se
inclua entre os que há pouco aludi, os quais, tendo
olhos para ver, não querem ver; e embora reconheçam
a necessidade da colaboração de todos os Partidos
políticos, sem quebra, é claro, das linhas partidárias, no
sentido de auxiliar aquêle que se esforça por imprimir
ritmo acelerado à economia do País – e êsse fato
ninguém obscurece – não aceitam as medidas capazes
de trazer progresso e equilíbrio à Nação.
Senhor
Presidente,
ao
transmitir
o
pensamento dos trabalhadores sôbre os projetos que
tramitam nesta Casa e as magníficas auges – sôbre
a nossa economia, formulo votos, como
representante do Partido Trabalhista Brasileiro, que
coopera com o Govêrno do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, para que obtenha S. Exa.
não só o apoio dos Partidos que o acompanham,
como, também, dos da Oposição. Devemos todos
trabalhar e conjugar esforços, para a prosperidade
do Brasil. (Muito bem. Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, inscrito, nos têrmos do Regimento Interno,
para uma comunicação.
O SR. COIMBRA BUENO (para uma
comunicação) (*): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, faleceu no Hospital Matarazzo, na ci__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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dada de São Paulo, Dom Cândido Penso, Bispo de
Goiás e do Araguaia, vítima de insidiosa doença. Era
uni dos sacerdotes mais dedicados aos sertões do
País. Conheci-o há cêrca de vinte anos, numa curva
do Rio Araguaia, numa simples canoa, em sua
peregrinação por aquelas regiões ínvias de nossa
Pátria. Durante a maior parte da vida, não só
propagou a fé, mas, sobretudo, deu assistência
permanente e dedicada aos nossos compatriotas,
àqueles que, como muitas vêzes afirmei desta
tribuna, ocuparam para os brasileiros, as imensas
extensões territoriais que hoje constituem o
patrimônio herdado de nossos antepassados.
Dom Cândido Penso, inscreveu-se nas
páginas da vida nacional como verdadeiro herói do
interior. Seu passamento em São Paulo enche de
tristeza tôda a gente de Goiás e de Mato Grosso por
êle assistida nos últimos decênios.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permita V.
Exa. um aparte. O nobre Colega está também
expressando o sentimento da Bancada da União
Democrática Nacional no Senado da República.
O SR. COIMBRA BUENO: – Obrigado a
Vossa Excelência.
Era o que eu tinha, a dizer Senhor Presidente.
(Muito bem).
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Caiado de Castro, para uma comunicação.
O SR. CAIADO DE CASTRO (para
uma comunicação) (*): – Sr. Presidente,
acabo de ser surpreendido com a notícia de
«O Globo» de que se cogita da substituição
do Prefeito Sá Freire Alvim. A causa seria
exatamente – e por ela nos batemos o alheamento
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

do Prefeito aos problemas de política partidária e sua
preocupação única com o bem-estar da. cidade e,
com a administração pública.
Acredito, Senhor Presidente, não seja
verdadeira a notícia; que tenha decorrido apenas do
desejo de informar ao que se diz, mesmo porque os
candidatos mencionados – a meu ver – não,
aceitaria, sua nomeação: um é Presidente do
Tribunal de Contas e o outro membro dessa mesma,
Côrte. Presidente do Tribunal de Contas não se
afastaria dêsse cargo, para exercer, por 24 ou 48
horas, a função, embora elevada e honrosa, de
Prefeito do Distrito Federal.
Ao ensejo da notícia, como carioca e
representante do povo desta cidade no Senado
da República, quero, manifestar minha. simpatia
e, admiração ao Prefeito Sá Freire Alvim, pelo
seu trabalho, pelas suas realizações, pela
sua administração alheia a interêsses político
partidários.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com todo o
prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exa. faz justiça
a um grande administrador do Distrito Federal. O
Prefeito Sá Freire Alvim, homem do bem, tem-se
cingido a cuidar dos vitais interêsses desta bela
cidade. É de todos conhecido o seu grande empenho
em realizar obras de grande proveito para o Distrito
Federal.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradecido a
Vossa Excelência.
Representante nesta Casa do Distrito Federal,
em contacto direto como eleitorado, sou
obrigado a pedir, e pedir, demasiado, no
desejo de atender a tôdos quantos me
procuram, mesmo de outros Partidos e outros
Estados. Tenho pedido muito ao Prefeito Sá Frei-
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re Alvim; jamais, porém, fiz qualquer solicitação de
ordem política ou cargo elevado. Pleiteio sempre
lugares modestos, como os de gari ou servente; não
passa disso.
Agora mesmo, apelei para Sua Excelência,
rigorosamente dentro das determinações do Sr.
Presidente da República, no sentido de nomear
cinqüenta e oito dos meus «pracinhas» para
pequenos cargos na Limpeza Pública. São cinqüenta
e oito brasileiros que deram um salto no escuro.
Foram à Europa lá se sacrificaram; e tiveram a
infelicidade de voltar com vida. Se lá houvessem
morrido, imbuídos do idealismo que os levou à
guerra, não sentiriam, ao voltar à Pátria, a mágoa, a
dor de se verem abandonados pelos patrícios e
desprezados pelos que administram a coisa pública.
Pedi ao Prefeito empregos de gari para êsses
homens, que lutaram e sofreram pelo Brasil, todos
eles exemplos para a nova geração.
O Prefeito Sá Freire Alvim nomeou mais de
trinta, todos alheios ao Partido Trabalhista Brasileiro.
Nunca nos preocupa, nesses casos, saber a que
Partidos se filiam; são brasileiros, pertencem à Fôrça
Expedicionária Brasileira.
Muito admiramos o Prefeito Sá Freire Alvim. S.
Exa. cumprindo um programa, realiza algo raríssimo no
Brasil. Desde meus tempos de criança, os
administradores da Municipalidade desfazem ou
abandonam as obras de seus antecessores; impõem
impostos escorchastes e jamais empregam a receita no
de que declaram iriam realizar: S. Exa., entretanto,
apesar de subordinado ao Govêrno Federal porque nós
cariocas não temos o direito de escolher nosso Prefeito
– está cumprindo rigorosamente seu Plano de
Embelezamento e Melhoramento da cidade. A receita
arrecada,
importância
vultosa,
que
pesa
excessivamente no orçamento particular, está sendo

realmente aplicada. Foi portanto, com dolorosa
surprêsa que li a notícia da provável substituição do
Prefeito Sá Freire Alvim, por não estar satisfazendo
aos desejos de certos Partidos Políticos. Preocupase apenas com o bem-estar dos cariocas.
Lamentamos
profundamente
essa
notícia,
constantemente repetida, pois serve sòmente para
inquietar ainda mais os que trabalham e produzem.
Apesar de publicada em jornal conceituado, nela não
acredito. Suponho decorra de idéia preconcebida.
Mesmo assim, quero, de público, transmitir ao ilustre
Prefeito do Distrito Federal minha simpatia,
formulando votos para que, se tiver que cair, caia de
pé, trabalhando pela Cidade e bem empregando os
dinheiros públicos, como até aqui tem feito.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não sou
carioca e nada pretendo da política do Distrito
Federal; mas sinto-me bem corroborando os
louvores de V. Exa. ao Prefeito Sá Freire Alvim, S.
Exa., realmente os merece, como homem de bem e
administrador digno.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito
agradeço o aparte de Vossa Excelência, que honra o
meu discurso.
Sr. Presidente, estamos a 27 de novembro,
dia de luta para todo o Brasil; para nós, que tivemos
a ventura de servir às Fôrças Armadas, é de
dolorosas recordações. É o dia da traição.
Companheiros nossos foram assassinados, uns, na
sala de café de um quartel, e, outros, quando ainda
dormiam.
Esta data, todo ano relembrada pelas Fôrças
Armadas, bem poderia ter maior amplitude junto ao
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nosso povo. Devemos preocupar-nos com a
educação da geração que surge, para que o Brasil
continue a apresentar no conceito internacional,
como o tem feito, desde sua existência. O que
aprendemos dos nossos avós, devemos transmitir
aos nossos filhos.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não.
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Faz muito bem V. Exa.
em rememorar os acontecimentos de 27 de novembro
de 1935. Naquela ocasião, eu era Deputado Federal e
bem me recordo a frieza com que oficiais das nossas
Fôrças Armadas, professando ideologia incompatível
com o nosso regime sacrificaram seus colegas. Lembrome bem do sentimento de revolta que empolgou os que
dirigiam o destino do nosso País – principalmente o
Presidente Getúlio Vargas – como também o povo.
Assim, quando V. Exa. rememora êsse acontecimento,
cabe uma advertência: a do respeito à ordem
constituída. Os que foram sacrificados, merecem todo o
nosso respeito. Morreram na defesa dos ideais que
professamos. É muito justa, portanto, a homenagem que
V. Exa. lhes presta.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito
agradecido a Vossa Excelência.
Senhor Presidente, minha intenção era
justamente prestar, no dia de hoje, homenagem aos que,
naquela época, foram sacrificados. Sabe V. Exa. que
sempre fui homem da lei e contrário a qualquer violência.
Não ignora V. Exa. Sr. Presidente – meu
velho amigo de quarenta anos – que quando, levado
por um ideal se insurgiu contra o que lhe parecia
errado e na ânsia da mocidade, procurava corri-

gi-lo encontrou-me ao lado contrário, sempre ao lado
da lei, em defesa das autoridades constituídas. Não
me arrependo dessa minha atitude. Orgulho-me da
coerência de meu procedimento e, por orgulhar-me
de minha coerência, venho dizer que, da mesma
maneira que condenei o ato de vandalismo de 27 de
novembro, reprovei e combati golpe igual ou pior
daqueles que procuraram assassinar o Presidente da
República e sua família. Fui, sou e se Deus me
ajudar, continuarei sendo contrário a tais
movimentos, porque sou rigoroso respeitador de
princípios constitucionais.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Manifesta
V. Exa. o sentimento de tôda a Nação brasileira.
Pessoalmente, dou integral apoio e exprimo minha
mais sincera e legítima solidariedade ao nobre
colega.
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito
agradecido a Vossa Excelência.
Senhor Presidente, meu intuito é deixar
expresso que nós não esquecemos aquêles que
tombaram na defesa de um ideal, de um princípio.
Os militares, principalmente nós, que por várias
vêzes passamos por contingências semelhantes,
queremos afirmar às viúvas e órfãos dos que
tombaram, que admiramos êsses heróis e
respeitamos sua dor. Reverenciando os mortos
queremos dar a suas famílias o apoio não só do
modesto orador, mas do Congresso Nacional, que
rende suas homenagens àqueles que se sacrificaram
pela Pátria. (Muito bem. Muito bem Palmas).
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa o Parecer cuja Escola Agrícola, denominada «Luiz de
nº 829, da Comissão de Constituição e Justiça, que vai Queiroz», se encontra insculpida em bronze a
ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário.
«Saudade» aberta aos estudantes que entram.
É lido o seguinte:
Finaliza o nobre autor do requerimento
considerando que o Senado, como legítimo
PARECER
representante da Federação, deve dar ao fato a
Nº 829, DE 1959
repercussão nacional que merece, aprovando a
solicitação formulada à Casa.
Nos têrmos do art. 218 do Regimento Interno,
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Requerimento 472, de 1959, mandando constar da Ata a matéria foi submetida à consideração dêste órgão
voto de louvor e de congratulações ao Professor Thales técnico, o qual nada opõe à sua aprovação.
Sala dos Comissões, 27 de novembro de
Castanho de Andrade, pelo transcurso do quadragésimo
1959. – Lourival Fontes, Presidente e Relator. – Ruy
ano de publicação do livro de sua autoria «Saudade».
Carneiro. – Argemiro de Figueiredo. – João
Relator: Sr. Laurival Fontes.
Villasbôas. – Lima Guimarães. – Menezes Pimentel.
Pelo Requerimento em exame é solicitada – Attílio Vivacqua.
inserção na ata dos trabalhos do Senado de um voto
O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do
de louvor e congratulações com o Professor Thales requerimento, a matéria a que se refere o parecer
Castanho de Andrade, dando-se-lhe ciência por será incluída na Ordem do Dia da próxima sessão.
ofício, do aludido voto.
Sôbre a mesa requerimento, que vai ser lido
O louvor se prende ao transcurso do pelo Senhor Primeiro Secretário.
quadragésimo aniversário da publicação do livro
É lido e aprovado sem debate o seguinte:
«Saudades, da lavra do aludido mestre. O autor do
requerimento, o nobre Senador Moura Andrade,
REQUERIMENTO
assinala constituir a obra «um dos primores do livro
Nº 475, DE 1959
didático juvenil da língua brasileira». Ao abordar o tema
da vida rural do País – prossegue a justificação o livro
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento
compõe o hino de glorificação do trabalho agrícola, do Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia
homem humilde, das duas tarefas da terra, tudo distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto
através de linguagem singela de páginas comovedoras. Legislativo nº 29, de 1959, que concede anistia aos
Como preito de homenagem a tal contribuição que se envolveram em sublevações em municípios
para o conhecimento da vida do campo, do Paraná a fim de que figure na Ordem do Dia da
várias
Câmaras
Municipais
do
interior sessão seguinte.
paulista festejaram, com manifestações semelhantes
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
à que ora se propõe, o transcurso dos quatro 1959. – Argemiro de Figueiredo.
decênios de publicação do livro. Seguiram nesse
O SR. PRESIDENTE: – O projeto
gesto, a atitude da Câmara de Piracicaba cidade em a
que
se
refere
o
requerimen-
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to figurará na Ordem do Dia da próxima sessão.
É o seguinte o projeto aprovado:
Do Governador do Estado de São Paulo a
Presidência recebeu telegrama, em que agradece ao
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Senado a aprovação que deu ao requerimento de
Nº 198, DE 1958
transcrição nos Anais do discurso que proferiu na
sessão de encerramento da VII Conferência dos (Nº 2.468-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)
Governadores da Bacia Paraná-Uruguai.
Estêve no Senado, a fim de apresentar
Concede isenção de todos os direitos, Impôsto
cumprimentos o Sr. Coronel Luiz Inácio Jaques, que de Consumo e taxas alfandegárias para um altar de
acaba de ser empossado no cargo de Chefe de mármore, importado pela Escola Belém do Horto, de
Policia do Distrito Federal.
Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Passa-se à:
O Congresso Nacional decreta:
ORDEM DO DIA
Art. 1º É concedida isenção de todos os
direitos, Impôsto de Consumo e taxas alfandegárias,
Votação, em discussão única, do Projeto de exceto a de Previdência Social, para 1 (um) altar de
Lei da Câmara número 198, de 1958, (nº 2.468, de mármore, pesando 3.800 (três mil e oitocentos)
1957, na Câmara), que concede isenção de todos os quilos, importado pela Escola Belém do Horto,
direitos, Impôsto de Consumo e taxas alfandegárias mantida pela Associação Instrução e Caridade, com
para um altar de mármore, importado pela Escola sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
Belém do Horto, de Pôrto Alegre, Estado do Rio e que se encontra na Alfândega de Pôrto Alegre.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
Grande do Sul (incluído em Ordem do Dia em virtude
de dispensa de interstício, concedida em sessão publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as
anterior, a requerimento do Senhor Senador Moura
Andrade), tendo Pareceres ns. 321 e 322, 817 e emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram
818, de 1959, das Comissões de: Economia,
favorável com a Emenda que oferece (nº 1-CE) e permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
favorável à Emenda nº 2; Finanças, favorável ao
São as seguintes as emendas aprovadas:
Projeto e às Emendas números 1 (CE) e 2.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto
Nº 1-C
sem prejuízo das emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam
Substitua-se a expressão «exceto a de
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Previdência Social» por: «exceto a taxa de despacho
Está aprovado.
aduaneiro».
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Nº 2
Acrescente-se o seguinte artigo:
É igualmente concedido idêntica isenção de
direitos, Impôsto de Consumo e taxas alfandegárias
aos aparelhos componentes de um Laboratório de
Psicologia Experimental, importados pela Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, do Sagrado Coração
de Jesus de Bauru, Estado de São Paulo».
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 53, de 1959 de nº 2.948, de 1957, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 3.000.000;00 para custear as
despesas de reedição das obras do Cônego Joaquim
Caetano Fernandes Pinheiro, tendo Parecer
Favorável sob nº 774, de 1959, da Comissão de
Finanças.

Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura o crédito especial
de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para
custear as despesas de reedição das obras do Cônego
Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.
Art. 2º – Serão observados, em relação aos
parentes, os direitos decorrentes do art. 6º bis da
Convenção de Berna, para a proteção das obras
literárias e artísticas, revista em Roma a 2 de junho
de 1928, e retificada pelo Decreto nº 23.370, de 24
de outubro de 1933.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 15, de 1959 (de autoria do Senador
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão.
Gilberto Marinho), que dispõe sôbre o aproveitamento
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei dos servidores públicos civis da União e das
a discussão. – (Pausa).
autarquias federais transferidos de carreiras que,
Está encerrada.
posteriormente, foram beneficiados por leis especiais,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram tendo Pareceres Contrários, sôbre números 647 a
permanecer sentados. (Pausa).
649, de 1959, das Comissões: de Constituição e
Está aprovado.
Justiça; de Serviço Público Civil e de Finanças.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
sanção:
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento, que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Secretário.
Nº 53, DE 1959
É lido o seguinte:
(Nº 2.948-B, de 1957, na Câmara dos Deputados)

REQUERIMENTO
Nº 476, DE 1959

Autoriza o Poder Executivo a abrir,
Sr. Presidente.
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 3.000.000,00 para custear
Requeiro adiamento da primeira discussão do
as despesas de reedição das obras do Cônego Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1959, (de autoria
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do Senador Gilberto Marinho) que dispõe sôbre o
aproveitamento dos servidores públicos civis da
União e das autarquias federais transferidos de
carreiras que, posteriormente, foram beneficiados
por leis especiais, para a sessão do dia 7 de
dezembro.
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1959. – Attílio Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto já teve
um adiamento para determinado dia.
O requerimento, entretanto, no parágrafo 2º do
art. 274, permite um segundo adiamento dessa
natureza, desde que aprovado por dois terços dos
presentes.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
De acôrdo com o deliberado pelo Plenário, o
projeto será incluído na Ordem do Dia da sessão de
2 de dezembro próximo.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos.(Pausa).
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr.
Presidente, a Imprensa divulgou notícia relacionada
com a emprêsa importadora de feijão norteamericano, da qual teriam participado parlamentares.
Posteriormente,
jornal
desta
Capital
anunciou e deu à publicidade os nomes
daqueles que participavam da firma indiciada,
envolvendo, entre outros, os honrados e emi__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

nentes ex-Senador Carlos Lindenberg, atual
Governador do Estado do Espírito Santo e Deputado
Federal Napoleão Fontenelle da Silveira. Êste último
enviou-me cópia da carta que remeteu à «Tribuna da
Imprensa», com as indicações esclarecedoras da
constituição da firma Cia. Sogema Ltda.,
posteriormente transformada em sociedade anônima,
por orientação do saudoso ex-Deputado Federal
Leoberto Leal.
Antes de ler a carta e os esclarecimentos,
devo prestar depoimento pessoal em favor da
honorabilidade dos dois ilustres políticos do Estado
do Espírito Santo, mencionados no noticiário da
Imprensa, mas acima de qualquer dúvida, no que
concerne à honra e ao caráter, isentos de culpa,
dêsde que, direta ou indiretamente, não se
envolveram na questionada importação de feijão
norte-americano.
Quando Deputado Federal, tive ensejo de
presenciar duas ou três palestras entre o Deputado
Federal Napoleão Fontenelle da Silveira e meu
prezado amigo Leoberto Leal. O representante
espiritossantense fôra incluído na firma, já àquela
época em dificuldade, tanto que, pela precária
situação financeira, foi obrigada a transformar-se em
Sociedade Anônima.
Reclamou igualmente, o então Senador Carlos
Lindenberg, na minha presença, ao Deputado
Napoleão Fontenelle da Silveira que a participação
naquela sociedade, de responsabilidade, limitada,
implicava em grandes prejuízos e exigia
investimentos e participações financeiras prejudiciais
aos seus interêsses pessoais, mormente quando na
hipótese, não tinha S. Exa. a menor ingerência na
administração da sociedade.
Sr. Presidente, passo a ler a cópia da
carta enviada à «Tribuna da Imprensa» pelo
nobre Deputado Napoleão Fontenelle da Sil-
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veira, com os esclarecimentos a que me referi:
«Rio de Janeiro, 20-11-59.
Ilmo. Sr. Redator da «Tribuna da Imprensa».
Havendo sido publicada, à página cinco da
edição de 19 cio corrente, dêsse vespertino, a notícia
sob os títulos: Feijão bichado. PTB e PSD controlam
firma intermediária» da qual consta uma relação de
acionistas da SOGEMA S. A., entre os quais figuram
os nossos nomes, solicitamos a publicação, no
mesmo
local,
da
presente
carta,
para
esclarecimentos do assunto e resguardo da
reputação dos signatários.
Quando a extinta firma Distribuidora de
Produtos Soja Ltda., registrada, a 11 de novembro
de 1952, no D.N.I.C. com o capital de Cruzeiros
1.100.000,00, se transformou em sociedade
anônima, com a denominação de SOGEMA S.A. e
aumento de capital para Cr$ 10.000.000,00, quase
todos os cotistas, entre os quais os signatários desta,
passaram a acionistas da nova sociedade, com
ações ao portador, no valor correspondente aos das
primitivas cotas.
Na transformação, que significou encampação
do ativo e passivo da sociedade limitada, entrou
novo sócio, o Sr. Mircea Buescu (eleito Diretor
Superintendente), que subscreveu ações no valor de
Cruzeiros 8.900.000,00. Todo o capital ficou
integralizado no ato da transformação da sociedade.
A partir da data dessa transformação (21 de
julho da 1956) não tiveram os antigos cotistas, que
passaram automàticamente a acionistas, qualquer
interferência na administração da sociedade.
Foram sempre alheios a qualquer dos seus ne-

gócios. Não receberam quaisquer dividendos ou
benefícios da sociedade, cujas ações ou cautelas
não foram, aliás, emitidas e nem mesmo
compareceram a assembléias gerais, porventura
convocadas. Deram-se por satisfeitos com a
transformação em sociedade anônima da primitiva
sociedade limitada, que estava em graves
dificuldades financeiras, por má administração da
sua gerência e mantida pelo crédito pessoal de
vários dos seus sócios, que se eximiram, com a
transformação, de maiores sacrifícios.
Foram, pois, os signatários da presente, bem
como todos os antigos cotistas da extinta sociedade
limitada, surpreendidos com as notícias alarmantes a
respeito do «feijão americano», para cuja importação
a SOGEMA S.A. inicialmente transmitiu à COFAP
uma oferta da firma Anasae Internacional
Corporation, notícias essas em que se quis dar a
impressão de terem sido alguns Parlamentares os
mentores e beneficiários da referida transação.
Embora com ela nada tenham, nem legal, nem
jurídica, nem moralmente, dão esta explicação para
que não pairem dúvidas a respeito da realidade do
assunto, tornando público, outrossim, que pelos
meios cabíveis, interpelarão a atual Diretoria da
SOGEMA S.A. quanto à iniciativa acima referida e ao
Diretor ou Diretores que a tomaram.
Certos de que êsse jornal não se recusará a
ser o intermediário do presente esclarecimento aos
seus leitores, desde já agradecemos a publicação
solicitada. – Atenciosamente – Ivo de Aquino, Jaeder
Albergaria, Joaquim Ramos, Gomes, Hermes Pereira
de Souza, Carlos Lindenberg.
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Êstes os esclarecimentos que desejava dar ao
Senado Federal em virtude do debate em tôrno da
questão, permitindo-me prestar não sòmente êste
depoimento pessoal, como reafirmar a idoneidade
imaculada dos eminentes signatários da carta,
especialmente do Governador Carlos Lindenberg e
do Deputado Napoleão Fontenelle da Silveira, sem
favor algum ou restrições aos demais signatários da
carta, que me merecem todo o respeito e
acatamento. (Muito bem; muito bem.).
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador João Villasbôas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, recebi da
.Associação Brasileira de Imprensa, comunicação de
duas resoluções da sua Assembléia Geral.
Peço permissão para lê-las, a fim de que
fiquem nos Anais do Senado. (Lendo).
HOMENAGEADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DA
A.B.I. O MINISTRO ARY FRANCO
«Na última Assembléia Geral da Associação
Brasileira de Imprensa foi aprovado por decisão
unânime do Plenário, uma moção de congratulações
pelo restabelecimento do Ministro Ary Franco, cujos
têrmos são os seguintes:
«Ilustrados Membros da Assembléia Geral da
Associação Brasileira de Imprensa.
1 – Considerando que o ilustre Sr. Ministro
Ary Franco, pelos seus altos méritos, fêz
brilhante carreira na magistratura brasileira, desde
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Juiz de Direito, substituiu ao saudoso e íntegro Mello
Mattos no Juízo de Menores, foi Presidente
do Tribunal do Júri, Desembargador, Presidente
do Tribunal de Justiça e alcançou por
merecimento absoluto, o mais elevado e honroso
pôsto que é o de Ministro do Supremo
Tribunal Federal e Juiz Suplente do Tribunal
Superior Eleitoral;
II – Considerando que S. Excia. é jornalista
militante, sócio da A.B.I., inscrito em 22 de fevereiro
de 1938, já tendo feito parte do Conselho
Deliberativo, desempenhando com brilho e talento as
funções de Conselheiro;
III – Considerando que Sua Exa. é eminente
Professor de Direito, autor de numerosas e notáveis
obras de Direito, que merecem da crítica e do público
aplausos unânimes;
IV – Considerando que S. Exa. percorreu
todos os cargos da Justiça, com extrema dedicação
á causa pública, grangeando superior conceito entre
seus colegas e o respeito e admiração dos seus
patrícios;
V – Propomos que seja consignado na Ata dos
trabalhos de hoje, da Assembléia Geral da
Associação Brasileira de Imprensa, um voto de
congratulações pelo restabelecimento do Sr. Ministro
Ary Franco, que foi recentemente acometido de
grave enfermidade e também um voto de louvor e
respeitosa homenagem a Sua Excelência pelos
grandes serviços que vem prestando á Justiça e ao
Brasil.
VI – Que seja comunicada ao homenageado a
decisão da Assembléia Geral da A.B.I. com envio de
cópia desta Moção.
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Distrito Federal, 23 de abril de 1959. – as.)
Renato de Paula, Herbert Moses, Luiz Guimarães,
Naylde Santos Jurgens, Adolfo V. Palazzo,
Washington de Castro e muitas outras assinaturas».
Sr. Presidente, a outra resolução está assim
redigida:
«Na última Assembléia Geral da Associação
Brasileira de Imprensa foi aprovada uma moção de
congratulações com o jornalista e escritor Carlos
Devinelli, pelo aparecimento do seu interessante livro
«Tykiyrambuera», cujos têrmos são os seguintes:
«Ilustrados Membros da Assembléia Geral da
Associação Brasileira de Imprensa.
l – Considerando que o nosso prezado
consócio e escritor Carlos Devinelli, com a
publicação do seu notável livro «Tykiyrambuera», e
segundo
opinião
unânime
de
insuspeitas
personalidades, expressa através de «inquérito»,
aberto pelo vespertino «O Globo», consagrou-se
como autor de obra da mais alta relevância para a
cultura nacional;
II – Considerando que, entre outros,
hipotecaram-lhe decidido apoio nomes da maior
expressão no mundo das artes, das letras e do
magistério superior, como Luiz Edmundo, Viriato
Corrêa, Gustavo Barroso, Celso Cunha, Othon
Costa, Austregésilo de Athayde, Pedro Calmon,
Mucio Leão, Carlos Maul, Adauto Fernandes,
Lourenço Filho e o General Jaguaribe de Matos;
III – Considerando que, no depoimento
do grande teatrólogo Joracy Camargo – («O Globo»
–
15-12-1958)
–
incorporou
o
autor
à
literatura
dramática
brasileira,
a
sua

primeira «tragédia mística», o que lhe assegura o
título de pioneiro e pois, criador entre nós de um
novo gênero literário;
IV – Considerando que, excepcionalmente, um
Ministro de Estado, o Professor Clóvis Salgado,
titular da Pasta da Educação, vem a público por
intermédio do mesmo prestigioso vespertino, em sua
edição de 5-1-1959, solidarizar-se com Carlos
Devinelli, por sua obra e pela patriótica finalidade
que a inspirou;
V – Considerando que mereceu êsse trabalho
elogioso discurso do Senhor Ezequias da Rocha,
membro da Comissão de Educação e Cultura do
Senado Federal – («Diário do Congresso» de 1-21959);
VI – Considerando que, os objetivos dessa obra
são os mais elevados e que têm, por particular
interêsse, a renovação dos estudos indianísticos em
nossa Pátria, substituindo a atitude meramente
amadorística que até aqui caracterizava a presença
do «Índio» na literatura nacional, pelo processo da
investigação etnológica, vale dizer, científica, através
da vivência dos «mitos», da variedade lingüística e
enfim, de tôda a gama animista do silvícola brasileiro.
VII – Considerando, finalmente, que o
festejado autor é possuidor de grande bagagem
literária, destacando-se entre outros os seguintes
livros de ficção: «Bonecos que sangram», romance,
esgotado; Sociologia e História: «Evolução política
e social do Estado» e «A mística das revoluções»;
«Crítica: Psicologia do elogio»; Teatro: «A mulher
do próximo», drama em 3 atos e 11 quadros,
«Mundo interior», comédia em 3 atos e 5 qua-
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dros, «Rosa de Jericó», comédia em 3 atos e 6
quadros, «O Talismã», comédia em 3 atos e 6
quadros; Literatura infantil: «Memórias do bicho
carpinteiro, «Ratinho, Ôlho Grande e Zé Vintém»;
Novela: «Diretrizes de João Ribeiro», belo e
oportuno ensaio; e «Política brasileira», síntese e
crítica.
VIII – Propomos que seja consignado na Ata
dos trabalhos de hoje, da Assembléia da Associação
Brasileira de Imprensa, um voto de louvor pelo
aparecimento do último livro de Carlos Devinelli que
é «Tykiyrambuéra» e de congratulações com o
nosso
ilustre
confrade
pelo
auspicioso
acontecimento.
IX – Que se comunique outrossim, ao
eminente jornalista e escritor, os têrmos desta
moção.
Distrito Federal, em 23 de abril de 1959. a.) –
Renato de Paula, Herbert Moses, Luiz Guimarães,
Adolfo V. Palazzo e outras numerosas assinaturas
de sócios da Associação Brasileira de Imprensa».
Essas moções, Senhor Presidente, estão
datadas de 23 de abril dêste ano. Peço desculpas à
Associação Brasileira de Imprensa por não haver
antes delas dado conhecimento à Casa. Os muitos
afazeres a que sou obrigado, impediram-me dêsse
meu desejo. – (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda,
ainda hoje, a Redação Final dos Anexos
Orçamentários, votados na última sessão noturna.
Para apreciação dêsses anexos convoco os
Senhores Senadores para uma sessão extraordinária
hoje, 21 horas, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 – Votação, em discussão única, do
Requerimento nº 472, de 1959, do Senhor Senador
Moura Andrade solicitando voto de louvor e
congratulações ao Professor Thales Castanho pelo
transcurso do 40º ano de publicação do livro «Saudade»
de sua autoria, tendo Parecer Favorável, sob nº 829, de
1959, da Comissão de Constituição e Justiça.
2 – Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 130, de 1955 (nº 138, de 1955, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sôbre a
extinção da Comissão Especial da Faixa de
Fronteiras e transferência dos encargos e dotações
da mesma Comissão, tendo Pareceres:
I – Sôbre o projeto:
– Da Comissão de Constituição e Justiça (nº
79, de 1956), favorável.
– Da Comissão de Segurança Nacional.
1º Parecer (nº 80, de 1956), favorável;
2º Parecer (n. 142, de 1957), reconsiderando o
seu pronunciamento anterior para opinar pela rejeição;
3º Parecer (nº 776, de 1959), contrário.
– Da Comissão de Relações Exteriores (nº
328, de 1959), favorável; e
– Da Comissão de Finanças (nº 232, de 1956),
favorável, com a emenda que oferece (1-C).
II – Sôbre as Emendas ns. 1-C e 2 de
Plenário);
– Da Comissão de Constituição e Justiça (nº
141, de 1957), favorável;
– Da Comissão de Segurança Nacional (nº
142, de 1957), contrário;
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– Da Comissão de Relações Exteriores nº 328,
de 1959), favorável;
– Da Comissão de Finanças (nº 143, de 1957),
favorável.
3 – Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 29, de 1959 que concede anistia aos
que se envolveram em sublevações em Município do
Paraná (incluído em Ordem do Dia em virtude de dis-

pensa de interstício, concedida na Sessão anterior
a requerimento do Sr. Senador Argemiro
de Figueiredo, tendo Parecer Favorável sob
nº 328 de 1959, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se
a
sessão
às
16
horas
e 10 minutos.

185ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO
EXTRAORDINÁRIA
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.

Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (57).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Senhores
Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Heribaldo Vieira, segundo
Suplente, servindo de Segundo Secretário,
procede à leitura da Ata da sessão anterior,
que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
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O Senhor Novaes Filho, Quarto Secretário, lê tura, a critério do Serviço Florestal. No caso de
construção, a planta aprovada, de situação do
o seguinte:
imóvel, deverá ser anexada ao respectivo
EXPEDIENTE
requerimento. Em ambos os casos será apresentado
o alvará competente.
VETO
2 – Quando, por condições especiais,
Nº 7, DE 1959
representarem ameaça à segurança das pessoas e
dos imóveis, a critério do Serviço Florestal.
(Do Sr. Prefeito do Distrito Federal)
3 – Quando se encontrarem nas caixas de
Dispõe sôbre a defesa florestal, cria o ruas de loteamentos aprovados.
Conselho de Proteção à Natureza, autoriza a
4 – Quando for necessário abater, a fim de
abertura de crédito, nas condições que menciona, e
explorar pedreiras, saibreiras, fazer movimento de
dá outras providências.
terra etc. a critério do Serviço Florestal, após
Faço saber que a Câmara dos Vereadores aprovada a exploração e mediante apresentação do
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
respectivo alvará.
5 – Quando situados em propriedades da zona
DA DEFESA FLORESTAL
rural, desde que indispensáveis ao uso de seu
Art. 1º – A defesa florestal e a conservação da proprietário, a juízo do Serviço Florestal.
6 – Quando, no caso da mata ou capoeira, fôr
natureza no Distrito Federal serão reguladas pela
presente lei, supletiva do Código Florestal.
necessário à execução de práticas silviculturais
Art. 2º – Fica atribuída ao Serviço Florestal da (desbastes, ordenamento etc.), e outras atividades
Secretaria Geral de Agricultura a responsabilidade de
agrícolas.
todos os assuntos florestais que digam respeito à PDF,
7 – Para abertura de picadas com largura
inclusive a administração dos parques e reservas
máxima de 1 (um) metro e destinado à execução de
florestais existentes ou que venham a ser criados.
serviço de topografia, após aprovação do plano pelo
CAPÍTULO II
Serviço Florestal.
Parágrafo
único.
A
apreciação
dos
DO CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS E DE
requerimentos
deverá
ser
precedida
do
pagamento
VEGETAÇÃO EM CONJUNTO
da taxa de vistoria prevista na Tabela «A» da
Art. 3º – O corte de árvores e arbustos presente lei.
isolados só poderá ser feito após autorização dada
Art. 4º – O corte de floresta, capoeira,
pelo Serviço Florestal da Secretaria Geral de
capoeirinha
e macega, só poderá ser feito em
Agricultura, mediante requerimento assinado pelo
proprietário ou instruído com autorização do mesmo terrenos particulares situados na zona rural e por
e nos seguintes casos:
lavradores inscritos na Secretaria Geral de
1 – Quando se encontrarem dentro do Agricultura, Indústria e Comércio. A autorização será
perímetro de construção a ser executada,
dada pelo Serviço Florestal, em requerimento
ou que impeçam demolição a ser feita, ou
que, pela sua proximidade, possam vir a assinado pelo responsável ou instruído com
prejudicar
ou
ameaçar
construção
fu- autorização do mesmo, e nos seguinte casos:
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1 – Em terrenos baixios, alagadiços, turfosos
ou outros que não sejam aproveitáveis para culturas
(excetuadas as vegetações de mangues e fixadora
de areia, as quais não podem ser cortadas), desde
que o interessado se comprometa, por escrito, a
reflorestá-lo totalmente no prazo máximo de 1 (um)
ano.
2 – Para aproveitamento do solo, com
culturas, até a cota máxima de 80 (oitenta) metros.
3 – Para aproveitamento como lenha ou
carvão, no caso de florestas artificiais, de acôrdo
com a legislação em vigor.
§ 1º –O corte de capoeirinha e macega poderá
ser autorizado em terrenos que não pertençam à
zona rural, desde que o seu proprietário se
comprometa,
por
escrito,
a
proceder
ao
reflorestamento imediato da área, de acôrdo com a
orientação dada pelo Serviço Florestal.
§ 2º – As guias para trânsito de
madeira, lenha e carvão no Distrito Federal
serão expedidas pelo Serviço Florestal da
Secretaria Geral de Agricultura ao qual caberá
fiscalizar a origem dos referidos produtos
e
apreendê-los
quando
encontrados
em
situação irregular, lavrando o respectivo auto de
apreensão.
Art. 5º – Ficam estabelecidas, sôbre o
corte de árvores isoladas, floresta ou mata,
capoeira, capoeirinha e macega, as taxas
e aprovação constantes da Tabela «B» da presente
lei.
Parágrafo único. Ficam isentos do pagamento
de taxas, embora sujeitos à autorização prévia, na
forma do artigo 3º os cortes de arbusto, cêrcas-vivas,
capoeira, capoeirinha, macega, mata ou floresta
necessário ao preparo de terreno destinado à
exploração agrícola.

CAPÍTULO III
DO TRANSPLANTIO E DANOS CAUSADOS ÀS
ÁRVORES
Art. 6º – A autorização para transplantio de
árvores deverá ser prèviamente, requerida ao Serviço
Florestal, ao qual caberá dizer da viabilidade da
operação, tendo em vista as espécies vegetais
passíveis de serem removidas de um local para outro.
No caso de ser deferido o requerimento, caberá ao
mesmo Serviço dar a orientação técnica necessária.
Parágrafo único. As infrações ao presente
artigo serão punidas com multa de Cr$ 500,00 a
Cruzeiros 1.000,00, no caso da árvore vir a morrer
no prazo de 3 (três) meses após o transplantio.
Art. 7º – Desde que se verifique que uma
árvore veio a morrer por ação direta ou indireta do
seu responsável, será aplicada, pelo Serviço
Florestal, sanção idêntica à prevista para o caso de
corte de árvore isolada.
Parágrafo único. O incêndio proposital de
floresta, capoeira, capoeirinha ou macega, será
punido com o dôbro da multa prevista para os casos
de derrubada, além de outras penas estabelecidas
pelo Código Florestal Federal.
CAPÍTULO IV
DO COMÉRCIO DE PLANTAS ESPONTÂNEAS
Art. 8º – Fica proibido o comércio de plantas
ou partes de plantas apanhadas nas matas e outras
formações naturais do Distrito Federal sob pena de
multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 10.00000.
§ 1º – O comércio das referidas plantas
poderá ser autorizado mediante comprovação de que
as mesmas são oriundas de cultivo.
§ 2º – O material apreendido será recolhido ao
Serviço Florestal da Secretaria Geral de Agricultura.
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Art. 9º – Fica instituído no serviço Florestal da
Secretaria Geral de Agricultura o registro anual das
pessoas físicas e jurídicas que se dediquem à
exploração ou ao comércio de produtos ou subprodutos
florestais, inclusive plantas espontâneas na flora do
Distrito Federal, mediante o pagamento das taxas de
registro previstas na Tabela «C» da presente lei.
CAPÍTULO V
DOS LOTEAMENTOS, BARREIRAS, SAIBREIROS,
PEDREIRAS E TURFEIRAS
Art. 10 – Os projetos de loteamentos e
arruamentos, bem como os pedidos de licença para
exploração de barreiras, saibreiras, pedreiras e
turfeiras serão, antes de sua aprovação definitiva
pelos órgãos competentes, submetidos à apreciação
do Serviço Florestal da Secretaria Geral de
Agricultura, que os julgará após pagamento da taxa
de vistoria prevista na Tabela «A» da presente lei, do
ponto de vista do interêsse da paisagem, do regime
de águas, da proteção contra a erosão e do valor
que apresentar a área para a organização de parque
público ou reserva de flora e fauna.
§ 1º – O loteamento e arruamento de terrenos
situados em local de interêsse florestal e com área
igual ou superior a 40.000 m2 (quarenta mil metros
quadrados) obriga a cessão gratuita à Prefeitura do
Distrito Federal de 5% (cinco por cento) no mínimo
da área total para constituir reserva florestal.
§ 2º – A demarcação da área a que se refere o
parágrafo anterior será feita de comum acôrdo com o
Serviço Florestal da Secretaria Geral de Agricultura,
Indústria e Comércio.
§ 3º – Vetado.
Art. 11 – A aprovação definitiva dos projetos
e pedidos de que trata o artigo 10 deverá
ser precedida do pagamento da taxa de

aprovação prevista na Tabela «B» da presente lei.
Art. 12 – Fica proibida a exploração de ...
(vetado) saibreiras e barreiras na zona urbana do
Distrito Federal, assim como a menos de duzentos
metros de distância de residências nas zonas
suburbanas e rural.
CAPÍTULO VI
DAS TAXAS, INFRAÇÕES E MULTAS
Art. 13 – O pagamento das taxas previstas na
presente lei será feito mediante guias expedidas pelo
Serviço Florestal da Secretaria Geral de Agricultura,
válidas pelo prazo de três dias.
Art. 14 – As autorizações e isenções de que
trata a presente lei terão validade até o fim do
exercício.
Art. 15 – Observada a infração da presente lei,
será lavrado o respectivo auto de infração, o qual
será convertido em multa cuja cobrança será feita na
forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Fica o infrator obrigado a
fazer o replantio pelo Serviço Florestal, no prazo
máximo de 6 (seis) meses, sob pena de nova multa,
então aplicada em dôbro.
Art. 16 – As infrações ao disposto nos artigos
.... (vetado) da presente lei serão punidas com
multas no valor de 10 a 20 vêzes ao previsto para a
taxa de aprovação respectiva.
§ 1º – A apreciação de recursos deverá ser
precedida, em caráter de legalização, da quitação
das taxas de aprovação devidas.
§ 2º – As isenções previstas no art. 5º,
parágrafo
único,
quando
não
requeridas
prèviamente, constituem infrações e como tal
sujeitas, em caráter de legalização, à taxa de
aprovação de Cr$ 30,00, sem prejuízo da multa
prevista no presente artigo.
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Art. 17 – O arbitramento das multas a que se
refere esta lei será feito pelo Chefe de Serviço
Florestal, da Secretaria Geral de Agricultura,
Indústria e Comércio.
§ 1º – Nos casos de reincidência, a multa será
o dôbro da anterior.
§ 2º – Caberá recurso da lavratura dos autos
de infração e da multa respectiva, em primeira
instância, para o próprio Chefe do Serviço Florestal,
e, em segunda e terceira instâncias respectivas, para
o Secretário Geral de Agricultura, Indústria e
Comércio, e o Prefeito do Distrito Federal.
§ 3º – Do valor de cada multa arrecadada
através de aplicação do presente artigo caberá 30%
ao servidor que a houver aplicado ... (vetado).

pais desde que seja decretada a desapropriação até
a sua consumação.
§ 1º – Poderão ser excepcionalmente
desapropriadas ou adquiridas áreas que, embora
não possuindo reserva florestal, se encontrem em
zona florestal e devam ser reflorestadas.
§ 2º – O orçamento da Prefeitura do Distrito
Federal para 1960 e subseqüentes incluirá,
obrigatòriamente, dotação própria às despesas de
que trata êste artigo no respectivo exercício.
Art. 20 – Vetado.

CAPÍTULO VII

Art. 21 – Para os efeitos da presente lei, ficam
adotadas as seguintes definições:
Árvore – é todo vegetal lenhoso cujo caule
é um tronco elevado, despido na base, com
fôlhas e ramos na parte superior, tendo, da
superfície do solo até o alto da copa, no mínimo 2,80
metros.
Floresta ou Mata – é o conjunto de
árvores, arbustos, ervas, vegetação, epífita,
parasita etc., conforme encontrado na própria
natureza.
Capoeira – é a floresta degradada, podendo
estar em processo de regeneração.
Capoeirinha – é o conjunto de arbustos e
ervas, constituindo uma capoeira degradada,
podendo estar em processo de regeneração,
Macega – é o conjunto formado por ervas e
arbustos de pequeno porte geralmente recobrindo o
solo.
Cêrca-viva – é o vedamento formado pelo
plantio, lado a lado, de arbustos conservados
permanentemente em forma de cêrca ou separação,
sem quebra de continuidade.
Parágrafo
único.
Ficam
isentas
da
necessidade de autorização do Serviço Florestal,
as capinas indispensáveis aos tratos agrícolas e

DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
Art. 18 – Os responsáveis por terrenos que se
encontrarem cobertos de capim ficam obrigados a
manter aceiros de 5 (cinco) metros de largura, no
mínimo, no perímetro dos mesmos, a fim de evitar a
propagação de incêndios que venham a se verificar.
§ 1º – Os referidos aceiros deverão ser
obrigatòriamente mantidos limpos na época sêca.
§ 2º – A não observância do disposto no
presente artigo, importará em multa de Cr$ 1.000,00
a Cr$ 5.000,00.
CAPÍTULO VIII
DAS DESAPROPRIAÇÕES E RECURSOS
FINANCEIROS
Art. 19 – Os imóveis constituindo reserva
natural que mereça ser preservada para
bem
público,
poderão
ser
desapropriados
ou adquiridos pela Prefeitura do Distrito Federal,
... (vetado) e gozarão, automàticamente, da
isenção
de
taxas
e
impostos
munici-

CAPÍTULO IX
DAS DEFINIÇÕES
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a poda em geral, ou seja, o corte dos ramos das
§ 4º – O Presidente do Conselho será eleito
árvores, conservados no mínimo os ramos primários. por maioria absoluta de votos, sendo seu mandato
de 3 (três) anos.
§ 5º – Os membros do Conselho farão jus
CAPÍTULO X
a uma gratificação de representação por sessão a
DO CONSELHO DE PROTEÇÃO À NATUREZA
que comparecerem, até o máximo de 8 (oito) por
mês, a qual fica fixada na importância
Art, 22 – Fica criado, diretamente subordinado correspondente a um dia do vencimento mensal
ao Prefeito do Distrito Federal, o Conselho de atribuído ao cargo em comissão, de Chefe de
Proteção à Natureza, composto dos seguintes Serviço Florestal.
representantes:
Um, do Serviço Florestal, da Prefeitura do
CAPÍTULO XI
Distrito Federal;
um, do Centro de Pesquisas Florestais e
DAS ÁREAS DE RESERVA FLORESTAL
Conservação da Natureza, da Prefeitura do Distrito
Federal;
Art. 23 – São definidas como reserva florestal
um, do Departamento de Urbanismo, da ou non aedificandi e, respeitada a competência
Prefeitura do Distrito Federal;
federal, sujeitas a regime especial de proteção as
um, do Departamento de Estradas de seguintes áreas:
Rodagem, da Prefeitura do Distrito Federal;
I – Na Zona Rural:
um, do Departamento de Turismo e Certames,
a) tôda área situada acima da curva de nível
da Prefeitura do Distrito Federal;
de 80,00 (oitenta metros). Nas elevações menores
um, da Associação Brasileira de Imprensa;
que a referida cota de 80,00 (oitenta metros) e de
um, do Departamento de Parques, da declividade média superior a 15% (quinze por cento),
Prefeitura do Distrito Federal;
será considerada como reserva florestal tôda a área
um, do Departamento de Agricultura, da de cumiada acima da cota definida pelo ponto
Prefeitura do Distrito Federal;
situado sôbre a linha de maior declive e que diste do
um, Técnico de reconhecida competência na cume uma distância equivalente a 1/3 (um têrço) da
matéria.
cota dêste ao nível do mar;
§ 1º – O Conselho funcionará como órgão
a) as áreas da Baixada de Jacarepaguá, em
consultivo nas questões de que trata a presente lei, tôrno da Lagoinha e das lagoas de Marapendi,
cabendo ainda ao mesmo elaborar o seu Regimento, Jacarepaguá, Camorim e Tijuca, consideradas no
bem como diligenciar e emitir parecer técnico nas Projeto nº 5.596, aprovado em 29 de dezembro de
questões pertinentes à natureza do Distrito Federal 1950.
visando dessa forma, sua real e efetiva proteção.
II – Nas Zonas Urbana e Suburbana:
§ 2º – Caberá ainda, ao Conselho, pronunciara) área florestal do Pão de Açúcar-Urca –
se sôbre a conveniência da colocação de anúncios e tôda a área delimitada pela curva de nível de 50
cartazes de qualquer espécie, nos morros e encostas metros, que contorna os morros do Pão de Açúcar e
da Cidade.
da Urca;
§ 3º – O mandato dos membros do Conselho
b) área florestal do Leme-Babilônia-São João:
será de 3 (três) anos, podendo ser renovado.
– tôda a área delimitada pela curva de nível de
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80 metros, que contorna cada um dos morros do
Leme, Babilônia e de São João;
c) área florestal da Saudade-CabritosCantagalo e Ponta do Pires: – tôda a área delimitada
pela curva de nível de 100 metros, que contorna
cada um dos morros da Saudade, dos Cabritos e de
Cantagalo;
d) área florestal da Nova Cintra: e tôda a área
delimitada pela curva de nível de 170 metros, que
contorna o morro de Nova Cintra;
e) área florestal da Coroa: – tôda a área
delimitada pela curva de nível de 90 metros, que
contorna o morro da Coroa;
f) área florestal dos Prazeres: – tôda a área
delimitada pela curva de nível de 190 metros, que
contorna o morro dos Prazeres;
g) área florestal dos Telégrafos: tôda a área
delimitada pela curva de nível de 60 metros, que
contorna o morro dos Telégrafos;
h) área florestal do Engenho Novo: tôda a área
delimitada, pela curva de nível de 60 metros, que
contorna o morro do Engenho Novo;
i) área florestal da Carioca-Tijuca: tôda a área
delimitada pela linha que começa no cruzamento da
estrada do Tambá, com a curva de nível de 80
metros; segue pela estrada do Tambá até o
cruzamento desta estrada com a curva de nível de
100 metros, linha limítrofe da zona urbana; continua
por êste limite até o espigão que divide o bairro do
Grajaú do bairro do Engenho-Novo; sobe por êste
espigão até a Rua Pedro Calazans; desce por esta
até a um ponto de 50 metros distante e abaixo da
estrada Grajaú-Jacarepaguá; prossegue por uma
linha paralela a esta estrada até o limite da faixa
de transmissão da CCIF do Rio de Janeiro Ltda.;
desce por esta linha, segue pela Rua Sincorá
até a curva de nível até atingir a Rua Silva
Braga; continua pela linha limítrofe da zona
suburbana até a estrada das Furnas; desce por esta

estrada até a curva do nível de 80 metros e por esta
curva de nível até o ponto inicial;
j) área florestal de Bonsucesso: tôda a área
delimitada pela curva de nível de 100 metros, que
contorna o morro de Bonsucesso;
k) área florestal da serra da Misericórdia: tôda
a área delimitada pela curva de nível de 100 metros,
que contorna cada um dos diversos cimos da serra
da Misericórdia;
I) área florestal do morro dos Urubus: tôda a
área delimitada pela curva de 100 metros que
contorna o morro dos Urubus;
m) área florestal do Juramento-Dendê: tôda a
área delimitada pela curva de nível de 100 metros
que contorna os morros do Juramento e do Dendê;
n) área florestal do Sapé: tôda a área
delimitada pela curva de nível de 100 metros, que
contorna os dois cimos do morro do Sapê.
Parágrafo
único.
Toda
a
vegetação
compreendida nas áreas definidas pelo presente
artigo deverá ser integralmente conservada, não
sendo permitido o seu corte, qualquer que seja o fim,
respeitadas as situações existentes. Os casos
especiais serão submetidos à decisão do Prefeito.
Art. 24. – Fica subdividida a Zona Rural ou
Agrícola (ZA), em duas partes:
1 – Subzona Rural de Expansão Urbana (ZA1);
2 – Subzona Rural de Reserva Agrícola (ZA2).
Parágrafo único. O Prefeito do Distrito Federal
a partir da data da publicação desta lei, dentro de 90
(noventa) dias, baixará o necessário decreto
delimitando as Subzonas Rurais criadas por êste
artigo.
Art. 25 – Na Subzona Rural de Expansão
Urbana (ZA-1), os loteamentos serão permitidos,
com a observância do que prescreve o
§ 1º do art. 583, do Decreto 6.000,
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de 1º de julho de 1937 (Código das Obras) ...
(vetado).
Art. 26 – Na Subzona Rural de Reserva
Agrícola (ZA-2), os loteamentos só serão permitidos
em lotes que se destinam à exploração agrícola, com
uma área de 20.000 metros quadrados.
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27 – Ao Serviço Florestal da Secretaria
Geral de Agricultura, Indústria e Comércio, competirá
fiscalizar a observância das instrução que sôbre
Caça e Pesca em rios e lagos forem baixadas pelo
Ministério da Agricultura para o Distrito Federal.
Art. 28 – Para os efeitos da presente lei, os
proprietários são solidàriamente responsáveis com
os arrendatários, locatários ou ocupantes dos seus
terrenos, pelas infrações por êles cometidas.
Art. 29 – Ficará automàticamente embargada
tôda obra que motivar infração à presente lei, até que
seja regularizada a sua situação ou confirmada a
impossibilidade de execução da obra.
Art. 30 – As propriedades privadas maiores de
5 hectares situadas fora das delimitações da zona
rural ficarão isentas do Impôsto Territorial desde que
possuam, no mínimo, 70% da sua área coberta por
floresta mantida como reserva perene respeitado o
que estabelece o art. 8º da Lei 764-52.
Art. 31 – Fica o Prefeito autorizado a fixar uma
tabela de preços pelo fornecimento de plantas
ornamentais a particulares, desde que existam
exemplares disponíveis nos viveiros do Serviço
Florestal.
Art. 32 – Fica o Prefeito do Distrito Federal
autorizado a conferir anualmente, por proposta da
Secretaria Geral de Agricultura, Indústria e
Comércio, a «Medalha Florestal», destinada ao
cidadão residente no Distrito Federal e que

mais houver se distinguido no correr do ano, por
suas atividades em favor da natureza carioca, quer
protegendo-a, quer reflorestando-a.
Parágrafo único. Vetado.
Art. 33 – Fica instituído o Emblema Florestal,
destinado a caracterizar o Serviço Florestal da PDF e
os servidores no mesmo em exercício. O referido
emblema terá uma representação alusiva ao assunto
e será aprovado pelo Prefeito.
Art. 34 – Para fiel execução da presente lei,
bem como da Legislação florestal em geral, fica o
Prefeito do Distrito Federal autorizado a organizar a
Guarda Florestal do Serviço Florestal da Secretaria
Geral de Agricultura, Indústria e Comércio.
Art. 35 – Os ... (vetado) servidores do Serviço
Florestal com exercício efetivo na fiscalização
florestal farão jus a uma gratificação mensal de
Cr$ 4.000,00 bem como o Encarregado Geral do
Centro de Pesquisas Florestal e Conservação da
Natureza.
Art. 36 – Fica o Prefeito do Distrito Federal
autorizado a abrir à conta da Verba 304 – Serviço
Florestal – Secretaria Geral de Agricultura, Indústria
e Comércio o crédito de Cr$ 4.652.700,00 (quatro
milhões seiscentos e cinqüenta e dois mil e
setecentos cruzeiros) destinado a atender, no
corrente exercício, as despesas decorrentes da
aplicação da presente lei.
Parágrafo único. O crédito de que trata o
presente artigo será compensado na forma da
legislação vigente.
Art. 37 – Os casos não previstos na presente
lei serão resolvidos pelo Prefeito do Distrito Federal
de acôrdo com os dispositivos do Código Florestal
Federal.
Art. 38 – Ficam revogados os item 7,
sub-item I, alíneas a, b e d, e o sub-item III, da
tabela H, do Decreto-lei nº 2.049, de 29-2-1940,
o art. 11 e respectivos parágrafos do mesmo
Decreto-lei, as alíneas 4 e 5, item I, da tabela VI,
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da Lei nº 312, de 22 de dezembro de 1948, o art. 7º
IV Loteamentos: Taxa por lote:
da Lei nº 715, de 28-7-1952, e demais disposições
a) Lotes até 400m2 – Cr$ 200,00;
em contrário.
b) Lotes de mais de 400 a 600m2 – 150,00;
Distrito Federal, em .... de 1959, 71º da
c) Lotes de mais de 600 a 1.000 m2 – Cr$
República. – José J. de Sá Freire Alvim. – Lopo de 110,00;
d) Lotes de mais de 1.000 a 2.000 m2 – Cr$
Carvalho Coelho. – Luiz Pinheiro de Albuquerque
Maranhão. – Mauro Ribeiro Viegas.
80,00;
e) Lotes de mais de 2.000 a 5.000 m2 – Cr$
ANEXO
60,00;
f) Lotes além de 5.000m2 – Cr$ 50,00.
TABELA «A» DA LEI Nº .../59
V. Exploração de barreiras, saibreiras,
pedreiras e turfeiras: cada caso – Cr$ 10.000,00.
Taxas de Vistoria
TABELA «C» DA LEI Nº .../59
a) Corte de árvores isoladas: por árvore – Cr$ 20,00;
b) Corte de vegetação em conjunto por
Taxas de Registro
hectare ou fração – Cr$ 200,00;
c) Loteamentos: por hectare ou fração – Cr$
a) Pelo registro inicial – Cr$ 3.000,00;
200,00;
b) Pela renovação anual – Cr$ 1.000,00;
d) Barreiras, saibreiras, pedreiras e turfeiras –
c) Pela alteração do registro – Cr$ 2.000,00.
Cr$ 500,00.
À Comissão de Constituição e Justiça.
TABELA «B» DA LEI Nº .../59
Taxas de Aprovação
Corte de árvores isoladas, conforme o artigo
3º e por unidade;
a) Casos previstos no item I – Cr$ 50,00;
b) Casos previstos no item 2 – Isento.
c) Casos previstos no item 3 – Cr$ 20,00;
d) Casos previstos no tem 4 – Cr$ 100,00;
e) Casos previstos no item 5 – Cr$ 20,00;
f) Casos previstos no item 6 – Isento;
g) Casos previstos no item 7 – Cr$ 20,00;
II Corte de floresta, mata ou capoeira,
conforme o artigo 4º:
Taxa fixa de Cr$ 500,00 mais Cr$ 0,10 por
metro quadrado de área a ser explorada.
III Corte capoeirinha e macega, conforme o art. 4º:
Taxa fixa de Cr$ 500,00 mais Cr$ 0,05 por
metro quadrado de área a ser explorada.

PARECER
Nº 830, DE 1959
Da Comissão de finanças sôbre a Redação
Final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-B, de
1959, na Câmara dos Deputados) que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 1 –
Receita.
Relator: Sr. Barros Carvalho.
A Comissão de Finanças apresenta, a fôlhas
anexas, a Redação Final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 1 –
Receita.
Sala
das
Comissões,
em
27
de
novembro
de
1959,
–
Gaspar
Vel-
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loso, Presidente. – Barros Carvalho, Relator. – Ary
Vianna. – Fausto Cabral. – Nem de Sá. – Saulo
Ramos. – Lima Guimarães. – Dix Huit Rosado. –
Taciano de Mello. – Caiado de Castro.
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1960, na parte relativa à Receita –
Anexo número 1.

Nº 6
Na rubrica 3.00.00 do Impôsto de Renda,
alínea 01.00 «Impôsto de Renda de pessoas físicas
e adicional», subalínea 01, «Impôsto de Renda de
pessoas
físicas»,
aumente-se
de
Cr$
8.350.000.000,00 para Cr$ 8.850.000.000,00.
Nº 7

Nº 1

Na rubrica 3.00.00 do Impôsto de Renda, línea
02.00, «Impôsto de Renda de pessoas jurídicas»,
Na rubrica 2.00.00 do Impôsto de Consumo, aumente-se de Cr$ 24.000.000.000,00 para Cr$
alínea 10.00 «cimento, mármore, pedras e seus 25.000.000.000,00.
artefatos»,
aumente-se
de
Cruzeiros
1.250.000.000,00 para Cruzeiros 1.500.000.000,00.
Nº 8
Nº 2

No capítulo 3.00.0.00.00 «Impôsto Adicional
sôbre os lucros das pessoas jurídicas (1957 a 1960)»
Na rubrica 2.00.00 do Impôsto de Consumo, aumente-se de Cr$ 1.200.000.000,00 para Cr$
alínea 15.00 «máquinas e aparelhos mecânicos», 1.700.000.000,00.
aumente-se de Cr$ 3.350.000.000,00 para Cruzeiros
3.600.000.000,00.
Nº 9
Nº 3

LEI Nº .. de ... de 1959

Na rubrica 2.00.00 do Impôsto de Consumo,
Estima a Receita e fixa a Despesa da União
alínea 16.00 «veículos automotores, bicicletas para o exercício de 1960.
barcas, chassis e carrocerias» aumente-se de Cr$
Inclua-se:
1.900.000.000,00 para Cr$ 2.500.000.000,00.
Artigo nº ... Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir os créditos suplementares, dentro do exercício
Nº 4
próprio, ou especiais, quando fora do exercício, que
se fizerem necessários para atender às entregas das
Na rubrica 2.0.00 do Impôsto de Consumo, importâncias correspondentes às diferenças entre a
alínea 24.00, «fumo», aumente-se de Cr$ Receita efetivamente arrecadada e as cotações a elas
17.700.000.000,00 para Cr$ 18.500.000.000,00.
vinculadas. A Receita em aprêço está prevista no
artigo 66, da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957.
Nº 5
Senado Federal, em novembro de 1959.
Na rubrica 2.0.00 do Impôsto de Consumo,
PARECER
alínea 27.00 «bebidas e adicional» subalíneas 01
Nº 831, DE 1959
«bebidas»
e
02,
«adicional»,
aumente-se
respectivamente, de Cr$ 5.400.000.000,00 para Cr$
Da Comissão de Finanças sôbre a
5.945.000.000,00
a
primeira
e
de
Cr$ Redação Final das Emendas do Senado ao
540.000.000,00 para Cr$ 595.000.000,00 a segunda. Projeto de Lei da Cântara nº 67, de 1959
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Consignação 1.4.00 – Material Permanente
(nº 350-B, de 1959, na Câmara dos Deputados),
Subconsignação:
que estima a Receita e fixa a Despesa da União
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes
para o exercício financeiro de 1960 – Anexo
2 – Poder Legislativo – Subanexos – 2.01 – Cr$ 1.000.000,00.
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros.
Câmara dos Deputados – e 2.02 – Senado
Subconsignações:
Federal.
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de
recortes de publicações periódicas Cr$ 4.000.000,00.
Relator: Sr. Irineu Bornhausen.
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e
A Comissão de Finanças apresenta, a encadernação.
1) Biblioteca da Câmara dos Deputados, para
folhas anexas, a Redação Final das Emendas
impressão
do Boletim da Biblioteca Cr$ 500.000 00.
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
E
inclua-se
a seguinte dotarão:
67, de 1959, que estima a Receita e fixa a
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.
Despesa da União para o exercício financeiro de
Subconsignaçao:
1960 – Anexo 2 – Poder Legislativo – Subanexos –
1.6.23 – Diversos
2.01 – Câmara dos Deputados e 2.02 – Senado
1) Comissões de Inquérito Cr$ 2.000.000,00,
Federal.
Sala das Comissões, em 27 de novembro de
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Irineu
Bornhausen, Relator. – Lima Guimarães. –
Fernandes Távora. – Moura Andrade. – Fernando
Corrêa. – Dix-Huit Rosado. – Mem de Sá. – Barros
Carvalho. – Fausto Cabral.
Redação Final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara que estima a Receita e fixa
a Despesa da Unido para o exercício financeiro de
1960 – Anexo 2 – Poder Legislativo – Subanexos
2.01 Câmara dos Deputados – 2.02 – Senado
Federal.
Nº 1
2.01 – Câmara dos Deputados
1.0.06 – Custeio
1.1.00 – Pessoal civil
1.1.09 – Ajuda de custo
Onde se lê: – Cr$ 42.000.000,00.
Leia-se: Cr$ 106.200.000,00
Nº 2

Nº 3
2.01 – Câmara dos Deputados
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.14
–
Exposições,
Congressos
e
Conferências.
Onde se Iê:
1) Grupo Brasileiro da União Interparlamentar
Cr$ 6.100.000,00.
Leia-se:
2) Grupo Brasileiro da União Interparlamentar
Cr$ 15.380.550,00.
Nº 4
2.01 – Câmara dos Deputados
1.6.00 – Encargos Diversos
1.6.14
–
Exposições,
Congressos
e
Conferências.
Onde se diz:
2)
Grupo
Brasileiro
de
Associação
Interparlamentar de Turismo Cr$ 1.000.000,00.
Diga-se:
2)
Grupo
Brasileiro
da
Associação
Interparlamentar de Turismo Cr$ 8.450.700,00,
Nº 5

2.01 – Câmara dos Deputados
1.0.00 – Custeio
Substituam-se as seguintes dotações:

2.01 – Câmara dos Deputados
1.0.00 – Custeio
1.6.00 – Encargos Diversos
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1.6.14
–
Exposições,
Congressos
e
Conferências.
Onde se diz:
3) Diversos Cr$ 1.000.000,00.
Diga-se:
4) Diversos Cr$ 3.000.000,00.
E acrescente-se:
3) Para a Conferência lnterparlamentar PróGovêrno Mundial Cr$ 1.500.000,00.
Nº 6
2.01 – Câmara dos Deputados
1.0.00 – Custeio.
1.6.00 – Encargos Diversos
Acrescente se:
1.6.24 – Diversos.
1) Para atender a despesas com a
transferência de serviços e remoção do pessoal para
Brasília,
inclusive
financiamentos
Cruzeiros
500.000.000,00.

presente sessão, em virtude do que se acha
previsto na alínea b do nº II, do art. 329 da lei
interna.
Está finda a leitura do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Attílio
Vivacqua, orador inscrito.
O Sr. Senador Attílio Vivacqua pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 478, DE 1959

Nos têrmos dos artigos 211, letra p, e 315,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação para a imediata discussão e votação
Nº 7
da Redação Final do Projeto de Lei da
O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960, na parte referente à Receita (Anexo nº 1).
Secretário.
É lido o seguinte:
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1959. – Mathias Olympio.
REQUERIMENTO
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
Nº 477, DE 1959
requerimento.
Tendo sido convidado a participar da
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
Delegação do Brasil à V Conferência sôbre a permanecer sentados. (Pausa).
Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) a
Está aprovado.
realizar-se em Roma a partir de 1º do próximo mês,
O SR. FREITAS CAVALCANTI (pela
solicito do Senado Federal a necessária autorização
para aceitar a referida missão, de acôrdo com o ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da
disposto no art. 49 da Constituição e 40 do votação.
Regimento.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
Sala das Sessões, em 27 de novembro de verificação da votação requerida pelo nobre Senador
1959. – Moura Andrade.
Freitas Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
disposto no artigo 40, parágrafo 1º, do Regimento
quê
aprovam
o requerimento. (Pausa).
Interno, leste requerimento será remetido à
Comissão de Relações Exteriores devendo
Queiram
sentar-se
os
Senhores
ser submetido à consideração do Plenário ainda na Senadores
que
aprovam
o
requeri-
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mento, e levantar-se os Senhores Senadores que o
rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor 21 Senhores Senadores e
contra, 14.
Está confirmada a aprovação do requerimento.
Discussão única da Redação Final das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.º 67, constante do Parecer número 830, na parte
relativa ao orçamento da Receita.
O SR. FREITAS CAVALCANTI (para
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente,
não tenho nenhuma restrição ou retificação por fazer
à Redação Final do Anexo Orçamentário submetido
à nossa consideração.
Confio no exímio trabalho da Comissão de
Redação, dos Senadores, funcionários, enfim,
daqueles que tanto se empenham para que as leis
traduzam, em seu texto, em linguagem límpida e
lúcida, os objetivos colimados.
Com o pedido de verificação da votação que
acabo de fazer e do qual dei conhecimento, no início
da sessão, ao eminente Líder da Maioria, Senador
Lameira Bittencourt, pretendi promover uma
advertência à Câmara dos Deputados, para que
considere, com mais serenidade e respeito, a
colaboração do Senado à elaboração da lei
orçamentária.
Sabemos, Senhor Presidente, que o Senado
não dispõe de tempo para exame adequado
das emendas oferecidas nesta Casa, à Lei de
Meios. Subverteu-se tôda a tradição brasileira
da elaboração da Lei Orçamentária, que pressupõe,
é evidente, um plano de Govêrno, um programa
de administração submetido à consideração
do Congresso Nacional. A proposta de orçamento
remetida no prazo constitucional à Câmara
dos Deputados, ali permanece vários meses: prà__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

ticamente, no fim do prazo constitucional é remetida
ao estudo do Senado, parceladamente, em anexos,
por Ministérios, quando não se circunscrevem a
simples Departamentos ou órgãos subalternos.
Receio, Senhor Presidente, que com o
correr do tempo, tanto se aprimore o descaso
pela elaboração orçamentária, que acabemos
por aprovar, no Senado ora rubricas de Pessoal,
ora de Material, desfigurando-se, mutilando-se,
desdobrando-se da maneira mais aviltante o corpo
de uma lei que deveria ser, evidentemente,
examinada pelo Senado, em todo o seu conjunto, de
acôrdo com o interesse nacional e as necessidades
da Administração brasileira.
Comuniquei, lealmente, ao eminente Líder da
Maioria, meu caro amigo Senador Lameira
Bittencourt, ao chegar hoje a esta Casa, que iria
requerer verificação da votação da Redação Final da
matéria orçamentária. Era uma advertência à
Câmara dos Deputados a fim de que considere com
mais respeito nosso trabalho na elaboração da Lei
de Meios.
Antigo Deputado, componente da Comissão
de Finanças da Câmara, tenho ido ao Palácio
Tiradentes, às tardes e às noites para velar pelo
destino das minhas emendas, como quem
acompanha apreensivo o estado de saúde de um
amigo.
Verifica-se que a Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
se converteu em uma grande Comissão geral, na
qual se reparte o poder político da distribuição dos
recursos financeiros do País. Os antigos relatores,
que tanta consideração inspiravam à Câmara dos
Deputados, são hoje multiplicados em um sem
número de revisores e de relatores parciais,
processo adotado naquela Casa para que se possa
contemplar o maior número de representantes do
povo na distribuição da receita nacional.
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Por muitas vêzes, nesta Casa, tenho
ouvido palavras proferidas por vários de nossos
eminentes Colegas, no sentido de que se promova
modificação na ,Constituição Federal, de modo que
se assegure ao Senado posição digna e adequada
no processo de elaboração da Lei de Meios.
Evidentemente todos os reclamos e apelos perdem
se no correr dos trabalhos legislativos, e, todos os
anos, repete-se aquela mesma tarefa angustiosa,
cruel, e difícil. O orçamento é enviado ao Senado
parceladamente.
Os Senadores que, na sistemática da Carta
Magna, representam os Estados, entregam suas
emendas em Plenário e na própria Comissão de
Finanças; e êste órgão, não dispondo de tempo
para apreciação rigorosa de cada caso toma a
deliberação de aprová-las em conjunto.
Evidentemente, êsse não é o critério
mais certo, mais justo; ao contrário, seria
preciso se desse ao Senado, na forma da
Constituição, tempo suficiente para que a Comissão
técnica, examinasse, dentro de critérios sérios,
rígidos, a colaboração que cada um dos
representantes dos Estados brasileiros oferece à Lei
de Meios.
Alega-se naquela Casa do Congresso, que
não há tempo material para exame detido das
nossas emendas; e a solução é rejeitá-las em
globo. É o que está ocorrendo. Esperei que o
Senado aprovasse meu requerimento de verificação
da votação, como advertência à Câmara dos
Deputados e, nas últimas quarenta e oito horas, a
outra Casa do Parlamento se reservasse a um
trabalho mais circunspecto da nossa colaboração à
Lei de Meios.
Sr. Presidente, encerro estas palavras na
esperança de que os juristas e constitucionalistas
da Casa encontrem uma fórmula que nos
coloque
numa
posição
justa
e
dig-

na na elaboração do Orçamento da República.
(Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente,
tive oportunidade de manifestar meu protesto
veemente numa das sessões anteriores. Hoje não
represento a Maioria, porque presente meu eminente
Líder, Senador Lameira Bittencourt, que poderá falar
em nome da Maioria Parlamentar.
Manifesto minha opinião como Senador
diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Espírito Santo; e falarei, sempre que entender,
nesta Casa do Congresso Nacional. Ninguém me
impedirá de falar, aqui, nos têrmos regimentais e
constitucionais.
A estranheza que proclamo já a transmiti,
pessoalmente, aos ilustres colegas da Câmara dos
Deputados. Antes a enunciara, quando Deputado
Federal, na elaboração do Orçamento perante a
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.
Inúmeros destaques consegui, no Plenário, daquela
Casa, contra a atuação da referida Comissão,
defendendo os interêsses impostergáveis do Estado
do Espírito Santo.
A elaboração Orçamentária não pode
prosseguir como está sendo feita! Uma emenda
constitucional deve ser adotada pelo Congresso
permitindo tenha essa elaboração rumo científico e
compatível com a destinação da Lei Ânua. Só assim
o Govêrno e o Congresso poderão cumprir seus
deveres no planejamento administrativo.
É desalentador, Senhor Presidente, tenhamos
sempre oportunidade de deblaterar e nunca de
agir. Sou daqueles que vêem, na doutrina de
divisão de Poderes, que é de Aristóteles,
aperfeiçoada por John Loker e, posteriormente, por
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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Montesquieu – Le prix de Ia Loi – existência efetiva
porque, conforme declarava Saint Just na
Convenção, só assim há possibilidade de equilíbrio e
de que se repila a possibilidade dos prepotentes no
exercício dos poderes do Estado.
Tenho a convicção inabalável de que o
Senado Federal poderá transformar-se num
órgão legitimo e de exercício efetivo do poder
que emana do povo. (Muito bem!) Poderemos ser,
aqui os guardiães das instituições democráticas;
poderemos ser o poder soberano do povo a
exercer, efetivamente as atribuições constitucionais,
acima das tricas partidárias ou das divergências
de
ordem
política,
para
que
sejamos
respeitados pelo povo, por nossa austeridade e
dignidade.
Proclamo portanto, Sr. Presidente, esta
convicção, esta fé inquebrantável nos destinos
democráticos do Brasil; e manifesto minha
confiança em que, dentro de breve prazo,
seremos efetivamente um poder, poder permanente
e
vigilante,
cumprindo
nossas
atribuições
orçamentárias dentro de critério inflexível de
preservação dos princípios jurídicos e constitucionais
que deve nortear a elaboração da Lei de Meios.
Quantas vêzes incluímos no Orçamento
aquelas reivindicações que representam os ideais de
nossa gente do Interior, a pedirem usinas
hidrelétricas, estradas de rodagem, postos de saúde
e, principalmente serviços de água e esgotos ?
Êste País continental atende àquela
determinação de Ortega Y Gasset a respeito
da problemática, porque, quanto mais vulnerada,
ela mais se torna virgem. Somos daqueles que
vêem na elaboração u'a manifestação de
reivindicação legitima; não temos a preocupação
da limitação de despesas, porque a inclusão
de obras, no plano administrativo do Govêrno
não constitui despesa inadiável e írremovivel;

ela é feita dentro das disponibilidades do erário. Há,
porém, outros gastos improrrogáveis – os subsídios,
vencimentos e tantos outros que, com liberalidade
permanente de miseráveis pródigos, estamos a
enxertar na lei orçamentária, atendendo a
reivindicações e solicitações legitimas e a anseios
permanentes e aflitos pela solução imediata de
problemas individuais.
Assim,
esquecemos
que
há
um
condicionamento constante, que é a disponibilidade
do Erário. Quando se apresenta fortemente abalada,
surgem os planos de economia, as restrições das
despesas públicas e a espiral inflacionária. Dai,
portanto, a necessidade de uma preocupação maior
de atender as nossas reivindicações, sem vulnerar
princípios e vulnerá-los constitui mal irremediável.
Sr. Presidente, nós, do Senado Federal, por
conseqüência, não poderíamos negar a aprovação
do requerimento. Teríamos uma responsabilidade
que não nos pode caber – a de impedir a elaboração
e a aprovação do Orçamento da República em
tempo hábil; para que a Câmara reexamine seu
procedimento e atenda às nossas soIicitações, que
são as do povo brasileiro. (Muito bem; muito bem,
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Redação Final.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Peço a palavra,
Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Victorino Freire.
O
SR.
VICTORINO
FREIRE
(para
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente,
faço minhas as palavras do nobre Colega,
Senador Freitas Cavalcanti, relativamente ao
protesto contra o modo por que a Câmara dos Depu__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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tados está procedendo com as emendas do Senado.
Os anexos orçamentários que vêm da outra
Casa são respeitados pela nossa Comissão de
Finanças. Ninguém os modifica.
As emendas dos Senadores que procuram
defender os interêsses das Regiões que
representam, sofrem, porém, verdadeira devastação
na Comissão de Orçamento da Câmara dos
Deputados.
De minha parte, fui mais feliz com as emendas
de redação que apresentei ao Anexo referente à
Valorização da Amazônia, no qual várias instituições
figuravam com nomes errados. Minhas emendas,
visando a corrigi-los, foram aprovadas. De um total
de vinte e seis emendas por mim subscritas, além
das vinte de redação, como acentuei, apenas duas,
sem maior significação, foram aprovadas. As mais
foram rejeitadas em bloco.
Daí se conclui que a Câmara sequer examina
o que lhe envia esta Casa, demonstrando, assim,
não ter a menor consideração pelo Senado. No
próximo ano, não aceitarei ser Relator de anexos
orçamentários. Não sou submisso a farsas e pareceme chocante ficar um Senador examinando emendas
ao Orçamento, dias seguidos, até altas horas da
noite, para depois em cinco minutos, a Comissão de
Orçamento da Câmara botá-las abaixo.
Aqui deixo consignado meu protesto, que é
também da Bancada do Maranhão. (Muito bem;
muito bem! Palmas).
O SR. COIMBRA BUENO (para encaminhar
a votação) (*): – Sr. Presidente, faço minhas as
palavras dos nobres Senadores que me
antecederam na tribuna, com relação ao Orçamento
Federal.
Desejo ainda, porém, dirigir apêlo à Mesa
no sentido de que, no próximo ano, adote
providências capazes de evitar continuemos
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

a ouvir êsses protestos improdutivos.
No início do próximo ano, poderemos
tomar medidas para que, em 1960, já em Brasília,
onde as duas Casas do Parlamento estão muito
próximas, encaremos o Orçamento com mais
objetividade, talvez deixando à Câmara dos
Deputados a missão de elaborá-lo ou às duas
Câmaras, em sessões conjuntas. O que é preciso
evitar é a perpetuação dêsse estado de coisas: todos
os anos a dizermos «Amém» ao que a, outra Casa
do Congresso faz.
O SR. MEM DE SÁ: – Dizer «a «Amém» não?
Nada tenho que ver com isso. (Riso).
O SR. COIMBRA BUENO: – «Amém»,
porque não rejeitamos nenhuma das dotações
aprovadas por ela; enquanto que enchemos páginas
e páginas do «Diário do Congresso» com centenas e
centenas de emendas afinal nem examinadas pela
Câmara.
Lá,
naquele
corre-corre
que
todos
conhecemos até a madrugada, ficamos nós, como
ontem, até às quatro horas, e hoje iremos
provàvelmente às seis, para ver se salvamos uma
que outra emenda. Saindo daqui, por exemplo, irei
para a Câmara, a fim de defender alguns milhões
para a ligação Santos-Brasília, o que já será alguma
coisa.
Em vésperas da mudança da Capital, já que
estamos cogitando de dar um cérebro aos Estados
Unidos do Brasil, penso ser oportuno que a Mesa,
alertada pelas palavras de meus antecessores na
tribuna, certamente mais brilhantes e objetivas, na
próxima sessão legislativa, tome providências, a fim
de evitar o que vimos assistindo todos os anos,
apesar dos protestos por ocasião da elaboração do
Orçamento da República. (Muito bem! Muito bem!
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Redação Final.
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O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr.
Presidente, tomo a palavra, ao ensejo da discussão
que aqui se trava, para render, como membro da
Comissão de Finanças, justa homenagem ao
Presidente da mesma, Senador Gaspar Velloso.
Não apenas durante o período da elaboração
orçamentária, mas em todo o correr do ano
legislativo, o Senador Gaspar Velloso presidiu a
Comissão de Finanças revelando qualidades que
precisam ser destacadas.
Dentro de uma imparcialidade absoluta,
dinâmico e trabalhador, realizando sessões sempre
com a presença da maioria dos membros da
Comissão, acabou S. Exa. com o mau hábito, da
tomada de assinaturas depois do parecer feito.
Realmente, o Senador Gaspar Velloso merece a
reverência de seus pares. Cumpridor perfeito dos
deveres e com a urbanidade, a cortesia que lhe é
característica, com senso de responsabilidade
verdadeiramente profundo, S. Exa. pôde conduzir os
trabalhos da Comissão de Finanças a resultados que
poderemos considerar ótimos, ao cabo dêste ano.
Prestada esta homenagem, que hoje desejo
limitar ao Presidente da Comissão de Finanças,
espero ter oportunidade de estendê-la a todos os
auxiliares, de tôdas as categorias em tôdas as suas
categorias, de assessores, de mecanização, enfim,
dos homens que nós poderíamos chamar os que
realizam os trabalhos de formiga da Casa.
Feita essa homenagem, desejo, dentro do
assunto da discussão, dizer ao Senado que não
tenho a mínima esperança de que os fatos não se
repitam nos anos próximos.
Desde que aqui entramos, cada ano
temos feito manifestações como estas de
protesto e desagrado pela conduta da Câmara
dos Deputados. O êrro da Câmara está na
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

sua displicência durante larga parte do ano. Não
cuida do Orçamento.
Casa tipicamente política, excessivamente
política, emocionalmente política, seus integrantes
preferem as glórias do Plenário e não apanham
os anexos para trabalhá-los, O ano corre, e
quando sentem que poderão deixar o Brasil
sem Orçamento, então se atropelam, trabalham
horas excessivas, madrugada a dentro, sacrificando
a saúde, fazendo-me lembrar, senhor Presidente,
fato que ocorreu em Santos. Há muitos anos,
havia um Banco de portuguêses e correu o boato
de que êle estava em dificuldades financeiras,
e todos os portuguêses com conta naquele
Banco entraram em fila para sacar o dinheiro
mas os mais ricos da colônia depositaram
bastante dinheiro no Banco, e o seu gerente
então disse: «Este Banco não se fecha dia e
noite». E o trabalho prosseguiu noite a dentro.
Quando eram três horas da madrugada,
passaram dois bêbedos e um dêles convidou o
companheiro para entrar: «Vamos tomar uma pinga
neste buteco». O gerente do Banco retrucou: «Isto é
Banco não é buteco». Ao que respondeu o bêbedo:
«É buteco e ordinário; aberto a estas horas, só
botequim, pois Banco abre às dez e fecha às
quatro».
O gerente do banco aprendeu a lição e, depois
disso, passou a trabalhar só no expediente.
Quem passar na Câmara às três, quatro ou
cinco horas da manhã, ve-la-á de portas abertas,
porque trabalha fora do expediente, em virtude de
não ter trabalhado nas horas do expediente,
cumprindo seus deveres oportunamente.
Então, mandam-nos o Projeto de Orçamento à
última hora.
Os Senadores emendam.no como podem,
sendo
enorme
o
volume
de
emendas
apresentadas. Aí, não há tempo material
para apreciá-las, e cortam-nas, sacrificam-
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nas, e esta Casa não participa da elaboração
orçamentária, aliás, nunca participará, enquanto
perdurar a atual disposição constitucional sôbre a
matéria.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. MOURA ANDRADE: – Com todo o
prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Senado já
colaborou uma vez na elaboração orçamentária. Era
Presidente da Comissão o atual Ministro
Horácio.Láfer. Começaram na Câmara, a cortar as
emendas do Senado, e em revide prendemos o
Orçamento nesta Casa. Na hora da votação, as
Bancadas do Piauí, e do Rio Grande do Norte,
retiravam-se do Plenário e não havia «quorum». Aí
está o Senador Mathias Olympio, que poderá
confirmar o que digo. Ficou, assim, o Orçamento
marcando passo até que velo a esta Casa o
Presidente Nereu Ramos, e fêz um apêlo no sentido
de que a Proposta Orçamentária fôsse devolvida à
Câmara; em conseqüência assegurara a aprovação
das emendas do Senado. Foi o que ocorreu.
O SR. MOURA ANDRADE: – Sr. Presidente,
enquanto perdurar a atual definição constitucional,
não haverá orçamento com a participação do
Senado. Êste apenas tomará o estribo da Câmara
para algumas emendas; apenas conseguirá algumas
concessões, gentilezas especialíssimas da parte de
alguns Relatores.
Para
impedir
isso,
providências
são
necessárias como as que foram lembradas pelo
nobre Senador Victorino Freire, em uma espécie de
ultimato: ou a Câmara, aprova as Emendas do
Senado ou êste não dará o Orçamento. É no
entanto, uma responsabilidade, Senhor Presidente,
que não sei se os Senadores podem assumi-la,
vàlidamente, perante a consciência da Nação.

Não sei se o Senado pode recusar-se a votar o
Orçamento a pretexto de não terem sido aprovadas
suas próprias emendas.
Assim, o ano passado, ao encerrar-se a
sessão legislativa, fiz um discurso a respeito da
matéria que ora se debate e solicitei da Mesa
entrasse em entendimentos com a Mesa da
Câmara, no sentido de que desde o início
da elaboração orçamentária naquela Casa uma
Comissão de Senadores acompanhasse os
trabalhos.
É possível ser feito sem importar, sequer, na
modificação do Regimento Interno. Basta um acôrdo
de cavalheiros, de parlamentares do mesmo
Congresso, para que se possa, de fato, realizar
elaboração orçamentária de que participe em maior
grau o Senado.
Senhor Presidente, os oradores têm razão: é
lastimável que o Senado não possa participar do
Orçamento, como deveria fazê-lo. De um modo
geral, as proposições se iniciam na Câmara dos
Deputados e por ordem constitucional o Orçamento
lá se inicia. Tem aquela Casa do Congresso iniciativa
da Lei de Meios e das medidas financeiras. O
Senado, que deveria ser a casa moderadora, não
tem prerrogativa constitucional para moderar a
Câmara. Lá começam e terminam a maior parte das
proposições legislativas; e aqui, prendemo-nos a
escrúpulos, inclusive quando se trata de emendas a
projetos de lei que de lá nos vêm, entendendo
que podemos estar ultrapassando a nossa
competência constitucional. Deve o Senado, através de
sua Comissão de Constituição e Justiça, reunida sob
inspiração constitucional e sob inspiração de sua
autoridade, determinar normas através das quais possa
êle ter palavra mais forte na vida legislativa do País.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR – Muito
bem.
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O SR. MOURA ANDRADE: – É possível fazêlo desde que os Senadores se empenhem em
analisar, com profundidade e sem condescendência
os projetos provenientes da Câmara. Não é
segurando o orçamento que conseguiremos o
respeito daquela Casa, mas examinando a fundo as
proposições que de lá vêm, tôdas elas, cada projeto
apresentado por Deputado. Quando projetos do
Executivo emendados pela Câmara aqui chegarem,
que passem pelo crivo mais rigoroso possível.
Iremos ver então Deputados virem aqui, aos bandos,
como hoje, nós lá vamos para mendigar aprovação
de emendas para pedirem aprovação de projetos de
lei. Esta é que deve ser a atitude corretora do
Senado; assim êle pode corrigir o desequilíbrio
existente. Neste sentido, eu, particularmente, tenho
sido até um pouco excessivo. De fato, sou daqueles
Senadores que procuram criar condições de nitidez
nas pra posições legislativas.
Na última sessão da Comissão de Finanças,
tive oportunidade de esclarecer ponto que me
pareceu muito sério. Trata-se de decisão da Câmara,
confirmadora de ato pelo qual o Tribunal de Contas
recusava registro a um contrato feito com uma
companhia.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite
V.Exa. um aparte ?
O SR. MOURA ANDRADE: – Com todo o
prazer.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – De que
servirá, passarmos por forte crivo os projetos de lei
da Câmara e, até mesmo rejeitá-los se ela é que tem
de decidir em última instância? Voltarão todos para
lá, não adiantará nada.
O SR. MOURA ANDRADE – Não, os projetos
rejeitados ficam aqui.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mas os
emendados? É a Câmara quem em última análise
decide.
O SR. MOURA ANDRADE: – Os projetos uma
vez rejeitados, ficam aqui, pela Constituição e pelo
Regimento.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Eu disse –
emendados.
O SR. MOURA ANDRADE: – Não voltam. E
então, o que se verifica é o seguinte: não temos
rejeitado suficientemente projetos, temos aceitado a
palavra da Câmara, e esta não tem aceitado a
palavra do Senado.
Sr. Presidente, mais uma vez, neste fim de
ano, o Senado levanta-se e lança o seu protesto, o
qual será, finalmente, platônico.
Recordo-me de que, em 1956, fiz um protesto
violentíssimo. A Câmara irritou-se. Deputados foram
à tribuna, fizeram referências amargas ao Senado e
à minha pessoa. Em 56 como em 57, em 58,
igualzinho ao que se passou em 1959 e se passará
em 1960, e novamente se repetirá em 61, em 62 e
63. E assim será tempo em fora, enquanto, nas
Comissões, os Senadores não decidirem adotar
critérios mais severos em relação às proposições da
Câmara.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Dá
licença para um aparte ?
O SR. MOURA ANDRADE; – Pois não.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Apresentarei, em breve prazo, projeto de emenda
constitucional, procurando reformar totalmente o
processo de elaboração orçamentária.
O SR. SÉRGIO MARINHO: – O caminho que
V. Exa. preconiza é o mais apropriado e fecundo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É o único.
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O SR. MOURA ANDRADE: – ...embora a
Câmara, com sua terrível superioridade numérica
talvez negue esta reforma constitucional.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não
acredito.
O SR. MOURA ANDRADE: – A proposição
poderá servir, todavia, como meio de entendimento
com a Câmara dos Deputados. O Presidente desta
Casa, o Presidente da Câmara, o Presidente da
Comissão de Finanças, Senador Gaspar Velloso, a
quem acabo de fazer as mais justas referências...
O SR. GASPAR VELLOSO: – Agradeço as
generosas e imerecidas referências.
O SR. MOURA ANDRADE: – Muito
merecidas. O trabalho de V. Exa. foi constante e
sacrificado...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Muito
bem !
O SR. MOURA ANDRADE: – ...e, sobretudo,
de alto equilíbrio e perfeito bom senso, o Presidente
da Comissão de Finanças da Câmara dos
Deputados somados, assim, êsses elementos, talvez
encontrem um acôrdo entre cavalheiros e
parlamentares que possa resultar em melhores
condições de elaboração do Orçamento, nos anos
futuros.
Mas, Sr. Presidente, não chego aqui a
lavrar um protesto. Cinco anos decorridos já do
meu mandato de Senador, hoje sou um homem
pràticamente conformado com as atitudes da
Câmara dos Deputados. A princípio, eu me rebelava,
violentamente,
contra
ela.
Afinal,
acabei
compreendendo que tudo é vício de regime, ou,
como diz o nosso grande colega, Senador Otávio
Mangabeira, é tudo fruto de um conjunto de
dramáticas circunstâncias que operam na vida
nacional.

E corrigir isto, Senhor Presidente, não
depende da vontade de um só; corrigir isso depende,
sim, de um clima que se forma, de compreensão, de
cumprimento de deveres.
Há poucos dias, os Senadores da Maioria se
reuniram, em caráter estritamente secreto,
reservado; estudaram os problemas que estavam em
foco; fizeram a crítica da vida parlamentar;
penetraram, mesmo, na análise dos problemas
governamentais, e todos os Senadores do Partido
Social Democrático se comprometeram a proceder,
daí por diante dentro de uma linha de conduta
traçada, segura, firme e dentro de uma unidade de
pensamento absoluto.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que dispõe
de apenas um minuto para concluir suas
considerações.
O SR. MOURA ANDRADE: – Senhor
Presidente, vou concluir rapidamente, lamentando
apenas não possa falar a respeito da posição dos
Senadores do Partido Trabalhista Brasileiro. É
V.Exa. Sr. Presidente, quem me adverte.
Para êsses objetivos, estou certo, não haverá
diferenciação de Partidos. Os da Oposição, como os
do Govêrno, estão convencidos de que precisam
trabalhar dentro de um pensamento bem claro, na
defesa
das
prerrogativas
parlamentares,
principalmente porque, à medida que estas vão
desaparecendo; à medida que se avilta a dignidade
parlamentar; à medida que decai a ação
parlamentar; à medida que os parlamentares se
conformam; à medida que êles renunciam,
nesta medida, Senhor Presidente, vai-se diluindo
o princípio democrático. A Democracia, realmente,
tem a existência mais acentuada nos Parlamentos,
como expressão da vida das ruas, da vida
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do povo, da vida das praças, da vida das cidades, da
vida da Pátria!
Assim, Sr. Presidente, encerro minhas
palavras agradecendo a V. Exa. a tolerância que
teve para com elas; e, ao mesmo tempo, declarando:
esperamos que, para o ano que vem, o Senado,
Oposição e Govêrno reunidos, tome uma atitude só –
a atitude de não se conformar em que a Câmara dos
Deputados ultrapasse o prazo que tem para enviar
as propostas orçamentárias para esta Casa do
Congresso. Basta que ela faça isso: que mande, no
prazo certo a que está obrigada, o Orçamento para o
Senado. Tudo o mais poderá resolver-se através de
entendimentos, através do trabalho; e ela não
precisará amanhecer de luzes acesas e de olhos
abertos. (Muito bem; Muito bem; Palmas).
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Senhor
Presidente, peço a palavra, para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Lameira Bittencourt, para encaminhar a
votação.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (para
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, falo
como Líder da Maioria, é verdade, mas também falo
como simples Senador; e simples Senador que, antes
de ser tão honrado com a investidura de
representante de seu Estado nesta Casa do
Congresso Nacional, teve também a ventura, durante
nunca menos de doze anos, de ser Deputado Federal.
Sr.
Presidente,
é
perfeitamente
compreensível, avançarei mais, é perfeitamente
justa e até legítima essa atitude não direi de
revolta e de rebeldia, mas de descontentamento
dos Senhores Senadores, ao verem parte de suas
emendas, muito de suas emendas, com as
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

quais procuraram atender às reivindicações mais
prementes e legítimas do Estado que representam
nesta Casa do Congresso Nacional, rejeitadas pelo
outro ramo do Legislativo. No entanto, eu apelaria,
como apelo, para meus eminentes colegas do
Senado a fim de que se revistam de um pouco de
tolerância e de compreensão e para que abram
ainda um crédito de confiança aos colegas da outra
Casa do Congresso.
Tendo pertencido à Câmara dos Deputados
durante doze anos, e alguns dias antes de ausentarme do País, tendo mantido diversos contactos com
o ilustre Presidente da Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira daquela Casa, com vários
Relatores dêsse ilustrado órgão técnico, e ainda,
há pouco, nesta Casa, tendo tido oportunidade de
entendimento pessoal com o nobre Líder da Maioria
Deputado Abelardo Jurema, há poucos instantes,
pelo telefone, voltando também a trocar idéias
e impressões com o eminente Deputado Wagner
Estelita, estou em condições de assegurar
ao Senado que, da parte dos Srs. Deputados, em
particular dos Relatores da Comissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira da Câmara dos
Deputados, não há nenhuma prevenção, nenhum
espírito, nenhum desejo de hostilidade ou
má vontade em relação aos seus colegas do
Senado.
Devemos prevenir-nos, Sr. Presidente, contra
notícias um tanto precipitadas. Ao que parece elas
não estão correspondendo ou não correspondem à
realidade dos fatos, pelo que me asseguram quer o
Deputado Wagner Estelita, como o nobre Líder da
Maioria Deputado Abelardo Jurema. Não parece
exato esteja havendo rejeição sistemática, em
massa, em globo, preconcebida, acintosa, das
emendas dos Senadores.
Procurando
mesmo
verificar
certas
situações
que
chegaram
a
mim
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como exemplo daquelas mais clamorosas, que
exigem providências imediatas, providências mais
imediatas por parte desta e da outra Casa
do Congresso, verifiquei que, felizmente, a situação
não se apresentava em côres tão fortes e
dramáticas.
O que está ocorrendo é apenas a repetição
do que sucedeu em anos anteriores e que se
renovará nos seguintes, se providência adequada
não fôr tomada. É talvez, não o fruto de um mau
regime, como afirmou há pouco o eminente colega
da Liderança da Maioria, Senador Moura Andrade,
ou o resultado de uma conspiração do conjunto
dramático de circunstâncias, contrárias na
frase eloqüente do emanante Senador Otávio
Mangabeira. É talvez, Sr. Presidente, o fruto de
uma falha legislativa. Sem mudança de regime,
através de medida legislativa adequada e até,
possìvelmente, reforma constitucional que imprima
outro ritmo, dê uma ordenação à votação do
Orçamento, poderemos chegar a melhores
resultados, sem mal-estar entre as duas Casas do
Congresso.
Como quer que seja, Senhor Presidente, faço
veemente e cordial apêlo aos eminentes colegas,
sem distinção Partidária – do bloco da Maioria ou do
da Oposição – para que votemos hoje, pelo menos
um dos Anexos, cuja Redação Final está submetida
à aprovação do Plenário, o referente ao Poder
Legislativo.
Então, amanhã, numa sessão extraordinária.
que poderá ser solicitada da Mesa, já esclarecidas,
amainadas, resolvidas as dúvidas, nos sentiremos à
vontade, sem qualquer constrangimento, para
cumprir nosso dever constitucional, a principal
atribuição do Congresso, que é votar o Orçamento
da República.
Com estas palavras, Sr. Presidente, e a
afirmação dêsse propósito que confio em, os
meus nobres Colegas do Senado, sem divisionis-

mo, sem discriminação nem antagonismo políticopartidário – que não cabe em assunto dessa
magnitude – atendam à minha solicitação, que não é
de caráter pessoal, mas se inspira, asseguro-o, no
mais elevado e puro sentimento público.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar o
estudo das emendas do Senado na outra Casa do
Congresso, designo o nobre Senador Barros
Carvalho.
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 479, DE 1959
Nos têrmos dos artigos 211, letra p, e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da Redação
Final do Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1960, na parte referente ao
Poder Legislativo. (Anexo nº 2).
Sala das Sessões, em 27 de novembro de
1959. – Mathias Olympio.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
Redação Final do Anexo nº 2, referente ao Poder
Legislativo.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram ficar sentados. (Pausa).
Esta aprovada.
Designo para acompanhar o projeto, na
Câmara, o nobre Senador Irineu Bornhausen.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
do

Votação,
em
Requerimento

discussão
nº
472,

única,
de
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1959, do Sr. Senador Moura Andrade, solicitando
voto de louvor e congratulações ao Professor Thales
Castanho pelo transcurso do 40º ano de publicidade
do livro «Saudade», de sua autoria, tendo Parecer
Favorável, sob nº 829, de 1958, da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em face da aprovação do Requerimento, será
lavrado um voto de louvor e congratulações ao
Professor Thales Castanho.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
(número 138, de 1955, na Câmara dos Deputados),
que dispõe sôbre a extinção da Comissão Especial
da Faixa de Fronteiras e transferência dos encargos
e dotações da mesma Comissão, tendo Pareceres:
I – Sôbre o Projeto: da Comissão de Constituição e
Justiça (nº 79, de 1956), favorável; da Comissão de
Segurança Nacional: 1º Parecer (nº 80, de 1956),
Favorável; 2º Parecer (nº 142, de 1957),
reconsiderado o seu pronunciamento anterior para
opinar pela rejeição; 3º Parecer (nº 776, de 1956),
contrário. Da Comissão de Relações Exteriores
(nº 328, de 1959), favorável; e da Comissão de
Finanças (nº 232, de 1956), favorável, com a
Emenda que oferece (1-C). II – Sôbre as emendas:
(ns. 1-C e 2, de Plenário da Comissão de
Constituição e Justiça (nº 141, de 1957), favorável;
da Comissão de Segurança Nacional (nº 142, de
1957), contrário; da Comissão de Relações
Exteriores (nº 328, de 1959), favorável; e da

Comissão de Finanças (nº 143, de 1957), favorável.
O SR. PRESIDENTE: – Em sua primeira
tramitação pelas Comissões êste projeto recebeu
pareceres favoráveis, tendo a de Finanças proposto
emenda supressiva do artigo 3º, visto já estar
superado êsse dispositivo, que diz respeito à
transferência de verbas orçamentárias de 1955.
Em Plenário, foi-lhe apresentada nova
emenda, de autoria do Sr. Senador Caiado de
Castro, supressiva de outra disposição – o artigo 4º.
Voltando às Comissões, as de Justiça, de
Relações Exteriores e de Finanças se manifestaram
a favor da nova emenda.
A de Segurança Nacional reconsiderou o seu
parecer anterior para propor a rejeição do projeto.
Novamente em Plenário, em 22 de julho do
corrente ano, saiu da Ordem do Dia a requerimento
do Sr. Senador Lameira Bittencourt, a fim de ser
mais uma vez ouvida a Comissão de Segurança
Nacional dado o longo tempo decorrido desde o seu
pronunciamento anterior.
Em novo parecer, datado de 19 do mês em
curso e assinado por seis dos sete Senadores que a
compõem, a referida Comissão mantém a sua
proposta de rejeição do projeto.
E explica que, embora a iniciativa do projeto
fôsse do Presidente da República, após o início da
sua tramitação no Congresso, a situação se alterou,
pois a Lei nº 2.597, de 12 de setembro de 1955, deu à
Comissão da Faixa de Fronteiras a função de órgão
auxiliar do Conselho de Segurança Nacional, e, no
corrente ano, o Executivo encaminhou ao Legislativo
projeto que mantém as atribuições da Comissão.
O projeto teve a discussão encerrada em
legislatura anterior.
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De acôrdo com o parágrafo 2º do artigo 323 do
Regimento Interno, a discussão deve ser reaberta.
1 – Discussão do projeto;
2 – Votação do projeto, sem prejuízo das
emendas, para o caso de ser êste aprovado.
3 – Se rejeitado, será arquivado, feita a devida
comunicação à Câmara, ficando prejudicadas as
emendas.
Em discussão o projeto.
O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Senhor
Presidente, o projeto ora em discussão vem de 1955.
Quando tramitou na Comissão de Segurança
Nacional, tive oportunidade de esclarecer aos meus
colegas ser a proposição conseqüência de estudos
apressados de novos componentes da Secretaria de
Segurança Nacional, que não estavam a par do
movimento, nem tão pouco da grandiosidade dos
trabalhos afetos à Comissão de Faixas de Fronteira.
O projeto já havia obtido parecer favorável
pelo sistema a que se referiu o nobre Senador Moura
Andrade.
Fui durante quase três anos Presidente da
Comissão e Secretário Geral do Conselho de
Segurança Nacional.
Dei à Comissão de Segurança Nacional do
Senado o testemunho de modo como os
funcionários, altamente especializados, estudavam
carinhosamente as questões nacionais que lhes
eram afetas; entretanto, recebiam êles, por sessão
que durava três, quatro ou cinco horas, gratificação
que mal dava para pagar condução.
Os que não dispunham de automóvel próprio
ou carro oficial, pagavam por um táxi para chegar à
Comissão mais do que recebiam como diária.
A Comissão de Segurança Nacional, em virtude
da comunicação que lhe fiz, houve por bem re__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

examinar o problema dando-lhe parecer contrário.
Uma das alegações apresentadas foi
justamente no sentido de ser o projeto redigido por
assessores do então Presidente da República que
desconheciam a matéria. Mostrei, por uma emenda
apresentada, que se fazia referência a leis
revogadas, completamente em desuso. O assunto no
entanto prosseguia, quando o Líder da Maioria,
Senador Lameira Bittencourt, pediu, novamente, a
opinião do Conselho de Segurança Nacional. Êste
pela sua Secretaria, respondeu ao Senado
exatamente aquilo que eu havia dito.
As razões apresentadas pelo Conselho de
Segurança Nacional foram as que apresentei ao
Senado, mostrando a inconveniência da aprovação
dêste projeto e os prejuízos que daí decorriam para
o País. Não temos, naquele Conselho, elementos
que possam estudar, os assuntos referentes à
faixa de fronteira. Se fôssem entregues aos
militares, por mais competência que tivessem, por
mais estudiosos que fôssem – e, aqui, rendo
homenagem aos meus velhos companheiros – não
estariam em condições de o fazer como eu também
não estava. Era eu Presidente da Comissão, dirigia
seus trabalhos, orientava-os, mas os pareceres
técnicos eram dados pelos engenheiros, pelos
jurisconsultos, por pessoas que conheciam a fundo
o problema.
Tendo, portanto, o Conselho de Segurança
Nacional reconhecido que não tem razão de ser êste
projeto, tendo-o declarado superado, não há como
aprová-lo.
Por essas razões, peço ao Senado que,
tendo em vista o parecer do Conselho Nacional
de Segurança e o da Comissão específica
desta Casa, recuse aprovação ao projeto. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
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Se mais nenhum dos Senhores Senadores
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados – (Pausa).
Está
rejeitado.
As
emendas
ficam
prejudicadas.
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao
Arquivo:

Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo número 29, de 1959, que concede anistia
aos que se envolvem em sublevações em Município
do Paraná (incluído em Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício, concedida na sessão
anterior, a requerimento do Senhor Senador
Argemiro de Figueiredo), tendo Parecer Favorável
sob nº 828, de 1959, da Comissão de Constituição e
Justiça.

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
projeto.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Nº 130, DE 1955
Está encerrada.
Em votação.
(Nº 138-B, de 1955, na Câmara dos Deputados)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Dispõe sôbre a extinção da Comissão Especial
Está aprovado.
da Faixa de Fronteiras e transferência dos encargos
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à
e dotações da mesma Comissão.
Comissão de Redação:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica extinta a Comissão Especial da
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Faixa de Fronteiras.
Nº 29, DE 1959
Art. 2º – Os encargos da Comissão Especial
da Faixa de Fronteiras passarão para a Secretaria
(Nº 2-C, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 3º – São transferidas para a Secretaria
Concede anistia aos que se envolveram em
Geral do Conselho de Segurança Nacional as verbas
sublevações
em Municípios do Paraná.
consignadas à Comissão Especial da Faixa de
Fronteiras no orçamento de 1955.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 4º – Até ser sancionada a reestruturação
do Conselho de Segurança Nacional permanecem
Art. 1º – É concedida anistia em relação aos
em vigor tôdas as disposições constantes dos crimes definidos no artigo 121 e seus parágrafos,
Decretos-leis números 1.164, de 18 de março de nos Capítulos II, IV e VI do Título 1, da Parte
1939; 1.968, de 17 de janeiro de 1940; 2.160, de 30 Especial, nos artigos 328 a 331, 336, 337, 344, 345,
de abril de 1940; 6.430, de 17 de abril de 1944; 348 e 349 a 354, todos do Código Penal, e, ainda
7.724 de 10 de julho de 1945 e 8.908 de 24 de nos arts. 3º, 17 e 21, da Lei nº 180 de 5 de janeiro
janeiro de 1946, que não contrariem a presente lei.
de 1958, Municípios de Pato Branco, Francisco
Art. 5º – Revogam-se as disposições em Beltrão, Santo Antônio Barracão e Capanema,
contrário.
no Estado do Paraná no período de 1º de maio a
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31 de outubro de 1957, se sublevaram contra o
comportamento de companhias imobiliárias e seus
agentes, pondo-se perpétuo silêncio nos processos
criminais já instaurados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
sòmente se aplicará aos criminosos primários.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia, passa-se à apreciação
do Requerimento nº 477, do nobre Senador Moura
Andrade, lido no Expediente, de licença para tomar
parte na V Conferência de Organização da Aviação
Civil Internacional.
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá
para emitir parecer em nome da Comissão de
Relações Exteriores.
O SR. MEM DE SÁ (*): – Senhor Presidente, a
Comissão de Relações Exteriores, pelos seus
membros presentes, dá Parecer Favorável ao
requerimento do eminente Senador Moura Andrade,
a fim de que possa participar da Delegação à V
Conferência de Organização da Aviação Civil
Internacional.
O requerimento está perfeitamente em
têrmos, de acôrdo com o Regimento e praxes da
Casa. Além do mais, como é sabido, a escolha
não poderia ser mais feliz, porque o nobre
Senador por São Paulo, além dos seus conhecidos
dotes de inteligência e cultura, tem, para a missão,
credenciais que especialmente o recomendam.
Há muitos anos se dedica a assuntos
aeronáuticos, sobretudo, ao Direito Aeronáutico e
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

aos problemas de Aviação Civil. Tem, mesmo,
trabalho escrito sôbre a matéria, sendo um dêles «O
Princípio de Chicago, na Conferência de Aeronáutica
de Bermudas», em 1946. Também, dêsse ano, «A
Repercussão no Brasil da Regulamentação
Internacional da Navegação Aérea» e um terceiro,
sôbre «A Soberania e Fixação de Rotas».
Assim, a Comissão de Relações Exteriores
opina pela concessão de licença para que o digno
representante paulista participe da delegação
brasileira àquela Conferência. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
requerimento. (Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Nada mais havendo que tratar, vou levantar a
sessão. Designo para a de segunda-feira, 30 do
corrente, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 – Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 51, de 1958, (nº 2.392, de 1957, na
Câmara), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 2.000.000,00 para construção de
prédio próprio para a Agência Postal Telegráfica na
cidade de Capanema, Estado do Pará, tendo
Pareceres (números 146 e 458, de 1958, e 725, de
1959) da Comissão de Finanças, favorável, ao projeto
e contrário às Emendas de Plenário (números 1 a 3).
2 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 97, de 1959 (número 4.659, de 1958, na Câma-
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ra dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00, para
ocorrer a despesas feitas com a promoção
do Campeonato Pan-Americano de Judô e o
comparecimento do Brasil aos Campeonatos

Latino Americano de Boxe e Mundial de Judô, tendo
Parecer Favorável, sob nº 709, de 1959, da
Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 22 horas e 45
minutos.

186ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1959
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER
Às 14 horas e 30 minutos,
presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Victorino Freire.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
João Arruda.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.

acham-se

Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (57).
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário,
servindo de Segundo, procede a leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Do Sr. Presidente da República:
– Nº 220, de 1959, acusando e agradecendo o
recebimento da de nº 54, comunicando haver sido

– 1209 –
aprovado o veto ao Projeto de Lei da Câmara nº 64,
de 1957, que estabelece normas para colonização
de terras do Polígono das Sêcas;
– Ns. 221 e 223, restituindo autógrafos, já
sancionados, dos seguintes Projetos de Lei da Câmara;
– Nº 88, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito
especial de Cr$ 5.500.000,00, destinado ao
pagamento de dívida contraída pela Liga Baiana
Contra o Câncer;
Nº 90, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito
especial de Cr$ 500.000,00 para despesas com o V
Congresso Nacional de Cirurgia, e
– Nº 127, de 1959, que autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$
3.000.000,00, para atender a despesas com o
Campeonato Mundial de Vela da Classe Snipe a
realizar-se em Pôrto Alegre.
Ofício

Art. 2º – O crédito estabelecido no artigo
anterior será aplicado mediante prévio levantamento
dos prejuízos sofridos pelas Prefeituras dos
seguintes Municípios.
I – Cuiabá, Estado de Mato Grosso, até Cr$
30.000.000,00;
II – Humaitá e Bôca do Acre, Estado do
Amazonas, até Cruzeiros 3.000.000,00;
III – Panini, Labrea, Canutma e Tapauá,
Estado do Amazonas, até Cruzeiros 1.500.000,00.
Art. 3º – Os Prefeitos Municipais ficam
obrigados a apresentar ao Tribunal de Contas da
União, no prazo de 120 (cento e vinte) dias do
recebimento do crédito respectivo, a documentação
comprobatória do emprêgo das importâncias
recebidas.
Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.

Da Câmara dos Deputados, sob nº 2.174,
encaminhando autógrafos do:

PARECER
Nº 832, DE 1959

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 177, DE 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 36, de 1959, que
acrescenta um parágrafo no art. 2º, da Lei nº 2.674,
de 8 de dezembro de 1955.

(Nº 4.845-B, de 1959, na Câmara dos Deputados)
Concede o auxílio de Cruzeiros 42.000.000,00
a populações ribeirinhas vítimas de inundações.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas o
crédito especial de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e
dois milhões de cruzeiros) para socorrer as
populações vítimas das inundações dos Rios Cuiabá,
no Estado de Mato Grosso, Madeira e Purus, no
Estado do Amazonas.

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Lei do Senado nº 36, de 1959,
visa aplicar a servidores lotados no Tribunal
Marítimo os benefícios ou efeitos da Lei nº 2.764,
de 8 de dezembro de 1955. – Esta lei criou o
Quadro do Pessoal da Secretaria daquele Tribunal
e assegurou o direito de aproveitamento do
mesmo aos funcionários efetivos e servidores
estáveis do Ministério da Marinha, integrantes
do corpo instrutivo do Tribunal Marítimo. – Não
foram, assim, beneficiados os que não eram
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efetivos nem estáveis. – A êstes, porém, pretende
amparar o projeto em causa, invocando, para tanto,
o Art. 1º da Lei nº 2.284, de 9 de agôsto de 1954 –
que equiparava os funcionários extranumerários da
União e das autarquias, com mais de cinco anos de
serviço ininterruptos ou não, aos funcionários
efetivos para todos os efeitos.
O projeto em causa, data vênia, do seu
eminente autor, fere de algum modo as regras da
técnica legislativa.
Deveria constituir uma proposição especial e
não uma emenda aditiva, a uma lei em pleno vigor.
Mesmo deixando à margem êsse caráter
intempestivo do projeto, que poderia ser fàcilmente
corrigido, parece-nos que êle se apresenta com
pecados maiores. – É assim que manda aplicar aos
servidores a que se refere, um texto legal inexistente,
qual seja o artigo 1º da Lei nº 2.284, de 9 de agôsto
de 1954. Êsse artigo foi vetado pelo Presidente da
República, como se vê dos elementos que instruem
o processo.
O projeto, visando, assim, estender a
funcionários públicos benefícios de uma lei
inexistente, torna-se inócuo e sem condições para
tramitar no Congresso.
Ademais, não poderíamos considerá-lo
constitucional. Êle se conflita com o art. 188, ns. I e II
da Lei Maior que só assegura estabilidade aos
funcionários quando êstes, sendo efetivos e
nomeados por concurso, tenham mais de dois anos
de exercício; ou tenham mais de cinco quando,
sendo efetivos, tenham sido nomeados sem
concurso.
Isto pôsto, consideramos, data vênia, o Projeto
de Lei nº 36, de 1959, além de inócuo
inconstitucional.
Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de

Figueiredo, Relator. – Ruy Carneiro. – Lima
Guimarães. – Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, primeiro orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Miguel Couto,
segundo orador inscrito.
O SR. MIGUEL COUTO (lê seguinte
discurso): – Sr. Presidente, em 1952, o Govêrno da
República criou oficialmente «A Semana de Combate
à Lepra», fixando-a na última semana de novembro
de cada ano, com expressivo objetivo de se fazer a
propaganda de todos os meios capazes de amenizar
os efeitos da terrível doença, e de conclamar as
autoridades e tôdas as pessoas de boa vontade a se
dedicarem a êste magno problema médico-social,
que se impõe à solidariedade humana.
No benemérito Govêrno do Presidente Eurico
Gaspar Dutra, foi sancionada a Lei nº 909, de 1949,
instituindo anualmente, durante a Semana de
Combate à Lepra, uma emissão de selos Pró-Filho
Sadio do Doente de Lepra, a ser aplicado à
correspondência que transitar no território nacional,
devendo
o
produto
desta
venda
ser
compulsòriamente entregue à Federação das
Sociedades de Assistência aos Lázaros, em
benefício da assistência aos filhos sadios dos
leprosos.
Êsses dois atos legislativos, sancionados e
prestigiados pelos Governos, em prol da campanha
de amparo aos doentes do mal de Hansen e de suas
proles, devem ser sempre lembrados como
meritórios, e nos estimular na assistência que
devemos àqueles que tiveram o infortúnio de caírem
nessa desdita, ofertando-lhes todo o auxílio possível
e o amparo moral de nossa solidariedade.
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Caminhou o mal de Hansen séculos afora,
percorrendo o Universo, apavorando populações, na
sua sina implacável de estigmatizar as criaturas
indefesas à contaminação do mal altamente
contagioso, amaldiçoado pela humanidade, que
execrava os doentes às maiores humilhações,
forçando-os ao isolamento comovedor e deprimente.
No degrêdo compulsório sofriam os leprosos a
tortura moral e os padecimentos físicos,
inexoràvelmente
progressivos.
Verdadeiras
multidões dêsses doentes viviam assim aglomerados
em Colônias isoladas, sem nenhuma esperança,
vendo apenas crescer dia a dia o número de novos
companheiros de infortúnio, situação ainda mais
agravada pelos filhos de internados, crianças que
acabavam
sempre
contaminadas
pelo
mal
implacável.
A Divina Providência trouxe-nos, finalmente.
um raio de luz salvador – o Padre Damião, impelido
pelo seu imenso amor à causa dos hansenianos,
observou que a doença não tinha caráter hereditário,
e a Ciência mais tarde pôde demonstrar com
segurança essa verdade, permitindo, assim, separar
os filhos recém-nascidos de pais doentes para leválos aos Preventórios.
Surgiu, então, entre nós um anjo tutelar de
tôdas essas criancinhas ameaçadas – a veneranda
Senhora Eunice Weaver desdobrando-se em
atividade, atraindo senhoras e moças de boa
vontade, para uma notável campanha em favor da
assistência aos filhos sadios do doente de lepra.
Em quase todos os Estados do Brasil Eunice
Weaver pode hoje apresentar estabelecimentos
modelares, adrede preparados para receberem o
recém-nascido e levá-lo até à sua juventude,
cercando-o sempre de tôda a assistência e confôrto
moral, educando-o e apresentando-o para uma vida
feliz.
Essas associações foram mais tarde
reunidas
em
uma
Federação
pelo
mesmo
idealismo
incutido
por

essa admirável mulher brasileira, já consagrada pela
nacionalidade, que a levou ao «Livro do Mérito».
Fundou-se assim a Federação das Sociedades de
Assistência aos Lázaros. Êsse organismo de
projeção mundial, tem sob sua proteção 4.500
crianças, filhos sadios de lázaros, internados em 29
preventórios mantidos por essa benemérita
instituição, que assiste ainda dez mil famílias de
doentes de lepra espalhadas por tôdas as regiões do
Brasil.
Sr. Presidente, a Ciência Médica, que
nos enche de orgulho nas últimas décadas, pelo
seu notável progresso terapêutico, pôde-nos
dar meios de amenizar seus terríveis efeitos.
Hoje, nos leprosários, o tratamento eficiente,
já não permite chegar o doente às formas graves
boninas ou mutiladoras, que transformam as
criaturas
em
verdadeiros
espectros.
O
aperfeiçoamento
dessas
medicações
já
consegue
hoje
muitos
casos
de
curas
comprovadas.
Ao presidir a Comissão de Saúde da Câmara
dos Deputados, tive a fortuna de ali estudar e
aprovar a lei que regula o viver do egresso do
leprosário. Como Deputado jamais me foi dada maior
alegria do que a de poder legislar em favor dêsses
egressos já curados e aptos a trabalhar e volver à
sociedade.
Quando Ministro da Saúde pude visitar
quase todos os leprosários do Brasil e colocar
realmente em vigor esta lei recuperadora dêsses
doentes outrora tidos como definitivamente
condenados. Tenho ainda bem presente a massa de
leprosos de archotes acesos esperando a noite,
no limite da zona sadia do grande Sanatório
de Santa Marta, em Goiás, para manifestar ao
Ministro,
expressiva
manifestação
de
reconhecimento pelo tratamento eficaz que lhes
administrava o Govêrno.
Era
de
ver
a
alegria
Imensa,
a
luz
da
esperança
que
iluminava
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os semblantes dos doentes internados nesse
isolamento; emocionava sentir o interêsse com que
acompanhavam
e
mostravam
os
exames
comprovadores da cura, repetidos mensalmente até
o último atestado liberatório.
Mais tarde, chegando eu ao Govêrno do
Estado do Rio, pude ainda ter a íntima satisfação
de nomear muitos ex-doentes da «Colônia
Tavares de Macedo», em cargos adrede criados
pára êsses egressos, no Serviço Público do Estado
do Rio.
Sr. Presidente, sei que o nobre e dinâmico
Ministro Mário Pinotti traz sempre em dia todos os
assuntos de sua Pasta e assiste com o maior
devotamento o grave problema da lepra no Brasil.
Contudo, ainda é muito séria a situação. Segundo
informes estatísticos, o mal cresce sempre
anualmente. Torna-se imprescindível multiplicar em
todos os Estados os dispensários especializados
para o diagnóstico precoce do leproso e seu
tratamento eficiente, transformando-o em doente
benigno, não contagiante.
Sr. Presidente, nosso pensamento, todo
transformado em devotamento à causa dos leprosos
e de seus filhos sadios, nos obriga a conclamar
nesta «Semana de Combate à Lepra» os
governantes e todos os brasileiros aos auxílios que
devemos aos nossos irmãos vitimados pela doença
mais horrenda da humanidade.
Desta alta tribuna do Senado Federal envio a
todos aquêles que vivem ainda em reclusão, e às
suas famílias, em perene estado de desalento, a
minha solidariedade, e ardentes votos para que a
ciência consiga, dentre em breve, eliminar totalmente
êsse terrível flagelo. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Tem à palavra o nobre Senador Novaes Filho,
terceiro orador inscrito.

O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente,
em companhia de nobres companheiros, os
Senhores
Senadores
Reginaldo
Fernandes,
Jefferson de Aguiar, Mourão Vieira e Mendonça
Clark, tive a alegria de visitar o Arsenal de Marinha a
convite de seu ilustre dirigente, o Sr. Almirante
Saldanha da Gama que, sem dúvida, carrega
responsabilidades pelo dôbro, quais sejam, as
inerentes à sua profissão na gloriosa Marinha de
Guerra e aquelas advindas do nome tradicional e tão
respeitável de que êle é portador, herdado de seus
maiores, que tantos exemplos ofereceram ao Brasil,
de espírito público e de altos sentimentos patrióticos.
Para mim, foi um grande prazer a visita que
realizei, na qual tive o ensejo de fazer diferentes
observações, mais com as vistas de administrador
do que mesmo com a curiosidade de parlamentar.
Sr. Presidente, durante o longo período da
última guerra, tive a honra de ser Prefeito do Recife e
entrar em contacto íntimo e cotidiano com
representantes das três armas das gloriosas Fôrças
Armadas do Brasil, e, então, senti e medi a extensão
do seu fervor patriótico, o seu alto espírito, dedicado
e voltado aos serviços da nacionalidade. Eram
comandantes, naquela oportunidade: das Fôrças de
Terra, o eminente brasileiro, que é o Marechal
Mascarenhas de Morais; das de Mar, o não menos
eminente e digno compatriota que é o Sr. Almirante
José Maria Neiva, e das do Ar, essa brilhante e
inconfundível figura de patriota, que é o Senhor
Brigadeiro Eduardo Gomes.
Naqueles dias tremendos e ameaçadores
que suportamos, no Recife, no longo" período
da última guerra, pude bem sentir as deficiências
das nossas Fôrças Armadas, valorosas pelo
aprimoramento profissional, carentes, porém, de
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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certos
elementos
indispensáveis
ao
bom
cumprimento do dever.
Visitando o Arsenal da Marinha, pude
comprovar mais uma vez, o espírito de brasilidade e
a capacidade realizadora ali reinantes. Fiquei
surprêso e, ao mesmo tempo confortado, como
brasileiro, ao conhecer de perto suas magníficas
instalações. Perfeitamente aparelhadas para repares
e conservação das unidades da nossa Marinha de
Guerra, destina o Arsenal, ainda horas de trabalho
para atender à iniciativa privada.
Assim é que, de serviços prestados a
emprêsas particulares de navegação e a
diferentes indústrias brasileiras, está faturando
mensalmente. cêrca de vinte milhões de
cruzeiros. Para o próximo ano, esperam as
autoridades navais faturar nada menos que cem
milhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, saí do Arsenal de Marinha
alegre e entusiasmado, porque, se ali encontrei
grande equipe de oficiais dedicada a seus
misteres, de maneira singular, encontrei também
um operariado apto para o desempenho das
tarefas que lhe são deferidas. Várias peças lá
fabricadas exigem técnica aprimorada. Dispõe
o Arsenal de aparelhamento completo, enviado
pela própria indústria de São Paulo. Vi,
ainda, trabalhos que a meu espírito de homem
voltado para comunhão continental causaram
especial satisfação. São feitos sem nenhuma
remuneração, a titulo de cordialidade, de boa
vizinhança para com a Marinha de Guerra do vizinho
país, o Paraguai.
Sr. Presidente, naquele setor da Marinha de
Guerra é realmente primorosa a administração;
disciplinada e eficiente, oferece rendimento aos seus
quadros e aos próprios cofres nacionais.
Agradecendo a gentileza do convite do
Almirante Saldanha da Gama, desejo que
fiquem consignados nos Anais desta Casa meus

Aplausos e as magníficas Impressões que, colhi
naquela
visita
a
um
estabelecimento
de
primeiríssima ordem, que honra as Fôrças Armadas
e sobretudo o espírito de organização e a
capacidade de trabalho do povo brasileiro. (Muito
bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
Expediente.
Não há mais orador inscrito.
Sôbre a mesa requerimento, que vai ser lido
pelo Senhor Primeiro Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 480, DE 1959
Na forma do Regimento, requeremos a
transcrição, nos Anais do Senado, dos discursos
proferIdos pelos Excelentíssimos Srs. Presidente da
República Argentina Dr. Arturo Frondizi e Ministro
das Relações Exteriores do Brasil, Dr. Horácio Láfer,
na histórica e imponente solenidade realizada em
Buenos-Aires, na Casa Rosada, sede do Govêrno
Argentina, terça-feira última, 24, em que o Supremo
Magistrado da grande nação irmã foi agraciado com
o Grande Colar da Ordem Cruzeiro do Sul da
República do Brasil.
Com o presente requerimento, não só
objetivamos incorporar, aos registros do Senado
do Brasil, duas magníficas e substanciosas
peças oratórias e, principalmente, dois importantes
documentos
da
mais
alta
e
significativa
expressão política e histórica, em que se
reafirma, dando um conteúdo, mais concreto, vivo e
real, a tradicional e permanente amizade argentinobrasileira, como fator indispensável da existência e
funcionamento da unidade e da solidariedade das
Américas, através de uma vigorosa realização
dos objetivos da Operação Pan-Americana,
como, no mesmo passo, queremos prestar a
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calorosa homenagem desta Casa do Congresso
Nacional à grande nação argentina, no momento em
que, sob a direção firme e sábia do Presidente Arturo
Frondizi, figura modelar de estadista, com o
concurso de homens públicos da estatura do
Chanceler Diógenes Taboada e do Ministro Álvaro
Alsogaray, revigora suas tradições democráticas,
fortalece a imperecível amizade das duas grandes
Pátrias e realiza impressionante: obra de
recuperação econômica.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1959. – Lameira Bittencourt.– Filinto Müller. – João
Villasbôas. – Gilberto Marinho. – Afonso Arinos. –
Novaes Filho. – Mem de Sá. – Lourival Fontes. –
Menezes Pimentel. Saulo Ramos. – Caiado de
Castro. – Eugênio de Barros. – Otávio Mangabeira. –
Miguel Couto. – Sérgio Marinho. – Dix-Huit Rosado.
– Fernandes Távora. – Gaspar Velloso – Ovídio
Teixeira. – Freitas Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do
Regimento Interno, o requerimento que acaba de ser
lido será encaminhado à Comissão Diretora, para
emitir parecer.
Sôbre a mesa há ainda um outro
requerimento, que vai ser lido pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 481, DE 1959
Senhor Presidente:
Requeiro, nos têrmos do Regimento Interno,
sejam solicitadas ao Ministério da Educação e
Cultura, as seguintes informações:
1) As dotações consignadas no Orçamento
vigente em favor da Campanha de Educação de
Adultos e Adolescentes foram atingidas pelo
chamado Plano de Economia?
Em caso afirmativo indicar os valores de cada
verba é do corte sofrido, especificando o critério a
que o mesmo obedeceu.

3) Quais as escolas efetivamente beneficiadas
no corrente exercício e quanto recebeu cada uma
delas?
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1959. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 51, de 1958 (nº 2.392,
de 1957, na Câmara), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
2.000.000,00 para construção de prédio próprio
para a Agência Postal-Telegráfica, na cidade
de Capanema, Estado do Paraná., tendo
Pareceres (ns. 146 e 458, de 1958, e 725,
de 1959) da Comissão de Finanças favoráveis
ao projeto e contrário às Emendas de Plenário (ns. 1
a 3) .
O SR, PRESIDENTE: – Sôbre a mesa
requerimento que vai ser lido, pelo Senhor Primeiro
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 482, DE 1959
Nos têrmos do art. 274, letra d, do
Regimento
Interno,
requeiro
seja
retirado
da Ordem do. Dia a Projeto de Lei da
Câmara nº 51, de 1958, a fim, de que o Ministério
da Viação e Obras Públicas, ouvido o Departamento
de
Correios
e
Telégrafos,
esclareça
se foram construídos prédios para agências
postais-telegráficas nos Municípios de Fonte
Boa no Estado do Amazonas, São Sebastião do
Passé, na Bahia, e Joaçaba, em Santa Cata-
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rina, com os recursos constantes do Orçamento
vigente.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de
1959. – Freitas Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão
do Plenário, o projeto sai da Ordem do Dia para a
diligência solicitada.

O SR. JOÃO VILLASBOAS (*): – Sr.
Presidente, por várias vêzes tenho vindo à tribuna
combater a liberalidade excessiva do Congresso
Nacional na concessão de verbas especiais para
realização de congressos, reuniões desportivas,
festas municipais e outros. Reconheço que na
situação atual, quando o orçamento que acaba de
ser votado apresenta o déficit de vinte bilhões de
cruzeiros há necessidade de refrear êsse surto de
liberalismo a fim de evitar que ao lado dêsse
Orçamento, já deficitário seja outro resultante dessas
concessões, de pensões, auxílios e subvenções.
Sr. Presidente, se muitos dêsses benefícios se
justificam pelos fins a que se destinam, ainda assim,
considero
o
momento
inoportuno
para
semelhantes facilidades – a proposição que estamos
apreciando a mim não se apresenta como de

todo merecedora do apoio do Congresso
Nacional.
Trata-se de concessão do crédito de três
milhões de cruzeiros para cobrir o deficit de
despesas realizadas por entidade particular, ou seja,
a Confederação Brasileira de Pugilismo, com a
promoção do Campeonato Pan-Americano de Judô,
realizado em São Paulo.
Não vejo qualquer interêsse de ordem cultural
ou nacional no subvencionamento dêsses certames,
muito menos no auxiliar-se o comparecimento de
pugilistas brasileiros àqueles que deverão realizar-se
em Lima e em Tóquio.
Espero, assim, Sr. Presidente, que o Senado,
ao menos desta vez, não sobrecarregue o Erário,
impedindo que recursos arrancados ao povo
sofredor, ao povo já escorchado por tantos impostos,
sejam desviados para auxílios dessa natureza.
Peço, assim, ao Plenário, que rejeite o projeto.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr.
Presidente, estou, atualmente, investido da função
de Líder da Maioria. Evidentemente, porém, ainda
que não tivesse essa qualidade, a qual me autoriza a
apelar para os companheiros do bloco majoritário no
sentido da aprovação do projeto submetido à
deliberação do Plenário – que mereceu parecer
favorável da Comissão de Finanças – mesmo, repito,
não tivesse eu essa investidura, já agora como
Senador do Pará, formularia idêntico apêlo, de vez
que a proposição autoriza o Poder Executivo a abrir
o crédito necessário à construção de prédio para a
Agência Postal Telegráfica na cidade de Capanema,
no Estado que tenho a honra de representar nesta
Casa.

_________________

_________________

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 97, de 1959 (nº 4.659, de 1958, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério de Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 3.000.000 00 para ocorrer a
despesas feitas com a promoção do Campeonato
Pan-Americano de Judô e o comparecimento do
Brasil aos Campeonatos Latino-Americano de Boxe
e Mundial de Judô, tendo Parecer Favorável sob nº
709, de 1959, da Comissão de Finanças.

(*) – Não foi revisto, pelo orador.

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permita V.
Exa. um aparte?
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo
prazer.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – A
requerimento de minha autoria o projeto foi retirado
da Ordem do Dia a fim de obter informações do
Ministério da Viação e Obras Púbicas.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Agradeço
o
esclarecimento
de
V.
Exa.
embora
sinceramente não possa, por igual, agradecer
a diligência requerida pelo eminente amigo,
a quem sempre presto as homenagens do
meu aprêço e consideração, desde que essa
providência impedirá seja a proposição aprovada
neste ano legislativo. Declaro, entretanto, que me
equivoquei.
Em função da liderança e em cumprimento do
meu mandato, tive necessidade de ausentar-me do
recinto.
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permita V.
Exa. nova e rápida interrupção. – (assentimento do
orador) – Meu pedido de diligência tem um propósito:
esclarecer se os prédios das agências postaistelegráficas, referidos nas emendas do Senado,
foram construídos no exercício de 1959. O
argumento de que se valeu a Comissão de Finanças
para recusar as emendas dos eminentes Colegas em
casos absolutamente idênticos, foi o de que o
Orçamento de 1959 consignara recursos para a
construção daqueles edifícios. Meu requerimento
portanto, não visou a retardar a aprovação do
projeto, pelo qual o nobre Colega manifesta natural
interêsse.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Exato;
tanto que, de passagem, me permiti salientar que êle
trouxe como resultado, o adiantamento da
apreciação da matéria.

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Teve
apenas o objetivo de ressalvar a iniciativa dos
Senhores Senadores que pleitearam idênticos
recursos para a construção de prédios destinados a
agências postais-telegráficas. Releve-me o eminente
colega se minha diligência retardar a aprovação
daquele projeto.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não quis
dizer isso: nem haveria motivo para dizê-lo. Sempre
mantivemos as melhores relações de cordialidade.
Assim, jamais afirmaria que a intenção de V. Exa.
fosse o de retardar o processo cuja aprovação
realmente me interessa. Infelizmente concordará o
nobre colega em que o requerimento teve êsse
alcance. Se me cabia agradecer, como agradeci, os
oportunos esclarecimentos de V. Exa. evidentemente
não poderia agradecer a segunda parte de sua
iniciativa, de retirar a proposição da Ordem do Dia
para ser apreciada já no próximo ano legislativo.
Relativamente ao segundo projeto, de autoria
do nosso eminente companheiro de liderança,
Senador Jefferson de Aguiar, que abre crédito
especial de três milhões de cruzeiros para ocorrer a
despesas da Confederação Brasileira de Pugilismo,
com a realização do Campeonato Latino-Americano
de Boxe e Mundial de Judô, limito-me a dizer que é
tradição da Liderança prestigiar sempre os pareceres
das Comissões Técnicas. No caso, o órgão técnico
que apreciou a matéria, foi a Comissão de Finanças,
tendo ainda a seu favor a alta autoridade moral de
um dos membros da Casa mais cônscios de seus
deveres e responsabilidades, mais ciosos da defesa
dos interêsses e interrogativas do Senado por um
lado e, por outro; do bem público – o Senador Daniel
Krieger.
Por
êsses
motivos
e
como
Líder
da
Maioria,
apelo
para
os
nobres
Colegas
no
sentido
de
aprovarem
o
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projeto, de acôrdo com os pareceres das Comissões.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Mais nenhum Senador pedindo a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. JOAO VILLASBÔAS (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação, requerida pelo nobre
Senador João Villasbôas.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam o projeto. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que aprovaram o projeto e levantar-se os que o
rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor do projeto 14 Srs. Senadores,
e contra 9.
Não há número; vai-se proceder à chamada.
Responderam à chamada e votaram «Sim»,
os Senhores Senadores:
Lameira Bittencourt.
Lobão da Silveira.
Eugênio de Barros.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Barros Carvalho.
Silvestre Péricles.
Ary Vianna.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Gaspar Velloso.
Saulo Ramos.
Mem de Sá.
Guido Mondin. – (15).
Responderam à chamada e votaram «Não»,
os Senhores Senadores:
Cunha Mello.
Fernandes Távora.

Sérgio Marinho.
Dix-Huit Rosado.
Novaes Filho.
Freitas Cavalcanti.
Ovídio Teixeira.
Afonso Arinos.
João Villasbôas. – (9).
O SR. PRESIDENTE: – Votaram a
avor do projeto 15 Senhores Senadores e
contra 9.
Não há número; fica adiada a votação.
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Gaspar
Velloso, primeiro orador inscrito para esta
oportunidade.
O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr.
Presidente, há duas semanas aproximadamente
ocupei a tribuna para pedir o apoio das
autoridades federais à pretensão dos ferroviários
inativos
da
Rêde
Viação
Paraná-Santa
Catarina, sediada no Paraná e em Santa Catarina,
cujos proveitos estavam atrasados de dezoito
meses.
Tive ciência, logo depois por pessoas
ligadas
ao
Sr.
Presidente
da
República,
que S. Exa. determinara providências para
que o processo respectivo lhe fôsse encaminhado
com urgência, a fim de resolver de acôrdo
com o que eu solicitara.
Apesar do esforço demonstrado pelo
Sr.
Juscelino
Kubitschek,
até
esta
data não receberam os inativos da Rêde
Viação Paraná-Santa Catarina o que de
justiça lhes pertence e vêm pleiteando com tanto
afinco.
Passo, Sr. Presidente, à leitura do telegrama
que acabo de receber:
«Levamos ao conhecimento de V. Exa. que a
classe ferroviária de Paraná e Santa Catarina,
apreensiva com a situação de abandono dos com_________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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panheiros
aposentados,
declara-se
em
assembléia permanente na Rua André Barros,
762, com o objetivo de conseguir atrair a atenção
do Govêrno, a fim de determinar o pagamento
urgente dos proventos atrasados há vinte e
três meses, a cargo da União, aos valorosos
companheiros. Aguardando medidas capazes
de
resolver
o
angustiante
problema
da
classe, esperando conjurar eclosão de justa
revolta diante de tão prolongada-espera para
solução
do
assunto,
solicitamos
valiosa
colaboração de V. Exa. junto ao Poder Executivo.
Mui
respeitosamente.
a)
Horácio
Martins
–
Presidente
da
Comissão,
Miguel
Pan,
Atílio Miranda, José Cabezon, Alfredo Furiatti,
Araújo Perpétuto, membros».
O SR. SALDO RAMOS: – Permite V. Exa. um
aparte?
O SR.
com
muito
Excelência.

GASPAR VELLOSO: – Recebo
prazer
o
aparte
de
Vossa

O SR. SANTO RAMOS: – Meus aplausos
à orientação de Vossa Excelência dirigindo-se
ao Sr. Presidente da República, no sentido
de atualizar o pagamento dos aposentados e
inativos
da
Rêde
Viação
Paraná-Santa
Catarina. Tendo recebido telegrama idêntico
ao que V. Exa. acaba de ler, expedido
pelos ferroviários de Santa Catarina, hipoteco
meu apoio a Vossa Excelência com o propósito
de evitar que os ferroviários da Rêde Viação
Paraná-Santa
Catarina
entrem
em
greve.
Contamos que o Sr. Presidente da República
mandará pagar êsses atrasados, que não
são de seis, porém de mais de vinte meses.

Agradeço o aparte de V. Exa. que vem
corroborar minha afirmativa e solicito do Senador
Lameira Bittencourt, ilustre Líder da Maioria, de
ciência ao Sr. Presidente da República de que suas
ordens ainda não foram cumpridas, estando os
ferroviários inativos da Rêde Viação Paraná-Santa
Catarina ainda à espera do cumprimento da
promessa que lhes foi feita, de que receberiam
prontamente os proventos em atraso.
Era, Sr. Presidente, o que queria trazer ao
conhecimento da Casa e do Sr. Presidente da
República. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Saulo Ramos, segundo orador inscrito.
O SR. SAULO RAMOS (*): – Sr. Presidente,
tive oportunidade de apresentar projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a conceder a
Cooperativas e Emprêsas de Pesca e Armadores de
Barcos Nacionais, pelo prazo de cinco anos,
facilidades cambiais, ao custo de cambio, para
importação de barcos pesqueiros, de cem a duas mil
toneladas, modernos e bem aparelhados.
Tenho recebido vários apelos de pescadores e
armadores nacionais para que a proposição tenha
rápida tramitação no Senado. Quando me solicitaram
apresentar à consideração do Senado êsse desejo
dessa numerosa classe, fiz ver, na própria reunião
da qual participei, que se tratava de matéria
financeira, e que, portanto, só à Câmara dos
Deputados ou à Presidência da República cabia a
iniciativa.
Descrentes do Poder Público, fizeram-me os
armadores e pescadores veemente apêlo no sentido
de que, embora, vedado pela Constituição,
apresentasse o projeto, porque serviria para
ferir a atenção das autoridades. Pretendiam de-

O SR. GASPAR VELLOSO: – Vinte e três _________________
(*) – Não foi revisto pelo orador.
meses, segundo o telegrama.
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sencadear uma campanha de larga envergadura por
tôda orla marítima.
Algum tempo depois, observamos fato inédito:
a eclosão de uma greve de pescadores, no Pôrto de
Santos, com prejuízo da indústria da pesca, que foi a
mais próspera do nosso País ao tempo do Brasil
colônia. Foram os pescadores brasileiros que
conquistaram o nosso Interior, dilataram nossas
fronteiras; no entanto, hoje estão relegados, com
suas famílias, ao pauperismo, pela falta de
assistência do Poder Público.
É a única comunidade de trabalhadores
que não tem amparo na legislação social
trabalhista
e
na
previdência
social.
São
párias desajustados; e o Brasil, com o seu
imenso litoral, poderia ser uma nação cuja
potência
pesqueira
competiria
com
outras
de grande projeção internacional.
Assim como o Brasil se firma em tôrno do café
para sua exportação, nação pesqueira, faz o mesmo
com o atum.
Sr. Presidente, para cumprir o mandato do
povo de Santa Catarina e também os compromissos
assumidos para com os armadores e pescadores
brasileiros, voltarei a esta tribuna, como já fiz por
vêzes, para pedir a atenção dos Senhores
Senadores para essa riqueza, que falta à mesa da
maioria dos brasileiros, porque a ela só podem
recorrer as famílias mais afortunadas.
Ainda estamos em plena crise da carne, do
feijão; e ninguém se lembra de que poderíamos
buscar no mar as proteínas para nossa
alimentação. Sr. Presidente, nossa pesca é das
mais rudimentares. Das cem mil embarcações
que possuímos, sòmente mil são motoriza-

das; e o que vemos é a invasão das nossas águas
por barcos estrangeiros, modernamente equipados,
agravando, a cada hora, o desajustamento de
nossos heróicos pescadores.
Detentores de um mandato do povo, devemos
acentuar, no Senado, a diversificação das classes
trabalhadoras
do
Brasil.
Voltarei,
portanto,
freqüentemente à tribuna, buscando, através de leis,
apoio e incentivo para os esforços dos valorosos
pescadores.
Sr. Presidente, enviarei a Vossa Excelência
atendendo a pedidos que me foram dirigidos, oficio
regimental, no sentido de facilitar a tramitação do
projeto de lei que ofereci à consideração de meus
Pares, que autoriza o Poder Executivo a conceder às
Cooperativas de Pesca e Armadores de Barcos
Nacionais facilidades cambiais para importação de
barcos pesqueiros. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho, segundo orador inscrito.
O Sr. Senador Gilberto Marinho, pronuncia
discurso que, entregue à revisão do orador, será
posteriormente publicado.
O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador
inscrito. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 40
minutos.
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148, de 1957 ......................................................
– Nº 682, de 1959, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 148, de
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– Nº 686, de 1959, da Comissão de Finanças,
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ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
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– Nº 692, de 1959, Redação Final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 7,
de 1959 ..............................................................
– Nº 693, de 1959, da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Lei de Câmara nº 72, de
1959 ...................................................................
– Nº 694, de 1959, da Comissão de Finanças,
sôbre a Redação Final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67,
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República ...........................................................
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Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1959. Anexo nº 5 – Poder Judiciário ..................
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1959 ...................................................................
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1959 ...................................................................
– Nº 708, de 1959, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 95, de
1959 ...................................................................

Págs.
203
312

312

314
358
359

359
389
390
391
391
392
392

441
442
443
444

– Nº 709, de 1959, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 97, de
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Câmara nº 132, de 1957 ....................................
– Nº 719, de 1959, da Comissão de Legislação
Social, sôbre a emenda ao Projeto de Lei da
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ao Projeto de Lei Câmara nº 67, de 1959 ..........
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– Nº 728, de 1959, da Comissão de Serviço
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ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,
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Sudoeste do País................................................
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ao Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1958 .......
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ao Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1959 .....
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sôbre a Redação para segunda discussão, do
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– Nº 735, de 1959, da Comissão de Redação,
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Senado nº 17, de 1959 .......................................
– Nº 736, de 1959, da Comissão de Redação,
sôbre a Redação Final do Projeto de Lei do
Senado nº 25, de 1959 .......................................
– Nº 737, de 1959, da Comissão de Redação,
sôbre a Redação Final das emendas do
Senado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 9,
de 1959 ..............................................................
– Nº 738, de 1959, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 115, de
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– Nº 739, de 1959, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 121, de 1959 ...............................
– Nº 740, de 1959, da Comissão de Educação
e Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
121, de 1959 ......................................................
– Nº 741, de 1959, da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 121, de
1959 ...................................................................
– Nº 742, de 1959, da Comissão de Finanças,
sôbre as Emendas ns. 51 e 52 (de Plenário),
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
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– Nº 743, de 1950, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o Projeto do Lei
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Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
48, de 1959 .........................................................
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e Leandro Maciel ................................................
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de 1959 ...............................................................
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1959 ....................................................................
– Nº 416, de 1959, solicitando adiamento da
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1959................................................................
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– Nº 17, de 1959, que acrescenta dispositivo
ao Decreto-lei nº 8.554, de janeiro de 1946
.................................................................421,
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cruzeiro e dá outras providências...................
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Relações Exteriores ...........................................
– Nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício financeiro
de 1960 – Presidência da República ............60,
– Nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a
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.................................................................84, 86,
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favor da Escola Superior de Química do Paraná ...
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Francisco de Souza Gomes ...............................
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– N 128, de 1956, que concede isenção de
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– Nº 235, de 1957, que concede pensão ao exfuncionário da extinta Intendência da Guerra ....
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