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Congratulnndo.sc com o t•etôrno
do Sr. ...; ao Senado Federal;
discurso do Sr. João Vlllasbôns
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APOSENTADORIA
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dós ex.combatentcs dn 2.o Guerra
1\Iundial ; discurso do sr. calado
de Cnstro • . . . . .. . • .. .. . . . 192,
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FlgueJredo ...... , .. , .......... .
Idem, discurso do Sr. Moura An·
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Assinulnndo a passagem do cinqü.cntenárlo du - ; discurso do
Sr. Antônio Baltnr ........... .
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RIO GRANDE DO SUL

Lendo telegrama recebido da -,
sObro o Tratado· de ll{ontcvidêu;
discurso do St•, Llmu Telxelr.o. ..
ASSOCIAÇ!O BRASILEffiA BENE.
FICEN'l'E DE REABILITAÇ!O

Sóbre as atlvldades desenvolvidas
pelu -; discurso do Sr. Joaquim Pnrcnte ... , . , ... , ...... .
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<ln 176.• sessão, da 2.• sessão
Jegjslatlvn, d!L 4.• legislatnru,
cm 1.• de dezembro do 1060

-

dn 177.• Sessão, da 2.• Sessão
Legislativa, da 4.• · legislatura,
em 1.• de dezembro de 1960 ..
- da 178.• Sessão, da 2.• Sessão.
Legislativa, dn 4;• Legislatura,
cm 2 de dezembro de 1960 .•..
-- da 179.• Sessão, da 2.• Seasiio
Legislativa, da 4.•. Legislatura,
cm 2 de dezembro de 1960 ...
- dn 180.• Sessão, da 2.• Sessão
Legislativa, da 4.• LegiSlatura,
cm 2 de dezembro de 1960 , , , .
~ da 181.• Sessão, dn
Sessão
Lel(islatlva, da 4.• Legislatura,
em 5 de dc'zembro de 1960 ••..
- du 182.• Sessão, da 2.• Sessão
Le&islntlvu, dn 4.• Legislatura,
em 6 de dezembro de 1960 •.••
- da 183.• · Seuilo, da 2.• Sessilo
Legislativa, dn 4.• Legislatura,
em 7 de dezembro de 1060 ••.•
- da 184.• Sessão, da 2.• Sessão
Legislativa, da 4.• Legislatura,
cm 7 de dezembro de 1960 ••. ,
- da 185.• Sessão, da 2.• Sessão
Legislativa, da 4.• Legislatura,
em 9 de dezembro de 1960 , •• ,
- da 186.• Sessão, da 2.• Sessão
Legislativa, da 4.• Legislatura,
em 12 de dezembro de 1960 ••• ,
- da 187.• Sessão, da 2.• Sessão
Leglslutlvn, da 4.• Legislatura,
cm 12 de dezembro de 1900 .••
- da 188.• Sesaãó, da 2.• Sessão
Legislatlvà, da 4.• Legislatura,
cm 13 de dezembro de 1966 •• ,
- da lHO.• Sessão, da 2.• Sessão
Legislativa, du 4.• Legislatura,
e111 13 do dezembro de 1960 •. ,
- da 190,• Sessão, da 2.• Sessão
Le&lslatlva, du 4.• Legislatura,
cm 14 do dezembro de 1960 •••
- du 191.• Sessão, dn 2.• Sessão
Lcglolatlva, dn .4.• Legislatura,
cm H dd dezembro de 1060 •• ,
·- da 192.• Sessilo, da 2.• Sessão
Legislativa, da •i,• Legislatura,
cm 15 de dezembro de 1960 •••
-· da 1U3.• Sessão, da 2.• Sessão
Leglslntlv,a, da •l,a Legislatura,
•:m 15 de dezembro de 1060 • , •
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do St•, ~Unlslro dn Educuçúo e
Culhtrn, prestando ns lnfot•m11-
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çõcs requeridas pelo Sr. Geraldo Llndgrcn .. .. .. . .. .. .. .. . . .
do Sr. .llllnlsh•o da Fazenda
prestando as Informações requeridas pelo Sr. João VlllasbOas
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BARRA DE ARACAJU
A respeito da dragugem da - ; discurso do Sr. Jorge Maynard ·
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BRAS! LIA
Lendo uollela publicada no "Cor.
relo Brasiliense", sObre n atuação do Parlamellto, em - ; discurso do Sr. Francisco Galloltl
Ressaltando os feitos dos precur.
so1•es da camp11nba de construção de - ; discurso do Sr. Colmlmt Bueno . .. . . .. .. .. • . . . • .. . .

:181

558

s.l1

COMISS.I.O
DE
CULTURA

EDUCAÇAO
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312

312

359

Apresentando c justificando projeto que vlsn amparar os servidores da - ; discurso do Sr, Filinto
MIU!er ....................... ..

7

do t.• Secretário da Câmara
dos Deputados, sôbrc retlflca.
çiio conuaa no Oficio n.• 4, de
1900, relativa ao Projeto de Lei
n,• 2.607, de 1900 ........... .
- do Sr. Fernando Corrêa, a respeito da sua ausência do Pais

49
158

CONGRESSO NACIONAL
Sôbre noUclas da Imprensa a res.
peito da. convocação do - ; discurso do Sr. Francisco Gallotll

240

CONSELHO DA ORDEM DOS AD.
VOGADOS
Sõbre a Instalação c posse do cm Brasllln; dlocurso do Sr. Lobão da Silveira ............. , . .
313

358

COMISSÃO DE FINANÇAS
Interpelando a Mesa a re•pelto do
parecer da -, sObre o Projeto
de Lei da Câmara n.• 76, de 1960;
d!Hcurso do Sr. Mem de Sú . , . .
Emltluclo parecer, peln -, sObre o
Projeto de Resolução n." 67, de

Emitindo parecer, pela - , sôbrc o
Projeto de Lei da Câmara n.• 88,
de 1960; discurso do sr. Ary
Vlnnna ....................... .
Emitindo parecer, pela - , sôbre o
Projeto de Lei da Câmara n.• 100,
de 1960; discurso do Sr. Ary
Vlanna
••••••••• o •••••••••••••

-

244

E

Emitindo parecer, {'Cla -, sObre o
Projeto do Lei da C1\mara n.• 88,
de 1960; discurso do Sr. Lima
Teixeira .. . .. . .. . .. . .. . . . . 312,
Emitindo parecer, {'ela -, sObre o
Projeto de Lei da Cllmnra n.•
100, de 1960; discurso do Sr. Lobilo da Silveira .. . .. . .. . . .. . . .

459

COMUNICAÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
Eulllludo P.arecer, pela - , sObre
o Projeto de Resolução n.• 67,
de 1960; Discurso do Sr. Menezc• Pimentel . .. .. . .. . .. .. • .. . . .
Emitindo parecer, pela -, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara. n.• 88,
de 1960; discurso do Sr. Mene~cs Plmentel .. .. .. .. .. .. .. . .. .

313

COMISSÃO FERROVIARIA MISTA
BRASILEIRO-DOIJVIANA

Cmi!SSÃO DE AGRICULTURA, PE.
CUARIA, FLORESTAS, CAÇA E
PESCA
Sõbre o projeto que cria a -;
discurso do Sr. Alô Guimarães

159

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO
CIVIL

CARLOS LACERDA .
Requerendo transe"lçAo nos Anais
dos discursos pronunciados na
posbe do Sr, - como Governa.
dor do Est.ado da Guanabara;
discurso do Sr. Joaquim Parente . . . .. .. .. .. .. . .. • .. . . . . .. ..
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1900; discurso do sr. Francisco
GnUotti ~·······••••••••••••••·
Emitindo parecer, pela - , sõbre. as
emendas ao Projeto de Lei da
Càmara u.• 88, de 1900; discurso
do Sr. Ary Vinnna ........... .
Emitindo parecer, {'Cla - , sõbrc o
Projeto de Lei da CâmJU'a n.• 69,
de 1957; discurso do Sr. Vlvaldo
Lima ......................... .
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"CORREIO BRASILiENSE"
Lendo noUcla publicada no - sO.
bre a utuaçiio do-·Parlamcnto, elll
Brusllia; discurso do Sr. Fruo.
cisco Gallottl .. . .. • . .. . . . . .. .

381

"CORREIO DA MANIU"
17

Lendo artigo pnbllcndo no - a rcs.
peito de rclvlndicnçlles pleltoodns pelos militares; discurso do
Sr. Coimbra Bucno . . . • . . . . . . . .
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SObre o projeto que nbre - pnrn
ntendct• os danos causados pelo
cxtravnsantcnto do Açude de
Orós; discurso do Sr. AntOnio
Baltar .
Idem, discurso do Sr. Moura Andt•adc ........ oo . . . .
oo
SObre o projeto que abre - pura
pagamento do aumento das pensões dv• viúvas dos militares;
discurso do Sr. Lima Telxclru
SObre o projeto que abre - paru
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so do Sr. Mem de Sá .... , , 446,
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Tecendo considerações a propósito
dn - que organiza o Distrito Fcdcrnl; disC"Urso cio Sr. João Vlllnsbôas .............. , , •. , , •.•.

00 . . . . . .

no Projeto de Lei da Câmara n ."
7U, de 1960 ...... 00 ........... .
- no Projeto de Lei dn Ci\mnra n."
63, de 1959 ................... .
- no Projeto de Lei dn Ci\mara n."
217, de 1958 · ....... , ..... oo . . . .

Sóbrc a projeto que crlu o Curso
de Arqultcturn e Urbanismo na
·- da Universidade do Paraná;
discurso do Sr. Afonso Arlnos

ESCOLA DE !\UNAS
PR11:TO
241

DE

Sóbrc o projeto que crio o - nu
Escola de Engenharia da Universidade do Paraná; discurso do
Sr. Afonso Arinos . . . . . . . . . . . .

FACULDADE
SERGIPE
139

Idem, discurso do Sr. Soulo Ramos
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DE

DIREITO

Sôbre o projeto que federaliza o - ;
dhcurso do Sr. Herlbnldo Vieira
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

-

Sôbre o projeto que trunsformu cm
cstabclcclmento fcdet·ul de ensino supel'ior u - de Dlnmantlnu;
discurso do Sr. Afonso Arinos
Idem, disc:urso do Sr. Moura An·

DISCURSO

00 . . . . . . ,

,

.. .. .. •

.. •

540

DISTRITO FEDERAL
Tecendo considerações a propósito
da Emenda C'onstltucional que
organl~a o - ; discurso do Sr.
Joüo Villasbôns ....
00..........

"DORMITóRIO

DO

ESTUDANTE"

l

SObro o projuto que· ubro crédito
destinado à construção do - cm
Munnus; dl•curso do Sr. ~fourüo
Vieira ............. 00 ..... , . . ..
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Idem, discurso do Sr. 1\!cm de Sil
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I'UNCIONARIOS DO SE.NADO
Sôi>re nottcln• da Imprensa n re•velto de - posto. em dlsponlbl.
lldndc; discurso do sr. Colmhrn
Bucno ...... , , .·................

371

338
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do Sr. Carlos Lacerda, na eel'lm0nla de posse no Govêrno da
GullllObarn
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DE

DIPLOMA
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26

OURO

Regozljnndo.sc com n aprovação do
projeto que concede autono.
mia à - ; discurso do Sr. Jorge
1\!nynnrd ...... : .. , .. , . • . . . . .. . .

-

371

ESCOLA DE ENGENHARIA

CURSO DE ARQUITETURA E UR.
BANISMO

de Suplente do Senador Otávio
Mnngabelra, conferido pelo Trl.
bunal Regional dn Bnhln, uo Sr.
Aloysio de Carvalho Filho • . . .
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Idem, discurso do Sr. Snulo Rnmos

Tecendo considerações u respeito
dos fatos que ocorrem na República de - ; discurso do Sr. Novoes Fllho ...
oo . . . . . . . .

·f>

CONSTITUCIONAL

EMENDA SUBSTITUTIVA
ol17

Idem, discurso do Sr, Moura And••nde

E~IENDA

26·t

GATT
Relutando suas ntlvldades, como rc.
prcsentunte c observador do Se.
uado Federo!, na Conferência do
- ; dl•curso do Sr. Pedro Ludo.
vlco ......... , • 00,........ ... . . .
GOV!~RNO

!178

FEDERAr.

Sô!Jt•c o projeto IJ!IC nbt•o crédlto
J>lll'll lnstalnção ilo na nova
Cnpltnl do Pnts; dbcurso do Sr.
Mem do S1\ , , , , , , .. , .. , , .. , .J.I6,

·150

Púg.
Idem, discurso do Sr. 1\loura An.
drudc .. . .. .• .. .. .. . .. . .. • 448,

"JORNAL DO BRASIL"
Lendo c comentando nota publicada no - a respeito da Real Ae.
rovlas; discurse. do Sr. Fran.
cisco Gallottl ................ ..

452

GUANABARA
Congratulando-se com o Estado da
-, pela posse do seu primeiro
Governador; dlaelll'Jo do sr. Joilo
Ylllusbôas
................... .
Protestando contra o funclonamen.
to da ex-Câmara de Vereadores
do Estado da - ; discurso do
Sr. Joilo Vlllaobõas •...•••.•.•.

SObre as declarações prestadas ·ao
"0 Globo" pelo Sr. -; discurso
do Sr. Paulo Fender ......... .

371

Considerações a propósito du - ;
discurso do Sr. Novaes Filho •.

3.Jl

389

ILHA DO BANANAL
hnpt•cssões sôbre a visita que fêz
à - ; discurso do Sr." Jorge 1\laynard ... ·:......................

175

IMI'RENSA
Sõbrc notl"las da - a respeito das
nomeações de servidores públl.
cos; discurso do Sr. Mcm de Sé
Sôbre noticias da - a respeito de
funclonúriD s do Senado postos cn•
dlsponibllldade; discurso do Sr.
Coimbra Bueno • .. .. .. .. .. .. .. .
Sobre noticias da - a respeito de
fatos ocorridos na zona r11ral
pernambuc<~nu; discurso do Sr.
Novaes Filho .. . .. .. .. .. .. .. .. •

28

Idem, discurso do Sr. Mendonça
Clark ..........................
Idem, discurso do Sr. Sérgio Marinho ..........................
Idem, discurso do Sr. Afonso
Arlnos .........................
Sõbrc os avulsos referentes ao projeto que pt-orroga a vigência da
-; discurso do Sr. Ary Vianna
Sôbre o projeto que prorroga a vigência da - ; discurso do Sr.
Ruy Carneiro .. . .. .. . .. • . .. . .. .
Idem, discurso do Sr. 1\lem de Sá
Idem, discurso do sr. Paulo Fender .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 55, 71,
Idem, discurso do Sr. Daniel Kric.
gcr • .. .. .. .. .. .. .. . • . .. • 58, 76,
Idem, discurso do Sr. Sérgio Marinho • .. .. .. .. .. .. • • 61, 72, 75,
Idem, discurso do Sr. IJma Teixeira • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 62,
Idem, discurso do Sr. Argemlro de
Figueiredo • . • . . . . • • . • • • . • • . • • • •
Idem, · discurso do sr. Guida
lllondlm .. . .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. ..
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50
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77
80
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LUIZ CAVALCANTI
264

440

Congratulando-se com o povo alagoano pela escolha do Sr.
para Governador; discurso do
Sr, Novaes Fllho . . • • . • . • . • . • • •

375

MARINHA DE GUERRA

IMPRENSA NACIONAL
Homenngcnndo o Diretor e os

148

LEI DO INQUIUNATO

524

HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO
Lendo telegrama recebido do Pre.
feito de 1\laceló, solicitando ln.
clusilo de verba para o - no
orçnmento; discurso do Sr. Silvestre Pérlclcs .. .. .. .. .. .. .. .. •

88

JURAC1' 1\IAGALJUES

HERDEIROS DOS CONGRESSISTAS
Sôhre o projeto que apresentou ao
Senado referente àa pensões concedidas aos - ; discurso do Sr.
Galado de Castro • .. . .. .. . .. .. .

Pág.

1 er..

vldores da - ; discurso do Sr.
Lobilo da Silveira , .......... ,

178

-

169

JOAO I'INHEIRO DA SILVA
Asslnalundo o centenário de nas.
cimento de - ; discurso do Sr,
l\lllton Campos • .. . . .. .. .. .. .. .

404

1\IENSAGEM

JANIO QUADROS
Congratulando-se eom a vitória ob.
Ilda pelo Sr. -, no pleito eleitoral de 9 do outubro; dlocurso
do Sr. Novnes Fllho ... , ..... ,

Prestando homenagem à - do Brasll, discurso do Sr. Vlvaldo
Llm.n. ................. ~ • . . . . . • . . •

400

n.• 171, de 1060, do Sr. Presidente da República, submetendo
ao Senado " escolha do sr. Henrique de Sou•a Gomes para Embal>i<1dor do Brasil junto 11 Ordem Soberana c 1\!llltar de
1\lnltn ........ :.. .. .. .. .. • 140,
- u.• 172, de 1960, do Sr. Presl.
denlo da RepúhllCl!l, submetendo no Senndo n escolha do Sr.
José Cocbrnnc de Alencar para

1&8
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Embruxador do Brasil junto ao
Govêmo do Cellilo • . . • . . 140,
- n,• 190, de 1960, do Sr. Presidente da República, restituindo
autógrafos do ProJeto de Lei da
Calmara li.• 92, de 1960 •• , • • •
- n.• 193, .de 1960, submetendo no
Senado a escolha do Sr. Cândido de Oliveira Neto, para
exercer o · cargo de Procurador
Geral da República •...••..•• ,
- n.• 197, de 1960, do Sr. Presidente da RepJÍ)lllca, comunicando que vetou, porclalmeutc,
o Projeto de Lei n.• 1. 797, de
1960

• .... • . ... • • ... .... .......

n.• 198, de 1960, de Sr. Presidente da República, comunicando C(UC negou snnçilo no pro.
jdo que cria no MiniStério
da Mlirlnha Quadros Comple.
mentares .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- n,• 199, de 1960, do Sr. Preoldente da República, submetendo
ao Senado a escolha do. Sr. Fernando Ramos de Alencar, para
Ewllnlxndor do Brasil junto ao
Govêmo da República Federal
da Alemanha .. .. .. .. .. .. . 433,
- n.• 200, de 1960, do Sr. Presidente da República, restituindo
autógrafos do Projeto de Lei da
Càmara n.• 84, de 1960 • • • • • .
- n.• 201, de 1960, do sr. Presl.
dc1Íte da República, comunicando ter vetado, parcialmente, o
Projeto de Lei da Câmara n.•
180, de 1960 • .. .. .. .. .. .. • .. ..
- n.• 202, de 1960, do Sr. Presidente da República, restituindo
autógrafos do Projeto de Lei dn
Câmara n.• 88, de 1960 • • • • • • •
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182

228

-

-

do Centro Lntluo.Amcrlcano de
Economia, solicitando designação de um Representante do Senado para parUclpar do Encon.
tro de Economia Humana • . . .
- do Sr. 1.• SecrctJirlo da Câmara dos Deputados, comunicando haver aquela Casa rejeitado
as emendas do Senado no Projuto do Lei dn Câmara n.• 40, de
de 1959 .. • • .. .. .. .. ... .. .. • .. •
- do Sr. Aloyslo de Carvalho, comunicando que Jntcgraró. n Bancada do Partido Libertador • . .
- do Sr. Primeiro Sucretárlo elo.
Câmara dos Deputados, trnnsmiUndo cópia da Resolução que
convoca o Congresso Nacional
para o pel'1odo de 9 de janeiro
a 10 de fevereiro de 1961 • • • . .

46'3

Expressando seu reconbcelmcnlo no
Sr. -, no térmlno do seu mau.
dato no Conselho Nacional de
Economia; discurso do Sr. Mcm
de Sú ..........................

-

434

470

-

473

Sóbrc nottclns da Imprensa a respeito das - de servidores públicos; discurso do Sr, Mem de Sá

-
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''0 GLOBO"
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Sôbre as deelnraç~es prestadas no
- pelo Sr, Jluracy 1\[agalhdes;
discurso do Sr. Paulo Fender . •

-
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PARECER

-

da Câmara dos Depumdos, co.
munlcnndo ter reJeitado a emenda do Senado no projeto que
abre cr9dlto no Ministério da
Vlaçdo . .. .... . ......... .... ..
da <:Amara dos Deputados en.
caminhando autógrafos de projetas 2, 36, 185, 320, 366, 411,
da CAmnrn dos Deputados comunicando ter convocado o Congresso Nacional de 9 de janeiro
n 10 de fevereiro de 1961 • • • • •
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OT.I.VIO BULHOES
230

NOMEAÇõES

-

227

u,o 5·16, de 1060, t.la ComJs:;ilo

de Constltulçiio e Justlçn, sõbre
o Projeto de Lei da Câmara n.•
93, de 1960 . , , . , .... , . , . . . . . .
n.• 547, de 196,0, dn Comlssilo de
Economia, sõbre o Projeto de
Lei da Câmara n.• 93, de 1960
n.• 548, de 1960, da Comlssdo
de Finanças, sõbre o l'l'Ojeto de
Lei da Câmara n," 93, de 1960
n.• lí49, de 1960, da Comissão
de ccnstltulção e Justiça, sobre
o Projeto de Rcsoluçiio n.• 50,
de 1060 .......................
n.• 550, de 1960, da Comlssiio
de Economia, sõbrc o Projeto
de Rosoluçilo n.• 50, de 1960 • •
n.• 551, de 1960, da Comissão
Dlretora, sobl'e o Projcro de Resolução n,o 50, de 1960 . , , , . . . .
n.• 552, de 1960, da Comlssilo
de RL'<iaçdo, sôbrc o Projeto de
Lei do Senado n.• 7, de 1958
n,• 553, de 1060, da Comissão de
Educação c Cultura, sobre o
Projeto de Lei da CAmara n.•
97, de 1960 ........... , .. .. • •
n.• 554, de 1960, dn Comlssdo
de Serviço Público C1vll, sôbrc
o Projeto de Lei da Câmara n.•
97, do 1000 . :, .... , ..• , . . . . . •
n.• 555, de 1960, dn Comlssilo de
Finanças, sôbrc o Projeto de L<>!
da Câmara n,o 97, de 1900 . • . .
n.• 556, tlc 1960, da Comissão do
Finanças, · sôbro o Projeto de
Lei da CAmara n.• 98, de 1960
n.• 557, de 1960, dn Comlssilo
do Rcdaçno, sõbre o ProJeto de
Lei da CAmnrn n.• 93, de 1960
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XXVI
-- n.• 558, de 1p00, dit Comissão
de Constituição c Justiça, sObre o Projeto de Decreto Lcgl8latlvo n.• 2, de1957, ..........
-- u.• 559, de 1960, da Comlssilo de
Constltulçilo c Justiça, sôbre u
Indlcaç4o n.• S, de 1900 ...... .
-- n.• 500, de 1900, da C'omlssão
de Constituição c Justiça, sllbre
o PJ.•ojeto de Lei da CAlrutra n.•
258, de 1956 ................. .
- n.• 561, de 19~0, du Comissão
de Educação, sllbre o Projeto
de Lei da Cdmara n.• 258, de
1956 ......................... .
- n.• 502, de 1960, da Comissão
de Educação, sllbl'<l o Projeto de
Lei da Câmnta n.• 94, de 1960
- n,• 563, de 1900, da Comissão
de Serviço Público Clvll, sllbre
o ProJeto de Lei da Cilmnra n."
9·1, de 1900 .................. ..
- n.• 564, de 1960, da comissão
de Finanças, sobre o Projeto de
Lei da Càmara n.• 94, de 1900
- n.• 565, de 1900, dn Comissão de
• Rcdnção, sobre o Projeto de Lei
do Senado n.• 61, de 1954 . , , .
- n.• 560, de 1900, da Comissão de
Redução, sobre o Projeto de
Lei do Senado n." 21, de 1957
- n.• 507, de 196'0, da C'om!Ssilo
de Legislação Social sôbrc o
Projeto de Lei da Câmara n."
68, de 1960 ................. ..
- n.• 508, de 1900, da comissão
de Finanças, sôbre o ProJeto de
Lei da Clhnuru n.• 68, de 1960
- n.• 569, de 1900, da Comissão de
Redução do Projeto de Lei du
Cúmura n.• 105, de 1958 .•. , . ,
- n." 570, de 1960, du Comissão
de Constftutção c Justiça, •obre
o Projeto de Lei du Câmara n "
217, de 1958 ................ .'.
- n.• 571, de 1960, da ComJssdo
de SCI'Vlço Públlco Civil, •ôbre
o Projeto de Lei da Cilmnra n.•
217, de 1958 ................ ..
- n,• 572, de 1960, da Comissão
de Se!lurança Nacional, •llbro o
Projeto de Lel da Câmara n.•
217, de 19ii8 ................ ..
- n.• 573, de 1960, du Comissão
de l<'lnunçns, sôbrc o Projeto de
Lei da Câmara n.• ·217, de 1958,
- n.• 574, de 1960, da Comhsllo
de Redução, sõbro o ProJeto de
Lei da C'1\lnura n.• 94, de 1960
- n.• 575, de 1900, da Comissão
de Redaçilo do Projeto de Lei
do Senndo n." 2, de 1960 . , , ..
- n.• 570, de 1960, da Comissão
de Redacfio, •Obre o Projeto de
Lei do Senado n.o 14, de 1957
11." 577, de 1900, da Comlssllo
de serviço Público Clvfl, •Obre
o Projeto do Lei dn Cdntnt•n n."
88, de 1060 , , , . , ............ .

- n.•
11-f

-

115
143

H4
145

146
148

185

-

-

-

186

-

233
234

235

237

2S7

-

!!38

238

250
-

300

578, de 1960, do Comissão
de Educação c Cullura, sllbre o
Projeto de Lei da Câmara n.•
88, de 1900 ........ , ......... .
n.• 579, de 1900, da Comissão
de Flnnnças, sôbre o ProJeto de
Lei da Cdmarn n.• 88, de 1900
n.o 580, <1 1960, da Comissão de
Constltulçilo c . Justlçn, sôbre o
Projeto de Lei da 01\mara n.• 77,
de 1957 . , ..... , ............. ..
n.• 581, de 1960, da Comlssilo
de Transportes, C'omunicnções c
Obras Públicas, sôbre o Projeto
de Lei da CüDUlra n.• 77, de 1957
n.• 582, de 19QD, da Comissão
de Finanças, sõbre o Projeto de
Lei da Câmara n.• 44, de 1958
n.• 58S, de 1960, da Comissão
de Constituição e Justiça, sllbre
o Projeto de Lei da Câmara n.•
76, de 1959 .................. .
n.• 584, de 1900, da Comissão
de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara n.• 70, de 1959 ..•
n.• 585, de 19ü0, do Comissão
de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Càmura n.• 76, de 1959
n.• 586, de 1900, da Comissilo
de Con•titulçilo c Justiça, sôbre
o Projeto de LcJ do Senado n.•
10, de 1960 ................... .
n.• 587, de 1900, da Comluão
de Transportes, Comunicações c
Obras Í'úbllcas, sôbre o ProJeto
de Lel do Senado n.• 10, de 1960
n.• 588, de 1960, da C'omisslio de
Finanças, sôbrc o Projeto de Lei
do Senado n.• 10, de 1960 ...•
n.• 589,. de 1900, da Comissão
de Constituição e Justiça, sobre
o Projeto de Lei da Cilmaru n.•
83, de 1960 ................. .
n.• 590, de 1960, da Comissão de
Serviço Público Civil, sobre o
Projeto de Lei da Cumnra n.•
8S, de 1960 ................. ..
n.• 591, de 1960, da Comissão' de
Finanças, 8ôbl'e o Pt•ojcto de
Lei du Cdmura n.• 83, de 1960
n.• 592, de 1900, da Comissão de
Serviço Público Clvfl, sobre o
Projeto de Lei da Oàmura n.•
54, de 1960 ... , ............... .
n.• 593, de 1900, 'da Comissão de
Finanças, sObre o Projc'to de
Lei dn Cllmnrn n.• 5-I, de 1960
n.• 59·1, de 1900, do C'ori!lssão de
Redução, sobre o ProJeto. de Lei
da Cdmnru n." '217, de .1958 , ,
n.• 595, de 1960, da Comissão de
Finançns, sObre o Projeto de Lei
da Cl\inurn n.• 103, de 1900 , , , ,
n,• 590, de 1960, dn Comls•üo
de Educação c Cultura, sôbrc o
Projeto de Lei dn Câmaru n."
105, de 1960 ........... " .... ,
n,• 597, de 1900, dn Comlssüo de
Io'fuunçns, sôbrc o P1·ojcto do Lei
du C1\mnrn n.• 105, de 1000 , , . ,
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n.u 598, de 1966, ao Comissão de
Educação e Cultura, sObre o
Projeto de Lei do Càmoro n."
101, de 1960 ................. .
- n.• 599, d~t 196'0, do Comlsolto
de Ser\'lço Público Civil, sôbre
o Projeto de Lei do Câmnrn n.•
101, de 1960 ................. .
- n.• 600, de 1960, do Comissão de
l•'lnnnças, sObre o Projeto de Lei
da OAmnra n.• 101, de 1900
- n.• 601, de 1960, dn Comissão de
Redaçlto, sObre o Projeto de Resolução n.• 50, de 1900 ..•.•.
- n.• 602, de 1960, da Comissão de
Flnonçao, AObre o ProJeto de
l.cl do Câmara n.• 106, de 1960
- n.• 60S, de 1960, da Comissão de
Ilinnuças, sôbre ó Projeto de Lei
da C:Amara n.• 107, de 1900 •.
- n.• 604, de 1960, da Comissão de
Educação e Cultura, sôbre o
Proj elo de Lei da Câmara n."
102, de 1900 ................ .
- n.• 605, de 1960, da Comissão de
Serviço Público Civil, sôbre o
Projeto de Lei do Câmara n.•
102, de 1960 ................ ..
- n.• 666, de 1960, dn Comissão
de Finanças, sObre o Projeto de
Lei da Câmara n.• 102, de 1960
- n.• 607, de 1900, du Comissão de
Constltulçilo e Justiça, sObre o
Projeto de Lei da Câmara n.•
108, de 1900 ... , ............. .
- n.• 608, de 1966, do Comissão
de Serviço Públlco Civil, sObre
r, Projeto de Lei do Cilmora n.•
108, de 1960 ................. .
- n.• 669, de 1960, do Comissão
de Flnonçns, sôbre o Projeto de
Lei da Cllmarq n.• 108, de 1960
- n.• 610, de 1960, da Comissão
de Constituição e Justiço, sObro
o ProJeto de Lei dn 01\mora n.•
175, de 1959
- n.• 611, de 1960, do Comissão
de Educoção e Culturo, sObre o
Projeto de Lei dn Cilmara n.o
'175, de 1959 ................. .
- n.• 012, de 1960, dn Comissão de
Flnanços, sObre o Projeto do
Lei da Câmara n.• 175, de 1959
- n.• 013, de 1900, do Comissão de
Redução, sObro o Projeto de Lei
dn Cúmara n.• ·os, de 1959 ••••
- n.• 014, do 1900, du Comissão
de Flnonços, sôbre o Projeto do
Lei da Câmara n.• 109, de 1900
- n.• 015, de 1960, da Comissão
de C:onstltulção c Justiço, sObro
o Projeto do Lei do Càmnrn n.o
09, do 19li7 .................. .
- n.• 616, de 1960, dn Comlsiilo de
Educoção e Cultura, sObre o
Projeto de Lei dn Clltnat•a n."
09, de 1957 ................. .
- n." 017, de 1900, du C'omlssi'ío de
Servl1•o PúbUco, sObre o Pro.

jcto de Lei du Oàmurn n.• 09, de
1957

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

-

400

401
401
412
415

n.• 618, de 1960, dn Comissão
de Constituição ·c Justiço, sõbrc
o Projeto de Lei da Câmara n."
69, de 1957 ................. .
- n.• 019, de 1960, da Comissão de
Educação c Cultura, sObre o Projeto de Lei dn Oàmarn n.• 110,
de 1960 ..................... ..
- n.• 020, ç 1900, do Comissão de
Serviço Público Civil, sObre o
Projeto de Lei do Câmara n.•
110, de 1960 ............... ..
-- n.• 621, de 1900, da Comissão
de Finanças, sObre o Projeto
de Lei da Câmara n.• 110, de
1960

421

422,

429
424

428

429
430

4~8

439

......................... .
622, de 1960, da Comissão
de Constituição c Justiço sõbre
o Projeto de Lei do Senado n.•
40, de 1900 ................. ..
"·" 023, de 1960, do Comissão

- n.•
-

de Transportes, Comunicações e
Obms Públicos, sObre o Projeto
de Lei dQ Senado n.• 40, de 1900
- n.• 024, de 1900, da Comissão
de Serviço Público Civil, sObre
o P••ojcto de Lei do Senado n."
·10, de 1900 ................. ..
- n.u 625, de 1960, du Comissão de
I•'lnnnças, sõbrc o Projeto de Lei
do Senado n." 40, de 1960 .•.
- n." 620, de 1900, do Comissão
de Finanças, sõbre o Projeto de
Lei da Cilmarn n.o 104, de 1900
- n.• 627, de 1900, du Comissão
de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Calmara n.• 112, de 1900
- n.• 028, de 1960, da Comissão
de Educação c C11lturn, sobre o
Projeto -de Lei dn Ct\maru n.•
111, de 1960 ................ ..
·-· n.• 629, _de 1960, do Comissão
de Serviço Púb_llco Civil, sõbre
o Projeto de Lei do Câmarn n.•
111, do 1900 ................. .
- n.• 690, de 1900, dn Comlssilo
de l'lnançus, sObre o Projeto do
Lei do C'àmarn n.• 111, de 1900
·- n.• 631, de 1960, dn Comissão
de 'fransportes, Comunicações e
Obras Públicas, sObre o Projeto
de Lei da Câmara n.• 114, de
1000

440

-

445

- u.•
454

456

-

-

........................ ..
de 1900, do Comissão de

n.• 032,
Serviço
Projeto
1H, de

Pág.

458
401

401

402

·163

104

166

406
407
482

507

509

511l
511

512

Público Civil, sObre o
de Lei du Câmara n."

1900 ................. .
633, de 1900, dn Comissão

de Finanças, sObre o ProJeto do
Lei du ·..cl\mnru n.• 114, de 1060
n.• 034, de 1900, dn Comissão de
Rcdnçúo, sObre o Projeto de Lei
da Câmara n.• 44, de 1958 ...
n.• 635, de 1900, da Comissão
do Redução, sObre o projeto do
Lel tio Scnndo

n,o

23, de 1960

513

528

~II

-

-

n.• 630, de '1960, dn Comissão de
Constltulçilo c Justiça, sôbre o
Projeto de Lei dn CAmnra n.•
113, do 1960 ................ ..
n.• 637, de 1960, dn Comissão de
Serviço Públlco ClvU, sôbre o
Projeto de Lei dn CAmnrn. n."
U3, de 1960 ................ ..
n,o 638, de 1960, dn Comissão
de 1-'Jnançns, sôbre o Projeto
de Lei dn Ci\mnm n.• 113, de

-

529

PETROBIU.S

590

Afirmando umu manifestação de
confiança nos destinos dn - ;
discurso do Sr. Nogueira dn Gama

......... •.• .............. .

530

510

1960

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

n.• U.Jl, de 1960, dn Comissão
de Finanças, sõbre o Projeto de
Lei dn Cumnrn n.• 115, de 1960
- "·" 6·12, de 1960, du Comissão
de Edueuçilo c. Cultura, sôbre
o Projeto de Lei dn Ct\mnrn n.•
117, de 1960 ................ ..
- n.• 6·13, .de 1960, da Comissão
de Serviço Públlco Clvll, sôbre
o Projeto de Lei da Cumnru n.•
117, de 1960 ................ ..
- n.• 6·U, de 1960, da Comissão
de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n.• 117, de 1960
- n.• 6•15, de 1960, da Comissão de
nednção; sôbre o l'l'ojeto de Lei
do Senado n.• 40, de 1960
- n.• 6•16, de 1960, dn Comissão de
Hedação, sôbre o Projeto de Lei
da Ct\mara u.• 69, de 1957 •...

541
5·12

Sobre u sltuu~ão do Estado do - ;
discurso do Sr. lllcndonçn Clnrlc

Lendo telcgrumu recebido do -,
solicitando inclusão de verba pura o Ho•pilnl do Pronto Socor.
ro, no orçamento; discurso do
Sr, Sllvc•tre Péricles . . . • . • . . . .

483

·531

383

PROJETO DE DEÇRETO LEGISLATfi'O
2, de 1!157, que detcrm.inn o
reglstl'O do. contrato celebrado
entre o llllnistérlo da Agricultura c Antônio Reis Lima c sua
mulher • . . • 114, 319, 355, 548
llo 0

-

565

PROJETO DE LEI DA C:.\MAfiA

- n.o 256, de 1954, que concede
577

570
-

!'AfiLAMENTO

381

PENSAO
Sõbre o projeto que concede - men.
sal n Anita Koblllz Bayma; discurso do Sr. Caindo de Castro •.

-

Idem, discurso do Sr. Argemiro de
Figueiredo ................... ..

18

Idem, dbcurso do Sr. Mendonça
Clarlc ......................... .

20

Idem, discurso do Sr. Joilo VllJnsbilus ........ , .............. 17,

22

-

-

nposentndorlu especial nos ferrovlúrlos suJeitos a pernoite 263,
n.• 25M, de 1956, que abre cré.
dilo des tlnudo 1t rcallzuçuo do
convcnJo celebrado entre o Ministério dn Agricultura e o Jns.
titulo de Pesquisas do Brasil
Central • . • • • • . . . • 143, 144, 319

n.• 60, de 1957, que cria a Faculdade de Farmtlclu c Odontologia
de lllannus 167, 170, 171, 180, 194,
o .. o o" o o "o
454, 456, 458, 461,
n.• 76, de 1057, que concede
au~lllo às jornadas médico-cil'urgicas de Uruguainna , . 444,
n.• 77, de 1957, que denomina
Aeroporto Bartólomcu LJsnndro
o aluai Aeroporto Municipal de
Cnn1pos ...... :.. .. . 330, 432,
u.• 44, de 1958, . que abre Cl'c!•
dito destinado à ampliação da
pistn do Aeroporto de Jonçaba
• . .. .. . .. .. . 330, 409, 414, 528,
n.• 165, de 1058; que cria o curso de prbunismo e Arquitctura da Unlvcrsidnde do Pnrn•

na

o o o o • o • :

80, 82, 112, 130, 131,

20

387

357

579

445

44·1

529

23·1

n.• 217, de 1958, que dlspilc sObre n aposentadoria dos funclouúl'ios que partlcipnrum do opcrnçilcs de guerra • . . . 235, 237,
2sa, 243. 252,

Idem, discurso do Sr, Daniel
JCr!cgcr .. , , .............. , ..... .
Idem, discurso do Sr. Hcribnldo
VIeira ....................... ..

27

PfiEFEITO DE MACEIO

-

Lendo notlcln publlcndu no "COI'·
l'eio Brasillense", sõbre a ntnnção
do -, em nrasiJln; discurso do
Sr. Francisco Gnllotti ....•.....

Púg.

PIAU!

n.o 639, do 196Q, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o
P~ojeto de Lei dn Ci\mnrn n.•
115, de 1960 ................. .
n.• 640, de 1960, da Comissão
de Economln, sôbre o Projeto
de Lei dn Oàmal'n n.• 115, de

1960

-

Idem, discurso do sr. Novaes
Filho ........ o o o o • • o o • o • • o o • • • •

272,

286,

:ms,

·- n.• 03, de 1959, que concede
nuxlllo pnru as comemornçllcs
do bicentenário do Suntuúrlo do
Senhor Bom Jesus do Mntosi-

!J·to
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nho• de Cougonhns do Cnrnt>o
. . . . . ' 167, 171, 180, 185, 195,
n.n 175, de 1959, que crJn a Es ..
colu de Enferníclrn do Hospital
S1lo Paulo . . 437, 438, 439, 468,
n.• 3, de 1960, que numcnm o
efetlvo da Policia Militar do
Distrito Federal •.•. , , . . • . 364
"·" 28, qe 1900, que Jsenta de
lmpôsto material Jmpormdo pela
l'lrmn Allmouda Irmilos S, A.
...... ' .... ' .. 31, 83, 113, 136,
n.• 54, de 1960, que cria cargos
no Mlnlslérlo da Agricultura
...... '... 335, 337, 348, 36·!,
n.• 57, de 1060, que dispõe sô·
lnc n entrega de nulos nos nd\'ogndos. . .................... .
n.• 76, de 1.960, que concede pensão u Anila J{oblltz Bayma ....
n,< 68, de 1960, que cria n Ordem dos Múslco.s do Brasll ....
.. o............. 233, 243, 252,
n.• 83, de 1900, que cria diversas Co!etorlas Federais •...••..
• . . . • . . • 334, 335, 348, 364, 393,
n.• 88, de 1060, que fcderallzn
'' Universidade da Pnralba 250,
300, 307, 308, 309, 315, 319,
u.• 93, de 1960, que prorrogn a
Lei do Inqulllnnto 2, 3, O, 7, 12,
.... 30, 50, 70, 71, 73, 78, 82, 87,
n.• 04, de 1060, que cria a Unlversldndc de Juiz de Fora 49,
1<15, 1<16, 158, 167, 171, 180, 195,
........ ' ....... ,, .. .. . 196, 238,
n.• 97, de 1960, que fedcrallzn a
Faculdade de Odontologia de
DJuDWntinn , . , . 2, 35, 8·1, 95,
n,õ 08, de 1060, que abr~ crédito
destinado à trnnsfcrl!nc!a do
Tribunal Superior do TrabalhO
n.• 100, de 1060, que cria a UniVel·s!dudc Federal de Goiás .•..
320, 3·11,
u.• 101, de 1900, que crln n Universidade do Estado do Rio de
Junelro..... 323, 386, 400, 401,
n.• 102, de 1960, que fedcrnll·
zn n Unlve1'sldadc do Rio Grande do Norte ................. .
' .... " • ' .. . . 326, 413, 422, ·!23,
n.• 103, de 1060, que abre crédito destinado à Justiça do Dls·
trJto Federal , . . . 329, 364, 395,
n.• 10•1, ,de 1060, que abre crédito pura n construção do "Dormitório do Estudante", em 1\fa·
0 O 0 0 0 0 0 I 0 0 O 0 O t

-

·-

0 I 0 O 0 0 I 0

nnus . , .. , , 366, ··182, 526, 537,

n.• 105, de 1960, que concede autonolllln li Escoln NacJonnl de
"IJnas c Mclulurgln ..•. , ....•..
.. .. .. .. .. .. soo, 386, 307, 398,
- u.• 100, de 10601 que abre crédito dcstluado n ntcndct• os da·
nos cnusndos pelo cxtrovnsnmcnto do Açude de Orós ........
.. " ......... '.. 367, 410, 415,

440
506

387

-

-

-

137

-

302

-

13

-

u

-

291
30·1
-

-

2·14
112

u,n 107, de 1060, que obre cré ..
dito destinado a auxlllar n Assoc!a~ilo Pró-~lntrc, da Guanabara .. .. .. .. .. . 368, 410, 421,
n.• 108, de 1900, que altera o
Quadro da Sccrc!nrla do Tribunal Regional Elcltornl de Mato
Grosso . . . . 368, 413, 428, 429,
n.• 109, de 1960, que abre cré·
dito M Ministério da Justiça
......... " .. .. • 411, 432, 445,
n.• 110, de 196~, que federaliza
n Escola de Farmácia c Odontologia, de Alfcnaa 435, 461, 462
n.• 111, de 1960, que cria a Es·
cola Agrotécnlca de Jnnuúrla, MI.
na• Geral> . • . • . • 436, 509, 510,
n.• 112, de 1960, que abre cré·
dllú ao Trlbunn,l de Justiça do
DJstrJio Federal • • . . • . 436, 408,
n.• 113, de 1900, que estende aos
funcionários dos Territórios dls•
positivos da Lei 1. 711, de 195;!
.. .. .. .. .. .. 437. 529, 530, 5·18
n.• lH, de 1960, que aprova o
plano relacionado com o carvão
m!net•ul 473, 511, 512, 513, 514,
n.• 115, de 1960, que estende aos
!rltlcultores os favores dn Lei
u.• 3.551, de 1959 .......... ..
• . . • • . . • o o. o
481, 5·!0, 541, 5·12,
n.• 117, que fcdcrallzn a Jlncul·
dado de Medicina do Trlüngulo
Mineiro . . . . . . . • 481, 544, 545,
11.• 116, de 1960, que Isenta de
Jmpó•to os contratos de f!nnn.
ciumentos feitos pelas soc!cda·
des cooperativas ............ ..

......... ........•...

360
40~

-

.J2·i

-

538

-

185,

252,

u.• 11, de 1956, que crln o Sei'·
viço Nnclonul de IrrJgaÇ(io e de
Solos AgrJcolns .• 167, 171, 180,
n." H, de 1957, que dá uo AcroJlOrto de Codó, o nome de Aeroporto Mugalhnes de Almeida •.
.. .. .. .. .. .. . 30, 83, 113, 136,

430

453

463
511
507

566
516

543

547

•181

287
198

250

u.n 21, de 1957, que rcgulu n

prcstnçilo de nllmcntos às vi·
tJmas de acidentes . . 186, 187,
Jl," 7, de 1058, quo dispõe sobre o contagem ree!pl'OCil pa1'11
efeito· <lc nposcntml01•la •. , • 3<1,
·- n,u G, de 1950, tp.~c· cl'in o Scrvl(>IJ de Contrnstnrln 168, 172, 181,
- n.• 2, de 1960, que dispõe sôhrc gul'unl!n de preços mlnlmos
aos ccl'cn::l s ........ , . ; . 28, 255,
- u.• 10, de '1960, que nulorlzn 11
mn!ssllo de selos postais comcnlorntlvoli .................... .
332,
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PROJETO DE LEI DO
SENADO
- n.o 61, de 195·i.a que rcgulu o
plano de vnlorlzaçilo Econômlcn
do Vule do Plrnquô-Açu •..•..
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333,
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548,
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505, ' 5110

n.• ·10, de 1060, que regula a
s!tnuçllo dos servidores dn Co-

XXX
mlssuo Misto Ferroviária BrnslJelro-Bollvlana .... 10, 464, 466,
-

·167,

469,

50~,

527,

539,

577,

n.• 41, de 1960, CJUC dispõe sõbre o Monteplo dos Parlamentares ........ · ... · .. · .. · · · · .. ·
- Ji.• 42, de 1960, que modifica os
Decretos ns. 942-A, de 1890 e
22.4H, de 1933 ........... : ..
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- n.• 48, de 1960, que suspende
a execução de dispositivo da Lei
n.• 6•1, de 1948, do Paraná 319
- n.• 50, de 1960, que cria u comlssilo de Agricultura, Pecuária,
Florestas, Caça c Pesca 32, 33,
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ela Resolução n.• 10, de 1960
...................... 154, 157,

356

-

350

-

357
4J.I

-

165

QUES1'AO DE ORDEM
Levantando sôbre emenda ao
Projeto de Lei da Câmara n.•
!13, de 1960; discurso do Senhor
Lfmn Teixeira ............... .
Contraditando - suscitada pelo senhor Lima Tclxetra; discurso
do Senhor Afonso Artnos , ..•

73

-

REAL AEROVIAS
J,endo e comentando nota publlcadu
no ",Jornal do Brasil" a respeito
da - ; discurso do Senhor Francisco Gallottl ............ , .. .

-

-

88

-

REFORMA AGIURIA
Considerações em tôrno da - ; dis·
curso elo Senhor Lima Teixeira

•

-88

REQ T,JERIMENTO
n." 523, de 1909, solicitando dlsJlensa de Jnterstfclo para o ProJeto de Lei da. Cl\mara n.• 93,
tle 1960 ....................... .
- n.• 52·1, de 1960, solicitando a
volta do Projeto d• Lei da Cl\·
mnrn n,• 76, de 1000, à Comlssfio de Flnnnçns ......... , , .. ,
n.• 525, de 1960, sollelumdo sejn
o Projcrto de Lei da Câmara n.•
94, ele 1060, submetido h Comlssdo de Serviço Público .. , .. ,
- n." 1i20, de 1!!60, solicitando
tllspcnsa ele pnbllençdo da Re-

-

-

12

--

17

4!1

-

daçilo Final do Projeto de Lei do
Senado n.• 7, de 1!!58 ......
n.• 527, <Jc 1!!60, sollcllnndo preferência parn a votação do Projeto de Lei da Câmara n,o 93,
do 1960 ..................... .
n.• 528, de 1060, •ollcltando
pl'eferOncln para n votação das
emenda• ao Projeto de Lei da
Cdmnra n.• 93, de 1!!60 .•..••
n.• 520, de 1960, solicitando des.
tac1ue para a Emenda n.• 9 ao
Projeto d~ Lei da Oâmnra n.•
36, de 1960 .................. ..
n.• 530, de 1960, solicitando preferência para n Emenda n.• 9,
no Projeto de Lei dn C4mnra
u.• 93 de 1960 ............ ..
n.• 531, de 1960, aolldlando voluçáo secreta para a Emenda n.•
9 no ProJCllo de Lei da Câmara
u.• 93, de 1!!66, ............. .
u,n 532, de 1960, sollellnndo reUrndn dn Emenda n.• O no Projeto de Lei da Câmara n.• 93,
de 1960 ............... · .... · ·
n.• 533, de 1060, solicitando
adiamento dn mntérln constante do item 1 da Ordem do Din
u.• !í34, de 1960, solicitando adiamento da matéria constante do
Item 3 da Ordem do Dia •.....
u.• !í35, de 1960, sollcltando
adiamento du matéria constante
do Item 4 da Ordem do Dia ..
11.• 536, de 1060, ·solicitando adiamento dn matéria ~onstja.nte
do item 5 dn Ordem do Dia ....
u.• 537, de i060, sollcitalldo
dispensa de lllterstlclo para o
Projeto de Lei da Cütnlll'a 11.•
07, de 1960 ................... .
n.• 538, de 1060, solicitando dlspen•a de interstlclo para o Projeto de Lei dn Câmara n.• 90,
de 1060 ..................... .
u.• 539, de 1960, solicitando dlspen•a de publlcaçlio da Rcdnçao
Final do Projeto de Lei da
Câmara n.• 93, de 1960 ..••....
n,o 540, e 1960, sollcilando prefert!neia para a Emenda n.• 3
uo l'rojeto de Lei da Cilrnarn
n.• 105, de 1958 ........... .
n.• !í41, de 1960i''sollcitando preferência pnra. ·P: Emcndà n.• 4
l<O Projeto de Lei da Ctunnrn n.•
105, de 1958 ................. .
n.• 5·12, de 10ÕO, sollcllnndo urgência pnrn o Projeto de Resolução n.• 67, de 1060 ..... .
n.• 543, de 1060, sollcitando dispensa de lnterstlelo pnrn o J>ro.
jeto de Lei dn Câmara n.• 04, de
1960 .... '.' .••..... ' ..••..•..
n.• 5-14, de 1060, sollcitnndo cancelamento da urgêncln concedida no Projeto de Lei da Cl\maru 11.'' 60, de 1057 •..... 171,
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n.n 559 1 de 1960 , , ..

n.o 552, de 1900, sol.icltnndo urgéncln parn o Projeto de Lei dn
Ct\mol'a n.• 88, ele 1000
-- n.• 553, de 1900, solicitando dlspeusa de publlcaçilo da Redoçüo Flua! do Projeto de Lei do
Senado n.• 2, d"c 1900 . , ... , , .
.- n.• 55·1, de 196P, oollcltnndo dlspen•n de publlc:nçiio da Redaçdo
FJnnl do Projeto de LcJ do Selindo n.• 14, de 1957 ... , , .... ,
- n.• 555, de 1900, sollcltnndo niio
funcione o Senado no dia 28
- n.• 550, do 1900, 'ollcltando
prorrogação do prllZO de funelo.
nnmenlo dn Comissão Especlnl
ue Estudo dos Problemas do
Vule do Rio Doce .......... ..
- n.• 557, de 19110; sollcllando prol'.
rOKttçilo do pruzo de funcionamento dn Comlssilo Especial du
l'oiJtlcn de Produçito c EXporlttçiio ........................ ·
- n.u 558, de 1960, soUcitnndo
worrognçilo do pruzo de funclouumenlo dn comlssilo Espcchtl de Estudo dos Problemas
dn Slocn do Nardeste ..........
- n.• 559, de 1900, sollcltarido
ll'Un~tcrlçtlu nos Anuis dos llJs ..
curuos proferidos nu }Jo:;sc do
Sr. Cm•los Lnccrdn como Govt•r ..
mulor do Estndo dn Guunnhurn
-- n.• 500, de 1000, sollcltundo ur;.:ênclu purn o Projeto de Lei dn
Ct\llHtl'<l 11.'' 100, de 1000 , . , .
-

' ·~

!

n.• 5·15, de 1060, sollcllnndo scju
designado uma Comissão para
l'C'JH'Cscntnr o Scnndo nns ccrlmunlas que se rcnllzorilo no Rio
de Janeiro no recepção dos uruns contendo os despojos dos
~oldudos brnsllclros que morreram nos cmnpos de luta do
ltálht . " " . " " " " " ...•. " ..
- "·" 5·16, de 1960, solkltnndo di•·
pensa de pubUcoçilo do Redoçilo
Flnol do Projeto de Lei da Cí\·
mnrn n,o 105, de 1958 .. , .....
- n.• ;i-17, de 1060, sollcllondo
dl~pcnso de lntcrstlclo paro o
Projeto de J.cl dn 0!1mnra n.•
217, de 1058 , . , .. , ... , .. , . , ...
- "·" 5o!8, de 1060, sollcltnndo dls•
penso de tnterstlclo pnrn o Pro•
jeto de Lei da Ct\mnrn n .• 68,
de 1060, ........ , .... , , .. , .... ,
- n.• 5•19, de 1060, sollcltnndo designação de um dos membros do
Senado partt representá-lo no
Centro Latino Americano de
Economia Humnna . , . , , .... , . ,
- n,o 550) de 1960, solicltnndo
dispensa de publlcaçilo da Redução Final do Projeto de Lel du
t:âmnrn n.• 94, de 1960 ..... .
- n.• 551, de 1000, .solleltondo seja
enoomlnhndn it Comissão Dlt·etorn o motérln n que se refere
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246
256

250

256
257
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272

272

n,u

561 1 ele

1960,

solicJtando

trunscrlçilo nos Anais do carta
dlrlgldn pelo Senhor Flllnto
!llüllcl' no Dlretor de "0 Globo"
- n.• 502, dC 1960, sollcltnndu dls•
pcnsn de Jnters !leio para o
Projeto de Lei dn Ollmarn n.• 83,
de lOGO ...................... ,
- n.• 503, de 1060, sollcltnndo
dispenso de Jntcl'stlclo pnrn o
Projeto d~ I.el do Câmnm n.•
51, de 1900 ............... .
- n.• 56!!-A, de 1960, solicitando
dispensa de publlcnçilo paro n
Rcdnçdo Final do Projeto de Lei
da Câmara n.• 217, de 1958 ..
·- "·" 563-B, de 1060, sollcltnndo
informações no Ministério dn
!llurJnhu ..................... .
- n.• 56·1, de 1960,'sollcltnnrlo sejn
relil'ltdn dn Ordem do Dia o
l't•ojeto de R.,oluçdo n.• 46, de
1900 . " . "" .. "."""." ""
- n.'' 505, de 19oo; solicitando seja
retlradn dn Ordem do Dln o
Projeto de Resolução n.• 47, de
1960 .. "" .... " ... " ... " " ..
- n ,., 566, de 1960, sollcltnndo
ndlumento dn dlscussilo do Projeto de n<soluçdo 11, 0 48, de
1900 . " .... " ... " . " ...... " .
- n.• 5ti7, de 1960, sollettnndo lnfut•moçõ~s no Senhor Presidente
du Repúbllen ............ · .. ·
- u.• 508, de 1960, solleltnndo ur~êncln pnrn o J.llrojeto de Lei clu
Càmurn n.• 105, de 1960 ..... .
- n.• 560, de 1900, sollcltnndo urg<'nciu pnt'u o PJ'ojeto de Lei dn
Citmnru n.• 101, de 1960 ..•...
- n.• 570, de 1900, sollcltnndo urgt'ncln pnru o Projeto de Lei dn
Ctlmarn u.• 102, de 1960 ....•
-· u.• 571, de 1900, solleltnndo ur1-!Cncm pnrn o Projeto de Lcl dn
Ctimura n.• 108, de 1000 ..... .
- u." 572, dÕ 1900, sollcitnndo' dlsJlensn de publlcuçilo da Redaçllo
Flnni do Projeto de Resolução
n,n 50 de 1960 .............. ..
-· "·" u7:t, de 1960, solicitando dlsJlellSU de publleuçiio dtt Redaçilo
Flnttl do Projeto de Lcl da C~
muru n.• 63, de 1959 .......... ·
-· n.• 57-1, de 1960, sollcilando Ul'·
g8ucin pnra o Projeto de Lei dn
Ctimul'U n.• 09, de 1957 ....•...
·- n,o 575, dP 1900, soUcitnndo ur~i·ncln pnrn o Projeto de Lei du
C1\ntnt'll n.'' 110, de 1960 . , ....
- n." 576, de 1000, soiicltnndo dlsJ>ensn de lntersllclo paru o Projeto de Lei ·dn Câmnrn n.• 175,
de 1959 .... , ·, .............. .
n,o• 577, de 1060, •ollcltnnd01 dlsJ>Citsn de Jntcrstlclo pura o Projeto de .Lei do Scnndo n.• 40,
rh• 1960 , ....... , ............ .
- n,n 57R, de 1000, soUcUondo n
nomençfio úc umn Comltudio pnrn
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vl•ltnr " Senhor Attlllo Vlvocquo, que •e encontra cnfêrmo
n.• 579, de 1960, ,ollcitondo
prorrogação por um ono do Co·
missão de mudança do C'opltol
n.• 580, de 1960, sollcitnndo dls·
penso de interstlclo poro o Projeto d~ Lcl da CAmarn n.• 104,
de 1960 .................... ..
n.• 581, de 1960, solicitando ur~êncln pnrn o Projeto· de Lei dn
CAmnrn n.• 111, de 1960
n.• 582, de iiloo, •ollcitnndo urgência para o Projeto de Lei do
Cdmnrn n.• 114, de 1960 •••••
n.• 583, de 1960, ·sollcitondo seja
reUrado da Ordem do Dio o
Projeto de Lei dn Càmnro n.•
175, de 1959 ................ ..
n.• 584, de 1960, solicltondo dispcn•a de intcrslfcio paro o Pro·
jeto de Lei do Senado n.• 40,
de 1960 ..................... ..
n.• 585, de 1960, sollcltnndo
transcrição nos Anols do Terceira Corta Postornl de D. José
Pedro Co•tn ................ ..
n.• 586, de 1960, solicitando ur·
gêncio para o Projeto de Lei da
Ctlmnra n.• 115, de 1960 .•••••
n.• 587, de .1960, solicitando ur·
gêncin para o Projeto dn Lei do
Câmara 115, de 1960 ......... .
n.• 588, de 1960, soUcltondo dls-.
penso de publlcncilo da Redução Final do Projeto de Lei dn
Ct\marn n.• 44, de 1958 .••••.
n.• 589, de 1960, sollcltnndo dls·
penso de lntcrstlelo para o Pro.1eto de Lei do Senado n.• 23, de

1960 ........................ .
- n.• 590, de 1960, solicitando dls-

)lensn de intcr•tlcio pnrn o Projeto de Lei dn Câmara n.• 119,
de 1960 ..................... .
- n.• 591, de 1960, solicitando dls.
. pensa de publicnçilo da Rcdnçilo
Final do Projeto de Lei do Senado n.• 40, de 1960 ......... .
- n.• 592, de 1960, 5ollcltnndo dls·
ilcnsn de publicação da Rcdoçilo
Final do Projeto de Lei dn OA·
mora n.• 69, de 1957 ..........
SENADO FEDERAL
Sobre o comportamento do - no
que diz respeito lt claboraçiío
dus leis; diacur:iO

do

SC1lbor

Sérgio Marinho ............... .

504

504
505

506

506

SERVIÇO DE CONTRA!iTARIA
Aprc•cntundo c justlflcnndo projeto que crin o - subordinado
no 1\llnlstérlo dn Fazenda; dls·
cur~o do Senhor Attlllo Vlvncqua .......................... .
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- ; discurso d<> Senhor Alô Gul·
mnriíes ...................... .

250

SERVIDORES PúBLICOS
Sõbrc notfclos do imprensa n rcs•
pclto do• nomeações de - : dls·
curso do Senhor Mcm de Sá

28

TRATADO DE MONTEVIDI!U
524

536
537

Lendo telesrnmn recebido
sembléia Legislativo
Grande do Sul, sôbre o
curso do Senhor Lima

da Asd<> ruo
- : dia·
Teixeira

UNIVERSIDADE DA PARA1BA
Sôbre o projeto que fcdcrallzn n -:
discurso do Senhor Mem de Sá
........................... 314,

537

537

i537

·131

351

UNIVERSIDADE DO PARANÁ
Sõbre o projcl<> CLUe cria o Curso de
Arquitcturn c Urbanismo na Es·
colu de Engenharia do - : dia·
cur>o do Senhor Afonso Arlnos
Idem, discurso do Senhor Saulo
Rumo• ....................... .

133

133

UNIVERSIDADE DO RIO
GRANDE D() NORTE
548

Sobre o projeto que . f~dcrnllzn n
- : discurso do Senhor Francis·
co Gnllottl .................. .

580

VIúVAS DOS MILITARES

580

Sôbrc o projeto que abre crédito
pnra pagamento do-aumento das
pensões das - : dlscur5o do
Senhor Lima Tclxclrn •...•...

425
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f!Csnr pelo falecimento do Senhor -; discurso do
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176. 8 Sessão da 2. 8 Sessão Legislativa, da 4. 8 Legislatura,
em 1. 0 de Dezembro de 1960
EXTRAORDINAitiA
PREE<IDlilNCIA DOS SRS. FILINTO MtlLLER E CUNHA MELLO

As 10 horas, acham-se presentes
os srs. Senadores :
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Paulo Fender.
zac~arias de Assumpção.
Lobao da Silveira.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
N'ovaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Attílio Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Nogueira da Gama.
Moura Andrade.
Costa Pereira.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mel! o.
João Villasbôas .

Fllinto Müller.
Fernando Corrêa.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido :Mondim. - (48).
O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença registra o compareci·
mento de 48 Srs. Senadores. Ha·
vendo número regimental, está.
aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.

o sr. Francisco Gallotti, servindo de segundo Secretário,
Zê a Ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é aprovada.
sem debates.
o Sr. Quarto Secretário, servindo de 1. o, dá conta do se·
guinte
EXPEDIENTE

Mensagem
Do Sr. Presidente da República,
n.o 190, do corrente ano, restituin·
do autógrafos do Projeto de Lei rta
Câmara n.o 92, de 1960, jã saneio·
nado, que abre ao Poder Legislativo
- Senado Federal e Câmara dos
Deputados '-- os créditos suplemen·
tares de Cr$· '75.550.000 00 (setenta
e c·inco milhões· e quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros e de Cruzeiros
293.600.000.00 (duzentos e noventa
e três milhões e seiscentos mil cru·
zeiros) à Lei n. o 3. 682, de 7 de d.~
zembro de 1959, que estima ·a Re-

-2celta e :flxa a Despesa da União
para o exerciclo de 1960.
' ·•·

0/icws
N.P 957 , de 28 de novembro, do Sr.
!.0 Secretário da Câmara dos !Depu·
. tados; ·comunicando haver aquela
Casa rejeitado a. emenda do Senado
ao projeto de lei que. autoriza o
Poder Executivo a. abrir,pelo1\finlstérlo da VIação, o créditO especial
de Cr$ 43.350. 000,00.
Da. Câmara dos Deputados n. o
964, do corrente mês, enca.mlnhan·
do autógrafos do·segulnte
PaC>JETO DE LEI DA C!MARA

N. 0 97, de 1960

<N. 0
.

1.881-C, de 1960; na Câmara>
Transforma

em estabelect-

:: .. . mento federal de ensino supe-

. rlor a Faculdade de Odontolo·
gta de Diamantina.

•

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1. o J!: transformada em es·
.fabeleclmento federal de ensino superior a Faculdade .de Odontologia
de Diamantina, no Estado de Mln~s
Gerais. .
· Art. 2. 0 Independentemente de
_qualquer .Jndenlzação, são, Incorporados ao patrlmônlo nacional, mediante Inventário e escritura púbU·
ça, todos os bens móveis e lmónis
c .os direitos do estabelecimento de
ensino de que trata. a presente lei.
Art. 3. 0 J!: assegurado o aprovettamento, ·no, Serviço Público Fede·
ral, a. partir da proposição desta
lei, do pessoal do estabelecimento
ora~ federal1zado, nas seguintes condlçoes:
I -. Os professôres catedráticos
no Quadro Permanente do MIDlS·
térlo da Educação e Cultura, contando-se o seu tempo de serviço Pl·
ra todos os efeitos legais;
n - Os auxlliares de ensino· e
demais servidores, na forma da Lei
n. 0 21.403, de 13 de janeiro de 1955,
contando·se o seu tempo de serviço
para todos os efeitos legais.

1. 0 Para os efeitos dêste artl·
go, o Ministério da Educação e Cul·
tura promoverá a relação dos pro·
fessôres e servldores da Faculdade
de Odontologia de Diamantina apu·
rando, aeoêrca de cada um, a: forma
de Investidura, a. natureza dos ser·
viços que desempenham, a data de
admissão e a remuneração.
§ 2.0 Os atuais professôres não
admitidos como catedráticos na for·
ma da legislação federal de ensino
superior serão aproveitados lnteri·
namente.
§ 3.0 Serão expedidos pelas auto.·
ridades competentes os títulos da
nomeação decorrentes do aproveitamento determinado nesse artigo.
Art. 4.o P.va cumprimento do
disposto nesta lel, são criados, no
Quadro Permanente do IM!nlstér\o
da Educação e Cultura, ·12 (doze)
cargos de Professor catedrátlco·padrão O, uma função grat1ficada de
Dlretor FIG·l, uma de Secretário
FG·3 e uma de Che:fe de Portaria
§

FG·7.

.

Parágrafo único. As funções gratificadas de Secretário e de Chefe
de Palitaria. serão exercidas por
func-Ionários do Quadro.
Art. 5. 0 Para atender às despe·
sas decorrentes da execução desta
lei, o Poder Executivo é autorizado
a abrir. pelo Ministério da Educl·
ção e Cultura, o crédito especial de
Ci'$ 11.675.200,00 (onze milhÕes,
seiscentos e setenta e cinoo mil e
duzen·tos cruzeiros), sendo Cr$
11.575.200,00 (onze milhões, . qui·
nhentos e setenta e cinco mil e du·
zentos ·cruzeiros) para o pessoal, e
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzelrosi
para material.
Art. 6. 0 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revoga·
das as disposiéões em contrário.
As C!omissões de Educação .:
Cultura, de Serviço Púb~tco Ct·
vil e ele Finanças.
PARECER
N.o 546, de 1960.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre emenrlas
ofer'ecidas ao Pno'}eto de Lei da

-. a· Cdmara n.o 93, ele 1960 <núme•
ro 1.615 de 1960, na C4mara>,
que prorroga a Lei do Inqutzi·

nato,

EIIDNDA ·

N. 0 2

Dá ao artigo 1. 0 a seguinte re·
dação:
·
.Relator : Sr, Daniel Krfeger,
"Fica prorrogada até 30 de ju·
Por haver reC"ebido emendas em
Plenário, vem a esta Comissão o nho de 1981 a vigência da üi n.o
Projeto de Lei da Câmara n.o 93, 1.300, de 24 de dezembro de 1950,
de 1960 <n. o 1. 615, de 1960, na Câ· com as alterações posteriores Inclumara), que prorroga. a. Lei do ln· sive a.s da. presente lei".
O texto do a.rtlgo 1. o merece,
qullinato.
·
realmente,
redação mais simples,
Para melhor disciplinar o exame
inclusive
para
assegurar a vontade
da matéria, analisaremos as emen·
das uma a. uma, concluindo, ao p~ do legislador, que é a de prorrogar
de cada uma, sôbre se deve ou não a lei, sem prejuizo das alterações
ser aprovada, do ponto de vista que lhe foram posteriormente
acrescentadas, além das modifiCaconstitucional e jurldleo.
ções atualmente propostas. . ·
EIIZlfDA
Acontece, porém, que as exprea·
sões - " ... as a.lteracões posterlo·
N. 0 1
res, inclusive as da. presente lei"
são redundantes, eis que, se conAcrescenta ao projeto o seguinte -vertido
em lei o presente projeto,
artigo:
é claro que as sua.s disposições, al·
"Art. - Quando o aluguel do terando a Lei n.o 1.300, entrariam
imóvel sujeito à Lei n.0 1.300, de 28 em vigor.
·
de dezembro de 1950 e suas alteraAssim, opinamos pela apresenta·
ções posteriores, fôr inferior à so· ção da. seguinte
.
ma dos gastos da sua admlnlstração, conservação e limpeza, comaSUBliiENDA L·CCJ A El\IENDA
mente denomlna.da. ''despesa. de
condomlnlo" nas propriedades coN. 0 2
Jet!vas, fica assegurado ao locador
"Suprimam-se as palavras : ''ln·
o direito <le elevar o aluguel até
aquela soma e acrescer mala vinte clusive as da presente lei".
por cento como garantia da. renda
l!:l\IBNDA
a que tem direito.
Parágrafo úillco. O pagamento
N, 0 3
dêsse acréscimo será feito em duo·
décimos, cobrados a partir. da vi·
AcresC'enta o artigo abaixo :
gência. desta. lei, incluindo-se a ·fal"Art. - As locações dos Imóveis
ta do seu pagamento na alinea I, não alugados na data da publica·
do artigo 15 da Lei n. o 1. 300 dtl ção da presente lei, dos que estão
1950, com a faculdade do parágra- sendo ou vierem 'a. ser construidos
e dos que se vagarem posterlor.fo dêsse mesmo artigo".
A emend:a. .contém, como se vê, mente à sua vigência, ficam livres
medidas das mais justas. Há, hoje, de tôdás as restrições estabelecidas
·em reaUdade, situações verdade!· ou revigoradas por esta mesma lei.
ramente gritantes, o proprietário Essas locações terão os seus cont.ra·
gastando mais com as despesas de tos regidos ·por tôdas as disposições
condomlnio do que aquilo que per· estabelecidas pelo Código Clvll, no
cebe com o aluguel de seu.lmóv~l. Capitulo tv,. do ti·tulo . V, de seu
Contudo, a Emenda n.o 5, sôbre o · livro m".
.
As disposições do artigo que · a
mesmo assunto, parece-nos mais
completa, ficando esta, portanto, emenda manda acrescentar ao pro· jeto são prejudiciais aos lnterêssn~
prejudicada,

-4dos inquilinos, uma vez que libera,
para sempre, os aluguéis dos pré·
dlos que estão sendo ou ·vierem a
ser construidos e dos que se vag'l·
rem e não, apenas, a primeira locação dêsses prédios.
Contudo, sob o ponto de vista es··
trltamente constltuctonal e jurídico, nada impede a aprovação da
emenda.
EIIE!QIA

N.o4

Acrescenta o artigo que se segue :
":Art. - As casas destinadas a.
empregados ficam exclufdas da
presente lei, cessando o uso ou
locação do prédio com a cessação
do contrato de trabalho".
A medida consubstanciada na
emenda é razoável e oportuna.•1\
falta de um preceito como o que se
propõe vem originando abusos e
criando sérios embaraços às emprêsas que, excluindo de seus quadros o empregado, ficam lmposslbllltadas de alojar na casa. a êle
destinada o admitido para substitui-lo.
Mesmo em edifícios de apartamentos tem acontecido fatOs semelhantes.
· A Inexistência de um dlsposltlvo
legal dessa natureza se tem refletidO, inclusive, negativamente, no
índice de construções de casas e
apartamentos, especialmente por
parte de emprêsas que ocuparn
grande quantidade de empregados
em seus serviços.. Parece-nos, tod'l·
via, que devamos tornar o artigo
mais explicito, pelo que apresentamos à. emenda a seguinte
SUBMENDA :N.o 2 EMENDA :N.o

(CCJ)

4

A

Redija-se assim o artigo :
"Art. - As casas e alojamentos de propriedade de emprêsas
destinadas à locação de seus em~
pregados, ficam excluídas da prasente lei, cessando o uso ou locação
do prédio com a cessação do con·
trato de trabalho.

Parágrafo único - O disposto
neste artigo aplica-se aos alojamentos dos empregados e porteiros de
edifícios de habitação".
EMENDA

N.O 5

Acrescenta o artigo seguinte :
"Art. - Os locadores poderão cobrar dos locatários em tôdas
as situações, as taxas de serviços
municipais, esgotos, de água (quer
por pena, quer por hldrômetro), a
majoração dos tributos haVIdos posteriormente a 31 de dezembro de
1941, bem como as despesas realizadas com os pagamentos dos vigias, material de Ilmpeza, fôrça e
luz".
Realmente, como se alega na justificação desta emenda devido a
uma série de circunstâncias, "tol'·
nou-se comum uma verdadeira sub·
versão da ordem econômlco-financelra, Isto é, muitas vêzes, o aluguel
de valor inferior às despesas refe·
rentes aos gastos com o condomi·
nio".
Restabelece a emenda, assim, o
disposto no art. s.o da Lei n.o
1.300, de 28 de dezembro de 1950,
que foi revogado pela Lei número
1.462, de 26 de outubro de 1951,
especificando-se, porém, as despi!·
sa.s que podem ocorrer à conta dos
gastos com o condomínio.
Além disso, não é justo que fique
ao encargo do proprietário o pagamento do aumento das taxas de
esgotos e água, quando os beneficiados com êsses serviços são os inquilinos.
.
Cumpre-nos, porém, observar que
há, no artigo, uma expressão "material" - que deve ser suprimi·
da, pois, permanecendo ela, não te·
ria sido atingida a real finalidade
que tem o legislador ao apresentá·
la, que é, a de Incluir, também entre a.s despesas realizadas, as relativas ao pessoal da limpeza.
Assim, somos pela aprovação da
emenda, n·a forma da seguinte

-5SUBME:NDA N, o 3 (CCJ) À
Eli4ENDA :N.0 5

Suprima-se a palavra "material".
EMENDA

N,O 6
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Inclui um. artigo, dispondo :
"Art. - Os recursos da decisão
que concedeu o despejo do inquilino
nlio terão efeLto suspensivo e uma
vez publicada. a. sentença dar-se ·á
a execução no prazo de noventa
dias".
A medida sugerida na emenda. jil.
foi permitida em.legisla.ção anterior, 'tendo sido condenada pela
prática, por inconveniente.
Contudo, sob o ponto de vista
estritamente constitucional, nada
Impede a aprovação da emenda..
El\4ENDA

N. 0 7

Manda anexar, onde convier, un1
artigo assim redigido :
"Art. - lt permitido . o livre
entendimento entre o locador e o
locatário, inclusive a lavra.tura de
um nôvo contrato de locação já
terminado, .com a inclusão de
cláusulas novas, desde que o locatário não sofra qualquer coação.".
Visa a emenda a pôr côbro a uma
situação que vem prejudicando legitimas interêsses de proprietários
e, assim sendo, aceitamos a emenda nos têrmos da seguinte
StniMENDA N ,o 4 (CCJ) À
EMENDA N.0 'li

Acrescente-se o seguinte artigo :
"Art. - lt permitido o livre
reajustamento de aluguéis, desde
que assim acordem locador e loca·
tário, admitindo-se, inclusive, alterações nos contratos em vigor".
EMENDA

N. 0 8

Inclui, no projeto, êsse artigo :
"Art. - A purgação da mora,
em juizo, no pagamento dos alu·

guéls por três vêzes, C'Onsecutlvas
ou não, Implica na rescisão de nleno direito, do contrato de loca"ção
do imóvel, Instituindo-se por isso,
o locatário em Intruso, pelo que, se
lhe aprouver, caberá ao locador
ação posses·sórlâ competente".
A emenda acautela legitimas l.n·
terêsses do proprietário, evitando o
abuso dos maus .pagadores .
Pela aprovação
EMENDA

N. 0 9
A Emenda. n.0 9 é um· substitutl·

vo ao projeto .
Da saida, êsse substitutivo libera
tôdas as locações de imóveis, es~i
puladas anteriormente a 1 de janeiro de 1950, e, quanto à.s locações
estipuladas a partir desta data, e
qLte tiveram sua vlgênda prorrogada poderão ter os seus valores mensais majorados até as seguintes 11mltações:
·
a) as do ano de 1950 ao ano de
1955 até 40%;
bl as do ano de 1956 ao ano da
1960, até 30%.
Ficam fora do alcance qessas
majorações as locações ajustadas
nos períodos de 1950 a 1955 e de
1956 a 1960, desde que o valor locativo mensal tenha sido Igual· ou Inferior a Cr$ 4. 500,00, no primeiro
periodo e Igual ou Inferior a Cr$
10. 000,00 no segundo per:'odo, mas,
enquanto perdurar êsse regime, o
lmpôsto predial relativo aos Imóveis locados será pago com redução
de 50%.
Os Imóveis sujeitos ào contrôle
locativo, dispõe o substitutivo, 3ão
Isentos do impôsto predial.
.
Determina a emenda, também,
que será cobrado respectivamente
com o acréscimo de 50% ou 25%, o
lmpôsto predial referente aos imó·
veis, cuja locação foi majorada ou
liberada.
Estabelece, ainda, que o contrato de locação de imóveis, cujo locatário possui imóvel residencial ou
para fim comercial alugado ou que
venha a ··àlugar a terceiros, passará

-6PARECER
a regular-se pelas disposições do
Código Civil, que regerão, igualmenN.o 547, de 1960
te, as locações feitas posteriormente à publicação desta lei <substituDa Comissão de Economta,
tivo). .
sd'bre o Projeto . de Lei da Câmara n.o 93, de 1960 (n.0 1.615,
Finalmente o substitutivo revigo·
de 1960, na C4mara) .
ra o disposto na Lei n.o 3.085, de 29
de dezembro de 1956, no que dlz
Relator: Sr. Guido Mondim.
respeito a aluguéis de prédios reVolta
o presente projeto lle lei a
sidenC'iais pertencentes ·a : viú71l:>,
esta
Comissão,
para que sejam
menores, órfãos, lnválldos e muapreciadas
as
nove
emendas a êl~
lheres solteiras de mal& de cln·
apresentadas
em
Plenário
·quando
qüenta anos, com renda infenor ao
·
foi
ali
discutido
.
salário-núnimo, deade que a aplica·
As Emendas, de ns. 1 a 8 visam
ção daquele diploma seja mais faalterações várias do texto da Lei
a
vorável aos locadores. Verifica-se,
dessarte, que o substitutivo con- do Inquilinato, tendo em vista ate·
tém matéria cujo . mérito compete nuar o impacto de sua apllcação em
à Comissão de Economia estuda.r. determinados casos, para os quais
- na opinião dos nobres Senadoras
Acontece, no entanto, como vl· que apresentaram tais emendas ·mos, que o substitutivo no artigo a prorrogação pura e simples da
3. 0 isenta Imóveis do pagamento do vigência daquele Diploma seria
lmpôsto predial, e no § 2.o do artt-· uma iniqüidade. A Emenda n.o 9,
go 4·. o e no artigo 5. o, dispõe, tes- mais do que modiflaações relaciopectivamente, sôbre redução e au· nadas com o único artigo ...:. .veimento. gêsse lmpôsto, o que fere, cula um substitutivo que altera,
flagrantemente a Constituição Fe· globalmente, o projeto Inteiro.
deral, pois esta, em seu artigo 29,
Além das nove emendas de Plenáatribui aos Munlciplos o !mpôs~o rio foram apresentadas nesta Co·
· predial urbano.
·
missão, mais três emendas pelo
eminente
Senador Mendonça Clarlt.
Oplilamos, em conseqüência, pela
As
emendas
exprimem, sem somrej elção da emenda.
bra de dúvida, o respeitável desejo
,Em resumo: somos pela aprova- dos nobres Sen·adores que os apreção das··Emendas de ns. ·3, 4, 6 c 8 sentaram, no sentido de uma core as de ns. 2, 4, 5 e 7 com sub· reção nos têrmos gerais da propomendas e pela rejeição das de ns. sição. Veiculam tôdas elas, idéias
que consideramos pertinentes.
1 e 9. ,
· Estamos todaVia, diante de uma
· Sala das Comissões, em 30 de no· situacão de fato, representada pevembro de 1960, - Lourtval Fpntcs, la exiguidade de tempo, dentro do
Presidente; - Daniel Krleger, Re- qual teremos de decidir sôbre o
lator .. - Mene2es Ptmentel. - Sil· presente assunto. As emendas, por
isso mesmo, embora mereçam o mávestre Péricles, com restrições. ximo
de atenção, não podem a nosArgemiro de Figueiredo, de acôrdo
so
ver
apreciadas com a profU!l·
apenas quanto aos aspectos juridl· dldade ser
a
que
a matérl:a faz juz face
cos e constitucional. - Caiado de a sua complexidade.
Qualquer atraCastr.o, com a mesma restrição.
so nessa decisão il.brlrá para o proRuy Carneiro. - João Vil·
jeto o risco de não poder ser aprolasbôas. - Attflio Vivacqua, com vado em tempo, com tôdas as co·nressalva quanto à Emenda n.o 4 seqüênclas certas llgadas a êsse
conforme declaração . feita na dis- fato.
Man~emos, dêsse modo, o mesmo
cussão da matéria, no selo da Coponto
de vista externado no paremissão.
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cer anterior, ou seja pela aceitação
do projeto nos têrmos em que foi
aprovado pela Càmara, com rejeição de tôdas as emendas.
Sala das Comissões, em 30 de novembro de 1960. - Ary Vianna,
Presidente. -· Guida Mondim, Re.
lator. - Fausto Cabral .. - Lima

O SR. FILINTO MtlLLER- (~.)
- Senhor Presidente, vou enviar à.
Mesa projeto de lei que visa. a amparar os servidores da Com!ssá•l
Ferroviária Mista Brasilelro·Boli·
viana.
O projeto objetiva fazer justiça,
amparar nos têrmos da lei, antigos
servidores, anônimos brasileiros tia
Teixeira. - Nelson MILCldan. Estrada-de-Ferro Brasll-Bolivia que,
Mendonça Clark.
nos invios sertões da Bolivia, nas
PARECER
lindes do Estado de Mato Gross.:J,
sacrificaram a mocidade, saC'l'ificaN. o 548, de 1960
ram a própria saúde na constru·
ção
daquela ferrovia, que tão granDa Comissão de Finanças,
des
beneficies
vem trazendo para
sôbre emendas oferecidas ao o nosso Pais já
e
ainda às
Projeto de Lei da C4mara n.o. duas pátrias - maiores
a
grande
nação
93, de 1960 <n. 0 1. 615, de 1960, andina, a Bolivia e o Brasil. (Len·
na Cil.mara).
do):
Senhor Presidente :
Relator: Sr. Vivaldo Lima.
Valendo-me da faculdade que aos
Quando relatamos, nesta Coml;;Senadores
confere o art. 239 do Ra·
são, o projeto que prorroga a Lei
gimento
Interno,
venho justificar
do InquUinato, fizemos ver que a da tribuna o projeto
de lei que
sua repercussão na esfera das fiacabo
de
enviar
à
Mesa,
no sentido
nanças públicas era por demais
de
regular
a
situação
dos
servidores
remota, quase fugindo êle por conda
Comissão
Mista
Ferroviária
seguinte, à alçada desta Comissão. slleiro-Bolivilana, rc!ISpensados Bra.
·por
O mesmo repetimos, agora que a motivo de conclusão de obra 'la
proposição retorna ao nosso exame, Estrada-de-Ferro Brasil-Bolivia.
por haver recebido, em plenário,
Data de 1938 o iniclo da construnove emendas, as quais em nada ção dessa ferrovia.
lhe alteram a subStância.
Planejada para execução em ·cinAssim, considerando que as eman- co anos, não pôde a Estrada-de-Fe:rdas não dispõem a respeito da ma- ro Brasil·Bolivia flcan concluida
téria da· competência especifica ded- nesse prazo, pelas dificuldades que
ta Comissão, deixamos de sôbre as a Segunda Guerra Mundial, inicia·
mesmas manifestar-nos.
dá no ano seguinte, trouxe à 1m·
Sala das Comissões, em 30 de no- portação do material que lhe era
vembro de 1960. -· Vivalào Lima, necessário .
A construçã;o da Uslnà SiderúrgiPresidente e Relator. - Mem de
Sá. - Ruy Carneiro. - Mene~es ca de Volta Redonda só alguns anos
mais tarde poderia entrar com o
Pimentel. -· Nelson Maculan. Guido Mondim. - Eugênio Bar- seu contingente para suprir -a lm·
r,os. - Daniel Krieger. - Francis- portação do material estrangeiro.
co Gallottti. - Caiado de Castro.
Não ficaram, entretanto, parados
os trabalhos da Estrada, Enquanto
O SR. PRESIDENTE- Está fiO··
se aguardava o término da guerra
da a leitura·do Expediente.
e a produção da siderurgia nacio·
Acha.-se inscrito, em primeiro lu- nal procurou-se preparar o terreno
gar, o nobre Senador Sérgio Mari- onde deveriam assentar-se os trinho, que cedeu sua inscrição ao no- lhos, que constituiriam o traço de
união erifre o Brasil. e a Bolivia.
bre Sen111dor Filinto Müller.
Tem a palavra o nobre Senador
Filinto Müller.
(*) - NQo foi revi.vto pelo orarlor.
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Fol uma batalha silenciosa e árdua,
travada pelos brasileiros nos pã;n.
tanos bolivianos, contra a adversl·
dade climática, os mosquitos, as dt·
versas doenças que assolavam a região os Imprevistos, as chuvas tor·
renciais os mornos e .insalubres
alagadi!Íos. Muitos perderam, aji,
ràpldamente, a saúde, quando nao
a vida. Outros viram consumida a
.
mocidade.
A fase terminal da. construçáo
da ferrovia Brasll-Bolivla começou
em 1958, com a conclusão da ponte
sôbre o Rlo Grande, afluente ama·
zônlco em território boliviano, paute essa que teve ruida uma de su~s
extremidades; tal é a lngratldao
do terreno de ·aluvião em uma das
margens dêsse caudaloso e tormen·
toso rio. Mas já então haviam de·
corridos 20 anos do Inicio das obras.
Numerosos servidores da Comls·
são Mista começaram a ser dispensados embora sob o regime da indenlz~ção, nos moldes da legislação
trabalhista, por verba do Govêrno
Boliviano. Outros ainda continuam
em atlvidade, muitos já com m~ls
de 22 anos de serviços à Comlssao,
ante a mesma perspectiva de serem
dispensados também com lndenlzação.
Essa recompensa, essa Indeniza·
ção, que seria representativa de
amparo suficiente se a ferrovia ti·
vesse ficado pronta em 5 anos, já
hoje não satisfaz, pois val enco.n·
trar velhos os servidores da Comls·
são, alguns já alquebrados ou doentes, tendo diante de si a sombria
silhueta. do desemprêgo e o canse·
qüente desamparo das famillas, de·
pois de haverem dado pràticamente
tôda a existência válida aos traba·
lhos da ferrovia, vale dizer, à pró·
prla Pátria, que, com essa estrada,
já se acha na fase de Incremento
do comércio em geral com os boli·
vlanos Foi essa uma batalha dummente· ganha, e não é justo lan·
çar-se no Infortúnio, depois de ve·
lhos, tão sacrificados servidores.
A Lel n.o 1.998, de 1953, determinando o aproveitamento fa~~ltaLi·
vo dêsse pessoal, com a posslbillda-

de de optarem pela lndenlzação irrisória, à base de um ano de Vell·
cimentos, ou serem forçosamente
Indenizados na lmpossib1lldade de
aproveitamento, embora lnsplrarta
por um principio louvável de humn.·
nidade e de justiça, de modo algum
atende completamente ao aspecto
humano de assistência social que
êsses heróicos desbravadores merecem.
A Lei n.o 125, de 1947,.beneficiou
com a dlsponib1lldade remunerada
os servidores estáveis dos extintos
Territórios de Iguaçu e Ponta Porã,
incumbidos de afazeres multo menos penosos e responsabll1dades m.::lnos pesadas que os atrlbuidos ao
pessoal da Comissão Mista.
Ora, a estab1lldade, instituto de
Direito Administrativo, que se vem
paulatinamente firmando em nosso
melo social, encontra apoio legal na
base de cinc-o anos de serviços, ln\nterruptos ou não, à Administração
Pública, quer pelo art. 18, parágrafo único,- quer pelo art. 23, ambos
do Ato das Disposições Constitucionais Transltórt!IIS de 1946 quer, aln·
da pelo art. 1. o da Lei númei.'o
2. 284, de 1954, ·o ser·vldor a adquire ao completar simplesmente um
qülnqüênlo de exerciclo em uma ou
mais repartição pública.
Nada mais justo, pois, que contemplar êsse pessoal da Comissão
com medida semelhante. É o que
se pretende collmar no projeto que
apresentamos, pondo em disponibilidade remunerada êsse pessoal,
até seu futuro aproveitamento, naturalmente ,condicionado às c•lrcunstânclas de Idade e estado •le
saúde. Essa forma de ·establl1dade
não lhes será. tim favor, mas um
direito.
.- ··.'·,
.
É claro· que os que contem menos ·de
qüinqüênio de serviço
não podem logicamente, ser posws
em dlsponibi11dade, que, no caso,
c-orresponde à establlldade ou dela
decorre, no serviço público. :tllsses
devem realmente ser lndenlzaii'Js
nos moldes da legislação trabalhls·
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. ta, desde que contem mais de um
ano de exerciclo na Comissão Mls·
ta.
Quanto aos que tenham mais de
60 anos de Idade, não devendo ser
aproveitados, em face do preceito
legal que veda a reversão depois
dessa Idade (Decreto n. o 32 .101,
de 1953), cabe à Administração aposentá-los, com proventos· proporclo·
nals aos anos de exercício, computado também o. período de exerci·
cio em outros órgãos do serviço
público, na forma do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da
União, Tais proventos não deverão
ser Inferiores em hipótese alguma
a 2/3 do que percebiam na Co:nis·
são Mista na data de dispensa, ou
na desta lei, no caso dos ex-servi·
dores. l!l que a natureza do trabalho
que prestaram impele o Poder Pú·
blico, por principio de justiça, a
dar-lhes um tratamento especial,
como especial foi o trabalho que
executaram.
No que toca aos beneficias relaclonados com a pensão ou monte·
pio, em favor dos dependentes do~
servidores da Comissão, cabe frisar
que não foi, pela mesma, dado cum·
prlmento à Lei n.o 969-A, de 1949,
que previu a posslbiUdade do desconto facultativo para o IAPI. Se
a Comissão tivesse tempestlvamente dado ciência dessa lei aos seus
servidores em 1949, teria eventual.·
mente de entrar com a parte· do
. empregador. Por Isso, naturalmente,
seus dirigentes de então não se ln·
teressaram em avisar os servidores
dessa faculdade legal, que não ocorreria automàtlcamente a êles ~Jo
nhecer e plel~ar, dada. a relativa·
mente pouca cultura dêsse pesso•ll
e a falta Ide acesso às publicações
oficiais naquela longínqua região
em que trabalhavam ou trabalham.
Assim, em face da omissão do
próprio Poder Público em afixar
avisos em locais freqUentados pe·
los servidores, ou distribuir clrcu!ares, sôbre a aludida Lei 969-A, rle
1949, nada mais justo ,que, como
anistia das contribuições para aqnê·
le Instituto, se assegure aos mes-

mos a contagem de tempo n11. Co·
missão, como se houvessem contrl.
buido para o IPASE. Não seria
eqúãnlme que pessoa11. da fam111a
dêsses abnegados e sacrificados c-Idadãos ficassem ao desamparo na
adversidade, num injusto tratamento, em comparação com os mais
servidores públicos no desempenho
de missão menos dificll, quando foi
a própria Comissão, órgão do poder
estatal, que se omitiu de advertir
os seus .servidores da possib111dade
de resguardarem o futuro dos seus
dependentes.
l!l compreensível a retroação doa
efeitos da lei a ser criada. à data
do inido das dl~nsas dos servi·
dores da Comissao Mista, na fase
de diminuição. do ritmo. das obras
em face da conclusão da ferrovia.
li: um caso de justiça, que se impõe
por si mesmo, na aplicação, quer
ad futurum, quer ad preterltum, da
lei de que ora se cogita.
Por outro lado, quando eventualmente aproveitados ou aposentados,
é justo que os ex-servidores tenham
computado todo o seu tempo de
serviço não apenas na Comissão,
mas também o eventualmente prestado a outros órgãos do Serviço Público, na forma da legislação espe-cífica do funcionalismo federal. l!l
a lsonomia do Direito que se impõe
·para essa solução, para evitar diversidade de tratamento em relação a
outros servidores .
Finalmente, cabe acentuar que
a Comissão, em face mesmo dos
acôrdos celebrados om a Bolivio.
quando de sua criação, 'deve ser extinta, sendo entregue a ferrovia à
administração do Govêrno Bollvla·
no. Assim, os atuals servidores tla
mesma devem, desde já, ter garan- ·
tida pela disponibilidade remunerada a sua situação no momento ·Ja
cessação de suas atlvidades. Entre
êles se enC'Ontram cidadãos com
mais 1de 22 anos de serviÇos à Co·
missão, ou seja servindo a ela. desde sua criação, em 1938. Desprezar
êsse po.fisa~o de lutas. e sacrlffclos
prolongados. seria menoscabar a
existência válida de nossos patrf.
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contarem 5 (cinco) anos de serviços
prestados à Comissão, inlnterruptos ou não;
2) aposentadoria, com as vantagens previstas no Capitulo X d·J
Titulo IV do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei
n.o 1. 711, de 28 de outubro de 1952),
se satisfazendo o requisito do n. 0
1, ·contarem mais de 80 (sessenta)
anos de idade, não podendo os proventos da aposentadoria ser inferiores a 2/3 (dois terços) dos da
disponibilidade;
3) · indenlza.ção, na forma da tegislação trabalhista, se .contarem
mais de. 1 (um) e menos de 5 (cinco) anos de serviços · prestados à
Comissão.
Parágrafo único. Não se com:pr~
ende no disposto neste artigo o
pessoal federal, . autárquico, estadual ou municipal,· requisitado.
Art. 2. o Para os fins do disposto
nos ns. 1 e 2 do artigo anterior
deverá a Comissão certificar haver
O Sr. Cunha Mello deixa a sido a dispensa determinada pela
Presidencia, assumindo-a o Se- diminuição dos trabalhos na rase
nhor ·Ftlinto M1lller.
de conclusão, por etapas, da ferrovia construido. pela Comissão.
O SR. PRESIDENTE - O Sr.
Parágrafo único. Da. ce11tldão de·
Primeiro Secretário vai proceder à
verão
constar, em dias, o tempo r}e
leitura de projeto de lel.
serviço do servidor, bem como a da,
ta do seu nascimento, tomando-se
É lido o seguinte
por ·base · os seus assentamentos
PROJETO DE LEI DO SENADO
funcionais, ou outros elem~ntos
·complementares· hábeis.
N.o 40, de 1980
Art. s.o Os servidores benetlciados
por .esta lei serão oportuaaRegula a situação dos servtmente
aproveitados no serviço llÚ·
d,ores da ComtssilO Mtsta Fer- .
bllco
federal;
ou nas autarquias da
roviárla
Brasileiro·Boliviana,
União,·
em
vagas
a serem providas
dispensados por mottvo ãe con.
por
merecimento
respeitada a hll.·
clusão de obras da Estrada-debUltação
prof!sslonal
ou a slmllituFerro Brastl·Bolivta.
de com as funções exercidas, bem
Art. 1. 0 Aos servidores e ex-ser- como a idade e o estado de saúde
vidores brasileiros da Comissão Ml;- do interessado.
ta Ferroviárla Brasilelro·Bollviana.,
Art. ~.o Os beneficios desta lel
dispensados por motivo de· redução não atingem os servidores dispendo pessoal, em conseqiiência. da sados a pedido ou afastados em
conclusão de obras da Estrada-de- virtude de Inquérito administratiFerro Brasll·Bolivia será assegura\- vo, em que lhes tenha sido asseguda:
rada. ampla defesa nem os que já
1) disponibllldade automática, de se achem servindo a outros órgãos
acôrdo com a legislação vigente, se do serviço
públlco
. .
.
. federal, das .au.
cios sacrificada no serviço do País.
projeto que api'esento evita sejam desprezados brasileiros que merecem a gratidão dos seus ooncid(J.·
dãos, pelo trabalho heróico que realizaram, naquelas regiões longinquas, muitos dêles sendo levados a
imolar a própria vida no serviço da
Pátria.
:t pa.ra êsses verdadeiros heróis
e para êsses mártires que venho pedir a atenção do Congresso Nacional e o amparo do Poder Públlco,
através da medida legislativa que
ora sugiro.
. Julgo, Sr. Presidente, haver jus·
tlticado com estas palavras, o PrJjeto que ora submeto à apreciação
dos Srs. Senadores, esperando que
a sua aprovação .represente real·
mente o ato de reconheC'lmento e
de justiça que há tamo ~mpo
aguardam dos Podêres Públicos os
dedicados servidores da "BrasilBolivia". (Mutto bem/ Mutto bem).
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tarquias, da União ou das entidades
paraestatais.
Art. s.o Na hipótese do n.o 3 do·
art. 1. o, se o ex-servidor houver
falecido, a lndenlzação será paga
aos seus .sucessores, na forma da
legislação clvll.
. Art. 6.o Para efeitos de pensão
ou pecúlio aos dependentes nos C'asos dos ns; 1 e 2 do artigo 1. o, será.
o beneficio calculado como se os
servidores houvessem descontado
5% (cinco por cento), dos seus vencimentos ou salários para o Instltu~
to de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado CIPASE) durante todo o tempo de serviço prestado à Comissão Mista, correndo à
conta da União o ônus do pagamento da contribuição.
Art. 7 .o Contar-se-ã, para todos
os efeitos legais, na forma do Estatuto dos Funcionários Públicos Ci·
vis da União, como tempo de serviço público federal, o prestado à Co·
missão Mista Ferroviária Brasilei·
ro-Boliviana, qualquer que ·tenha
sl:do a categorl:w funcional do servidor, mesmo por tempo inferior a
5 (cinco) anos, seguido ou não da
lndenização a que se refere o n.0
3 .do art. 1.o desta lei.
Art. a.o Esta lei entrará. em vigor
na data da sua publicação. O Pod<lr
Executivo a regulamentam, no prazo de 90 (noventa) dlas a part.ir
dessa data.
Art. 9. o Revogam-se as dispo~d
ções em contrário.
Sala das Sessões, em 1 de dezem·
bro de 1960. - Filinto Milller.
. O SR. PRESIDENTE- O projeto
que acaba de ser lido, ·depende Cle
apoiamento. Os Srs. senadores que
o apóiam, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Apoiado.
vai às Comissões de Constituição
e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públlças,. de Legis·
.
lação Social e de Finanças.
Continua o hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Novaes Filho.

li

,,
1:'
'

OSR. NOVAESFILRO- ( 0 ) - ·
Senhor Presidente, no regime i!m
que vivemos,· não há negar que a
Imprensa e o Rádio eonstituem
para nós, parlamentares, veiculos
magnificos de divulgação das nossas idéias e do nosso pensamento.
Sem êsses órgãos de publicidade
cairiam no vácuo os nossos esforços, tudo o que fazemos no Congresso para bem desempenharmos os
mandatos recebidos. Dai por que
reconheço que não poderia existir
o Congresso, dentro da expressão
que a Democrac'la caracteriza, sem
êsses órgãos, sem êsses veicules
que levassem a ação parlamentar ao
conhecimento .do povo.
Por vêzes, porém, as notlelas sln.·
tétlcas, poucas palavras enuncla•ldo
o ~nsamento do parlamentar, poderão prestar-se a errôneas e ma·
lévolas Interpretações. Sempre <ie·
sejel que as minhas atitudes no Senado da República não contivessem uma palavra a mais ou a menos, mas fôssem bem refletldas perante a opinião, na tradução exata
do que eu aqui fizer no cumprlmcn.
to do dever.
A propósito da Lei do Inqulllnato,
sabendo da atenção que o projeto
vem deS}lertando em todo Pais, d~·
seja, aproveitando a fidalguia de
V. Exa. Sr. Presidente, que mP.
concedeu a palavra, deixar bem
exPlicito, bem claro, o meu pen~
samento.
·
Reputo a Lei do Inquilinato iníqua e Injusta. Nada justifica, num
pais que atingiu, no setor inflacio- ·
nárlo, proporções desconheC'ld~:o.
quando tudo subiu e· sobe espeta·
cularmente, . que stmente os alu·
gueres de prédios urbanos não possam ter a minlma majoração. Contra Isso é que meu espirita de justiça se rebela. Porém, Jamais darei
apoio, multo embora reoonhecendo
o esbulho lmpôsto aos proprietários
urbanos, jamais darei aplauso à
suspensão pura e simples da norma
vigente. ll: que entendo . que ·nós,
parlamentares, devemos ortentar·

<•> -
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· nos sempre nos caminhos da cantela e da sabedoria, sem o que estar~
mos desservlndo os próprios lnterês·
ses da coletividade .
Hoje, como ontem, porém, desta
tribuna, tenho·me batido por que
se introduzam modificações justas
e criteriosas; que o Congresso exn.mine u•a. modalidade de arejar a
lei, de ir concedendo também aos
proprietários de prédios urbanos,
sujeitos a êsse cativeiro, a essa lei
draconiana, num pais inflaclonado,
onde tudo subiu de maneira extra·
ordinária; algum direito, mesmo
porque não há mais estimulo para
a aplicação de capitais na constru·
ção de prédios de aluguel. E nln·
guém pode negar, que essa questão
de habitação é crucial no Brasil.
Sr. Presidente, o que desejo, o
que pleiteio, são modificações sen·
satas, serenas, criteriosas, para que
não fique, nos quadros da nacionalidade. uma única. classe sem direi·
to a qualquer aumento quando tudo
se eleva escandalosamente.
Veja bem o Senado como eu me
situo, sem pa.ixões e sem preferências. Jamais viria a esta tribuna
para advogar interêsses de inqulll·
nos, nem de proprietários, porque
só um interêsse mereceria da ml·
nha alma de patriota meu empe·
nho e a mlnhã. defesa : o sagrado
lnterêsse da coletlvldade braslM·
ra.
Dou estas explicações, Sr. Presi·
dente, por cumprimento de dever,
pelo receio de que possa ser ·desvir·
tuada. a minha atitude por pretextos e interêsses outros, ou mesmo
por mero equivoco.
Dai. por que voltei à tribuna, a
propósito da Lei do ·Inquilinato, pa·
ra situar que aquilo que digo co·.n
·orgulho, representa atitude de equl·
librio, de justiça. e, sobretudo de
amor aos altos interêsses do Bras\1.
(Mutto bem; mut~o bem) •

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre
a mesa requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1. o Secretê.rlo .

te

REQUERIMEN'fO

N. 0 523, de 1960
Nos têrmos do art. 211, letra. p,
do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei da. Câmara n.o 93, de 1960, que
altera a. redação do art. L" da Le!
n.o 3.085, de 29 de dezembro de
1959, que prorroga a Lei do Inquilinato, a fim de que figure na Ordem
do Dia. da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 1. o de de·
zembro de 1960. - Moura Andrade.

O SR. PRESIDENTE- Em vlr·
tude da aprovação do requerimento, o projeto figurará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores.
Há número para a votação.
O SR. CAIADO DE CASTRO-

(Pela ordem) -Sr. Presidente, pe-

ço a palavra para explicação pes·
soai.
O SR. PRESIDENTE -Tem a
palavra o nobre Senador Calado
de Castro, para explicação pessoal.
O SR. CAIADO DE CASTRO-

(Para e:cplicaçtlo pessoaZ) -

( •)

- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores, o assunto de que vou tratar
talvez o devesse ser em particular.
Como, porém, esgotei todos os re·
cursos de que dispunha nesse sen·
tido, resolvi trazer ao conhecimento
da. Casa o que se passa. por ocasião
das sessões conjuntas e pedir à Me·
sa do senado que adote provldênL'l::t
a favor do bem·estar dos Senho·
res Senadores.
Grande é a dlficuldadé que de
encontra na Câmara dos Deputados
para se adquirir um copo d'água,
quando da reunião do Congress:>.
A resposta do funclonê.rlo é que
não existe água filtrada e sim água
mineral; e cobra por um copo vin·
te e cinco cruzeiros.

lll lido e aprovado o seguin(*)' -

N4o foi revisto pelo orador.
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Acredito que a Mesa da Câmara
Está aprovado.
dos Deputados ignora o fato.
li: o seguinte o projeto aproÉ inadmissivel que, no Núcleo
vadb, que vai. à sanção : ·
Bandeirante uma garrafa d'água
mineral custando onze cruzeiros
PRIOJE'l'O DE LEI DA CAMARA
seja vendida na Cãmara dos De.illl·
tados à razão de vinte e cinco cruN';o 57, de 1980
zeiros o copo.
Não me consta, Sr. Presidente, (N. 0 399-B, de 1959, na Cãmara)
. que o funcionário encarregado do
Café pague transporte, aluguel, luz
Dfsp6e s6bre a entrega de au·
ou impostos. Assim, por que motivo
tos aos advogados, e dá outras
vender aos congressistas por vinte
provid~ncias.
e cinco cruzeiros o copo de água
mineral que adquiriu por onze
O .Congresso Nacional decreta :
cruzeiros a garrafa ?
Art. 1.o Ao advogado, mediante a
Meu pedido à Mesa é no sentido apresentação da carteira profissiode mandar funcionar o Café do St!- nal expedida pela Ordem dos Advonado nos dias de reunião do Con- gados do Brasil, é assegurado o di·
gresso para têrmos maior comedi· reito de examinar processos de qualdade e pagarmos, certamente, o quer natureza, em Cartório de Jusjusto Preço pela água mineral. A tiça, Secretarias de Tribunais, Reque se consome na minha residên- partições Públicas e Autarquias.
cia é a mesma fornecida à Câmara
Parágrafo único. Ficam excluídos
dos Deputados.
do exame referido neste artigo os
Uma vez que nll.o existe COFAP e processos que correm em segrêdo
que não há um melo de se coibir ês· de justiça e, na esfera administrase absurdo deixo, com o meu pro- tiva, quaisquer outros de natureza
testo, o a pêlo ·à Mesa do Senado. interna, reservada ou confidenci~l,
(Muito bem !) •
·
casos em que o· exame só poderá
ser
feito mediante a apresentação
O SR. PRESIDENTE - A Mesa
de
procuração
da parte interessada.
tomará em consideração o apêlo do
Art. 2. o Quando os processos Re
nobre Senador Calado de Castro.
encontrarem em cartório ou SecrePassa-se à
tarias de Tribunais de qualquer eR·
ORDEM DO DIA
pécie, é facultado ao advogado,
Dlscussllo única do ProjetQ constltuido procurador de uma das
partes, retirá-los pelo prazo de três
de Lei da Citmara n. 0 57, de
1960 (n.o 399,.de 1959, na ca- dias, desde que não prejudique o
mara) que dlsp6e s6bre a en- andamento do processo, mediante
trega de autos aos advogados e assinatura de carga no livro com~
petente.
dá outras provtd~ncias, tend.o
P·arecer Favarávez, sob n.P 502,
Art. 3. o Sempre que o advogado
de 1960, da Comissão de Consti- deva falar nos autos, por determl·
tuição e Justiça.
·
nação judicial ou nos casos previatos em lei, ser-lhe·á facultado reti ·
O SR; PRESIDENTE- Em d!s· rar
o processo dos respectivos Carcussão o projeto.
tórios
ou Secretarias, pelo prazo le·
Não havendo quem peça a pala·
gal,
mediante
carga assinada cm
vra, enc-errarei a discussão. (Paulivro
próprio.
sa) .
Parágrafo único. Não se aplica ·o
Está encerrada.
disposto
neste artigo se o prazo fôr
Em votação.
,
Os Srs. senadores que o apro- comum ':às. partes, salvo se os resvam, queiram permanecer sentados. pectivos procuradores efetuarem
em conjunto a retirada dos autos.
(Pausa).

-14Agora há nec-essidade do Senado
Art. 4.o O disposto no artigo an·
terlor..aplica-se aos processos ad- elaborar uma resolução ou um proministrativos, nos casos em que, jeto de lei, para em definitivo, rc·
de acOrdo com., as respectivas nor· · gularizarmos êsse problema. O
mas, as partes tiverem direito à nobre Lider da Maioria honrou·me
vista ou direito de falar nos refe· com a designação de apresentar
ridos proeessos.
··
um esbOço de um projeto. O trabalho
foi féito, entregue oito dias deArt. s.o Sem prejulzo das rle·
pois;
deVido aos atropelos dos nosmais sanções definidas em lei, apll·
sos
trabalhos
de orçamento e uma
ca-se o disposto no art; 36 e seus
Interrupção,
o projeto papequena
parágrafos do, Códl~to de. Proces,go
Clvll ao advogado qu·e não devolver, rou· já o apresentei. à Comissão de
no prazo, processo judicial ou adml· constituição e Justiça, para. que o
nlstrattvo retirado de acOrdo com assunto venha. a debate e receba as
devidas correções, porque eu mesesta lei.
mo sei, é multo Imperfeito.
Art.
ESta lel entrará em vi·
Na oportunidade em que se discugór na ãa.ta de sua publicação, re- te a concessão de outra pensão, com
vogadas as disposições em contrá· a qual estou de acOrdo, faço um
rlo.
apêlo ao Senado para que estude o
trabalho que apresentei, apesar de
Dlscussão única do Projeto ;todOB os seus deteltos, para que
àe Lei da Ccimara n. 0 '16, àe possamos .fazer, de modo regular,
1960 (ntlmero 1.014, de 1959 na a eonc:essão dessas pensões.
Ctimara) que concede pe718ão
Sr. Presidente, é 1ncompreen3i·
mensal de Cr$ SO. 000,00 a D. vel e tem causado má impressão
Anita Kob!it2 BaymaJ viúva tlo fora do Congresso - e temos visto
e:s:-senador Ant6nfo A!e:s:andre nos jornais- o modo pelo qual es·
Bayma (tnc!u~ em Ordem do sas pensões são concedidas; Há geDia em virtude de diSpensa de nerosidade em determinados casos
interstício concedida na sessão e parcimOnia em outros. Não se
anterior a requerimento do sr. compreende, por exemplo, Sr. Pra·
Senador SebaStfilo Archer), ten· sidente, que o ex-Lider de minha
do Pareceres Favoráveis (sob Bancada, o nobre Senador. Lúct·J
ns. 544 e 545, de 1960) das Co- Blttencourt, meu colega na Facul·
missões - de Consttwtcilo e dade de Direito - e posso atestar
Justiça e de Ffnancas.
não só o brilhantismo do seu cu_rso,
mas, principalmente, as dificuldaO SR. PRESIDENTE - Em dls· des com que êle lutou para se fo~
cussão o projeto.
mar em direito - rapaz pobre,
usando
roupa remendada, traba·
. O SR. CAIADO DE CASTRO lhava o dia inteiro para poder fre·
( •) - Sr. Presidente, Srs. S!!nado·
as aulas à noite. :S:sse hores, ao votar essas concessoes de qüentar
com intel1gênc1a brllhante e
pensões às viúvas dos Congressis- mem
CUltura
invejável, morreu pobre,
tas, tenho sa.llenta.do a generos:l1ia- multo pobre;
deixou um seguro de
de exagerada e a disparidade co~ vida, mas segundo
dizer, <l~
· · que o Congresso a.ge na concessao a Inexperiência daouvi
viúva,
o que e
dessas pensões. Concedemos pen-. natural, foi o dinheiro emPregado
sões às viúvas de Congressistas, de mal, e mal sucedido. Está. pobre a
quarenta, trinta, vinte e até oito· viúva do nosso saudoso colegl!:; nc·
mil ·cruzeiros, esta à viúva de um cesslta
mesmo de uma pensao tio
Deputado, pensão inferior até ao Congresso.
salário·minlmo.
Pois bem, Sr. Presidente : não
se deu um tostão sequer à viúva do
nobre ex-Senador Lúcio B1tten-

s.o
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court, Lider da Bancada do Partido
Trabalhista Brasileiro no Senado·
. mas já se deu pensão de quarenta
mll cruzeiros à viúva do ~Vl.ce
Governador de Goiás. Demos ape.
nas uma de dez mil cruzeiros à. vlú·
va de um ex·Presidente da Repúb1l·
ca e t.smos dada algumas de quarenta e trinta mU cruzeiros a viúvas
de Congressistas.
O sr· Ltma Tet:cetra - Permite
v. Exa. um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO-·
Com todo o prazer.

de~.emos

suspender qualquer provi·
dêncta. a respeito e aguardar a. vo·
tação dêsse projeto. ll: conveniente
suspender tôdas essas liberalidades,
aguardando sejam reguladas pela
proposição de V. Exa. que, embora
trate com profl.clêncl:a. do assunto,
poderá ser alterada por sugestões
outras, de nossos colegas. Na opor·
tunidade, estabeleceriamos um nivel para evitar a disparidade de viú·
vas de Congressistas receberem pensão de três e oito mil cruzeiros, e
outras de trinta. e quarenta mll.
Nessa oportunidade, eu sugeria que
o projeto em pauta como os demals
que aparecessem nesta fase final
de nossa sessão legislativa, fôssem
retirados da Ordem do Dla, aguar- .
dando o andamento do projeto tle
Vossa Excelência.

O Sr. Ltma Tmetra - O mesmo
que ocorreu com a viúva do saudll·
so Senador Lúcio Bittencourt, se
repete com a viúva do senador
Landulpho Alves : está passando
dificuldades. Ainda há pouco tem·
O Sr. Argemtro de Ftguetredo po esta Senhora estêve em m~nba
Mas isso seria em caráter de emen·
re~sldênc!a pedindo uma solução por
parte do Congresso Nacional. Fln· da a êsse, porque não podemos ter
tendi-me com o 'Llder da. Malor!.a lnlciatlva em projeto que envolve
na Câmara dos Deputados, porque matéria financeira.
iniciativa dessa natureza não pode
O Sr. João Villasbôas - Retirar·
ser nossa - para que apresentasse
_ naquela Casa. projeto nesse sentido. se-la o projeto, mediante requeri·
Seria o caso de nos lnteressarm:~s · mento, até que votássemos o proje·
para que Idêntica providência se to do Senador Calado de Castro.
adotasse com relação à viúva. do
Sr. Argemiro de Figueiredo ·Senador Lúcio Bittencourt, que A OCâmara
a inlclatlva que
também tenho conhecimento de qu.~ queremos, noterá
tempo
oportuno.
atravessa situação dificll. v. Exn. ~
~~······
tem razão nos comentários que faz.
O Sr. Jo(/,o Villasbôas - Estabe·
leC'eriamos
no projeto · do Senador
O SR. CAIADO DE CASTRO de
Castro
medidas tenden·
Caiado
Quanto ao caso da Vl(tva do Senates
à
regularização
dêsse assun~o.
dor Lúcio Blttencourt, devo esclare·
Ai,
seria
um
projeto
de carát~r.
cer que tive oportunidade de várias
geral.
·
vêzes conversar com Deputados
amigos e. pedir providências.
o sr. Argemiro de FigueiredoTem
v. Exa. tôda a razão nessa
O Sr. João Vtllasbôas - Permite
parte.
Minha questão é .sôbre o
o nobre orador um aparte ?
"modus faclendi".
.. ·
O SJ:\.. CAIADO DE CASTRO ·O Sr. J,oáo Viilasbôas ....:... As ou·
Com satisfação.
tra.s pensões poderão ser en,quadra·
das. Deveremos, porém. f!Ustar.. o
O Sr. João Vtllasbóas- V. Exa.
apresentou à Casa projeto muitls- andamento de todos os projetos·resimo interessante em relação à vo· tativos a .pensões que estão' trarrt.l~
tando neste momento. Seria· con·
tação de pensões, mormente a de::;
veniente
nãó os votarmos, pois 'há
candentes ou viúvas de Parlamen·
outros
nas
mesmas condiçõés;·:po·
tares.. Penso- que neste momento

.........

II.

'
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rém com pensões inferiores ou su·
periorcs, numa disparidade de tratamento para· pessoas em idênticas
condições.

um "quantum". Procurei estabelecer a média. O máximo seria trima
e seis mil cruzeiros.. A contribulçiio
seria baseada no 'desconto de um
dia de vencimentos. E tomei a insO SR. CAIADO DE CASTRO crição facultativa a todos os funMulto agradecido aos apartes pe cionários do Congresso.
vossas EXcelências.
1!: sôbre Isto - e meu tempo
Sr. Presidente, o apêlo que diri- está esgotado - sem entrar em porjo ao Senado é justamente êste : menores do projeto, que quero pedir
se, como da 'últiDla vez em que ra- a atenção dos Srs. Senadores. Qne
lei, a dificuldade reside na exlstên- estudem a proposição. Essas penela de um projeto base, sôbre o sões não podem continuar a ser
qual devemos calcar nossos estudos, concedidas como favor. como esmonossas. discussões; se é mais fácll la, ·como conseqüência de amizade
criticar obra feita- esclareço que que os-senadores tenham na Câma·
apresentei meu trabalho .sujeitan- ril. dos Senhores Deputados, já que
do-me à critica.
·
nós, do Senado, não temos a faNão tenho a veleidade de dizer culdade de apresentar proposições
que apresentei trabalho pertfeito. nesse sentido I Obrlgatbrlamente,
Não 1 o trabalho deve ser de co·a- elas têm que vlr da Câmara.
junto. Espero que todos o corrdjam
cumpre"'los evitar - perdoeme sobretudo, se interessem no sen. me a Insistência - que se conceda
tido ·de que êle vá adiante pa.ra à viúva de ex-Presidente da Repúnão continuarmos nesta situação. blica dez mil cruzeiros, à de um
Não sei, Sr .. Presidente - já o ex-Congressista oito mil, e a outras
disse na comissão de Finanças, ja . vinte, trinta e até quarenta mil!
o· disse neste Plenário e repito Sr. Presidente. dirijo a seguinte
como explicarmos que o Congresso pergunta ao Senado: não será. es;:a
conceda apenas dez mU cruzeiros pensão humilhante para a vlúv.l,
a viúva de ex-Presidente da Repú- pa~:a os herdeiros -de um Deputado
blica e, depois, ·venha a atribuir ou senador receber apenas oito ml!
quarenta mil à de um ex-Governa- cruzeiros de pensão quando outros
dor do Estado de Goiás. Concede recebem quarenta mil ?
quarenta, trinta, vinte a umas e oili: o que pergunto. Peço aos Srs.
to mil a outras.
Senadores que estudem o meu pro1i: justamente para isso que peço jeto, que o modifiquem Integrala atenção do Senado I
mente. Não tenho nenhuma veleidaO nobre Senador Menezes P!men- de; tomei como base uma propositel, no parecer que acompanha o ção que pessoalmente elaborei em
projeto em discussão, salientou e~ 1950 e, em 1952, quando tive a honsa situação anômala em que no~ ra de ser o Chefe do Gabinete MUltar da Presidência da República.
encontramos.
Relembro êstes fatos e peço nc submet-i-o::~ãOi· exame do. Govêrno
Senado a benevolência de se prlv!lr que o aprovou. Remetido à Câmara
de al~uns momentos de descanso dos Deputados, foi ali rejeitado. Noe Insistir no estudo da matéria. meada uma Comissão pa.ra estudar
corrigindo a proposição. Agora me~ o assunto, a; Comissão apresentou, .
mo, no decorrer dos apartes, consta- exatamente, o projeto por mim elatei um êrro. 1i: que os beneficias borado em 1950.
propostos deveriam estender-se à.s
Hoje, tomando como base o pro.
viúvas de e:x;-Congressistas, l!ll fim de jeto apresentado pela Comissão,
que tôdas se situem em Igualdade proponho que cada congressista
de condições.
desconte um dia de vencimentos,
Como diz o nobre Senador João fixando, como ponto de partida pa.
vmasbôas, é preciso estabelecer-~e ra estudos, o teto de Cr$ 15. 000,00.
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Era o que queria dizer, declarando que votarei favoràvelmente ao
projeto. (Muito bem; muito bem)/.
O SR. mM DE SA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O :sR. PRESIDENTE - Tem a
palavra, pela ol'dem, o nobre Senador Mem de Sá.
O SR. MEM DE SA - (Pela
ordem) (*) sr. Presidente, pergunto à Mesa se no original do parecer da Comissão de
Finanças figuram apenas sete. assinaturas como consta do avulso dis·
tribuido aos Srs .. Senadores.
A Comissão de Finanças, •sr.
Presidente, é composta de 17 membros; e o parecer dela emanado
deve trazer, pelo menos, nove as·
sinaturas como consta do avulso
distribuído aos Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE- Informo
ao nobre Senador Mem de Sá que a
mesma dúvida assaltou-me o espírito. Procurei, então, ver o parer.er
que consta do processado, e verifi·
quei que dêle constam nove assina.·
turas, ·a dos nobres Senadores Vlvaldo Lima, Ary Vianna, Taciano
de Mello, Menezes Pimentel, Calado
de Castro, Jorge Maynard, Fausto
Cabral, Nelson Maculan e Arlindo
Rodrigues.
A Mesa sempre verifica se os pareceres apresentam-se com o número regimental de assinaturas, e só
inclui os projetas na Ordem do Dia
quando satisfeita essa exigência;,
O SR. MElM DE SA - Sr. Presidente, fiz a interpelação, porque
já não é a prl.meira vez que o fato
ocorre. De outras vêzcs, tenho en·
contrado pareceres nos avulsos,
com assinaturas em menor número
que o regimental. Não levantei a
questão para não parecer que prtJ·
curava apregoar rusgas.
Creio, entretanto, necessário háver cuidado na publicação dos avul·
(+)

-

NOo foi revisto pelo orador.

soa, a fim de não induzir os Srs.
Senadores a enganos.
O sr. Afonso Arlnos - Peço desculpas por apartear V. Exa., no
momento em que levanta uma qUestão de ordem. Queria apenaa dizer
que na publicação do Diário do Congresso relativa ao resultadO do veto oposto ao Projeto das Plonelrlls·
Sociais, a mesma disparidade ocorreu - o número de votos foi maior
que o total dos votantes,

O SR. MEM DE SA- Sr. Pre·
sldente, se V. Exa. Informa que o
número de assinaturas no original
está de acôrdo com o. Regimento,
nada. tenho que objetar, <Muato
bem).
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa, requerimento que vai ser li·
do pelo Sr. Primeiro Secretário.
É

lido o seguinte
R!QUIRDIENTO

N ,o 524, de 1980
Nos têrmos do art. 274, letras a e
d do Regl.mento Intemo, requete·
mos a volta do Projeto de Lei n.o

76, de 1960, à Comissão de Flna\l·

ças, para reexame da matéria, em
face das considerações feitas da
tribuna. pelo Sir. Senador Caiado
de Castro. - Jollo ViZlasbôas.
O SR. JOAO ~AS Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votaçllo.
O SR. PRESIDENTE - Tem !I
palavra o nobre Senador João Vil·
lasbôas para encaminhar a vota·
ção.
O SR. JOAO VILLASBOAS(Para encaminhar votaçifo) - (•J
- Sr. Presidente meu requeri·
ment.o não tem qualquer intuito de
combate ao projeto. Apenas, segundo afirmei em aparte ao dls·
curso do nobre Senador Cajado de
('') - Nao foi revisto pelo orador

-18castro témos· ·visto e· votado aqui,
projetes oriundos da Câmara dos
Deputados, em. situação Idêntica,
com enorme disparidade de dota..
ções.
São viúvas de Senadores percebendo pensão de Cr$ 8.000,00; lle
Presidente· da.,República, com urna
pensão de Cr$ 10.000,00 e, ao mesmo tempo pensões para descendentes ou sucessores de parlamentares
em importâncias de Cr$ 20.000,00,
Cr$ so. ooo.oo e até cr$ 4o ..ooo,oo.
d Projeto Caiado de Castro procura solucionar a situação, estabe·
lecendo teto básico ·para· a conces·
são dessas pensões. No Intuito, por.
tanto, de não prejudicar a votação
do projeto, de não prejWdicar a
concessão da ,pensão à. viúva tio
Senador· Antônio Bayma, !l ~tlls
de haver verificado no Pie
o,
certa divergência de oplniões, fundada principalmente, na disparlda·
de dessas dotações, apresentei o re·
querlmento,. para o qual peG!) o
apoio do senado. :lste requeritnen·
to pede se· retire o projeto da Ordem
do Dia a fim de que aguardemos a
solução da Proposição Calado de
Castro para então se estabelecer
uma base normal para tais conces.
sões. <Muito bem) . ·
· ·
O SR. PRESIDENTE- Etn vota..
ção o requeritnento.
·
Tem a palavra para encaminhar
a votação o nobre Senador Arge·miro de Figueiredo. ·
O SR. ABGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - (Para encaminhar a vota·
gão> _, (*) -Sr. Presidente, considero perfeitamente justas as alegações feitas pelo · nobre Senador
João Villasbôas.
. .Todos sentimos realmente, a rlesigualdade nessa legislação, muitas
vêzes injusta.
Reconhecemos e sentimos a .ne·
cessidade de uma lei geral que estabeleça enqüidade na concessão
dessas pensões.
( •) -

Nilo foi re.IJI!Io pelo orador.

Acaba de declarar o nobre Senador João .Villasbôas, que requereu
a volta do projeto à. Comissl!.o de
Finanças para exame da matér.ta
com o objetivo de suspender a concessão da pensão para ser estuda·
da, nos têrmos do projeto de lei que
pretende apresentar ou já apres~.a
tou o nobre Senador Calado de Cas.
tro. Sr. Presidente, estou Informado - não conheço a viúva - · de
que é uma situação de emergência,
de ·dificuldades por que está pas·
sando aquela Senhora,-viúva do Se·
nador Antônio Bayma.
Não me parece ·justo, .diante das
pensões que já concedemos para
outros parlamentares, um projeto
que já vem examinado pela Câmara dos Deputados sofra êsse retardamento para que se estude oportu·
namente, lei especi~l mais justa e
mais equitativa.
·
O Sr. Jo/J.o VIZ!asb6as -Permite,
Exa. um aparte ?

v..

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - Com todo o prqer.
O Sr. Jolio Villasbôas - Requeri
a volta do projeto à.· Comissão
de Finanças, para que esta examine
a possibilidade de enquadrar todos
os parlamentares no beneficio em
discussão. Faz-se mister que o Co- _
missão opine sôbre o assunto.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIDe qualquer modo, deve·
mos ser práticos, coerentes e francos;· · é paliativo êsse retarda·
menta, uma procrastinaçl!.o no andamento do projeto que a meu vnr
terá de enfrentar; então, difieuldl·
des insuperáveis:''A lei geral que a.
Comissão de Fiiianças poderia apresentar, de aéôrdo com o ponto ·l~
vista do nobre Senador João Vlllasbôas, pareêe-me, Sr. Presidente,
que deixa logo uma preliminar a
indagar. Quando o projeto tiver orl..
gem no Senado, apresentado pel!l.
Comissão de Finanças, ou qualquer
Sr. Senador, teremos logo uma dificuldade séria a enfrentar, qual a
REDO -

'i~
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de examinarmos se o Senado tem
ou não iniciativa dêsse caráter.
A meu ver, a Comissão de Con3~
tltuição. e Justiça tem duas correntes: uma, entendendo que tôda
questão que estabeleça ou que tenha
relação com matéria financeira !16
deve ser de iniciativa da Càma~a
dos Deputados ou do Sr. Presidente
da República; e outra corrente, bem
menor, achando que essa iniciati·
va cabe ao Senado.
Na verdade, Sr. Presidente, penso que a melhor interpretaçao é
exatamente a de que todo e quàl~
quer projeto que tenha ou não re·
flexo na Receita ou na Despesa da
União, é de iniciativa da Câmara
dos Deputados. ·li: preliminar de
alta Importância e significação que
a douta Comissão de Finanças de·
ve apredar, para que resolva a matéria através do projeto de lei espe~
cial, estabelecendo a eqüldade que
tOdos sentimos ser necessária fixar.

o Sr.

Catado de Castro- Permi·

te V. Exa. um aparte ?

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - Com todo o prazer.

t;,

'

'

Exa. acertou quando disse que pelas informacões recebidas essa ve~
neranda senhora precisa realmente
desta pensão, e um projeto desta
natureza não se sabe quanto tempo
iria demorar. Acredito que se houvesse ·boa-vontade, se os nossos Ii·
deres se dispusessem a tratar do
assunto, já que êles o conhecem; se
nós mesmos apelássemos. para que o
eminente Senador Menezes Plmentel tivesse um entendimento co1n
êles, talvez pudéssemos votar o pro.
jeto em vinte e quatro horas, e êste, já que temos votado aqui projeto em vinte e quatro horas. e b·
te estava há mais de dois meses
numa gaveta, parado, devido ao
acúmuio de serviço e só agora, há
oito dias está com o Relator. :S:sse
o meu ponto de vista: juntamente
com o do nobre Senador João Vlllasbôas, que tem sido sempre um
grande batalhador em favor das
viúvas e dos 'herdeiros não só dos
civis, como também dos militares.
:S:ste é o ponto: iremos retardar
talvez por um ano ou mais, a con·
cessão desta pensão. Esta a ra~ão
por que faria apêlo a S. Exa .• con·
cordando com o nobre colega ~ pedindo-lhe deseulpaa de me haver
alongado tanto.

o Sr. Calado de Castrp ~ Coucordando com a palavra de V. Exa.,
desejaria dar um esclarecimento
O SR. ABGEMmo DE FIGUEI·
ao nobre Senador João V1Ilasbôas REDO - Agradeço o aparte escla~
e, ao mesmo tempo, fazer um apelo recedor de V. Exa. Estou de pleno
a S. Exa. para que retire seu re. acOrdo com todos os argumentos
querlmento pelas razões já apresen· · · do nobre Senador João V1Ilasb0as.
tadas no projeto, que se encontra Apenas não concordo com o reqne·
na Comissão de Constituição e rimento de se adiar a votaÇão pa·
Justiça aguardando parecer do pn- ra que a matéria seja novamente
bre Senador Menezes Plmentel. Nós estudada pela Comissão de Finanestabeleceriamos uma base para ças, porque o objetlvo que S. Ex-1.
efeito de montepio, nllo pensão, ba· tem em vista, talvez não seja aten~
se esta que seria ligeiramente su~ dido com a prontidão e urgência de·
perior à pensão que poderiamos sejadas e venha até a prejudicar a
conceder à viúva do saudoso Sena- concessão de' uma pensão aprovada
dor Antônio Alexandre Baym.a. o pela Câmara e que o Senado nunca
projeto concede Cr$ 30.000,00, não recusou, em casos semelhantes.
chegando ao- teto elevado de Cr$ '- . Quero dar conhecimento· ao Se·
40.000,00 que tem .sido. concedido; nado das informações que acabo
o nosso projeto daria a um parla· de ·receber de vários Senadores, OO·
mentar que contribuisse, Cruzeiros nhec-edores do caso da viúvà de An36.000,00, estando, portanto, abaixo tônio Bayma, Trata-se de uma lll·
do teto que imaginamos. Mas V. tuação de emergência, de dificulda·
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des financeiras · sérias. É naturalmente humano e justo não deixarmos que a viúva de Antônio Bay.
ma 'continue sofrendo essas dificuldades, que podem ser remedia·
das através da pensão que o Senado pode conceder ..

o

Sr. R.uy Carnetro -

Permite

V. Exa. um aparte ?
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO ..:... Com todo o prazer.

zeiros, enfim é um ato que praticamos contra a Igualdade de direitos
consagrada na Constituição. Se eleterminada viúva de um ex-parlamentar tem direito a pensão, tôd:ts
as outras têm êsse direito. Estamos
aqui distinguindo. Sou completamente contrário a êsses excessos,
especialmente quando nêles não Je
comprova. o estado de miséria· do
beneficiário. De maneira que C'Ollcordo que o projeto vá às Comissões, para que estas elaborem novn.
proposição no sentido de disclpli·
nar êsse direito, êsse uso ou êsse
excesso de pensões que estamos
concedendo todos os dias.

o Sr R.uy Carneiro - ·Intelr!l.ramente solidário. C'om V. Exa.,
quero trazer o meu testemunho.
Estou seguramente . informado rle
que a viúva daquele nosso saudoso
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
companheiro, Senador Antônio REDO - Agradeço o aparte de V.
Baym.a, é pobre e está em sérias di· Exa. que, na verdade, vem reforçar
flculdades. Devemos examinar oca- · os argumentos aqui expendldos no
so com multo ca.rinho.
sentido de demonstrar a necessidade de uma lei que estruture, de
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI- modo geral, as pensões a viúvas e
REDO - v. Exa. tem tôda a razão. herdeiros de parlamentares. Não veReitero o apêlo feito pelo nobre Se- jo razão para retirar, para modlfi·
nador Caiado de Castro ao eminen- car o apêlo que faço ao Senado, ~o
te Senador João Vlllasbõas, para sentido de que se conC'eda a pensao
concedermos a pensão constante do solicitada, diante das informações
projeto, pedindo a S. Exa. retire que acabamos de receber de que
seu requerimento.
essa pensão representa uma neces·
sldade ao objetlvo de amenizar as
o Sr. LourivaZ Fontes - Permi- dificuldades financeiras da lndltote V. Exa. um aparte?
sa viúva do ex.Sena:dor Antônio
(Muito bem) .
Bayma.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Com todo o prazer.
O SR. MENDONÇA CLARK Sr.
Presidente, peço a palavra.
O Sr. LourivaZ Fontes - Já me
manifestei nesta Ca·8a, em várias
O SR. PRESIDENTE - Tem ·a
oportunidades, C'Ontra os abusos. palavra
o nobre Senador Mendonr,a
contra os excessos de pensões vitaliclas. Há pensão para as viúvas Clark.
de ex-Presidentes da República, ob·
.. MENDoNÇA CLARK jeto de lei especial; há pequenas ( •)O - SRSr.
Presidente, Srs. Senarlopensões entre três mU e cinco n1!1 res, ouvi com
a maior atenção, a~>
cruzeiros, dlstribuidas a pessoas palavras dos Senadores
que me pr:)·
cujo estado de miséria é C'omprovn- cederam na dlsC'Ussão dêste
projeltJ.
do na solicitação. Nos últimos. Item· Impressionou-me igualmente
as
pos, porém, estamos vendo os abu- ponderações do nobre Senador
sos de pensões concedidas a viúva3
Vlllasbôas C'Om relação à volde ex-parlamentares. Existe diferen- João
ta
do
à Comissão de Fi·
ciação completa entre essas pen- ·nanças,assunto
a fim de que fôss.e estusões. Umas recebem quarerita mil
cruzeiros, outras trinta mil cruzei·
ros, outras oito mil, onze mil CTu(~) - Nllo foi revisto pelo orCLdor.
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dado juntamente com a prop'lsição
que lá. se encontra, de autoria do
Senador Calado de CMtro.
Quero, . entretanto, fazer duas
ponderações. Se vamos votar um
auxilio às viúvas de parlamentares,
tenho dúvida se aquelas que já são
viúvas poderão ser beneficiadas por
êsse projeto quando sancionado. A
meu ver já. não poderão, pois os
parlamentares terão que contribuir
de acôrdo com a redação do pro]':!tl
do Senador Caiado de Castro, que
já li. Há. um pagamento por parre
dos parlamentares para que, quando do seu falecimento, suas viúvas
recebam os beneficias dessa. propo·
sição. Nunca houve qualquer contribuição dos que já. morreram,
nem sei se as viúvas poderão re·
cuperar o tempo perdido por falta
de recursos financeiros.
O segundo pontp, a meu ver im·
portante, é que há. grande dispari·
dade nos auxüios Já. concedidos;
vão desde cinco mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros e foram concedidos
a três, quatro ou cinco anos. Poõ·
slvelmente êsses auxílios, durante
a elaboração do projeto do Senador Calado de Castro, serão aumentados, porque não creio que uma
pensão de menos de trinta mil CTU·
zeiros mantenha uma senhora ilUC,
durante a vida do seu marido, gozou de certa posição social. l'!:sse
auxilio não poderá ser de menos
de trinta mil crqzeiros, tanto para
as que já. são viuvas como para as
que poderão vir a ser.
Apelo, portanto para o nobre Se·
nadar João Villasbôas, para., quan.
do fôr considerado na Comissão de
Finanças êsse projeto do Senador
Calado de Castro, seja concedido
um auxilio não inferior a trinta mil
cruzeiros. Hoje em dia. essa quantia equivale a dez mil cruzeiros há
dois anos .

O Sr. Caiado de Castro- Desejo
informar a v. Exa. que o meu projeto não cogita de awcllios. Quero
justamente, excluir: êsse caráter. É
um projeto que estabelece um monteplo, para o qual todos os Senado.
res e todos os Deputados concorrerão. A pensão passará a ser U+n
direito. não um favor. É uma sugestão que faço ao Senado, cotn
essa finalidade .
O SR. MENDONÇA CLARK Sr. Presidente, agradecendo o
aparte do nobre Senador Calado de
Castro, declaro-me ainda em dúvida. S. Exa. não teve oportunidade
de esclarecer se aquelas que já tiv~
ram a infelicidade de perder sens
maridos parlamentares serão contempladas pelo projeto com o me;,mo monteplo.

O Sr. Mem de Sá- Não é mou·
tepio, é pensão.

o

Sr.

Caiado

de Castro

Quando teci considerações em explicação pessoal, focalizei êsse ponto.
No projeto que redigi, entretanto,
devido à premência: do tempo eu
me esqueci dêsse aspecto. Lembro
ao Senado a apresentacão de um~
emenda. a fim de corrigir êsse lapso~

Quanto ao fato das viúvas existentes receberem esta pensão, náo
é novidade, já se verificou com reIa.cão aos ministros, aos de guerra., para m!Utares etc. O projeto,
portanto, pode receber uma. emenda
e nós nos encarregariamos de apro
vá-Ia. Eu tive também a preocupa·
ção de tomar facultativo :lo su
plente não convocado e Sena.
dores que por fôrça do tér
mino de seu mandato, deixa
ram o Senado e àqueles que o
desejassem, fôsse facultativo. Pa
rece·me que é assunto que podemo~
tratar agora. Dou tal explicação "
V. Exa. e me penitencio por equi0 Sr. Caiadp .de Castro - Dá V. -.. voco cometido com r~lação· ao pr~Exa, licença para um aparte?
·jeto que, durante dois meses, esteve engavetado. Sabia que outra pru
posição estava chegando a; esta C~t
O SR. MENDONÇA CLARK
sa, então, entreguei dlretam'i!nte t
Pois não.

Comissão de Constituição e Justi·
ça, Cometi êsse equivoco na melhor
das intenções; ' solicitando, aincta,
que o projeto fôsse publicado no
"Diário do Congresso" para que, de
antemão, · recebesse sugestões dos
Senhores Senadores. Esta a expli·
cação que dou a V. Exa., Senador
Mendonca Clark.
O SR. MENDONÇA CLARK Agradeço o aparte explicativo do
nobre Senador Calado de Castro .
Desde já posso ~r ao meu no·
bre colega que o projeto em estudo
não atende a. casos semelhantes ao
que votamoa hoje, a não ser que a
êle sejam apresentadas emendas
que poderão ser ou não aprovadas.
O mesmo não acontece às viúvas
dos parlamentares que já reaebaram auxilio, votado pelo Congresso; estas, posteriormente, deve·
riam ser incluidas na. proposição
já com seu quantitativo determi·
nado. 'S:ste projeto poderia ainda re·
guiar o quantitatiVO!, igualando-o
Dirijo êste apêlo ao nobre Sen~
dor João Villasbôas, pois a intenção
de S. · Exa., segundo depreendi, f.
no sentido de evitar uma. dispa.rida.
de de auxiUos, uniformizando-os.
Abstraindo a questão da infla·
ção. há ainda. a favor dêsses auxtl1os anteriormente votados, o a.rgllmento de que o foram há um ou
dois anos, precisando, pois, de um
reajustamento que deverá ser na.
base de trinta. mil cruzeiros, estabelecidos através dêsse projeto.
Espero que o nobre Senador João
Vlllasbôas, tendo compreendido a
necessidade de se atender urgente·
mente à viúva do Senador Antônio
Bayma, retire seu requerimento,
para que votemos o projeto do 1lus.
tre Senador Caiado de Castro.
(Muito bem> .

O SR. PRESIDE:t.&'TE- Em vota·
ção o requerimento.
Os srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa.).

Está aprovado.

O SR, LIMA TEIXEIRA - <Pela
ordem) - Sr. Presidente, gostaria
que houvesse .pronunciamento do
Plenário. Nestas condições •requeiro
verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE - v·ai·se
proceder à verificação de votação
requerida pelo nobre Senador Lima
Teixeira.
Queiram levantar-se os Senhores
Senadores que aprovam o .requeri·
mento do nobre Senador João Vll~
lasbôas. <Pausa.) •
Queiram sentar-se os Senhores
senadores que aprovaram o requerimento e levantar-se os que o rejei·
tam. (Pausa.) ;
·
votaram a. favor do requerimen~
to 13 Senhores Senadores e contra.

27.

o· requerimento foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE - Continua
em discussão o projeto.

O SR. JOAO

~BOAS

-

Sr. Presidente, o reque\'1·
mento que formulei e -que acaba de
ser rejeitado pelo Senado baseava·
se, precisamente, nos têrmos do
honrado parecer da Comissão de
.Constituição e Justiça, que aprovou
o relatório do nobre Senador Me·
nezes Pimentel.
·
Quero ler para. o Senado as con.
slderações daquele ilustre Relator
da Comissão de Constituição e Jus·
tiça, sôbre · o· qual calquei o meu
requerimento.
Diz s. Exa. nessa peça memorá·
vel:
(*) -

· A concessão de pensões es·
peciais, tal como vem sendo tei~
ta. entre . nós, está a exigir
pronto corretivo, uma vez que
não obedece a nenhum crité·
rio racional, . propiciando, assim, desigualdades e lnj usti•
ças.
Em igualdade de condições,
no que tange às dificuldades de
vida, enquanto determlnatlos
órfãos e viúvas são contempla( •) -

Nfto foi revisto pelo orador.
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dos com a medida, outros não
o são, de maneira que a pensão especial passa a const1tu1r
um privilégio e a lei deixa de
ser igual para todos. ·
'J!:sse tratamento · se vem ve·
riflcando do mesmo modo, em
·relação às viúvas e órfãos de
parlamentares, o que não de!·
xa de ser chocante para todos
nós.
Realmente : por que herdeiros de alguns Senadores e
Deputados têm direito à pensão, e não os de todos os parlamentares falecidos ? Mais :
por que variam essas pensões ?
A verdade é que se sueedem
proposições dessa natureza, que
vamos aprovando sem exame
mais acurado, esquecidos ,le
que a:Iguma.s viúvas de companheiros desaparecidos, não con.
· templadas com pensão especial,
. estão em situação delicada, en.quanto outras, mais fel~es,
gozam de rendimentos de trinta ou quarenta mil cruzeiros,
multas vêzes sem necessita.·
rem dêsse auxUlo.
O disparate se nos afigura
maior quando consideramos
que uma viúva de Presidente!
da República, por fôrça de lei
(Lei n. o 1. 593, de 23·4-52)
tem uma pensão mensal de
apenas dez mil cruzeiros.
·
'J!:sse estado de coisas é, assim, irregular, injusto e tumultuário, mostrando a necessidade de se elaborar uma lei especial sôbre a matéria, disciplinando-a devidamente, a fim
de evitar privilégios e injustiças.
.
o problema não é fácil de
resolver, uma vez que apresenta uma infinidade de aspeetos
que precisam ser convenientemente pesados, sobretudo do
ponto de vista juridico.
Assim, por exemplo, esbarramos, lni<:lalmente, com o filto, comum, dos parlamentares
que fôssem funcionários públi-

cos, os quais já deixam pensões
aos seus herdeiros.
Outro fato a considerar : ê~·
ses parlamentares, como funcionários, teriam categorias e
vencimentos diferentes, e, as·
sim, . deixariam pensões dife·
rentes aos seus beneficiário.!;
E os parlamentares não fun.
clonários, que não descontam
·
para nenhum Instituto ?
E o parlamentar mllltar ?
Tudo isso revela as aspa:~
zas da questão, mas nem por
isso devemos fugir de encarála com objetividade.
Sr. Presidente, vê V. Exa. que o
nobre Relator, Senador Menezes Pi·
mente! atendeu a uma situação que
me .tem determinado, na oportunt;
dade em que participei das votações
da Comissão de Constituição e Justiça, votar sempre contra tais pen·
sões, ·porque as considero lnfrlrigentes do Parágrafo único do art. 141
da nos.sa Constituição, que estabele·
ce a igualdade de todos perante a.
lei.
Como, Sr. Presidente, damos pensões a determinadas viúvas ou hetdelros de · Parlamentares ou não
Parlamentares, e deixamos de dar 9.
tantas outras viúvas e herdeiros que
se encontram na mesma situação de
necessidade e- penúria ?
Ainda mais, Sr. Presidente : o
autor do projeto na Câmara dos
Deputados -apenas · alegou que a
viúva vem passando necessldad~.
·ora, !riamos decidir baseados
apenas em alegações sem haver no
processo relativo ao projeto qual·
quer documentação que comprove
a afirmativa: de que aquela senho.
ra está sofrendo necessidade.
Acr~ce, Sr. Presidente, que o Senador Antônio Bayma aqui estêve
por um lapso rápido . de tempo.
Atendendo a determinada combl!l.'l·
ção politica do seu Estado, renu'1c1ou a cadeira de Senador; afastou-se do senado voluntàrlamente.
·.• Desistiu das vantagens · que o
eleitorado do seu Estado lhe dera,' conferindo.Ihe uma cadel~
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ra, nesta Casa, e o fêz atendendo a conveniências de ordem
politica. Por conseguinte, a essas
conveniências deveria estar ligada
a sua situação material, para o futuro.
Ainda há que considerar, sr.
Presidente, que desde 1945, quando
se instalou o Congresso Nacional,
nesta fase republicana. se precisou
que senadores e Deputados eram
livres de se Inscrever no Instituto
de Pensões e. Aposentadoria dos
Servidores do Estado, Isto é, no
IPASE·,
Creio que a generalidade dos Parlamentares acorreu a se inscrever
nesse Instituto de Previdência, a
fim de assegurar a suas famillas
garantias pecuniárias, depois cio
seu fale,clmento.
. .
Se o Senador Antônio Bayma
não se valeu dessa facUldade, não
se preocupou com a situação da sua
familla, desistiu de ser SenadQl',
afastou-se do convivia desta Casa,
e.muito posteriormente ve!o a fale·
cer; e se neste processo nao se encoutra qualquer justifil!atl~ do
esta:do financeiro da sua viúva, não
sei como poderiamos conceder a es.
sa senhora a pensão.
Generosidade tem llmites. E a
generosidade liga-se dlretamente
ao bôlso do generoso.
Não · .posso ~zer llberalidadea,
tampouco concordar se a façam
com rendas da União ...
O Sr.· Ltma Teizeira - Dá V.
Exa. licença para um aparte ?

O SR. JOAO VILLASBOAS -Concedo, com prazer, o aparte a
Vossa Excelência.
O Sr. Lima Tet:ceira - Não C1l·
nhecl o Senador Antônio Bayma.
Admito, entretanto, que V. Exa..
o tenha considerado Imprevidente.
Também admitir não posso que a
viúva venha a responder por essa
Imprevidência ou por passiveis erros de seu marido, sobretudo numa
hora em que se concede pensões a
tantas outras.

O SR. JOAO VILLASBOAS ·Pode V. Exa. ter razão em seu
aparte. Mas, as conC'essões anteriores foram feitas com meu protesto,
desta Tribuna ou da Comissão de
Justiça. Sempre manifestei-me contra.
Ainda há poucos dias, tive a
oportunidade de combater, neste
Plenário, a concessão de uma pensão a um cidadão considerado jol··
nallsta e que, no entanto, no proC'esso aqui examinado, não havia
prova de que reaiinente fôsse jornalista. A justificativa apresentflda, na oportunidade em que se
ofereceu o projeto, dizia que havia
êle fundado jornais e nêles traba·
lhado. O nome, entretanto, dos jol'·
nais que fundara ou dêles partir!!·
para, como redator ou ocupante de
qualquer outro cargo não foi apu- •
rado. Combati a proposição, como
o tenho feito em relação a outros
casos idênticos.
Sr. Presidente, baseado no notável Parecer do Ilustre Relator do
projeto, na Comissão de Justiça,
o digo colega Senador Menezes PI·
mentel, furto·me a concorrer ·com
meu voto, porque o considero, como
ressalta. o parecer, violador do prin·
cípio constltuc'ional da Igualdade
de todos perante a lei e porque
não encontro fundamentação que
justifique tal liberalidade da parte
do Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muitc

bem!).
O SR. PRESIDEN'I'E- ContlmHl.

a discussão.
·
O SR. DANIEL KRIEGER - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre senador Daniel
Krieger:·
O !SR. DANIEL KRmGER- (•)
- Senhor Presidente. Srs. Senadores, exercito o direito de falar me·
nos para combater o projeto que
para ressalvar uma s.ltuação e um
principio.

<•> -

NO.o foi revisto pelo orador.
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O Congresso só pode coneader
pensões em condições excepciona.líssimas; só à família de quem haja se destinguido de forma ex~ap
cional, tenha prestado serviços evidentes, serviços que não permitam
dúvidas sôbre seu mérito.·
Sr. Presidente, seria providência
iniqua, parcial,· Injusta, conceder,
Indiscriminadamente aos dependentes de Congressistas pensões à cu~ra
ta odo Tesouro Nacional.
A Fazenda Pública não é resdelerita; a Fazenda Pública precisa ser
defendida, à outrance, precisa ser
resguardada, sobretudo, pelo exemplo dos parlamentares.
Não vejo, Sr. Presidente, atualmente no Senado da República, e todos são cidadãos dignos - alguém que mereça essa destinação
especial, porque não há um só qua
se tenha distinguido em serviços
excepcionais à Nação.
o Sr. Mem de Sá- O que havia,

morreu anteontem.

ça-se uma contribuição, um seguro
de previdência, um seguro social,
para que se os ampare. O amparo
deve ser reciproca de uma. contribuição. Em outras condições só
pode reeeber o amparo quem tiver
prestado serviços inestimáveis à
Nação. Para êsse fim, então, se
ab!)a uma exceção, dent-ro na lei.
No caso presente, como em ouiros·,
já votados, não houve essa. condi·
ção excepclonalisslma:; e nós, a Câ·
mara dos Deputados e o Senado Fe.
deral, ficamos reduzidos a .conceder liberalidades. Outra, Sr. Presidente, Senhores Senadores, não
tem sido a atuação do Congresso
Nacional: liberalidades, contra as
quais deve Insurgir-se o povo.
Há um principio na Constitui·
ção Federal que estabelece a Igualdade de todos perante a lei, Tanto necessita a mulher do obscuro
funcionário que morre no seu labor; tanto necessita a mulher •lo
camponês, que se extingue no se•l
trabalho; tanto necessita. a mulher
do homem que sofre, que trabalha
e luta como a mulher do parlamen.
tar. A única exceção a se criar, na.
hora das votações e das decisões é
a do homem que prestou, indiscutivelmente, serviços relevantes à Na.
ção.
·
Tenho, Sr. Presidente, grande
autoridade moral nesse sentido.
Quando se votou no Senado da Repúbliea, a pensão ao homem que
foi meu segundo pai, retirei-me do
Plenário. Entendia que não a Repú.
blica, mas o R1P Grande do sul de·
veria amparar o vulto extraordinário que foi Flôres da Cunha. Retratava no fisico e no moral o antigo
lidador riograndense.
o Sr. Stlvestre Pérlcles - Muito
· bem.

O SR. DANIEL KRIEGER- V.
Exa. tem razão. De fato, do eminente Senador Otávio Mangabeira podia di"Zer-se o que Ana.tole
~rance disse sôbre Emile Zol.l :
":tl:le foi um momento culminante
na consciência humana". Otávio
Ma.ngabelra foi, Indiscutivelmente,
um momento culminante na cone,clêncla do Pais.
Sr. Presidente volto ao tema do
debate. Não tenho qualquer pre·
venção contra a pensão que se discute. Se alguém tiver lnterêsse ne..
la., que me perldoe; não estou discutindo um caso pessoal, apenas fa·
zendo uma afirmação de princlplos,
defendendo uma tese. Penso como
os glrondlnos - devemos semp=e
conservar o · aprêço próprio. lt o
que faço nesta hora.
O SR. DANIEL XRIEGER- Se·
Sr. Presidente, Srs. Senadorea, nhor Presidente, deixo aqui minha
não vejo por que essa concessão ln· ressalva, meu ponto de vista. que
discriminada de pensões. Deverão não objetlva atingir ninguém, não
todos os dependentes de parlamen. 'Se destina a menosprezar nenhum
tares que morram receber pen. serviço. Com:ecel declarando que
sões? Então que se f.a;ça o que se nenhum dos atuals Senadores tem
faz em todos os paises - estabele- direito por serviços excepcionais ·
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prestados ao Pais, a deixar pensão
à . sua viúva .. :

lllsse o meu pensamento, e digo·o
sinceramente, porque sempre desejo ficar em paz com minha consciênela. (Miuto bem! Muito bem!) •
O SR. PRESIDENTE- Continua
em discussão o Projeto.
Acaba de .ser. enviada à Mesa
emenda. quê vai ser Uda pelo Se·
em discussão o projeto.
É

lida. e seguinte

' ' EMENDA S'D'B;8fi't011vA

Ao Projeto de Let n. 0 7, de
1980. que concede penailo mensal de Cr$ 30.1100,00 a D; Anita
K obZtt2 Ba1171'1a, viúva do ezSenador Ant6nto Alezandre

Ba117/'1a.

Dê-se ao projeto a seguinte reda.
.
ção:
O Congresso Nacional decreta. :
"Art. 1.o A viúva. de Pa-rlamentar
em estado de probreza comprovada, que nãó aufira qualquer renda,
fica concedida. uma pensão de trinta mil cruzeiros (Cr$ 30.000,00 l
mensais, enquanto a .beneficiária
não contrair núpcias ou perca ns
condições de pobreza acima men.
cionada.
Parágrafo único. Para obter a
pensão de que trata êste artigo, a
interessada requererá à .Comissão
Dlretora da Casa do Congresso de
que fizer parte o Parlamentar falecido, a qual, diante .do que ficar
provado, mandará incluir o nome
da beneficiária .. em fôlha própria
de pensionistas do Congresso.
Art. 2.o Esta lei entra em vigor
na data da sua publicação, ficando
revogadas tôdas as leis de pensões
Já concedidas a pessoas da famWa
de parlamentares.
JU8ttffc41}0.0

Será feita em Plenário. - Hert·
baldo Vfetra. - Joilo Vtzlasbôas. Fernando Correa. - Lourtvaz Fontes. - Afonso Artnos - Mem de

Sá.

O SR. PRESIDENTE - .Tem n
palavra, para justificar sua emen.
da., o nobre Senador Heribaldo Vi-

eira.

_:

~.i~.]

O SR. HERIBALDO VIEIRA -

Sr. Presidente, a atitude
inusitada adotada pelo Plenário do
Senado, rejeitando o requerimento
do nobre senador João Vlllasbôall,
contra a praxe que sempre adot:\mos nesta Casa,. levou-me a improvisar esta emenda, visando a traduzir o pensamento expresso no
Parecer da Comissão de Constituicão e Justiça,. de que a matéria em
dl5Cussão está a exigir de todos nós
exame mais detido, porque não é
possivel continuarmos concedendo
pensões indiscrlmlnadamente, ora
irandes, ora pequenas demais, sem
examinarmos a situação de necessidade e de pobreza, dos beneficiá·
rios dessas pensões.
Não é possivel continuarmos a
legislar dessa forma absurda, que
só faz determinar sangrias injusti.
ficadas no Erário. Apresentei, então, emenda com outros compa·
nheiros da Bancada da Oposição,
para que o projeto. volte às Comissões e, detendo-se no exame da mi.
nha proposição, · possam encontrar
uma fórmula que atinja tôdas as
viúvas realmente pobres, realmente necessitadas, tôdas aa · viúvas ·
· dos parlamentares que por aqui
passaram e não se ·enriqueceram
com os dinheiros públicos, delxan·
do suas mulheres ou companheiras
realmente necessitando do auxilio
da Naçlo.
Procurei encontrar fórmula ma1s
prática, retirando do Tesouro N1.·
clonal a responsabUldade dessas
pensões e; ao mesmo tempo, libertando os processos de um curriculo
penoso. através das repartições públicas. Sugiro, então, que as beneficiárias requeiram a pensão às Co..
sas do Congresso a que pertencerem os parlamentares, apresentando provas. .para sua ·obtenção. Em
nome dessas ·herdeiras serão as pen ·
<•) -

<*> -

Nao foi revisto pelo ·oraclor.
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sões consignadas em fôlha especial
do Cong.resso e por êste pagas através de verbas que consignaremos
no Orçamento da. República.
Essa a justificação à minha
emenda, .que parece extemar pen.
sarnento já definido n~sta Casa do
Congresso Nacional e, para a qual
peço a atenção das Comissões que
irão opinar e a acolhida do Plená·
rio do senado da República, por.
que parece que atende aos interP.~·
ses e ao pensamento de ·todos nós
Senadores da República. <Muito
bem>.

O SR. PRESIDENTE- Continua
a discussão do projeto.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEl·
REDO - Pediria que a Mesa ln·
formasse se está em discussão a
emenda ou o requerimento de volta
do projeto à Comissão de Finanças.

·.

i ~

O SR. PRESIDENTE- Inforlll"
ao nobre Senador .Argemlro de Figueiredo que o nobre Senador Hcribaldo Vieira enviou à Mesa emenda ao projeto, devidamente apoia·
da e justificada em Plenário.
Está ·em discussão o projeto com
a emenda.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO- Agradeço o esclarecimento, Sr. Presidente.

•'>

O SR. PRESIDENTE - 'fem a
palavra o nobre Senador Novaes
Filho.
O SR. NOVAES FILHO- (•) sr. Presidente, o nobre Sena~!or.
Herlbaldo Vieira estranhou q.t~ o
Plenário houvesse rejeitado o re·
querimento do eminente Lider da
União Democrática Nacional, cujo
nome declino sempre neste Plenário
com o respeito e a admiração que
todos conhecem - o nobre Senador João Vlliasbôas, e estando eu
entre os que rejeitaram o aludld·l
requerimento sintQ-me no dever ln·
declinável de explicar as razões
da minha atitude.

.
'

<•> -

11
i

',,•

'Vao foi

r~v!sto

pelo ora.dor.

Membro da Comissão de Flnan·
ças desta Casa durante largo .pc.
rio do, ali assisti, em tôrno · da
concessão de favores como o cons.
tante do' projeto que ora se debate,
as mais calorosas discussões, e pol'J·
vêzes chegávamos ·à melancólica
evidência de que realmente eram
projetos mais ou menos graciosos. ·
Várias suge!ltões foram fe~tas
na Comissão de Finanças do Se·
nado para que se pusesse côbro a
essas faC'illdades, a essas concessões de fundamentação frágil, mas
infelizmente nada de concreto se
fêz.
'Crltimamente . pelo Senado têm
passado projetes .vários concedendo pensões a viúvas de parlamenta·
res e de brasileiros pertencentes a outros centros de ativi·
dade; de modo Sr. Presidente
que, certo ou errado o prece·
dente aí está, e o meu voto de
hoje foi apenas um voto que teve
por fundamento a amizade pessoal ao nosso antigo companheiro,
Senador Antônio Bayma. Não dese. jel que. o Senado tomasse a Iniciativa de uma legislação acauteladora dos próprios interêsses llaclonals
e do decôro parlamentar ne,s con.
cessões dessas medidas, suspenden·
do a votação do projeto que conczdia a pensão à. viúva daquele saudoso companheiro ao qual me li·
garam sempre grandes motivos de
amizade.
Foi, por conseqüência, o meu vo.
to. um voto de ·amizade. Estarei,
disposto a. dar o meu voto ao. ·pro.
jeto que . acaba de ser lido ou a
outro que melhor satisfaça as eX!·
gênclas para tais concessões. Dou
razão ao nobre Senador João .VIl·
lasbõas, ao eminente Senador Me·
nezes Pimentel que nos ofereceu
um parecer brilhante e elevado, ·
plenamente de acõrdo com as tra.
dições de jurista e de homem de
bem.

Esposo o ponto de vista susten·
tado da tribuna pelo nobre Sena·
dor Daniel Krleger e até o felicito
como também ao nobre Senador
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Mcm d2 Sá, meu dUeto companheiro de Bancada.
Eu os felicito, porque sei do sacrifício que fizeram sopitando sen·
tlmentos intimas de sensibilidade
na exteriorização de pontos de vista que vieram aqui sustentar, defendendo dlretrlzes e razões que
sempre seguiram e a que todos
nós nos curvamos porque as ma!.s
respeitáveis.
Sr. Presidente, com estas pala·
vras, julgo haver explicado ao Pie.
nárlo as razões do meu voto favorável à concessão de uma pensão
à viúva de um saudoso amigo, de
cuja amizade muito me honrei.
(Muito bem) .

O SR. PRESIDE~"TE- Contlnila
a discussão do projeto. (Pausa) .
Ninguém mais pedindo a palavra,
encerro a discussão.
Em virtude da apresentação de
emenda, o projeto volta às Com\3sões Técnicas.
Segunda diBcussão do Projeto ·de Lei do Senado n. 0 2. de
1960, de autoria do sr. Senador
Nelson Maculan, que dispõe séibre garantia de preços mínimos aos cereais (aprovado em
1.a discussão na sessão ante·
rior e incluído em Ordem do
Dia, em virtude de dispensa de
interstício concedida na mes·
ma sessão a requerimento do
autor), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 524 e 526, de 1961))
das O,omiss6es : - de Oonstttuição e Justiça; - de Economia e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE- Em dis·
cussão o projeto.
Não havendo quem queira fazer
uso da palavra, encerro a discussão.
· Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o apr:~
vam, queiram permanecer senta.·
tados . (Pausa) .
Está aprovado.
O projeto vai à Comissão de Re·
dação.

Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia. Há oradores inscritos. Tem a palavra o nobre Se·
nado r Mem de Sá.
O SR. MEM DE SA - (") Sr. Presidente e Srs. Senadortõa,
tem a Imprensa do Pais ultima·
mente dedicado largo espaço de seu
noticiário à escandalosa indústria
das nomeações de servidores públicos pelos governantes prestes a
deixar o poder, quer nws esferas
dos Estados, e isto atinge a governadores de diversos partidos, quer
na esfera federal. Nesta última,
que é a que nos interes·s.a, porque a
ela estamos vinculados e somos
mesmo integrantes do Govêrno;
sôbre esta última esfera, as notícias só não estarrecem a opinião
pública porque, no Brasil, a opi·
nlão pública já se tornou embota·
da em f,!VC'e de tantos e tão sucessivos escândalos.
Há pouco tempo, li as primeiras
noticias do Rio. Estimavam-se en·
tão em quatro mil as nomeações
que se estavam fazendo a toque de
caixa nos Institutos de Aposentadoria e Pensões. Foi assim, por
exemplo, que tomei conhecimento
de uma larga e fundamentada re·
portagem de "O Globo"' citando o
número de cargos e mostrando o
verdadeiro assalto aos cofres de
Instituições reconhecidamente fa·
lidas. ·
Um dos exemplos mais gritantes
é o IAPFESP, Instituto completamente falido, que não paga as pen·
sões, que não cumpre os seus deveres mais elementares para com os
associados e que vem nomeando
centenas de afilhados, de "cupln·
chas", de parasitas, que estão li·
quidando o sangue, o suor e a poupança dos trabalhadores brasileiros.
Ontem, o C,orreto da Manhã trou·
xe uma reportagem completa assinada pelo jornalista Maurício Caminha de Lacerda, em que eram
citados os números do Diá1'i.o
(•) - Nao foi rcutsto pelo orador.
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Oficial em que vinham consig. nados os decretos criadores de
cargos e, depois, a sua reti ·
ficação, para que a messe dos escândalos fôsse ainda maior,.
ll:sse jornalista, baseado nos decretos por êle citados, estimava em
dez mil o número dos sangue-su~i.IS
do Erário e dos trabalhadores naclonais.
Mas, Sr, Presidente, depois de
todos êsses escândalos. que estão
sendo cometidos porque a nova r.ei
de Previdência Social estabelece
princípios que pro:·bem a reprodução dêles no futuro; depois dêsses
escândalos, que constituem o te•·
tamento politico dêste Govêrno, em
favor dos seus amigos, dos seus afi·
lhados e contra a Nação; dês.ses sa.
ques indiscriminados, chega 'às minhas mãos, trazido por pessoa amiga, um C'aso verdadeiramente inédito na história universal do Direito Administrativo.
Creio que o Brasil ingressa, através do fato que vou denunciar c
ler·, no tratado da. doutrina e da
1eoria do Dire~to Administrativo
como criador de uma anomalia verdadeiramente teratológica, anoma·
Ua que ninguém jamais houvera
mier Lumumba ou o Presidente Mo·
butu do Congo, .teriam escrúpulos
em introduzir na história do Di.r,~i·
to Administrativo tal novidade,
Mas ela .aqui está, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, no "Diário Oficial"
de segunda-feira, 28 de novembro,
página 15.384; vou ler o fenômc·
no:

"Ministério da Agricultura -Decreto de 28 de Novembro de
1960. O Presidente da República resolve nomear :
De acôrdo com o Art. 12.
item IV, alínea c, da Lei n. o
1, 711. de 28 de outubro de
1959, (ilegível) para exercer o
cargo da classe "K", d3; car·
reira de Tecnologista Qu1mico,
em caráter interino, do Quadro Permanente do MinistérlO
da Agricultura; vago em vlrtu.

de da promoção de Orlando
Augusto Osmar de Almeida".
Como se vê, Sr. Presidente, foi
nomeado para o cargo de Tecnologista Químico do Quadro do Ministério da Agricultura um cidadão
denominado ilegível.
Não sei da existência dêsse cer
humano; não sei se algum Cartó·
rio de Registro aceitou o lançamento dêsse: verdadeiro precursor
da bossa nova em matéria de denominação.
Sou levado a supor que êsse ilegível não é o nome do homem e sim
o caso a que me referi : o monstro
do Direito Administrativo; a nomeação de um homem cujo nome
ninguém ·sabe qual é, porque, se
figura no decreto, ninguém o pode ler.
Assim, não sei como êsse, favo·
recido se apresentará ao Ministério da Agricultura para tomar Pt'S·
se e para provar que êle é o cuj<'.
Fico, também surprêso, perple"Ko
porque, ao que me constava ate
hoje, os decretos eram datilograf::..
dos e o Sr. Presidente da República os assinava. Neste caso pala
concebido; creio mesmo que o Premenos, o nome do nomeado não foi
datilografado, foi manuscrito provàvelmente por um analfabeto, porque não havia como ler o nome.
Assim, Sr. Presidente, quero que
os Anais do Congresso registrem
êste evento verdadeiramente lné·
dito, que possivelmente: não será
repetido, em qualquer futuro Govêrno dêste Pais.
o evento que envergonharia, como disse a República do Congo,
torna o Brasil tristemente famoso
pelos extremos de anarquia, de desidia e afã no assalto aos cargos
e aos cofres público~..
O Presidente da República já nomela sem saber sequer o nome dos
nomeados. Nomeia homens cujo
nome ninguém pode ler. Não sei
como o Ministério da Agricultura
vai sair desta situação,
Era o que queria deixar consignado, para tristeza nossa e como
um retrato, um Instantâneo, da
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quadra que estamos vivendo, neste
triste final de aovêrno que, felizmente para a Nação, está a ter
os dias findos ,

o Sr. Paulo Fender- Não apoill-

do.

O SR. MEM DE SA- Era o q11e
tinha a dizer. (Mutto bem) .
O SR. FRANCISCO GALLOTTJ.
-Sr. Presidente, peço a palavr'l.
O SR. PRESIDENI'E - Tem a
palavra o nobre senador Francisco
Gallotti.
. O SR. 'FRANCISCO GALLOTl'I
(*) - Sr. Presidente, serei rapldfssimo.
Faleceu ontem em Brasilla o jor·
nallsta Walmor Wendhauser, Chefe
da sucursal de "última Hora" nes·
ta Cidade.
Trata-se de velho profissional de
imprensa, natural de Santa Catar!- .
na, que sempre fêz o jornal pelo
jornal. Há dias, recebendo de amigos a sugestão para ser nomea1o)
redator do INIC, recusou-se a acei·
tar. Jamais fizera ou desejara bzer de sua profissão melo para ob·
tenção de emprêgo público. .
Sr. Presidente, pela minha voz,
a Bancada de Santa Catarina rende sua homenagem de saudade ao
velho jornalista. (Mutto bem) .
O SR. PRESIDENTE - Não há
outro orador Inscrito. (Pausa) •
Nada mais havendo que tratar,·
vou encerrar a sessão. Designo pa.
ra a sessão ordinária de hoje a
seguinte
ORDEM DO DIA
. 1 - Votação, em discussão única,
do Projeto de Lei da Câmara n. o
105, de 1958 <n. o 2. 728, de 1957, na
Câmara) que cria o Curso de Arquitetura e urbanismo na Escola de
Engenharia da: Universidade do Pa.
raná, tendo Pareceres (ns. 128, de
1958, 476, 477, 478 de 1959 510 a 513,
· ('~) ·-·· Nilo foi l'<!vi~to pelo orador.

de 1960), das Comissões: I - Sôbre
o projeto: -de Constituição e Justilça, pela constitucionalidade; de Educação e Cultura. favorável;
- de serviço Público Civil, favorável, de Finanças favorável. II Sôbre as emendas de Plenário (na.
1 a 4: - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade das
de ns, 1. 3 e 4 e oferecendo subemenda à de n,o 2; -de Educação e Cultura, favorável à de n.0
1 contrário à de n. o 2 e oferec>:!ad~ subemenda:s às de números 3 e
4· - de Serviço Público Civil, favorável à de n. 0 1, contrário à de
n.o 2 e favorável às subem.end~s
oferecidas às de ns. 3 e 4; - ae
Finanças. favorável à de n. 0 1, con·
trário à de n. 0 2 e favorável às snbemendas oferecidas às de números 3 e 4.
2 - Votação, em discussão única do Projeto de Lei da Câmara
número 93, de 1960 (n.0 1.615, de
1960, na Câmara) que altera a redação do art. 1.o da Lei número
3.085. de 29 de dezembro de 1956,
que prorroga a Lei do Inquilinato
e (lnC'luido em Ordem do Dia em
virtude de dispensa de lnterstic.\o,
concedida na sessão anterior, a. re.
querlmento do Sr. Senador Moura
Andrade) tendo Pareceres (n3,
534 e 535, de 1980) : 1 - Sôbre o
Projeto : - da Comissão de Coastitulção e Justiça, favorável; - da
Comissão de Economia, favorável;
- da Comissão de Finanças, faVO·
rável, II - Sôbre as emendas de
Plenário : - da Comissão de Cons.
tltulção e Justiça, favorável às de .
ns. 3, 4, 6 e 8, contrário às de
ns. 1 e 9; e oferecendo subemendas às de ns. 2, 4, 5 e 7; -da Comissão de Economia, contrário;
_ da Comissão de Finanças, declarando não disporem as emen.
das sôbre matéria da competência
regimental da Comissão.
3 - Discussão única da emeacla
da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado n,o 14, de 1957, que dá ao
Aeroporto de ·Codó, no Estado do
Maranhão, o nome de Magalhã:!s
de Almeida, tendo Pareceres favo-
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rãveis, sob números 542 e 543, das
Comissões de Constituição e Justlr,a
e de Transportes, Comunicações I!
Obras Públicas.
4 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.0 28, de 1960
(número 4.817, de 1959, na Câmara) que Isenta do lmpôsto de 1m·
portação material Importado peia
firma Alimonda Irmãos S.A., ten·
do pareceres favoráveis (números
522 e 523, de 1960) das Comissões :
- de Economia e de Finanças.

5-

Discussão preliminar (art.

265 do Regimento Interno), de au-

toria do Sr. Senador Carlos Sa·
bóia, que cria, nos Ministérios da
Guerra e da Marinha, serviços de
aeronáutica, tendo Parecer, sob
n.o 499, de 1960, da Comissão de
Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade .
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 12
horas e 10 minutos.

177.a Sessão da 2.a Sessão Legislativa, da 4.n Legislatura
em 1.0 de ·dezembro de 1960
PRESIDlllNCIA DO SENHOR FILINTO MULLER

As 14,30 horas, acham-se preden·
tes os Senhores Senadores :
Mourão Vieira.
Cunha ·Mello.
Paulo Fender.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias OJ.ympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
·Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcantl.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard,
Heribaldo Vieira.
Ovidlo Teixeira .
Lima Teixeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Nogueira da Gama.
Moura Andrade.
Costa Pereira.
Taciano de Mello.
João Villasbôas .
Fillnto Müller.
Fernando Corrêa .
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.

Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondim. - (44).
O SR. PRESIDENTE -A lista
de presença registra o compareci·
mento de 44 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, de·
claro aberta a sessão .
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Segundo Secretário lê
a Ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é aprovada sem debates.
o Sr. Primeiro Secretário dá
conta do seguinte

EXPEDIENI'E
PARECER

N. o 549, de 1960
Da Comissão de Constituição
e Justiça, s6bre o Projeto de
Resolução n,0 50, de 1960, que
cria a Comissão de Agricultura, Pecuárta,.Florestas, Caça e
Pesca.
..
!Uelator : Sr. Argemiro de Fi·
guetredo.
De iniciativa do nobre Senador
Nelson Maculan, o presente Projeto
de Resolução cria .a Comissão de
Agricultura, Pecuária, Florestas,
Caça e Pesca, de caráter permanr:nte e composta de 'sé te membros.
Pelo art. 2. o da· 'proposição, são
especificadas as atribuições do nô·
vo órgão técnico e como algumr•.s
delas se Inscrevem entre as da com·

.

-33petência da Comissão de Economia, o artigo 3. o manda cancelar,
no art. 91 do Regimento Interno, os
itens a elas referentes.
Cabalmente justificado, o projeto, atendendo às necessidades da
tarefa de elaboração legislativa, dá
ao Senado nõvo instrumento p:~.ra o
exame das relevantes matérias que
lhe são submetidas.
Nada havendo, sob o aspecto
constitucional, que Incrimine a proposição, damos-lhe nosso parecer
favorável.
Sala das Comissões, em 28 de novembro de 1960.- Lourtval Fontes,
Presidente. - Argemi1·o de Figueiredo, Relator. - Caiado de Castr~J.
- Lima Teixeira. - Silvestre Pértcles. -Menezes Pimentel.
PARECER

N. 0 550, de 1960
Da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Resolução
n.o 50, de 1960, qtte cria a Cr..·
missão de Agricttltura, Per.uá·
ria Florestas, Caça e Pesca.

Pelo presente Projeto de Resolu·
ção fica criada a Comissão de Agricultura, Pecuária, Florestas, Caça
e Pesca, à qual compete opinar sõbre os assuntos pertinentes à
agrricultura, à pecuária, às florestas, à caça, à pesca., à emigração
e à Imigração, à incorporação dos
silvícolas, à comunhão nacional e
alienação ou concessão de tevras
públicas com área superior a 10
mil hectares.
O nôvo órgão técnico, como ~e
verifica, passa a absorver várias
das atribuições desta Comissão e
atenderá a outras, decorrentes de
disposições constitucio!lais.
Na verdade, a multipllcidade de
assuntos ora subordinados ao exame dêste órgão bem pode reduzit'se, a fim de melhor atender à boa
técnica legislativa, que deve visar
quanto possível à especialização.
Assim, nada opondo ao presente
projeto, somos pela sua aprovação.

Senado Federal, em 28 de novembro de 1960.
PARECER

N. o 551, de 1980
Da Comissão Diretora, s6bre

o Projetp de Resolução n.o 50,
de 1960, que cria a Comiss4o
de Agricultura, Pecuária, Flo•
restas, Caça e Pesca.

Relator: Sr. Novaes Filho.
A iniciativa do nobre Senador
Nelson Maculan merede todo o
apoio.
A experiência tem demonstrado
que a Comissão de Economia ficou
muito sobrecarregada, de vez que,
raro é o problema que não se llga
aos setores econõm!cos.
Considerando a tradição da agricultura, o lugar que sempre ocupou
nos quadros de nossas atividades
e, mais ainda, que o destino do
País é agricola e a lavoura e a. pecuária pelas próprias condições ambientes ocuparão sempre destacada posição, mais ainda se con·
clulrá da vantagem da proposição em tela.
o antigo Regimento mantinha a
Comissão de Agricultura; a sua
restauração, em moldes mais con·
dizentes ainda com as fontes de
produção à mesma ligadas, vai trazer sem dúvida melhor rendimento
de trabalho. Será um órgão onrte
somente os projetas que digam respeito a êsses setores vão ser estu..
dados.
As Comissões de Constitui_çã·l E'
Justiça e a própria Comlssao ele
Economia já se manifestaram a
fa.vor do Projeto de Resoluç·ão em
foco, que tomou o n.0 50, de 1980.
Assim, o meu parecer é no sen·
tido de que a Comissão Dlretora
adote também o projeto.
Sala das Comissões, em 30 de no·
vembro de 1960. - Ft!i11to Müller,
Presidente. - Novaes Ftl'hi:J, Rela·
tor,- Cunha Mello. -Freitas Ca-

~·alcant.i.

- Mathfas Olympto.
H ertbaldo Vieira.

-34.·A ·comissão :de Redação,
PARECER

N.
o 552, de 1960
. ' •' '
RedaÇào Finaz do SubstiMi..... '.' vo dei Cdmara dos DBfJ'l~tados
·· : ' ao Projeto de Let do Senado
· ·: · ·n.o 7, de 1958 (na Cdmara, n,<>
4. 529, de 1958) .

Relator: Sr. Ary Vianna.
A ComJssão apresenta ·a Redação
Finá! (fls. ane~as) do Substituti·
vo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n.o 7 de
1958 (na . Câmara, n.o 4.529·58),
originário do Senado. ·
de no,
·:saia das ·Comissões, em
vembro de 1960. - Argemiro de Iri·
gueiredo, Presidente. - Ary Vianna;
-Menezes Pimentel.
. . Relator.
..
'

ANEXO NJ PARECER N,o

552, de. 1960
Redação Final do Substttutfvo da Cdmara dos Deputados
ao Projeto· de Lei do Senado
n.0 7, de 1958, que dispõe sô. , bre a .contagem reciproca, pa.
ra efeito de aposentadoria, do
tempo de serviço prestado, por
funcionários à União, às Au·
tarquias e às Sociedades de
Economia Mista,

· ·o

Congresso Nacional deereta:
Art. 1. 0 A União, as Autarquias,
as Sociedades de Economia Mista
e a3 Fundações instituídas pelo Po·
der Púbfico · cc:~ntarão, reciproca·
mente, para os efeitos de aposen·
tadoria, o tempo de serviço ante·
rior prestado a qualquer dessas entidades, pelos respectivos funcio~ários ou empregados.
§ 1. 0 Será também computado,
para os mesmos efeitos dêste dispositivo, o tempo de serviço prestado
a qualquer das referidas entidades
anteriormente ao ato da admissão
no cargo ou emprêgo. por seus fun.
·cionários ou servidores, seja qual
fôr a sua categoria profissional, a

natureza do trabalho executado e a
relação jurídica. ou de
dependência.
§ 2.o A contagem de tempo se·
rá feita de acôrdo com os informes
ou reg!stros existentes, em pode~
da entidade ou do funcionário,
exigida, porém, no caso da rec!pro·
cidade prevista neste artigo, prova
hábil do órgão ou pessoa jurídica
a que o beneficiário haja servido.
Art. 2.0 Na contagem prevista
no artigo anterior e para os mes·
mos efeitos, será incluído o tempo
de serviço prestado aos Estados e
Municípios.
Art. 3. o N'ão havendo o beneficiá·
rio contribuído para a instituição
de previdência social a que perten.
ela durante o tempo contado para
os efeitos desta lei, pagará, em 30
(trinta) prestações mensais, <Iescontadas em fôlha, a importância equi·
valente a 10% (dez por cento) do
montante dos salários ou venci·
mentos percebidos naquele períod'J,
salvo se, no cargo ou serviço atual,
já houver recolhido ao Instituto
respectivo o minimo de 120 (cento
e vinte) contribuições mensais.
Art. 4,o As vantagens previstas
no artigo 180 do Estatuto dos Fun·
cionários Públicos Civis da União
(Lei n,0 1.711, de 28 de outubro de
1952), são extensivas à aposent:l.·
doria dos funcionários ou servidores
das Sociedades de Economia Mista
e Fundações Instituídas pelo Poder
Público.
Art. 5.o Aos atuais servidores ou
funcionários . beneficiados por esta
lei é assegurado· ó direito de reque.
rer a contagem do tempo a incor·
parar, dentro do prazo de dois an•Js
da data de sua publicação.
Parágrafo único. Para os casos
futuros vigorará !güal prazo, a si!l'
contado da data da admissão ao
trabalho.
Art. a.o Revogam-se as dlsposi·
ções em contrário.
respectiv~

•'.·
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PARECER

N. o 553, de 1960
Da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Let
da Cdmara n.o 97, de 1960 (n.•l
1. 881, na Cdmara) que trans·
torma em estabelecimento te·
dera! de ensino supertor a Faculdade de Oà0nt ologta de Dia·
manttna.
1

Relator : Sr. Saulo Ramos.
O presente projeto de lei, oriun·
do da Mensagem n.o 155·60 do Po·
der Executivo ao Congresso Naclo·
nal, visa a transformar em estabelecimento federal de ensino snpe·
rior a Faculdade de Odontologh de
Diamantina.
A Comiss'ão de Constituição e
Justiça da Câmara pronunciou-se
por unanimidade pela aprovação
da matéria, que encontrou igual
acolhimento na Comissão d<1 Eàu·
cação e Cultura, e, ainda, por una·
nimidade, na Comissão de Finança~
daquela Casa do Congresso Nacio·
nal.
o projeto está devidament.e instruido e amplamente 1u~Ufi1:ado,
não havendo, pois, nenhuma res·
trição à sua aprovação por esta
Comissão, inclusive por ~er do mais
· alto interêsse do ponto de vista
educacional.
Somos, assim, pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em . . . de·
zembro de 1960. - Afonso Arinos,
Presidente. - Saulo Bam.os, Rela·
tor. -Lobão da Silveira. - Mem
de Sá.
PARECER
N.o 554, de 1960

I

Da Comissão de Serviço Pú·
blico Civil sôbre o Projeto de
Lei da Cdmara n.o 97,' de 1960
(Projeto de Lei n. 0 1.881, de
1960, na Cdmara) que trans·
forma em estabelecimento tcdera! de ensino superior a I''a·
culdade de Odontol,ogfa de Diamantina.
.

Relator : Sr. Af"/1 Vtanna.
O projeto de lei em aprêço, de
Iniciativa do Poder Executivo, ob·
jetiva transformar em esta.beleci·
mento federal de ensino superior a
Faculdade de Odontologia de Dia·
mantina.
·
Logrou a proposição parecere&
favoráveis de todos os órgãos técnicos da Câmara dos Deputados,
Inclusive da Comissão de E('lucação
e Cultura desta Casa, que apre·
ciou quanto ao mérito, julgando..a
conveniente e necessária aos lnte·
rêsses do ensino.
As disposições contidas no pro·
jeto atinentes à organização do
pessoal docente, aos servidores ad·
ministrativos e auxillares técnicos
que integram o quadro da referida
Faculdade, estão perfeitamente de
acôrdo com as normas admlntstra.
tlvas que regem a matéria.
Diante do exposto, a Comissão
de Serviço Público Civil opina pe·
la aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em . . . de·
zembro de 1960. - Daniel Krieger,
Presidente. - Af"/1 Vfanna, Rela·
tor. - Joaquim Parente. - Caia·
do de Castro. -Nelson Maculan.

a

PARECER

N. 0 555. de 1980
Da Comlsslto de Finanças

sô·

bre o Projeto de Lei da Cdmara n. o 97, de 1960 (Projeto de

Lei n. 0 1.881, de 1960, na Cd·
mara), que transforma em estabelect~ento federal de. enst·
no superior a Faculdatie de
Odont!Dlogta de Diamanttra.

Relator: Sr. Francisco Gallotti.
Pelo presente projeto, a F!lculdade de Odontologia de Diamanti· ·
na passa a integrar o Mln\sté::io
da Educação e Cultura - Dlretorls.
do Ensino Superior- na categoria
de estabelecimento federalizad·J a
que se refere a Lei n. n 1. 254, rle o!
de dezen1bro de 1950.
·.. · As Comissões Técnicas da ·câma.
ra dos Deput'ados, bem comó as de
Educação e Cultura e ServiçJ Pú·
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testaram favorâveis à sua aprova·
ção, tendo-lhe examinado os as·
pectos especificas de sua competên.
cta.
Os dispositivos de ordem financeira contidos no projeto, bem co·
. mo as implicações . qua apresenta
face aós preceitos da Lei n.O 1.254,
de 4 de dezembro de 1950, referentes às subvenções pela União à
nova unidade federalizada de ensino, estão plenamente justificados
e ·convenientemente propostos.
Nestas condições a Comissão de
Finanças manifesta-se favorâv!.'l à
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em . . . dezembro de 1960. - Menezes Pimentel, Presidente ad hoc. - Francisco Gallotti, Relator. - Arlindo
Rodrigues. -Caiado de Castro. -Silvestre Péricles. - Jorge MayTaciano de Mello.
'nard. Irineu Bornhausen.

0/fclo

Da Câmara dos Deputados n. o
971, do corrente ·ano, encaminhando ~utógrafos do seguinte
PJIJOJETO DE LEI DA CWARA

N.o 98, de 1960
(N. o 2. 330·A - 1960, na Câmara)
Autoriza o Poder ExeCI!t!vo
a abrir ao Poder Judiciár!!J Tribunal Superior d.o Trab!Llho
- o crédito especial de Cr$
125.580.000,00 - (cento e vin. te e cinco milhões, quinhentos
oitenta mil cruzeiros) para o
fim a que se reporta e dá ou·
tras providências.
·

e

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 É o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder .Tudiciârio - Tribunal Supeti.:>r do Tra·
balho - o crédito especial de Cr$
125.580.000,00 - (cento e vinte e
cinco milhões, quinhentDs t~ oitenta mil cruzeiros) - para atender
às despesas de pessoa-I, ajuda ele
custo; diârias, passagens, móveis,

mâquinas, viaturas, transporte de
mobi!iârlo em geral, equipamentos
e Instalações e serviços de tercei·
ros, bem como despesas eventuais
de qu-alquer natureza, decorrentes
da transferência da sede do mesmo Tribuna.! para Brasília .
Art . 2. o Esta lei entrará. ern vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em co11trâ·
rio.
A Comissão de Fincmças

O SR. PRESIDENTE- Está fin·
da a leitura do Expediente.
Hã oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
João Villasbôas. (Pa·usa).
S. Exa. não se encontra no recinto, no momento. · .
Tem a palavra o nobre Senador.
Mendonça Clark.
O SR. MENDONÇA CLARK(*)-Sr. Presidente e Srs. Sanadores, dentro de algumas horas
deveremos apreciar, nesta Casa, o
Projeto da Lei do Inquilinato.
A Lei do Inquilinato vem cmtgelando aluguéis desde 1942, com lilgumas modificações que embora às
vêzes ditando percentagens de au·
menta elevadas, não corresponâem
à diferença existente entre os alu·
guéis congelados pela primeira lei
e os que vigoram para as novas h!l ..
bitações.
O problema foi inicialmente cria.
do em face da elevação do custo
de vida; entretanto, pelo que se
tem visto nos últimos 18 .anos, des .
de que pela primeira vez se Mng~
Iou o aluguel de um prédio um
apartamento ou uma •casa, os preços das utilidades sofrerem altera·
ções que vão até um e dois mil porcento.
·
Falando em Lei de Inquilinato.
falamos em apartamento~. casas,
enfim construções;_, fala.nrlo c;m
c:onstruções, falamos em materiais
para construção, em 7alol· de terreno etc. etc.
('') -

Nao foi revisto pelo orador.
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Em 1942, um quilo de vergalhão
de ferro deveria custar entre um
cruzeiro a um cruzeiro e melo; um
saco de cimento, vinte a vinte e
oito cruzeiros. Hoje, 1960, um saco
de cimento quando se consegue obtê-lo está no Rio de Janeiro, por
dqzentos e clnqüenta a. duzentos e
setenta cruzeiros, um quilo de vergalhão de ferro por vinte e oito e
trinta cruzeiros.
No Piauí, um saco de cimento
custa hoje Cr$ 500,00, no Acre, até
Cr$ 1. 500,00. Brasilia chegou a ser
construída com cimento que de·
pois de Ir ao Piauí, à cidade de Flo·
riano, voltava para a Capital
custando preço elevadíssimo.
O salár!o-min!mo de 1942, salva
engano, regulava em Cr$ 250,00 ou
Cr$ 300,00. Na 'cidade do Rio de
Janeiro, em 1960, todos aqui reconhecemos, não seria passivei um
trabalhador ganhar menos de
Cr$ 9.600,00.
Aqui em Brasilia, quando lixa·
ram o salário-mínimo para seis mil
e poucos cruzeiros, tivemos aquela
demonstração pacifica dos traba·
lhadores locais. Dentro de setento.~
e duas horas, o Sr. Presidente da
República reformou sua decisão anterior assinando nôvo Decreto que :J
elevava para Cr$ 9.600,00.
Sr. Presidente, Srs . Senadores,
temos votado, nesta Casa - e al·
gumas vêzes participei nos debates - algumas alterações na Lt>l do
Inqu!llnato, sem um reajustamento
adequado, prometendo, depois de
votada a lei, providências para fu·
tura elaboração de nôvo projeto,
com mais tempo para estudarmos
o assunto, para que tudo saísse
correto, justo, para que nenhuma
classe, em particular, fôsse at!n·
glda.
Depois dessas promessas o assunto cal no silêncio. De repe11te,
recebemos a noticia de que, faltan·
do trinta dias para terminar o
prazo da lei, na outra Casa do
Congresso um Deputado apresenta
um projeto de prorrogação que, ln·
varlàvelmente, nos chega nos últimos dias da vigência da lei an ti!·

rior; e decidimos, em fa~e da conjuntura, não emendar ou se emendarmos, fazê· lo de maneira a· não
solucionar o problema. Temos, Sr.
Presidente, mais uma vez que apre·
clar a Lei do Inquilinato.
Em 1957, ,quando aqui estêve, no
exercício da senatoria, o atual Líder da Maioria na Câmara dos
Deputados, o Deputado Abelar-:lo
Jurema., foi constituída uma Co·
missão Interparlamentar para, com
multo tempo, ouvindo técnicos e
classes interessadas formular· um
projeto no sentido de resolvermos
o assunto. J!:sse trabalho, entretanto, desapareceu ou foi esquecido.
Hoje por sujestão de um projeto
de lei da Câmara dos Deput'ldos
vamos prorrogar novamente a Lei
do Inquilinato por seis meses, tempo necessário para dar-lhe sol uçao
adequada.
Uma das razões que ditaram lei
semelhante, aqui e fora do Brasil,
como por exemplo na França, para
o congelamento dos aluguéis, foi
para melhor amparar aquêles que
não tivessem disponibilidades sufi·
cientes para obter um la.r. Mas as
medidas, tomadas na França, para
alcançar êsse objetivo, tiveram como conseqüência, os proprietários
deixarem de reparar os seus prédios, ou de construir novos. O re·
sultado é que os edifícios na França, até hoje, conservam suas construções com instalações arcaicas.
No Brasil evoluímos um PiJUCo
depois de 1947 - salvo engano para a liberação dos aluguéis de
propriedades · · recém-c'onstruidas.
·Parecia que a medida poderia ~er
perfeitamente lógica e - vamos
dizer mesmo justa, se eomplemen,
tada, posteriormente, c-om alterações sôbre os aluguéis antigos. En·
tretanto, o que se viu foi determi·
nada classe de proprietários providos de recursos demolirem seus
prédios antigos e construirem no·
vos, fugindo assim ao congelamen·
to dos velhos aluguéis.
·... sr. Presidente, nem todos ,se
acham prejudicados, uma vez que a
Indústria Imobiliária floresce, e à
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custa dos que possuem poucos re·
cursos. A cla.ilse divide-se entre os
que não possuindo meios para erguer novas construções, continuam
vivendo dos proventos dos antigos
aluguéis e aquêles que, em boas
condições financeiras conseguem
fazer com que os proprietários, de
antigos prédios, os vendam e.! com
Isto, organizam lncorporaçoes e
realizam grandes lucros.
É uma injustiça, Sr., Presidente.
os que não dispõem de recu~sos
para organizarem tncorporaçoes,
ou os que não possuem meios para
demolir seus prédios e construir
novos, constituem em geral uma
classe pobre, ·
Dizia um congressista, ontem,
quem se pode quase apostar que
não existem proprietários de pré·
dias com ãluguéls congelados, que
sejam ricos. São na sua maioria
pessoas Idosas, viúvas ou possuidores de parcos recursos, ao contrá·
rio daqueles que podem e encon·
tram solução para o seu caso, na
venda de seus prédios, para incor·
porações. E com isso, existe, como
dizia, uma classe dividida em dojs
niveis, o nivel daqueles que nao
têm recursos, para reparar seu_s
prédios ou construir novos e o n1·
vel daqueles que, com recursos, po·
dem . desalojar lnqu!Unos antigos,
construfr novas casas e enquadrá·
las nos novos aluguéis. É neces·
sário se tome, se não já, pelo me·
nos em breve tempo, uma posição
definida para o problema da Lei
do Inquilinato. Não constitui ela
problema da classe de mllionárlo9,
mas da classe de pessoas Idosas, das
que tiveram vida laboriosa c
conseguiram pequeno pecúlio e que
julgll/l'a.m estariam perteltamen·
te amparadas se construissem ou
comprassem pequenos prédios pa·
ra uma renda futura.
Pelas explicações que acabo de
dar a lei deve atingir, justamente.
aquêles que mais precisam do am·
paro do Poder Executivo, e no en·
tanto, pa.ra êles criam-se os maio·
res absurdos ...

Há o exemplo do tnqulllno que
se mantém numa casa por um período de 20 anos, pagando aiuguéls
reduzidisslmos. Manda construir
ou compra apartamentos :l€: Incorporações em nome de terceiros, sua
espõsa ou seus tubos e passam a
pagar, êsses mesmos apartame11tos,
com os próprios recursos do seu
aluguel, continuando a viver por
conta e risco daqueles que não têm
recursos ou que estão prlvac!úS,
por lei, de reaver as suas casas.
Hoje, ser proprietário, ter :~ma
duas, três ou mesmo 10 casas alugadas por quinhentos, selscentos
ou mil cruzeiros, não se pode dizer
que possui renda com que se viva
condignamente dada a elevação do
custo de vida dos últimos anos.
Outras organiza~ões procuram
estudar o problema, desejosas ce
contribuir, com o resultado dêsses
estudos, para. (C!Ue o Congresso Na·
clonai possa fazer revisão da Lei
do Inquilinato.
Passo a ler, Sr. Presidente, parte
de um artigo publicado no "Correio da Manhã" do dia 26 de no·
vembro do corrente ano.
Trata-se de uma noticia anterior a essa data, mas que, devido à
oportunidade da discussão da· Lei
do Inqullinato, vem a público.
Diz o "Correio da Manhã", com
o titulo Problema dos Aluguéis a o
subtitulo Estudado um processo
razoável de atualização.

(Lê) :

"Há perspectiva de mais uma
prorrogação da Lei do Inqullinato. O mil.l da vigente lei diz "Conjuntura Econômica"está na enorme discriminação
que estabeleceu entre antigo.;
e novos inquilinos, além da re·
presentar um prejuízo exces·
sivamente pesado para aquêles proprietários que desde 1942
estão com aluguéis pràticamentc congelados. Por outro lado, a
escassez de novas habitações e
as restrições. da lei concorrem
para a majoração dos preços
das novas locações; e se uma
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parte da população é beneficiada ,com aluguéis ínfimos, a ou
tra, obrigada a deslocar-se ou
desejosa de constituir novos la·
res, é punida. A necessidade da
revisão da lei faz-se sentir tan.
to mais que, à medida que pas·
sa o tempo, num clima infla·
cionário como o atuq,J, mr.is
difícil se · torna solucionar o
problema.
No Instituto Brasileiro de
Economia foi elaborado um es·
tudo a ser publicado breve·
mente na "Revista Bras!leh'.1.
de Economia", em que su~ere
um esquema de correção doa
aluguéis, semelhante ao d!S·
positivo adotado para reavalia·
ção dos ativos das emprésas.
É claro que no caso da reava-liação, o reaj,ustamento pode
ser imediato. N'o caso dos alu·
guéis deve ser Introduzido um
fator social de correção, que
tornaria mais demorJ.do o
descongelamento.
A correção seria dividida em
duas parcelas, .a primeira inci·
dente desde logo, de modQ que
os aluguéis passassem a repre.
sentar uma :certa percentagem
· do que se obteria pela sua. ntua·
llzação, e o restante seria dls·
tribuido num certo núme1•o de
aumentos anuais constantes
até obter a paridade. Além dis·
so, o esquema apresenta a ne·
cessárla flexlbfiidade para permitir uma solução que atenta,
de um lado, aos interêsses dos
inquilinos, e de outro, os pro·
prletárlos .
(Interrompendo

a leltura)

-

Vem agora, Sr. Presidente, a parte mais Importante do artigo :
'

'

É certo, porém, que há ne·
cessldade de chegar-se a uma
solução. Mostra a experiência
que os aluguéis podem corresponder de 20 a 39 por cento do
orçamento famUiar. Assinala·
se no estudo citado que J alu·
guel de um apartamento de
sala e dois quartos, ocupado

por pessoas · de classe média,
em bairro. de categ~rla, rep~e·
sentava em 1942 de 1 1/2· a 3
vêzes o selário·minimo então
vigente, mas hoje. corresponde a apenas 1/17 a ·1119 .do
mesmo salário".
(Interrompendo a leltura)

· Note bem o Senado que era uma
e meia atrês vêzes o salário·minimo. Digamos, se o salário-minimo em 1942 fôsse de duzentos cru:
zeiros, os aluguéis variavam ·de
quatrocentos a seiscentos ,cruzeiros.
Hoje, na base do salárlo·minimo a
nove mil cruzeiros, os alugué1s cor·
respondem justamente a um dezessete avos ou a um dezenove avos,
ou seja, a vigésima parte do salá·
rio-mínimo. Inverteram-se ·as pro·
porções de maneira drástica.
Como· está iminente a de'!re:
tação do nôvo salár:io·minimo, ·
tais aluguéi,s passarão a l'epre·
sentar proporção ainda · n1ais
ínfima sem nenhum significa.
do económico.
.
No estudo a ser públicado na
Revista Brasileira de Ec"nl)·
mia, .divulga-se inclusive uma
tabela para aplicação do rea·
justamesto, partindo da hlpóte·
se de que o Congresso Nacional,
ao rever a vigente Lei do In.·
qu!l!nato, admitisse um reajus.
tamento imediato de 50% en·
tre o valor locativo da época
do contrato e o que se1ia íixa·
'do caso o contrato fôsse fir
,mado a.tualmente (ajustado
para o· · envelhecimento do
imóvel) , sendo os restantes 50
por cento reajustáveis em 4
anos".
·
sr. Presidente, êste o· resumo ·dos
estudos do Instituto Brasileiro àe
Economia. Vai ser publicado, mas
nat-uralmente cm face da premência de tempo com que se vota. a
prorrogação da Lei do Inquilinato
dentro da atual conjuntura eco·
nômica, julgou o responsável por
" ·.aquêle trabalho. ser necessária a
publicação antecipada do meimo.
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· Há. outro · aspecto do probl~ma
que desejo tratar. A revista "Visão" de 11 de novembro findo, às
páginas 59, 60, 61 e 62, faz apreciações sôbre a questão da classe ::~o
bre e chega à conclusão de que,
hoje, segundo pesquisas reall:r.adas
em s. Paulo, já não é uma só pessoa a responsável pela manuten<:ão
do lar, em face da inflação e sim
um conjunto de membros da mesma familla.
Assim, há em nossos dias, uma
classe-famllia, composta do chefe;
às vêzes da espôsa, se trabalha fora, de filhos ou Irmãos etc. São
em média quatro individuas tcaba·
lhando para conseguir um salário
conjunto de vinte e sete mil crllzelros mensais. Então u que ocorre ? Multas dessas famillas pagam
aluguéis baixos, quando poderiam
pagá-los numa base de vlntP. ou
trinta por cento do que percc,bem,
ou seja, cinco a oito mil cruzell'os
pela casa ou apartam<lnto que lJabitam. Entretanto, não o fazem,
porque os aluguéis contJnu:~m eon·
gelados.
Acontece, porém, q:IC essa classe, hoje, é das prlncipa!o; consumi·
doras de artigos eletro-domésticcs,
como rádios, geladeiras e até televisões, e a própria indú3tl•J a ~ c:omérclo nacionais, bem como os órgãos
de publicidade comercial e industrial, fazem estudos t•conômicos
tendo em vista essa nova classefamilia. Em conseqüência, as casas comerciais rece!:le1n, hoje, eleterminada cota de crédito, capaz
de atender à venda dêsses aparelhos não essenciais, embora neces·
sários ao confôrto do lar .
E conclui o artigo acentuando
que, se viermos a alterar a Lei do
Inquilinato de modo a permitir um
reajustamen~o nos alugllé)s atuais,
de modo a diminuir o saldo do salário conjunto da famil!a, }lt1clm·emos possibilitar séria crise na Indústria nacional daqueles produtos.
lll textual a declaração do articulista :

"Uma alteração na Lei ~o
Inquilinato poderá acarr,etar
sérias conseqüências para os
mercados comercial, mrlustrlal
e publicitário....
Sr. Presidente, é cl\\ro que não
nos cabe proteger a classe dos proprietários, mas devemos considerar que o fato de poss llirem imóveis não significa sej-am ricos.
:Muitos proprietários, milhares dêles, passam necessidades, embora
tenham dez prédios.
Tal recuperação, alteração ou
reajustamento virá tlrc\r o ~uanti
tativo necessário a qu·::! essas n:esmas famílias que não podem pagar
os aluguéis justos ou que tí 1•erem
de sofrer reajustamento nos antigos aluguéis, não possam mais adquirir produtos nacionais como rádio, televisão, geladeira etc.
Vamos, então, Sr. Presidente!,
entrar numa situação interessante. A conclusão que se pode tirar
diante do espirita - digamos as·
sim - do industrial, C'omerciante
ou de outros que vivam da yenda
dêsses produtos, é a tle que éles
entendem não se dever alterar os
aluguéis nem procurar uma solução justa para a Lei do Inqulllnato, porque, tais providências pode·
riam causar crise na produção dos
aparelhos de rádio, televisão, gela·
deira e outros mais, desejáveis, porém dispensáveis em certos lares.
Gostaria, Sr. Presidente, que todos os lares brasileiros p11dessem
ter tôdas essas utilidades des:le QUr:,
naturalmente, fôsse encarado u problema do aluguel em primeiro plano. De outro modo, o propr\et:í::lo
pobre coloca-se numa situaçã·:> cllfic·il.
·~,. ·
' ..
Votamos no Senado o aumento
dos militares, a paridade dos civis;
vimos com grande simpatia o aumento do salário-minlmo e, ago1•a
não podemos, . com tranqüilidade,
independência: e direito que temos
de legislar para todo o povo brasileiro; não podemos fazê-lo apenas para determinadas classes.
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Não podemos deixar de olhar para o problema da. Lei do Inqulllnato sem fazermos ao menoJ um
esfôrço para melhorá-la, l'~ajus
tando·a.
Somos representantes do povo
brasileiro em geral e não apenas
de ·uma pa.rcela do Pais.
Estas as considerações que desejava fazer no momento em que se
pretende apressar, nesta Casa. mais
uma prorrogação da Lel do Jn.qui·
Unato.
O Sr. Francisco Gallott.i -

Mui-

to bem.
O SR. MENDONÇA CLARK Era o que tinha a di~ct. <Muito

bem).

O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra o nobre Senador Sérgio
Marinho.

\

o/
I

O SR. SÉRGIO MARIN'HO ( •) - Senhor Presldenõe, Srs. Senadores, hoje ainda. há quem discuta a vantagem do sistema bicamera! sôbre o unicameral.
A mim se me afigura tal discussão mero desatinismo como tam·
bém, com o devido respeito e acatamento à opinião dos nobres colegas que aqul defend~m o regime
parlamentarista, a dis.:ussão não
menos acadêmica do parl'lmenta·
rismo sôbre o presidencialismo ou
vice-versa.
Neste ponto, Sr. Presidenre, faço·
me acompanhar da opinião do eminente mestre que todos admiramos
e acatamos, o íntegro Dr. João
Mangabeira.
Não é, entretanto, para debater
assunto dessa natureza que me encontro na tribuna. A ela chego, ex·
clusivamente para respigar os ar·
gumentos que apresentei no últJmc
discurso nesta. casa pNferido, a
respeito do comportamento ·do Se·
nado Federal, no que diz respeito à
elaboração das leis. Instaurado o
sistema bi·cameral, não pode a
mais alta Casa. do Congr';!sso Nacio(*) -

Nilo foi revisto peiQ orad()l•,

na! · fugir ao seu destino, isto é,
omitir-se no desempellho das altas funções que a ConsT.itulção lhe
confere. :G:sse dever mais imperativo
se torna quando vivemos num .regime de opinião públlca vigilante,
fiscaliudora. Omitindo-se o Senado
dos seus deveres fundamentais, o
Senado naturalmente -lecresc.~. ãecai, avilta-se no concei~,o da opi·
nião pública .
Perdoe-me V. Exa., Sr. Presiden·
te, e relevem-me os Senhores Senadores a veemência Inusitada com
que profiro estas palavras. Não me
conformo, não me acomodo, não
me ajusto à. função subalterna a
que a Câmara dos Deputados it!m
impôsto ao ISenado. Essa função
foi admirà~elmente esteriotipada
numa das suas grandes orações pe·
lo nosso nobre e eminente colega
Afonso Arinos.
O Sr. Afonso Arinos - Obrigado
a Vossa Excelência.

o SR. Sli:RGIO MARINHO - :G:s.
se papel evidencia~se, prlncipa:lmente, na elaboracão do Orçamento. Quando isso ocorre todos nós
pressurosos nos achegamos ao mu·
r~ das lamentações, mas ficamos
tao-sõmente no âmbito das lamentações. Nada de prático, nada de
decisivo fl:zemos, no sentido dE: desatolar o Senado da lama que a
Câmara dos Deputados nos joga
permanentemente. Leis da. mais
alta importância, da mais alta e
profunda reperçussão, nos interês·
ses vitais, na economia e finanças
do Pais, leis dessa natureza nós as
votamos quase na calada da noite,
com o aplauso e omissão de todos
nós. Agora, Sr. Presidente, se desenha e novamente se evidencia
êsse espetáculo de degradação perdoem-me V. Exas. - mas não
encontro outra expressão mais adequada para qualificar o que acontece. Agora mesmo, a Lei do Inqui·
llnato, de repercussão profunda em
quase tôdas as camàdas sociais do
Brasil, não vai ser examinada; o
Sanado abre mão de sua prerrogati·

va, ·de sua faculdade de emendar,
de corrigir, porque a Câmara dos
Deputados lhe colocou num dilema:
ou abre mão dêsse direito ou, finda a vigência. da Lei do In•qulllnato, os aluguéis serão liberados o
que causará um traumatismo pro·
fundo em tôda a vida do Pais.
Sr. Presidente, há poucos dias o
Lider da Maioria, ·o nobre Senador
Auro de Moura Andrade, num dos
seus arroubos de eloqüência demo~
teniana dliZia que, quando queria,
sabia e podia, o Senado se deslncumbilr, plenamente, das suas atrl·
buições. O mesmo S. Exa. configurava, no que diz respeito às atrl·
buições da outra Casa do Parlamento.
Ora, Sr. Presidente, .se as coisas
ocorrem dêste modo - e temos
que admitir que elas ocorrem levando em conta a larga e vigilante experiência parlamentar do Li·
der da Maioria, tudo indica que, se
emendarmos a lei disciplinadora do
inquilinato, a Câmara disporá de
tempo para examinar as emendas
do Senado e aprová-las ou rejeitá·
las, podendo, portanto, o Projeto
subir à sanção Presidencial antes
de esgotar-se o prazo de vigência
da atual Lei do Inquilinato.
Estabelecidas essas considerações,
eu me permito, data vênia, bordar
ligeiro comentário ao douto pare·
cer da Comissão de Constituição
e Justiça desta Casa.
O Parecerlsta diz, a certa altu·
ra referindo-se à emenda que tive
a honra de apresentar :
. "Acontece, no entanto, como
vunos, que o substitutivo ... "
O Substitutivo é de minha autoria.
". . . no art. a.o, Isenta !mó·
veis do pagamento do Impôs·
to predial e, no § 2.o, do art.
4, 0 e no art. :;.o dispõe, respectivamente, sobre a redução e
aumento dêsse impôsto, o que
fere, flagrantemente, a Cons.titulção Federal, pois esta, em

seu art. 29 atribui aos Muni·
cipios o impôsto predial urbano".
Está certo, Sr. Presidente, absolutamente certo 1 Apenas eu perguntaria à douta Comissão de Cons.
tltulção e Justiça se a Lei do Inqul·
linato, cuja prorrogação pura e
simplesmente, se pretende, nesta
sessão, não fere, também flagrante·
mente, a Constituição. E fere de
maneira mais profunda, mais drástica e violenta, porque fere direitos
fundamentais da Constituição; enquanto o substitutivo, por mim
apresentado, restringia, não há dúvida., e por Isso êle é Inquinado de
Inconstitucional. :S:Ie é flagrante·
mente Inconstitucional, porém, nós
poderiamos dizer, estabelecendo
uma gradação na inconstltuclo·
nalidade, que êle violenta, de ma·
neira menos . profunda, Constituição do que a. Lei do Inqulllnato.
lille restringe a faculdade a utonô·
mica das municipalidades de tri·
butar o lmpôsto predial; o meu
substitutivo procura favorecer os
locadores que merecem o favor pú·
blico e tributar aquêles lque desnecessltam do fa.vor público .
Ora, exatamente nesse jôgo, nessa atribuição de dar e de retirar
aquilo que o Estado deve dar e
aquilo que deve retirar, há, eviden.
temente, um arranhão no que diz
respeito à faculdade das Municipalidades de tributar o impôsto predial.
Mas, a Lei do Inquilinato e as
prorrogações su~ssivas que tem
alcançado do Parlamento, não fazem outra coisa senão arranhar,
atrltar essas faculdades atribuídas
pela Constituição às munlclpalida·
des.
·
Quando a Lei do Inquilinato
congela os preços dos aluguéis, es·
tá ferindo a faculdade das municipalidades de fazer variar o impôsto
predial, de vez que a fi~ação dêsse
Impôs to, - conforme V. Exa. sabe, Sr. Presidente, e tôda a casa
conhece·-·· tem··cômo base o arbitramento do valor locativo do Imóvel.
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Ora, se a Prefeitura, a Municipalidade, fica tolhida de arbitrar o
valor locativo do imóvel, ipao tacto
ela o fica no que diz respeito à
fixação dos valores do lmpôsto predial. Portanto, o que me permito de
dizer à douta Comissão de Constituição e Justiça é que ela se llml·
tou a enxergar a lnconstltuclona·
llclade no meu substitutivo; no entanto, não viu a brutal inconstitucionalidade existente na Lei
do . Inquilinato e nas prorrogações sucessivas que esta e a
outra ·casa do Congresso têm fei·
to num período de mais de quln. ze anos.
Durante êsse periodo, Sr. Presidente, o mundo se transfigurou
porque, como diz Wells, hoje, na·
atmosfera temporal, em que nos
foi dado palrar aqui neste planêta,
os acontecimentos se realizam com
celeridade tal que a dimensão tem·
poral perdeu a significação que era
usual às gerações que nos antece·
deram.
Um mUênlo na civilização faraô·
nica ~ e parece a propósito utilizar, a expressão "civilização faraô·
nlC'a" justamente neste recinto ~
corresponde, dizia ainda. Wells, tal·
vez a um decênio nos dias que vivemos .
Ora, durante quinze anos se al·
terou de alto a baixo a fisionomia
econômlco-financelro do Brasil;
durante quinze anos assistimos
transformações espetaC'Ulares, a
mudanças de arrepiar o cabelo.
Durante quinze anos, essa inflma
moeda de que nos utmzamos para
efeito de trocas, deteriorou-se, des·
manchou-se nas nossas mãos. No
entanto, durante êsse perlodo de
quinze anos, o Congresso Nacional
nada fêz sôbre tão momentoso problema, senão prorrogar a lei con·
geladora dos aluguéis I
Nem se diga que nenhum estudo
consciencioso, alentado, foi reall·
zado no sentido de disciplinar o
problema do In,quillnato. Conforme
acentuou o nobre Senador Mendon·
ça Clark, em 1957 foi dado a co·
nhecer ao Senado um trabalho pa·

ciente, elaborado por uma comls·
são de Senadores e. Deputados, assessorada por técnicos os mais eml·
nentes, da então capital da Repú·
blica e apresentado a esta casa pe.
lo então Senador Abelardo Jurema,
il:sse trabalho, na sua complexida·
de, no seu âmbito, atacava tôdas as
modalidades do problema e pro·
curaVIa dar solução às quest,ões
emergentes. Entretanto, lido aqui
no Senado, em 1957, teve o mesmo
destino dos aluguéis, isto é, foi
C'ongelado ...
Sr. Presidente, sei que o pro·
jeto que prorroga a Lei do Inquili·
nato será tão somente aprovado e
não receberá emendas. Nenhuma
dúvida poderia ter a êsse respeito.
Desejava, entretanto, servir-me da
oportunidade para gritar o meu
protesto veemente contra êsse conformismo, contra essa acomodação
aviltadora dos brios do Senado
Federai.
Sei que se êle fôsse emendado, se
o Plenário, na sua alta sabedoria
decidisse pela aprovação das emen·
das, não tenho dúvida de que essas
emendas seriam fulminadas na Câ·
mara dos tSenhores Deputados. Mas
o Senado lavaria sua testada. Di·
ria à Câmara que a sua função não
era. apenas, como bem acentuou o
nobre Senador Afonso Arinos, a de
chancelar, de dizer amém a tudo
quanto a Câmara decidisse.
:ti:ste projeto que prorroga a Lei
do Inqulllna.to, iniciou a sua tra·
mltação na câmara dos Deputados,
se não estou .~nga.nado, em agôsto
dêste ano ... ·
O Sr. J,oão Vtl!asbdas - Março I
O SR. SÉRGIO MARINHO~ Em
março, diz aqui o nobre Senador
João Villasbôas, o grande Lider da
minha Bancada.
Havia, portanto, tempo hábil pa·
ra que fôsse meticulosamente estu·
doado e emendado naquela Casa do
Congresso. Aliás, há um substltutl·
.. vo multo interessante do · nobre
Deputado Nelson Carneiro. Havia
- como dizia - tempo hábil para
que chegasse ao Senado, guardan-
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senl1ores Senadores sôbre êle se
debruçassem e pudessem consclenelosamente, opinar.
Não quero emprestar à Câmara
dos Deputados qualquer intuito outro; mas, a ·aparência Indica que
houve o propósito de colocar o Senado na alterna,tiva de : ou pror·
roga a Lei do Inquilinato ou, em
função de exigüidade do tempo, haverá, pela interrupção da vigência
dos diplomas anteriores, reguladores d9 assunto, liberação total dos
aluguéis. (Muito bem; muito bem!
Palmas).

O SR. AFONSO ARINOS
a palavra, Sr. Presidente.

~Peço

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Afonsil
Arinos.
O SR. AFONSO ARINOS- (*)
- Sr. Presidente, duas vêzes cita.
do nominalmente pelo ilustre e bravo Senador Sérgio Marinho, no deeurso de sua brilhante oração, cumpre-me justificar, em breves palavvas, a minha posição anteriormente expressa nesta Casa, no
sentido de votar contra as emen,
das oferecidas ao projeto.
Com esta ligeira explicação, não
viso a outro objetivo senão ao dever de prestar esclarecimento aos
meus ilustres Pares, dado que fui
individualmente mencionado como
dos que protestaram pela situação
de subalternidade em que se encontra o Senado face à legislação vinda da Câmara e particularmente,
prestar uma homenagem especial a
meu Ilustre amigo representante
do povo potiguar, em quem estou
ha;bituado a admirar uma das mais
lúcidas inteligências, das culturas
sociológicas e técnicas mais apa·
relhadas e dos espíritos civlcos
mais fortes da minha geração ...
O Sr. Sérgio Marinho - v. Exa.
é de uma generosidade estonteante.
(*} -

Nao foi rcvl•to pelo orador.

O SR. AFONSO ARIN'OS - Não
tenha dúvida de que êste não é
apenas o meu pensamento mas o
de todos aquêles que privam com
V. Exa. e que fazem justiça às
suas qualidades morais e lntelec·
tuais.
O Sr. Sérgio Marinho obrigado.

Muito

O SR. AFONSO ARINOS- Par·
ticipo, Sr. Presidente, com tôda a
sinceridade da posição aqui assumida pelo eminente Senador Sérgio
Marinho no que tange à indispensabilidade e mesmo à urgência de ·
um esfôrço de revisão pela nossa
Casa, dos hábitos a que tem sido
levada, evidentemente não por sua
própria escolha mas pelas condições em que se tem processado a le.
gisla tura federal, no tocante à tra·
mitação das proposições oriundas
da Câmara popular.
Embora part.!cipe da opinião de
que aqui fui dos primeiros a m~n·
clonar e esteja disposto a, no pró·
ximo ano, emprestar minha modesta colaboração a todos os esforços
que o Senado empreenda no sentido da restauração das suas prerrogativas e da sua competência em
matéria legislativa, no caso especiflcd devo acentuar mais uma ve2
e definir, minha posição, por mo·
tivos que não infirmam nem con·
trariam esta atitude.
Preliminarmente, recordo ao nobre Senador que estamos tratando
da votação de uma simples medida,
que quase poderíamos considerar
administrativa, embora tomada em
forma legislativa. É uma atitude
daquelas que o Poder Legislativo
costuma tomar em face de situações especiais sob a forma legislativa.
Não estamos propriamente !no·
vando em matéria di:! Direito Patrimonial e das relações de locação
de imóveis. Estamos considerando
a imutabllldade de· um prazo. Na
minha opinião estamos agindo com
prudência, em virtude das dlsscl1·
sões e pontos de vista contrários,

1
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que não se enC'ontratn ainda explicados em relação à matéria de fun·
do .
Se o Senado estivesse unânimP.·
mente de acôrdo com as posições
assumidas pelos eminentes auto·
res das emendas, é claro que nos
cumpria, como dever elementar
adotâ-Ias, a fim de que apareçam
como exprimindo, sintetizando e
corporificando a nossa posição .
Acontece que estamos divididos
quanto à matéria mesma dessas
emendas: Eu não as voto, nobre Se·
nador Sérgio Marinho e nobre cole·
ga e Líder João Villasbôas, pela
circunstância de estar açodado ou
de procurar submeter-me às injunções da proposição da Câmara, mas
porque estou fundamen!talmente,
em certos pontos em divergência
com o texto dessas emendas.
Logo elas abririam debate t.mtrP
nós; logo elas nos levariam à situação de discussão e de retardamento 1que, evidentemente, trariam co··
mo resultado a tran~posição elos
prazos que nenhum de nós quer
transpor, porque, ··estamos certos de
que trariam graves repercussões so·
ciais.
O Sr. Sérgio Marinho - Permite
V. Exa. um aparte ?

O SR. AFONSO ARINOS satisfação.

l'
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Com

O Sr. Sérgio Marinho- Agradeço sobremodo senslbil!zado as ;:>a·
lavras com que a fidalguia de V.
Exa. me cumulou. Permita v. Exa.
no entanto, que tente esclarecer o
seguinte : não desafiei o Sena!lo
para que, num prazo exíguo como
realmente é êste-, elaborasse um
diploma onde se contivesse solução
satisfatória para o problema do
inquilinato. O que pedi ao Senado,
o que Imprequei ao Senado foi que
tivesse sustança suficiente para
sair dessa situacão de subalterni·
dade para onde os acontecimentos
o têm empurrado. As emendas apre·
sentadas ao projeto de prorrogação
pura e simples, essas emendas, ;ntroduzem na legislação reguladora

do inquilinato modificações mera·
mente epidérmicas, süperf!ciais. o
problema continua com a sua atar·
doante complexidade desafiadora.
A aceitação das emendas teria 110
caso apenas a significação de dizer
à Câmara e principalmente, antes ·c
acima da Câmara, de dizer à opinião pública já cansada, já saturada de prorrogações sucessivas que
se estendem pelo período de 15
anos, dizer que o Senado dava o
prazo de seis meses de um ano,
para o estudo meticuloso dêsse problema, mas que nesse interregno o
Senado já achara suficiente.·introduzir na lei aquelas mndificações
consubstanciadas nas emendas.
Era isso que desejava dizer a Vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS - Sr.
Presidente, agradeço a honrosa explicação que acaba de me ser dada
no aparte do meu eminente colega,
mas existe uma diferença entre
jogar no ataque e jogar na defesa.
S. Exa. está por assim dizer
jogando no ataque; está movido
pelo impulso, pela marcha de sua
própria posição isto é, das suas
próprias convicções que são alevantadas e sinceras. Daí a dificuldade
maior que tem em se afastar da
linha em que se atirou na carga
atacante e. mesmo, de apreender
sem emoção, os argumentos daque.les que estão jogando na defesa, como é o meu ca:so e que têm uma
vls,ada mais larga, se me permite
o nobre colega, e uma serenidade
maior para julgar da posição que
toma o atacante quando se aproxima da meta.
O Sr. Sérgio Marinho - Não
conhecia essa modalidade do espirita de Vossa Excelência.

O SR. AFONSO ARINOS - EstQu pensando nas minhas peladas
de· garõto, no Campo do São Cris·
tóvão, quando aluno do Internato
Pedro II.
Não estou divergindo; e peço a
atenção do nobre Senador Sérgio
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ros e finais da sua atitude, apenas
declaro que os lnstrument(\'l ide
que se serviu para consegui-los não
merecem Integralmente meu apoio.
:tllsse ponto não foi focalizado no
seu aparte e não me parece que
sejam de tal maneira indiscutíveis
e unânimes os sufrágios em tõrno
da sugestão formulada nas emendas. o que me pareC'e, ao contrário,
é que são dlscutivels e eu, por exemplo, tenho reservas contra elas.
Por exemplo, no ,caso a q~ V. Exa.
se referiu com Inegável habllldade
e competência, da dispensa dos
Impostos municipais. :tllsse problema
tem sido objeto ·de discussões, de
controvérsias e até de decisões dos
tribunais, em certos casos. Há jurisprudência, se não me engano
do Supremo Tribunal Federal, no
que toca à. possibilidade da dispen·
sa de certos impostos municlpals.
Quando se trata de concessões
feitas pelo Poder Federal compe·
tente, de serviços públicos que
abranjam mais de um Município, e
então tem se reconhecido a possibilidade de nos contratos de concessão, o Poder Federal concedente dispensar certos impostos municipais.
Se não estou enganado, existe até
jurisprudência federal, mas no caso
em ap!lêço a situação é diferente e
pode ser objeto de controversia.s.
Teria grande empenho e, mesmo,
grande satisfação em estudar mais
a fundo essa. questão fiscal, que
apresenta aspectos constitucionais
relevantes e não há de ser em projeto como o que estamos votando
e nas condições em que o estamos
examinando, Inclusive porque os
prazos fatais também por V. Exa..
não são nem negados nem contestados, que poderemos esclarecer es.
sas dúvidas a fim de que dê assentimento à sua emenda.
O Sr. João Villas'bôas - No tocante a essa questão fiscal, tenho
uma informação a dar a V. Exa.
Tendo sido congelados os aluguéis
no ano de 1942, no ano seguinte a
·então Prefeitura do Distrito Fede-

ral elevou grandemente o impôsto
predial, chegando mesmo a dobrálo. Nessa ocasião fui advogado de
um Interessado, e aleguei a impos·
slbllldade da Prefeitura do Distrito
Federal aumentar os impostos, uma
vez que êsses impostos eram correspondentes ao valor locativo que
estava estabilizado. o integro Juiz
Ribas Carneiro deu-nos ganho de
causa e manteve o impôsto anterior, e o Tribunal de Justiça, por
unanimidade, confirmou essa dectsão. Lei posterior dava autorização para que os proprietários cobrassem aos Inquilinos a diferença
dos impostos de 1941 em diante.
Os aumentos que a Prefeitura fizesse nos impostos seriam carregados
aos inquilinos, pagando 1/12 avos
mensalmente. Era essa a informação que desejava trazer a Vossa
Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS Agradeço, Sr. Presidente, a valiosa
informação que acaba de me trazer ao debate o prestigioso Lider
da minha; Bancada, o provecto ad·
vogado Senador João VDlasbôas,
que citou casos concretos, mas não
dirimiu minha dúvida, porque o
que mencionou não- tem própria·
mente relação com imunidade fiscal. O que houve foi que o Tribunal
impediu o aumento do impôsto na
proporção em que exigia a Prefei·
tura, desde que o aluguel não tlves·
se sido aumentado ou não pudes·
se ser aumentado. Mas o de que se
trata, na emenda é trazer !muni·
dade fiscal e suprimir tôda espécie
de impõsto.
Tanto mais isso é exato, com
perdão de V. Exa., quanto o próprio Senador João Villasbôas acen·
tuou que foram permitidos aumen·
tos gradativos na medida em que
os aluguéis iam sendo aumenta·
dos, de acôrdo com a própria Lei
do Inqul!1nato.
O que me interessa é salientar o
aspecto controvertido dos problemas juridicos suscitados petas
emendas ou por algumas delas. N'a
minha opln!ao o que se passa com
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o problema do inquilinato é o seguinte : o regime capitalista, o re·
glme de economia privada, da propriedade privada evoluiu aos nossos
olhos na última geração, digamos
e]\ltre as duas guerras mundiais,
evoluiu da posse dos bens para a
posse dos direitos; as fortunas não
se coneentram mais hoje nas mãos
dos proprietários de bens Imóvel~,
daquilo que na minha terra se chama os bens que apanham o sol, a
terra, a casa, a pedra e cal. As fortunas transformaram-se na disponibilldade dos direitos creditórios
dos papéis, das participações, das
contas bancárias, das diversas formas de participação nas emprêsas
e nos negócios.
Antigamente, as grandes fortunas do Brasil eram as dos proprietários de Imóveis. Na minha infân·
cia, ainda me lembro, o Conde Mo·
desto Leal e o Visconde de Morais
tinham milhares de casas no Rio de
Jam.eiro. Hoje, não há nenhum milionário que tenha mais casas; os
mlllonários têm suas mansões de
residências; mas as suas posses,
os fundamentos do seu poder económico estão nos mistérios das con·
tabllidades das emprêsas, estão nas
participações dos grandes empreendimentos, nas sociedades, nas
cotas, nos negócios, nas comissões, nas margens dos depósitos
bancários do Brasil e no estrangel·
ro, na capacidade de fazer dinheiro através da finança particular,
protegida pelo Estado, nos negócios
da Indústria, nos benefícios, no proteclonlsmo da grande Indústria. Aí
está a grande fortuna. Então, como conseqüência, a massa da classe média, que ainda aeredlta na
propriedade imóvel, . na pedra e
cal, no bem que apanha chuva ou
sol, se sente abandonada pelo legislação.
Esta é a verdade. Com a pressa,
com a urgência, com o açodamento
com a ansiedade com que os parlamentares de hoje legislam, êles
dedicam o seu tempo a proteger os
grandes lnterêsses económicos, esquectdos daqueles medíocres lnte-

rêsses, que são os dos proprietários
de imóveis. Flalo, Sr. Presidente, com
inteira Independência, porque não
sou proprietário, Isto é, não sou locatário nem locador. Moro em casa
própria., graç!IS a Deus e não tenho,
também, graças a Deus, nenhuma
casa para alugar nem alugada. Es·
tou Inteiramente acoberto de. qualquer posslbllldade de me Incrimina.
rem, por qualquer solução de motl·
vo pessoal.

o Sr.

Sérgio Marinho -

te V. Exa. um aparte?

Perml·

O SR. AFONSO ARINOS - Com
todo o prazer.

O Sr. Sérgio Marinho - Nobre
Senador Afonso Arlnos, não está
em causa o exame da. estrutura económica do País e eu, fazendo referência a isso, quero dizer a V.
Exa. e à Casa que não sou fetichis·
ta de nenhuma estrutura econôml·
ca, mesmo porque elas existem,
modificam-se desaparecem açoitadas pelo tempo. As estruturas
económicas são reflexos das estratificações sociais. o sistema por
que êsse capitallsmo a que V.
Excelência fêz referência se mo·
dlficou substancialmente sob os es·
touros da primeira grande guerra, ou êle se modificava, como
vem sensivelmente se modificando
ou naturalmente pereceria. A Cons·
tltulção assegura determinados direitos e V. Exa., que é mestre no
assunto ...
O SR. AFONSO ARINOS- Multo
obrigado a Vossa Excelência ..

O Sr. Sérgio Marinh,o- ... mes·
tre acatado, admirado, reconhecido
e consagrado ...

O SR. AFONSO ARINOS Muito obrigado a vossa Excelência.

···o Sr. Sérgio Marinh,o- ... sabe
perfeitamente que a legislação ordinária .tem que respeitar êsses di·
reitos. A legislação ordinária deve
orientar-se no sentido de conslde·
rar intangíveis os direitos que 'a
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constituição consagra. Justamente
em defesa dêsses direitos, direitos não só fundamentais porque a
constituição assim os consagra,
mas fundamentais também porque
dizem respeito à sobrevivência de
elemento também fundamental à
própria ordem social : a classe média, Por isso entendo que o Parlamento está no dever. de legislar
cuidadosa e criteriosamente sõbre
êsse' problema.
O SR, AFONSO ARINOS - Sr.
Presidente, agradeço mais uma vez
o privilégio com que me honra o
eminente representante do Rio
Grande do Norte.

O Sr. Sérgio Marinho -

obrigado.

Muito

O SR. AFONSO ARINOS- Ter·
mino estas palavras - e estou sa·
· tlsfeito de fazê-lo - manifestando, já agora, meu pleno acõrdo com
o Senador Sérgio Marinho.
Entendo também, que o problema dos locadores, dos proprietários, de pequenas, modestas casas,
posso dizer proprietários pobres
explorados por inqullinos ricos,
está se transformando num pro·
blema social muito grave. É, por
conseguinte, um dever imperioso
do Congresso encarar de frente
êsse problema. e trazer os lenlti·
vos e as soluções convenientes para defesa de grande setor, que o
Senador Sérgio Marinho chama,
com muito acêrto, nossa classe
média.
Julgo, portanto, que o Senado
não deve aprovar as emendas aqui
trazidas, pois como S. Exa, mesmo
reconhece, em nada alteva as condições gerais em que está coloC'ada
a questão. o assunto merece a atenção desta casa, está dentro da sua
competência, pois não envolve qual·
quer das matérias cuja apreciação
lhe é vedada, como por exemplo
financeira.
Se existe uma missão, uma incum·
bênC'ia, uma tarefa de que o sena·
rio deve se tornar o intérprete e o
.executor, é o estudo aprimorado,

humano, justo, acertado de uma
lel geral que definitivamente regule em nosso País, o problema das
relações trazidas pela locação de
imóveis.
Temos seis meses para isso. Ofereci outro dia sugestão que, dada a
maneira rcom foi formulada, passou
despercebida; todavla, aproveitada,
em trabalho aprofundado de um dos
colegas, possa ser objeto de aten·
ção. Sugeri o estabelecimento de
certos critérios gerais, com os quais
as duas Casas do Congresso, estl·
vessem de acõrdo, critérios de equi·
dade, de justiça social, de humanl·
dade; critérios que viessem estabelecer realmente a ação do Estado
em defesa da verdadeira justiça, em
uma relação juridlca multas yêzes
abusiva, em que o fraco é precisamente aquêle que se aparenta como forte.
Minha sugestão é que, traçados
êsses critérios gerais, fôsse dada
ampla atribuição ao Poder Judiciá·
rlo mediante a acomodação do Pro·
cesso Civll para o caso especifico
da Lel do Inqullinato, a fim de re·
solver Individualmente as questões
pelo llvre conhecimento. O que se
faz no Direito Penal, pela individualização da pena poderia ser
transferida para o Direito Civil
mediante o conhecimento direto
das condições de fato me que. se
desenvolvesse cada caso. O juiz
poderia, assim, aplicar a esta con-·
dição, pelo seu próprio conhecimento, aquêles critérios - um ou
m·als critérios gerais estabelecidos pela lei.

v.

o

Sr Lima·,aparte
(Teixeira ?

Exa.

ü~

Permite

o' SR. AFONSO ARINOS- Com
multo prazer ..

o Sr. Lima Teixeira - Congra·
tulo-me com as judiciosas considerações que V. Exa. traz à Casa no
Instante em que votamos a pror·
rogação da Lel do Inqulllnato. En·
tre os argumentos apresentados pe·
lo eminente representante do Dls·
trito Federal destaco o da ex!güld a..

-49de do tempo. Se permitíssemos que
o projeto fôsse emendado pelo Senado estaríamos concorrendo para
a, liberação dos aluguéis, o que
acarretaria situação multo grave
para o País. De sorte que, quando
V. Exa. toma essa posição, o faz
com tanto bom senso quanto é
certo que não seda C"onveniente,
neste Instante, tendo em vista a
premência do tempo, a aceitação
das emendas, embora algumas ponderáveis, oferecidas ao projeto.
O SR. PRESIDENTE- (Fazendo
Lembro ao
nobre orador, que está esgotado o
tempo de que dispunha.
soar os tímpanos) -

,,

I,I.
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O SR. AFONSO ARINOS- Vou
terminar, Sr. Presidente.
Nestas condições, apenas procurei, com breves palavras- e mui·
to desvanecido estou pelos esclare·
cimentos que me foram trazidos pelos nobres colegas - explicar os
motivos por que, embora participando plenamente das opiniões do
nobre Senador Sérgio Marinho, votarei contra as emendas de S.
Exa. e as demais oferecidas ao
projeto.
Conclamo o Senado a que, no
prazo que se nos oferece, tragamos,
como contribuição ao Congresso e
ao País, pelo menos o esbôço de um
trabalho capaz de provar que temos no Brasil, capacidade, im9.glnação e competência jurídica pa.
ra resolver satisfatoriamente tão
grave , problema social. (Muito
bem/ Muito bem! PaZmas) .

O SR. PRESIDENTE- Sôbre a
mesa Comunicação que vai ser lida
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É

lida a seguinte
Comunicação

em

Brasilia,
30 de novembro de
1960.
Ofício n. 0 966.
Seção do Expediente.
Expedido em 1·12·60.
Senhor ScC'retário :

Em aditamento ao Ofício n.o
937, de 24 de novembro último, comunico a Vossa Excelência, para os
devidos fins, que a Câmara dos
Deputados aprovou a retltlcação
contida no Ofício n. 0 4·60, de 12,do
mesmo mês, relativa ao Projeto de
Lei n.o 2.007-1960, encaminhado
a essa Casa em 28 de outubro passado.
Aproveito o ensejo para apresen.
tar a Vossa Exc-elência os protestos de elevada estima e distinta
consideração - José Bonifácio,
Primeiro Secretário .
O SR. PRESIDENTE- A comunicação vai à Comissão de Serviço
Público Clvll.
Sôbre a mesa requerimento que
vai ser lldo pelo Sr. Primeiro Secretário.
É

lido e aprovado o seguinte
REQt1ERD4EN'lO

N. o 525, de 1960
Requeiro que, além das Comissões
a que foi distribuído o Projeto de
Lei da Câmara n.o 94, de 1960, seja
à matéria submetida também à
de Serviço Públlco CIvll.
Sala das Sessões, em 1 de dezembro de 1960. - Mem de Sá:
O SR. PRESIDENTE- Em face
da decisão do Plenário, o projeto
a que se refere o Requerimento
n. o 525, de 1960, vai à Comissão
de Serviço Público Civil.
- Sôbre a mesa, requerimento
que vai ser lido.
É lido e aprova.do o seguinte
REQ'IJERIMENTO

N'. o 526, de 1960

Nos têrmos dos arts., 211, letra
, p e 315, do· Regimento Interno, re·
quelro dispensa de publlcação para
a Imediata discussão e votação da
Redação Final do Projeto de Lei do
Senado n. o 7 de 1958, que dispõe
sôbre a contagem reciproca para
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de serviço prestado por funcioná·
rios à União, às Autal1::jUI:as e ao
Banco do Brasil.
Sala das Sessões, em 1 de dezembro de 1960. - Mathias Olympto.
O SR. PRESIDENTE.- Em face
da dellberação do Plenário, passasse imediatamente, à discussão e vo·
tação da Redação Final do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 7, de 1958,
lida''no Expediente.
Em discussão.
O SR. AFONSO ARINOS - ( •)
- Sr. Presidente na oportunidade
da votação do Projeto de Lei n.o
7, de 1958, neste Plenário, fl:z declaração à Mesa de que não me
sentia em condições de dar o meu
voto, por ser funcionário do Banco
do BrasU.
Reitero aquela declaração, soli·
. citando de V. Exa. não compute
meu voto, desde que me considero
suspeito para votar a proposição .J
<Muito bem !) .

O SR. PRESIDENTE - V. Exa.
será atendido.
Em . discussão a Redação Final.
Se mais nenhum Senador quiser
usar da palavra, encerro a disC'US·
são.
Em votação.
Os senhores Senadores que a
aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovada. O projeto vai à
sanção.
Está esgotada a hora do Expediente.
Passa-se à Ordem do Dia.
Sôbre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. Primeiro Se·
cretário.
l!: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N. o 527, de 1960

Requeiro preferência para o Pro·
jcto de Lei da Câmara n.o 93, de
,1960, a fim de ser votado antes da
(*) -

Nt1o foi reolslo pelo or11<lor.

matéria ·constante de. primeiro
it.em da Ordem do Dia
Sala das Sessões, 1 de dezembro
de 1960. - Daniel Krteger.
O SR. PRESIDENTE - Em vir·
tude da aprovação do requerimento
passa-se à matéria a que êle. se
refere.
Votação, em discussão única.
do Projeto de Let da Ctimara
número 93, de 1960, (n, 0 1.615,
de 1960, na Cdmara>, que alte·
ra a Redação do art. 1. o da
Lei n .o 3 . 065, de 29 d'e dezem.
bro de 1956, que prorroga a Let
do 1nqutltna~o e (tnclufdo em
Ordem do Dia em virtude de
dispensa de fnterstfcto, concedida na sessão antertor; a requerimento do Sr. Senador
Moura Andrade) tendo Pare·
ceres (ns. 534 e 535, 'de 1960) :
1 - Sóbre o projeto: - da
Comissão de ConsV!-tutçllo e
Justiça, favorável; - da Co·
missão de Economia, favorável da . Comissão de Fi·
Só·
nanças, favorável 11 bre as emendas de Plenário:
da Comissão de Constituição e JusUça, favorável às
de números 3, 4, 6 e 8; contrá·
rio às de ns. 1 e 9; e oferecendo subemendas às de ns. 2,
4, 5 e 7; - da Comissá,o de
Economia, contrário; da
Comissão de Finanças decla·
rando não disporem as emen·
das sôbre matéria da compe·
tência regimental da Comissão.
·

O SR. PRESIDENTE - Tendo
a comissão de Economia apresen·
tado subemendas às Emendas ns.
2, 4, 5 e 7, está aberta a discussão
especial das emendas e respectivas
subemendas.
O SR. ARY 'V·IANNA (Pela
ordem) - (*) - Sr. Presidente,

nos avulsos mimeografados e dis·
trlbuidos, referentes ao proje~
(~)

-

Nao foi revislo pelo orador.
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o parecer da Comissão de Eco·
nomia, hã evidente êrro com rela·
. ção á presença dos Senhores Sena·
dores na reunião daquele órgão
realizada ontem, como também re·
lativamente ao voto de desempate do Presidente.
Natur.almente, tais erros são de·
C'9r~êneia da fjllta de eorreção na
·copia do parecer, que só posteriormente foi retifieado, pois, na deci·
são final daquela sessão o relator
não havia ainda mandado datilografá-lo.
Isso foi feito mais tarde e as
assinaturas colhidas pelo Seeretá·
rio não coincidiram com os senho·
res Senadores presentes.
Assim, peço a v. Exa. sr. Presi·
dente, que mande proceder à retlficação. (Muito bem!).

''}

o SR. PRESIDENTE _ v. Exa.
será atendido em sua solicitação.
Continua a discussão especial
das emendas e subemendas.
Tem a palavra 0 nobre Senador
Ruy Carneiro·
o SR. RUY CARNEIRO _ (Para
encaminhar a votação) _

(*) _

Sr. Presidente, membro que sou da
Comissão de constituição e Justiça,
votei, ontem, a favor do parecer do
ilustre Senador Daniel Krieger e
das emendas, com exceção da de
n. 0 !l, considerada inc,onstitueio·
na!.
ouvi o discurso do nobre senador
Afonso Arinos, com a atenção com
que estamos acostumados a fazê-lo
nesta Casa, pelo brilhantismo
e clareza com que habitualmente
oeupa a tribuna do Senado.

i

.,'

O Sr. Afonso Arinos - Muito
gra.to pela generosidade de Vossa
Excelêncta.
.
O SR. RUY CARNEIRO - V. ·
Exa. nada tem a agradecer-me.
Sr. Presidente, dirijo uma orga·
n!zação Imobiliária no Estado da

I

(''') -

Ntlu {ol revisto IJclo orador.

Guanabara, com ramificação em
quase todo o Pais, inclusive em Brasilia, organização que não é loeatária, trata apenas da venda de !mó..
veis de suas incorporações; mas
poderia alguém supor que meu
apoio àquelas emendas decorresse
!le interêsse de nossa parte. Mesmo que o sistema adotado pela nossa organização fôsse locatário, eu,
no C'aso, procederia exclusivamente.
como Senador. Fica, assim eselareeida minha posição em face do projeto. Sou partidário de que eessem essas prorrogações sueesivas
da Lei do Inquilinato; mas acredito
pelas razões que vou expor e se lm·
põem no momento, na necessidade
da aprovação pura e simples de
projeto nos têrmos em que o redigiu a Câmara dos Deputados. Dai
minha .presença na tribuna para
me justif!C'ar dessa nova orienta·
ção tomada, uma vez que na Comis·.
são de Constituição e Justiça opinei
pela aprovação das emendas. Considero-as boas e úteis; dadas, porém
as condições especialíssimas do mo·
mento, julgo absolutamente neces· sário não fique ao Senado a respon·
sabll1dade de possível liberação dos
alugueres, por falta de tempo da
Câmara dos Deputados para apre·
ciar as emendas de nossa Casa.
No meu entender, Sr. Presidente,
devemos meditar sôbre o assunto.
Não tenho. receio de que .perca o
mandato que me foi conferido pelo
povo paraibano, em conseqüência
de uma convulsão social. Ontem, porém, na Comissão de Constituição
e Justiça, o eminente Senador João
Vlllasbôas sugeriu fôsse mantida a
Emenda n.0 9 com parecer eontrário do senador Da.nlel Krieger, relator da matéria. Dizia S. Exa. que
essa emenda constituiria. .projeto es·
:peclal, a ser apresentado em junho,
término da. vigência da prorrogação
que se ptetende. Como, porém, .o
senador Daniel Krieger, houvesse
considerado inconstitucional a
emenda, não seria possivel transformá· la. em nôvo projeto. Na opor·
tunidade, sugeri ao Senador Daniel
Krieger, relator, e Senadores João
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Vlllasbôas e Mem de Sá, presentes
à reunião e ao Senador Sérgio Ma·
rlnho, autor da emenda, bem como
aos mais Senadores, fôsse elaborado
um projeto especial a ser apresentado em junho, término da vlgên·
ela da atual proposição da Câmara
dos Deputados. ·
Senhor Presidente, minha suges·
tão decorreu do que tenho ouvido
a respeito de agitações que se pre·
param em todo o País, no caso de o
Senado"emendar o projeto da Câ·
mara dos Deputados, porque não
haverá tempo para nossas emen·
das serem apreciadas até 15 de de·
zembro.
Já declarei que não tenho receio
· da perda do mandato que me foi
conferido pelo povo da Paraíba;
mas peço aos Srs. Senadores que
meditem sôbre essa situação. Meu
ponto de vista é aquêle que expendl na Comissão de Constituição e
Justiça, aos eminentes Senadores
João Villasbôas e outros colegas, Inclusive ao Senador Mem de Sá, que,
embora não faça parte da Comissão.
estava presente, isto é, organizar.
mos uma Comissão de Senadores
com o objetivo de formular um an·
teprojeto a ser apresentado em jÜ·
nho, como já me referi anterior·
mente.
Ouvi, na sessão da manhã, o brl·
lhante discurso do !Senador Novaes
Filho, velho e querido amigo, repre·
sentante do Estado de Pernambuco.
S. Exa. bem como todos aquêles
que apresentaram emendas, têm
, tôda razão.
Recebi longa carta do General
Izauro Regueira, fazendo-me ponderações a respeito da conduta do
Senado na apreciação dêsse projetoEstava disposto a fl4lOiar em Plená·
rio, como o fiz na Comissão de
Constituição e Justiça, tôdas as
emendas, não fôra as informações
minuciosas colhidas ontem na Câ·
ma.ra dos Deputados da absoluta
impossibilidade de ser a matéria
apreciada naquela outra Casa do
congresso nos dias que restam para
cnc·erramento da presente sessão le·
glslativa.

Sendo assim, Sr. Presidente, para
não dar apenas um voto no final
da apreciação da matéria, explican·
do minha conduta, faço-o agora.
Podem os eminentes colegas ficar
certos de que contarão com o meu
apoio se na oportunidade fôr apre·
sentado um anteprojeto à altura
dos colegas que aqui os temos em
condições de elaborá-lo, para sair·
mos do Impasse das prorrogações
da lei do inquilinato. O que desejo
é evitar que está Nação, que já vi·
vc tão afl!ta com problemas agudos, como o de custo de vida, seja
no momento, sacudida .por uma pos·
sível agitação sômente perniciosa
ao Brasil. (Muito bem! Muito bem).
O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra o nobre Senador Paulo
Fender.
O SR. PAULO FENDER- Sr.
Presidente falarei depois do nobre Senador Mem de Sá, que acaba de .pedir a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Mem de
Sá.

O SR. MEM DE SA - (•) Senhor Presidente, agradeço, imensamente, a gentUeza do nobre Senador Paulo Fender. Talvez seja
melhor falar antes de S. Exa., que,
provàvelmente, se estenderá em
considerações sôbre o projeto. Meu
objetivo não é pràpriamente" exá·
me do mérito da proposição e das
emendas; apenas contraditar, com
todo o respeito e o ac-atamento que
me merecem· os eminentes ·colegas
que divergiram dêsse ponto de vis·
ta, o argumento de que o Senado
não deve apresentar emendas por·
que não há mais tempo para que
a Câmara dos Deputados tome de·
las conhecimento.
Não podemos e não devemos acei·
tar êste argumento. Há poucos
dias, ouvimos, com o encantamento
habitual, o discurso brilhantíssimo
do nobre Senador Afonso Arlnos,

<*> -

Ndu fui uuislu pelo uraúor.

\
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propondo uma reação, por parte do
Senado, contra a situação humilhante e degradante, a que fomos
·e estamos sendo levados, de me:·o
gabinete de. chancelas daquilo que
é aprovado pela Câmara dos Deputados.
O Sr.

Sérg~o

Marinho- Permite

V. Exa. um aparte?

O SR. MEM DE sA- Com muita satisfação.
O Sr. Sérgio Marinho - Sintome muito honrado e desvanecido
pelo fato de V. Exa. ter, a respei·
to do assunto que está focalizando,
a mesma impressão que eu já ex·
primi através do meu discurso; e
ainda mais honrado e sensibilizado
fico em verificar que· a reação de
V. Exa. se compadece, .perfeita·
mente, com a minha. versão. Estou
desvanecido, eminente Senador
Mem de Sã.

O SR. MEM DE SA - Muito
agradeço a V. Exa. Apenas, venho
abraçar a tese de V. Exa. e, com
isto, muito me honro.
O Sr. Sérgio Marinho -

A tese

é de vossa Excelência.
O SR. MEM DE SA - Creio que
não podemos aceitar - reputo essa situação Intolerável. Para ·cada
caso uma justificação especifica .
Acredito que existe um campo que
sempre nos conduz ao mesmo resultado : o. Senado deixa de ser Câmara Revisora, e o sistema legislativo do Brasil, de bi-cameral pas·
sa a ser uni·cameral. Estamos nos
tornando parasitas da Nação, por·
que apenas recebemos subsidies e
não cumprimos a nossa função de
rever as leis; e não_ a cumprimos
porque se diz que nao a devemos
cumprir, a fim de que a lei seja
logo sancionada. Portanto, estamos
nos demitindo, estamos renun·
ciando ...
O Sr Ruy Carneiro -

V. Exa. um aparte?

Permite

O SR. MEM DE SA - Concedo
com muita honra, o aparte ao meu
amigo Senador Ruy Carneiro. Devo
desde logo dizer que n() que afirmei
não há cnderêço nem a V. Exa.
ném a ninguém. Estou focand()
o assunto em tese.
O Sr. Ruy Carneiro - Como dis·
se no início da minha oração, acho
justo que se não deveria prorrogar
pura e simplesmente o Projeto de
Lei do lnquilinato; mas, como me·
dlda de emergência, em face do
dilema em que estamos colocados,
falta de tempo pela Câmara para
reexaminar a matéria no curto es·
paço de tempo de que ainda dispõe, não temos outro caminho a
seguir senão prorrogá-lo como veio
da Câmara.

O SR. MEM DE SA- Não pen·
so ter mais aprêço à Casa. do que
qualquer outro colega, nem que defendo o Senado mais que qualquer
outro Senador; sinto-me o último
dos Senadores.
O Sr. Ruy Carneiro - Absoluta·

mente!

O SR. MEM DE SA - Acato e
respeito a opinião dos colegas como
melhor do que a minha, mas devo
exprimir o que penso.
Sei que o argumento é êste, que
os Srs. Deputados sustentam essa
tese. 'Mas justamente porque S.
Exas. assim fazem, é que aqui ve·
nho, com certa veemência, rebater
o argumento. E devo dizer a V. Exa.
que efetivamente estamos no dia
1.0 de dezembro e podemos votar;
hoje vamos votar; poderemos hoje
mesmo votar a Redação Final e pa.
ra isto estou .pronto. Se não fôr possivel votar hoje, será possivel votar
amanhã de manhã, numa . sessão
extraordinária. O projeto irá para
··a· Câmara a 2 de dezembro, e a Câ·
mara terá 13 dias para conhecer
dêsse projeto. Não me digam os de·
fensores de Brasília que na Câmara
dos Deputados não há quor"m para
votar pr.ojeto. dessa importância
nacional ! Não me digam os defen·
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scires de Brasilla e os representan·
tes do povo que os Senhores Depu.
tados sejam tão omissos e dissidiO·
sos que deixem de vir a BrasUia
para cumprir seu dever na defesa
do povo.
Eu defendo os Senhores Depu.
tados, e não creio que S. Exas. tão
zelosos no cumprimento dos seus
· ·mandatos e tão •zelosos principal·
mente na defesa dos interêsses que
julgam ser os melhores, deixem de
vir dar quorum para que se faça
a vontade da !Maioria da C!l.mara.
dos Deputados.
o Sr. Buy Carnetro - Eu quero
ficar bem no conceito de 'V. Exa.
e no de tõda a casa.
O SR. MEM DE SA - V. Exa.
não pode ficar em melhor conceito
do que já está.

o Sr. Buy Carneiro - Transmiti
apenas as impressões colhidas ontem na Câmara dos Dep11tados por
ocasião da reunião do Congresso.
Quero, repito, ficar bem no conceito
de v. EXa. e de todos os meus com.panheiros desta Casa.
O SR. MEM DE SA- O concei·
to de que goza V. Exa. é o melhor
possível. Não creia V. Exa. que es.
tou considerando Vossa Excelên·
cia como autor ou responsável por
essa tese ...

o Sr Buy Canieiro - Obrigado a
Vossa Excelência.
O SR. MEM DE SA·- ... e
justamente como sei que essa é a
argumentação ou a alegação de
muitos dos Srs. Deputados é que
quero vir, com certa veemência, re·
peli-la, porque essa alegação envolve dois pressupostos que eu, na de·
fesa do sistema representativo e
na defesa dos Senhores Deputados
não posso aceitar os dois pressupostos que são êstes : .primeiro, que
em Brasilla não é rpossível funcio.
nar o Congresso, a não ser em condições excepc!onais (os senhores
mudancistas, os senhores defenso-

res de Brasília não podem, muito
menos do que eu, tolerar se diga.
que não vai haver mais número,
porque em Brasilia não há mais
número senão em· situações excepcionais) ; segundo, que eu também
repilo, é o de imaginar-se que os
Srs. Deputados, tendo sôbre os
ombros a responsabilidade de tornar os aluguéis livres se as emendas não forem apreciadas, tendo
essa responsabilidade deixem de
vir cumprir seu dever. Se os Srs.
Deputados assim procedessem, estariam traindo seu mandato, estariam traindo o povo. Então, se deveria e poderia dizer que o Senado
cumpriu seu dever, sua missão de
Câmara Revisora, <Multo bem!) e
que os Senhores Deputados, por co·
modismo, porque detestam Brasília,
porque não toleram Brasília, os
Senhores Deputados, inclusive os
do Bloco Mudancista, deixaram de
vir cumprir seu dever, defendendo
os pontos de vista que esposaram
e que julgam ser os melhores na
defesa dos interêsses populares.
Portanto, os dois pressupostos são
inadmissíveis. o primeiro porque
fere diretamente Brasilia. E eu não
creio que, a não ser eu e poucos
mais, haja Senadores da Maioria
que adotem e esposem a tese de que
Brasilla, realmente, não pode funcionar como Capital; porque nela o
Poder Legislativo não se reúne. O
segundo, porque é humilhante, ln·
farnante, ultrajante da -dignidade
do cumprimento do dever dos Srs.
Deputados.
E a prova do que eu digo deu-a
a Maioria, há três dias. Eu me re·
· firo ao caso dos vetos ao projeto
das Pioneiras 'Sociais. A Oposição
fêz a obstrução que todo o Congresso conhece : brava, obstinada,
inflexivel. E ficou claro e sabido
que os vetos seriam considerados
e aprovados no momento em que a
Maioria pusesse cento e noventa e
seis membros a ela pertencentes,
isto é, desse "quorum" suficiente,
excluída a representação da Oposição, para aprec'iação dos vetos.
Pois bem. Os senhores Lideres da

,,
-55-

·~

l

;·.~··

i
.•

Maioria, do Senado e da Câmara,
conjugando esforços, obtiveram o
comparecimento de mais de duzentos Congressistas !
l!Jsse é o jôgo democrático limpo !
Combati .aquêles vetos. Fui dos
que mais se bateram pela obstru·
ção. 'Mas baixei a cabeça, porque o
regime em que vivemos é o democrá t.!co. E a maioria, certa ou errada, tem de prevaleC'er.
Entendi eu que votou errada·
mente para satisfazer a um capricho, ca1pricho que, inclusive, humilha o Congresso. J!lste é um ponto
de vista subjetivo.
A Maioria tinha fôrça e aceitou
os vetos. Mas, com Isso, provou que
quando a Liderança quer, põe em
Brasília o número de representantes necessário para conhecer das
proposições. E Câmara. dos Senhores Deputados terá tempo e terá
número, se as lideranças quiserem
tomar conhecimento das emendas
do Senado.
E ainda quero lembrar mais, que
a Constituição encerra mais um
remédio, que não foi citado.
A Sessão Legislativa encerra-se
a quinze de dezembro, mas pode
ser prorrogada até trinta e um, se
o interêsse do povo exigir que seja
prorrogada a. Sessão Parlamentar·
até aquela data.; mas que o Se·
nado continue a existir como Casa
Legislativa, (Muito bem!) que o
senado não se omita, não desapareça, não C'api tule .
Era o que tinha a dizer, sem entrar no mérito das emendas. (Mui.
to bem; muito bem!) .
O SR. PRESIDE:tHE- Continua
a discussão especial das emendas
e subemendas.
Tem a palavra o nobre Senador
Paulo Fender; V. Exa. dispõe de
meia hora.
O SR. PAULO FENDER- (*) Sr Presidente muito pouco teria
que aduzir à discussão do momentoso projeto ..
...

"'{;)= 'Ntlo

foi l't'lliMo pelo ora.rior,

A tese já a debateram brilhante·
mente vários Srs. Senadores, co·
mo também foi definida a. posição
do Partido Trabalhista Brasileiro,
através do Lider da minha Bancada, o nobre Senador· Argemiro
de Figueiredo.
Ouvi as pala.vras sempr:e bri·
lhantes do ferino e feliz argumentador nobre Senador Mem de Sá.
Não estamos cumprindo nosso papel de. Câmara Revisora, através
das emendas apresentadas ao pro·
jeto. As emendas naturalmente em
virtude da pressa com que foram
ult·imadas, são tão iniquas quanto é e se diz ser iniquo o projeto.
O Sr. Menezes Pimentel licença para um aparte?

Dá

O SR. PAULO FENDER- Pois
não.
O Sr. Menezes Ptmentel- Apresentei emendas. Não há inlqüld:l·
de. Tôdas são constitucionais e ju·
rídicas. V. Exa. as está inter.pre~
tando de maneira muito diferente.
Gostaria que V. Exa. dissesse qual
a iniqüidade que existe nessa
emenda.
O SR. PAULO FENDER - Ou·
ço, com o acatamento que me me·
rece, a palavra do ilustre jurista.
Por incrível coincidência a emenda mais iníqua é justamente da
auto0r1a de S. Exa. O nobre representante do Ceará é o autor da
Emenda n.o 8. Não sou jurista e
sim médico, mas não me falta o
bom senso pa.ra reconhecer de que
lado está o interêsse do povo e de
que lado . está a inlqüidade que o
esmaga. S. Exa. subverte, malgrado sua reputação de grande jurista, o instituto da ,purgação da mo·
ra. Diz a emenda :
"A purgação da mora, em
Juizo, no pagamento dos aluguéis por três vêzes consecutivas ou não ... ". Vejam bem· três vêzes consecutivas ou não
- " .... implica na rescisão de
pleno direi to do contrato de lo·

-118,eação do Imóvel, instituindo·
se por Isso o locatário em intruso pelo que caberá ao locador a açã!l possessórla" .

o

Sr. Menezes Ptmentel -

expressão é juridlca.

A

O SR. PAULO FENDER- Per.
mlta conclua meu pensamento.
Através da emenda de V. Exa.,
ai do locatário que se atrase três
vêzes no pagamento do aluguel do
seu Imóvel. Será declarado intruso,
e não se fará mais a ação de despejo; ao contrário, te't'á lugar uma
ação possessórla, e êle será pôsto
na rua ·incontinente, pela Justiça
sumária.
Não nego absolutamente seja
tardia a nossa Justiça nas ações
de despejo, ou que muitos maus
pagadores . disso se preva.leçam.
Defendo desta tribuna, como representante do povo o lnterêsse
dos humlldes, que, às vêzes por dificuldades compreensivels, não podem pagar o aluguel das suas casas. Na emenda de V. Exa. não
por três meses consecutivos, mas
por três vêzes o Inquilino é declarado intruso e, então, o remédio
jurídico é outro : não mais o despejo e sim ação possessória para.
pô-lo para fora do imóvel imediatamente.
São fam!llas jogadas na rua,
sem que se anallse o mérito do
atraso de pagamento do aluguel.
Considero, malgra.do o conceito
em QUe tenho sua intellgêncla de
jurista, considero data vénia, lniqua a emenda de Vossa Excelência.
O Sr. Menezes. P!mentel - Vos·
sa Excelência considere como quiser. (Riso).

O SR. PAULO FENDER- Sr. Presidente, dizia eu ao Senadol'l Mem
de Sá que S. Exa. não correspondeu com a defesa que fêz das emendas aqui apresentadas, àquela finalidade de. Câmara Revisora que
seria o Senado através dessas mesmas emendas. Estão elas multo
longe de rever nas suas injustiças

- porque existem - a Lei de In·
qu!l1nato.
Então, estamos diante de um capricho : de um lado, Senadores
que querem porque querem apresentar emendas; é um direito que
lhes assiste; e de outro aquêles
que, diante da realldade, diante da
falta de número na Câmara dos
Deputados - porque já hoje não
houve número para votação naquela
Casa do Congresso - curvando-se a
essa realidade, têm diante de si a
questão do tempo e fazem um apêlo aos seus Colegas, no sentido que
não apr1ovemos emendas, porque
a liberação dos alugueis a 31 de dezembro.
É o que queria .aduzir à momentânea e momentosa tese da Lei de
rnqullinato, antes de mais nada.
A Bancada do Partido Trabalhls·
ta Brasileiro poderia acrescentar
que considera outras emendas já
não digo lniquas mas inadequadas,
impróprias. É a razão da sua lntransigência no recusá-las.
É evidente ,que temos seis meses
para legislar. Pode, perfeitamente o
senado da República tomar a iniciativa da apresentação de um projeto de lei sôbre o inquilinato como
bem sugeriu o nobre Senador Ruy
Carneiro. Seríamos os Iniciadores ·
e nos têrmos da Constituição, no
regime Bl-'Cameral seríamos Câmara Revisora para apreciar o
projeto que daqui sala e re·
cebeu emendas na Câmara dos
Deputados.
Cumpramos nosso dever de Senadores. Nós que tanto clamamos
por êsse papel de Câmara-Revisora.,
temos agora em mãos fazer do Se·
nado essa Câmara-Revisora.
Até o próprio Senador Mem de Sá
poderá, êle mesmo, apresentar um
projeto sôbre a Lei de Inquilinato.
E qua·ndo voltar emendado, da Câ· .
mara antes de junho - multo antes p~rque a diligência dos Srs. Senadores que se opõem às emendas
não será excedida - será revisto
pelo Senado.
o Sr. Mem de Sá - Agradeço
muito a concessão que V. Exa. faz

;.

- 5'1de dizer que "até o próprio Senador
Mem de Sá poderá apresentar o
projeto". Agradeço a gentileza. porque o Regimento já me dá êsse
direito.

'•

l:,it

"
I ...

I,

I.
1'.'

"

I.. :1

"

....

O iSR. PAULO FENDER- Eu
digo "até o próprio" porque v. Exa.
se satisfez com essas emendas.
Vossa Excelência disse que representam a finalidade revisora do
Senado.
O Sr. Mem de Sá - Sustentei
uma tese e declarei expressamente, que não entrava no mérito das
emendas; ao assumir a tribuna,
declarei que não é possivel o Senado deixar de apresentar emendas
sob alegação de a Câmara não
poder apreciá·las. V. Exa. deve
mandar o discurso ao Sr. Presidente da República para. que S. Exa.
tenha documento bastante hábil,
esmagador, de que Brasília não
funciona como Capital.
O SR. PAULO FENDER- Vossa
Excelência bate sempre na mesma
tecla de Brasília; Brasilla incomoda Vossa Excelência .

o Sr. Mem de Sá - Incomoda
aos Srs. Deputados que não vêm
aqui. Embora tenha sido contra a
mudança, aqui estou e estarei enquanto houver número.
O SR. PAULO FENDER - Não
é momento de discutir Brasilia,
que já está discutida e aprovada
pelo povo brasileiro, é, sim, o momento de terminar as minhas
palavras, o que faço salientando
que há dois aspectos nessa questão:
o do mérito e o do ·tempo.
Quanto ao mérito, a Bancada
do Partido Trabalhlsta Brasileiro,
se bem ouvi as recomendações do
meu Líder, está disposta a examiná-la e colaborar no nôvo projeto
da Lei do Inquilinato, com a fi·
nalldade de sanar inJustiças; mas,
quanto à questão do tempo, a nos·
sa Bancada está certa de que a
Câmara dos Deputados não o terá

sufic~ente para que o projeto vá à
sançao presidenCial.
Por êsses motivos a apresentação
de emenda é por nós considerada
apenas um expediente para liberação pura e simples dos aluguéis a
30 de dezembro.

O sr. Sérgio Marinho- li: uma
interpretação pessoalisslma de vossa Excelência.

O SR. PAULO FENDER - Quero dizer a V. Exa. que essa interpretaÇão é a da Bancada do Parti·
do Trabalhista Brasileiro .
O Sr. Sérgio Marinho - Então
é a Bancada do Partido Trabalhista
Brasileiro que está dando uma ln·
terpretação facciosa. v. Exa. atribui a êsses Senadores que querem
usar a sua faculdade de emendar,
intenções outras como .a de liberação dos aluguéis. v. Exa.. hã de
convir em que avançou muito no
atribuir Intenções que absolutamente não houve.
O SR. PAULO FENDER- Sr.
Presidente, respondo o aparte com
que me honrou o nobre Senador
Sérgio Marinho. Longe de mim atri·
bulr a qualquer dos meus Colegas
essa. intenção Injuriosa; vamos dizer, "anlmus laedendi". Não houve
absolutamente Intenção de a.tribulr
dolo a qualquer dos meus Colegas,
e parece que S. Exa. não me com·
preendeu. Peço ao meu nobre Cole·
ga que amanhã leia o "Diário do
Congresso", pois a Taquigrafia
certamente registrou que eu disse
que representaria pura e simples·
mente Isso, mas não que êles objetlvassem a isso.
Se ln·
terpretel mal a Intenção de V. Exa.
peço que me releve.
O Sr. Sérgio Marlnh,o -

O SR. PAULO FENDER - Está
relevado.
Era o que tinha a dizer. (Muito

bem).·

·

O SR. PRESIDENTE- Continua
a discussão.

'
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- sr. Presidente, Srs. Senadores,
desde o dia em que assumi o mandato que me outorgou o povo sul
rtograndense, tenho, invariàvel
mente, mantido a orientação de de
fender os pareceres que prolato.
Se ·assim não procedesse, sr.
Presidente e Srs. Senadores, estaria faltando com os deveres de solldariedade à. Comissão de Constituição e Justiça, . a qual integro
crom muita honra,· e estaria também faltando aos meus deveres de
cidadão e de mandatário do povo,
porque êste está sempre adstrito ao
dever elementar de uma prestação
de contas. Se na Comissão de Constituição
e Justiça profiro um parecer, sabem V. Exa. e o Senado da :Repúbllca com que isenção o faço. Nun·
ca, Sr. Presidente, nos par,.,ceres
daquela Comissão influiu outro sentimento senão o estrito cumprimento da lei e observância estrita dos
deveres morais.
De!. parecer favorável a inúme·
ras emendas e essas eram quase
tõdas da .autoria. do eminente Senador Menezes P!mentel.
Sabe o Senado que o grande re·
presentante do Ceará é uma das
mais altas expressões desta. Ca-

sa ...

o

Sr. Paulo Fender -

Muito

bem 1 Apoiado!
O SR. DANIEL KIRIEOER- ...

e sempre age com isenção, discerni.
menta e patriotismo.
O Sr. João Vfllasbôas - Multo
bem.
O SR. DANIEL KRIEGER - Po·
de êle errar, como posso errar eu,
como pode todo o Senado da. Re·
pública, mas forçoso é convir que
êle sempre a.ge e procede inspira·
do pelos mais altos interêsses da
Nação.
O Sr. Menezes Pimentel- Multo
obrigado.
(*) -

Nao foi revisto pelo orador.

O SR. DANIEL KRIEGE:R - Sr.
Presidente, preliminarmente, me
obrigam a discutir da possiblllda·
de ou não de emender o projeto.
O Senado vive premido pela ameaça de que se não aprovar sem
emendas uma lei, não terá cumpri·
do oom o seu dever.
·
O Sr. Paulo Fender- Quanto ao
tempo, quanto à premênc!a, terá
.
cumprido.
O SR. DANIEL KRIEGER -

V.

Exa., com o seu aparte, não resolve
o problema, porque cumprir o dever
não se limita a concordar. Cumprir o dever é agir de acôrdo com a
c-onsciência e o direito. Aos outros
que demoraram, que não decidi·
ram em tempo oportuno, a êles
cabe o ônus de não ter resolvido
o problema.
o Sr. Paulo Fender - Teremos
cumprido um dever de consciência
quanto ao tempo; não o teremos
t.alvez cumprido quanto ao direito
Nós mesmos, da Bancada trabalhista, reconhecemos que a lei precisa
ser modificada; mas quanto ao tempo, apenas reconhecemos a situa·
ção real, a situação de fato. A Lei
do Inquilinato liberará os aluguéis
a 31 de dezembro e V. Exa. verá
como quem fôr vivo verá, se as
nossas emendas rorem hoje acolhi·
das nesta Casa I
O SR. DANIEL KRIEGER- Sr.
Presidente, não entendo e não com·
preendo a distinção sibilina. Um
Poder tem o dever de resolver de
a.côrdo com a sua cronsclência. se
acha. que a lei não é perfeita, deve
modificá-la.

o Sr. Paulo Fender - Sim, mas
com tempo necessário para estudá·
la, examiná-la.
O :SR. DAN'IEL KRIEGER- Per-

gunto ao nobre Senador : o senado
usou dos prazos que a lei lhe con·
fere? Não.
Se houve culpa, não foi nossa;
foi de outros, e pela culpa dos ou·
~ros não podemos responder.
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Sr. Presidente, o Regimento Comum determina que o Orçamento
da República., seja enviado ao Senado em setembro. Nós o recebe·
mos com enorme atraso. Sabe V.
Exa. que sou relator, há muitos
anos, do Anexo referente ao Ministério da Educação. Recebi-o no dia
26 de novembro, e :procurei resolver
dentro das circunstâncias, sem faltar ao meu dever, porque jamais
faltarei a êle para atender ao 1mplemento dos outros. E tudo foi re·
solvido.
Se pudemos resolver o Orçamento
da República apenas com três dias,
a Câmara dos Deputados também
poderá fazê-lo com a Lei do Inqul·
!inato dentro de 15 dias.
Razão de sobra tem o eminente
Senador rlograndense Mem de Sá,
quando deciara que se todos comparecerem, se os aviões Viscount
trouxerem todos para aqui, teremos
número pal'a decidir sôbre a Lei
do Inqulllnato.

Senador Mem de Sá.. Quero, mais
uma vez ressalvar as minhas declarações, baseadas em informações
colhidas na Câmara dos Deputados por ocasião da apreciação de
vetos presidenciais ontem à noite : a de que não haveria tempo
para apreciação das emendas do
Senado.
Fique certo, o llustre colega que
minha declaração firma-se em lnformações que - como disse - colhi ontem na Câmara dos Deputados.
O SR. DANIEL KRIEGER- V.
E:x;a., Senador eminente, em quem
todos nós reconhecemos grandes .
virtudes ...
O Sr. Ruy Oarnetro -Muito obrl·
gado a Vossa Excelência.

O SR. DANIEL KRIEGER - ...
age sempre com espirlto público;
sempre procura resolver as questões sociais. Mas eu lhe direi, apeo Sr. Hertbaldo Vtetra - Multo nas, que se os Senhores Deputados,
bem . .
nos impuseram três dias para vo·
tarmos o Orçamento não poderão
O SR. DANIEL KRIEGER- Sr. êles em quinze dias, votar a Lei do
Presidente, o argumento invocado, Inqull1nato? Essa pergunta fica
de que não temos tempo é profun- no ar para aquêles que dizem que
damente improcedente e, sobretudo, não há tempo.
desairoso à autonomia e à inde·
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
pendência do Senado da Repúbllca.
não
pode o Senado da lU2púb!lca, a
(Muito bem!) .
Câmara
Alta do Pais, constituída
Não estamos aqui para chancede
homens
que enC'aneceram no
lar decisões de outros; estamos aqui
serviço
da
República,
obrigados por
por mandato do povo e temos um
dever,
a
conservar
a serenidade
mandato multo maior do que a Câ·
e
uma
grande
firmeza
no julgamara dos Deputados porque temento,
não
pode
o
Senado
- re·
mos um mandato majoritário.
pito
se
deter
no·
cumprimento
Eu, por exemplo, vim para o Se· ·
nado da República com quatrocen· do seu dever por alegações como
tos mli votos dos rlograndenses. a de que a. Câmara não poderá
votar, por falta de tempo. Se não
votar
a culpa não será do Senado
o Sr. Ruv Oarnetro - Dá. V. da República,
mas sim da própria
Exa. licença para uma explicação.
Câmara dos Deputados, que não
cumpriu com seu dever.
O SR. DANIEL KRIEGER Pois não.
o Sr. Paulo Fender - Permlt.e
O Sr, Ruv Oarnetro - Estou in- v. Exa. um pequeno aparte ?
teiramente soildárlo com V. Exa.
O SR. DANIEL KRIEGER
e com todo o Senado, como já me
manifestei em aparte ·ao eminente Pois n'ii.o.

-60O Sr. Paulo Fender - Quer dizer que v. Exa. sacl'ifica o sofrimento do povo a responsabilidade da Câ·
mara dos Deputados ? Isso não resolve o problema do povo. Para o
povo é necessário prevaleça a lei
até que haja tempo para ser conve·
.nientemente modificada.
O SR. DANIEL KRIEGER - O
aparte de V'. Exa. - vermita-ma o
nobre colega - não está à altura
do seu espírito brilhante e das
suas responsabilidades no Senado
da República ...

O Sr. Paulo Fender - É opi·
nião de V. Exa. Mas estou à
altura da opinião do povo.
O SR. DANIEL KRIEGER - ...
pelo menos, pelo que tenho consciência, nesta hora, será a opinião
de todo Senado da República. Se
nós tivemos tempo para resolver
a Lei de Meios em três dias, por
que a Câmara dos Deputados não
poderá discutir e votar uma lei em
quinze. dias ?
Não· abdico, Sr. Presidente - e
creio que, neste mpmento, interpreto o pensamento do meu partido ...

o .sr.

Heribaldo Vieira -Muito

bem.

O SR. DANIEL KRIEGER - ...
das prerrogativas que recebemos
do povo, que recebemos da Constituição. Vamos exercê-las na sua
plenitude e, se outros não cumprirem seu dever, a culpa é dêles e
não nossa.
O Sr. Franctaco Geülotti -

. to bem.

O Sr. João Vtllasbôas tamente.
·

MuiPerfei-

O SR. DANIEL KRIEGER- Os
timoratos, aqueles que vivem ln·
timidados com certas coisas, mas
que não se intimidam com outras,
Sr. Presidente, a êles fica a responsab!l!dade de protelarem, inde·
finidamente, as soluções; a êles fi·

ca a responsabll!dadc de não aperfeiçoá-las, sob o fundamento de
que não têm tempo para votá-las.
Declaram, nesta Casa, 1que s·ão con·
trários ao texto primitivo e favoráveis às modificações; mas não as
aprovam porque não haverá tempo
de a Câmara dos Deputados exami·
ná-las. A ela a responsabilidade
dos timoratos pois, como dizia o
poeta, "os fracos ficam na estrada
e os fortes devem ir lutar como
heróis".
Sr. Presidente, a Comissão da
Constituição c Justiça entendeu que
deveria aceitar as emendas. Dis·
cutiu-as, examinou-lhes o mérito
e deu-lhes seu apoio. A Lei do Inqullinato foi votada em conjuntura difícil. Tinha então tôda a proce·
dência; era preciso estancar a alta
dos aluguéis. Entretanto, foram
aumentados em quatrocentos por
cento os salários mínimos, majo·
rados os vencimentos dos funcio·
nários públicos talvez em mais de
mil por cento. No entanto, os alu·
guéis ficaram estagnados I
Não há, Sr. Presidente - e de·
safio me contestem - não há ninguém que deixe de pôr, na despesa
do assalariado ou do patrão, do
llomem do povo uma percentagem
para a moradia. Desafio que me
contradigam. O que existe na lei,
existe ·no consenso público .. É preciso estabelecer uma proporção. Se
os ordenados foram aumentados, se
os salários foram majorados, é
mister se faça uma revisão na Lei
do Inqull!nato.
Se uma lei de amparo soc!:al es·
tabelece para o camponês rural con.
tr!buições que .possibilitem determinado equilibrlo, por que não se pro·
cura equilibrio também pa~a aquê·
le que a·luga prédio urbano?
Na verdade, essa lei vem sendo
prorrogada sistemàticamente, pelo
interêsse de ur.s, pela covardia de
outros e pela demagogia de muitos!
~

o Sr. SérÓf.o Marinho bem!

Muito
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O SR. DANIEL KRIEGER Sr. Presidente, no cumprimento
do meu dever, sinto que devo di·
zer a verdade nua, crua e dura, cm:
bera doa, porque da dor surge o
processo regenerador e salvador.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
como Relator da· matéria, tenho
direito de falar em último lugar.
Se as emendas, aquelas a que dei
parecer, forem contestadas, hei
de defendê-las, porque fi·lo na convicção de que servia a meu Pais.
Equilíbrio social - é preciso que
se o diga aos demagogos, não significa proteger uma classe, mas
encontrar a harmonia social, que
é o fundamento e a aspiração de
tôda a na-cionalidade ! (Multo
bem!).

Examinarei emenda por. emenda.
No momento, porém, quero determe no substitutivo do eminente
Senador Sérgio Marinho, que pediu
preferência para a sua votação.
Chamo a atenção de S. Exa. para
o fato de que a Comissão de Cons·
titulção e Justiça ofereceu-lhe parecer contrário por julgá-lo Inconstitucional, e a inconstltucio'nallda·
de é evidente, ressalta do exame,
n'ão ofer~ce dúvidas : e é preciso
como . afirmava Gold Schmidt,
adotado por Viamonte, sustentar a
lnquebrantab111dade do princípio
constitucional.
O Sr Sérgio Marinho- Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. DANIEL KRIEGER- Pois
não.
O .Sr. Sérgio Marinho- V. Exa.
sabe que o ·autor do substitutivo
reconhece que a Inconstitucionalidade é transparente.
O SR. DANIEL KRIEGER- Sr.
Presidente, o aparte do eminente
Senador Sérgio Marinho demonstra
sua nobreza, dignidade e lucidez
de pensamento.
No entanto, apenas demonstrarei,
com rápidas palavras,• a inconstitucionalidade na discriminação da
receita da União, onde a constitui·
ção Federal estabelece que :

"Art. 29 - Além da renda
que lhe é atribuída por fôrça
dos §§ 2.o e 4.o do art. 15,
e dos impostos que, no todo ou
em parte, lhes forem transfe.
ridos pelo Estado, pertencem
aos Municípios os impostos:
I - predial e territorial ou
urbano ... ".
Se pertence aos Municípios o impôsto territorial urbano, não é licito, é vedado ao Poder Federal
diminuir ou aumentar êsses tr.lbu·
tos.
Foi a razão, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, por que a Comissão de
Constituição e Justiça deu parecer
contrário ao substitutivo do eminente Senador Sérgio Marinho.
Já disse e ::.gora repito, que estarei sempre aqui para defender
emenda por emenda da Comissão
de Constituição e Justiça por que,
jamais êsse órgão de que faço ,par·
te será derrotado no Plenário des·
ta Casa, sem a minha defesa.
Com a longa permanência de cin.
co a.nos naquele órgão técnico posso
afirmar que a Comissão de Consti·
tuição e ;rustiça não conhece outros
objetivos senão o de bem servir os
i:nterêsses superiores do País.
(Muito bem. Muito bem/ PaZmas>.

O SR. SÉRGIO MARINHO- ( •)

- Sr. Presidente, concordo em gênero, número e grau com as pala·
vras que o Senado acaba de ouvir,
proferidas por um dos seus membros mais conspícuos, operosos e
capazes, o nobre representante do
Rio Grande do Sul, Senador Daniel
Krieger.
Sinto-me apenas no dever de escLarecer que ao elaborar o substi·
tutivo que con~t!tui a Emenda n.0
9, para a qual pedi destaque, fi-lo
ciente de "que violava a Constituição. O substitutivo, porém, diz
respeito a uma lei vigente, que
também viola, de maneira f!agran·
te, e insofismável, a Constituição.
Propondo-me a arterar a lei vi·
gente e Inconstitucional, fui insen·
('') -

Ntlo foi •·rvlslo pelo orwlm·.
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sível e suavemente arrastado a ela.·
borar um substitutivo também lnconstitucional.
Já tive ocasião de, na oração an·
tes proferida, mostrar que a lei re·
guiadora do inquilinato e, portanto,
as leis sucessivas que prorrogam
sua vigência, são tôdas inequlvoca·
mente inconstltueionais.
:msses os esclarecimentos que de·
sejava dar ao Plenário. (Midto
bem).

.

O SR. LIMA TEIXEIRA- ( *) -

sr. Presidente, tenho sido, nesta
Casa, desde a primeira vez que se
cogitou da prorrogação da Lei do
Inquilinato, um voto no sentido da
sua aprovação pura e simples, sem
emendas, porque infell~mente tôdas
as vêzes que êsse projeto veio para
apreciação do Senado foi sempre
em situação de emergência. Tenho
declarado, nas ocasiões em que fui
obrigado a intervir para manuten·
gão do ponto de vista que venho
sustentando, que não vejo razão tão
forte que possa coloca.r pequeno número de proprietários contra a
quantidade imensa dos que pagam aluguéis, e então argumento
sem paixões, com a maior isenção
de ânimo, sem ser conduzido por
qualquer motivo que me incline a
defender êste ou aquêle, porém sem·
pre pensando nessa imensa coletlvidade, dos que estão jungldos a
pagar um aluguel que quase sem·
pre vai à casa dos trinta aos cinqüenta por cento do valor do salá·
rio percebido.
Sr. Presidente, nunca fui contrá·
· rio a que se procedesse a. uma re·
vis~o justa, eqü1ta.t1va, porém nun·
ca pude concordar que, numa. situa·
cão de emergência, pudéssemos
agravar ainda mais a. situação dos
que percebem parcos salários em
função de novos aumentos de alu·
gué!s. Aqui mesmo, entre as emendas oferecidas ao projeto sobres·
sai a de n.o 3, cujo autor não
sei quem é. Diz a emenda :

(•> -

Nílo foi revisto pelo vr11dor.

"Emenda n.o 3 - Acrescente
ao artigo abaixo. - As locações
d!os imóveis não alugados na
data da publicação da presente lei, cttJS que estão sendo
,ou vem a ser construídos e dos
que se vagarem posteriormente,
à sua vigência, ficam livres de
tôdas as restrições estabeleci·
das ou revigoradas por esta
mesma lei. Essas locações te·
rão seus contratos revogados
por tddas as disposições estabelecfdas no Código Ctvtl, Ca·
pttulo IV do Título V de seu Livro III".

Sr. Presidente, se formos aceitar
esta emenda., pràticamente esta·
remos concorrendo para a liberação total dos aluguéis. Pela Lei do
Inquilinato, o edlficio que se cons·
tról com a finalldade de ser aluga·
do, fixl.\da a base pelo proprietário,
passa a servir de teto, dS.í em dian·
te, para as majorações que porven. ·
tura a lei vier a. conceder. Porém,
como está redigida a emenda, os no·
vos, aluguéis dos apartamentos no·
vos, recém-construidos, estão liberados de qualquer corte, sem
qualquer injunção para a contenção
dos preços e futuros aumentos que
porventura sejam concedidos.
Sr. Presidente, não dou parecer
favorável a ess3. emenda, como não
darei a outras. A Comissão de Cons·
titulção e Justiça pronunciou"se
favoràvelmente às Emendas 3, 4, 6
e 8. Sôbre a Emenda n.o. 8 já o Se·
nador Paulo Fender se manifestou
a respeito, expressando o pensa·
mento do Partido.
Quanto à Emenda n.o 4:
"As casas destinadas a empregados ficam excluídas da
presente lei, cessando o U8o
.ou a locação do prédio com a
cessação do contrato de traba·
lho".

A Emenda de n.o 6 dispõe:
...
"O recúrso da decisão que
concede o despejo do inquilino
não terá efeito suspensivo.
'
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(]ma vez publicada a sentença,
dar·se-á a execução no prazo de
noventa dias".
Ora, Sr. Presidente, também não
dou o .meu voto favorável ...
Essas
emendas têm parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justi·
ça.
O Sr. Daniel Krleger -

O SR. LIMA TEIXEIRA - Estou
lendo, aqui, o parecer emitido ll"r
v·. Exa., que, salvo engano, conc-lui assim :
"O~namos em conseqüên·
ela, pela rejeição das eml!n·
das" e
"Somos pela aprovação das
Emendas ns. 3, 4, 6 e 8"
"E as Emendas ns. ·2, 4, 5 e
7, com as Subemendas e a re·
jeição das Emendas ns .. 1 e 9".

É o parecer da Comissão de Constituição e Justiça; estou justamente opinando .contràriamente às
Emendas ns. 6, 8, 4 e 3, conforme
parecer da Cqmissão referida.
Sr. Presidente, há poucos dias
estêve aqui um Deputado, se · me
não engano é até um dos Rela.tores
da Lei do Inquilinato, na Câmara
dos Deputados. Disse-me S. Exa. :
".Sinto que, se as Emendas, ofereci·
das pelo Senado, forem aprovadas,
não haverá tempo para a manifes·
tação da Câmara dos Deputados e
é de lamentar porque isto poderá
resultar na liberação dos aluguéis".
Isto me informou há pouC'os dias,
o Deputado Aarão Steinbruk.

O Sr. Daniel Krieger - V. Exa.
acha que, quinze dias, não é tempo
suficiente para a Câmara dos Depu·
tados e, no entanto, o Senado pode
fazê-lo em três dias ?

O SR. LIMA TEIXEIRA- Nobre
colega, não estou; neste particular
comentando o perlodo de tempo
gasto pelo Senado ou pela Câmara.
Acho que o tempo é suficiente. In·
fcllzmentc, de agora em diante, o

número de parlamentares escasseará. Devemos argumentar com a
realidade. De fato, nós podemos es·
tar, agora, C'aminhando para a liberação dos aluguéis.
O Sr. Daniel Krieger V. Exa. outro aparte ?
O SR.
Pois não.

Permite

LIMA TEIXEIRA -

O Sr- Daniel Krieger- A Câmara apreciou quatro mil e tantas
emendas ao Orçamento da República, em três dias. E em quinze
dias, não poderá examinar, dis·
cutlr, aprovar ou rejeitar nove
emendas?

O SR. LIMA TEIXEIRA Não digo que o tempo não seja suficiente, mas, em verdade ...
O Sr. Daniel Krteger -

se assusta com o tempo ?

V. Exa.

O SR. LIMA TEIXEIRA Não. Pelo contrtário : cois·a que
não tenho é mêdo. É coisa que
nunca me habituei, graças a Deus.
Tenho receio é de que o povo seja
prejudicado.
o Sr. Daniel Krieger - v. Exa.
nã() precisa ter !leceio. •Cumpra
com o seu dev-er. A culpa cabe à
Câmara dos Deputados, não ao Senado.
O SR. LIMA TEIXEIRA Tenho reCl!io do sofrimento daque·
les que serão obrigados a pagar
aluguéis exorbitantes. Receio, real·
mente, o enfraquecimento do Poder
que representamos, porque a culpa, amanhã, Irá incidir no Congresso.
O Sr. Daniel Krieger - Permite
V. Exa. outro aparte ? (Assentimento do orador) -V. Exa. está
sendo um dramático convencional
pot:que em realidade os salários .fo·
ram ·.aumentados nesse periodo de
tempo em mais de 100% e os aluguéis não o foram. V. Exa. no en·
tanto, não teme haja uma revolu·
ção social ?

-84O SR.

LIMA

TEIXEIRA

O

SR.

LIMA

TEIXEIRA -

Não I Porque o número dos que são N'obre colega, não estamos .aqui
propri.:;tários de casas de aluguel para V. Exa. Investir contra o Partem situação econômica multo boa · tido Trabalhista Brasileiro nem eu
e não pode ser comparado com o contra a União Democrática Nacio·
da maioria do povo brasileiro que nal.
vive de salários.
O Sr. Daniel Krieger - Estou defendendo um principio.
O Sr. Daniel Krieger - Esquecese V. Exa. de que há um dispositivo
O SR. LIMA TEIXEIRA constitucional que garante a proSe
formos apontar defeitos, não sei
priedade? .
dos dois Partidos qual o mais defeituoso.
O SR. LIMA TEIXEIRA Não vou cotejar um número pequeO Sr. Daniel Krieger - Estamos
no de proprietários com o número
prontos
ao exame com Vossa Eximenso dos que vivem de salário.
celência.
O Sr Daniel Krieger - Em PerO SR. LIMA TEIXEIRA nambuco, por exemplo, os gêneros
Não
vamos entrar nessa análise que
subiram· a mU por cento, as casas,
não
tem cabimento.
não. Julga V. Exa. que deve haver
um grupo destinado a suportar toO Sr. Daniel Krieger - Tem ca·
dos os flagelos contrariando, viobimento
sim, porque encarregados
lando o prinCipio de igualdade peda
Previdência
Social não fomos
rante a Lei?
nós, e as finalldades do Partido de
V. Exa. que tem como f1!1ados,
O SR. LIMA TEIXEIRA Não ! Eu com Isso estou propondo Deputados, Senadores e Vereadores
outr.a coisa : aquêles que têm ca- não têm sido cumpridas.
pitais não os invertam na compra
O SR. LIMA TEIXEIRA
de edificios de apartamentos para
Caro
colega Senador Daniel Krle·
alugar e dai tirar vantagens; mas
ger,
nesta
Casa V. Exa. é senador
que seja facultado a todo brasUel·
e
poderia
ter
apresentado emendas
ro ter a sua casa própria.
ou projetas para melhorar essa.s
condições e nós poderiamos tê-lo
O Sr. Daniel Krieger - Isto poajudado.
nha V. Exa. na conta dos Institutos. Há oito anos são administraO Sr. Daniel Krieger - E por qu11
dos pelo Partido Trabalhista Bras!·
V.
Exa. não apresentou?
leiro e se não o faculta é porque se,
precisa pagar comissão para obter
O SR. LIMA TEIXEIRA empréstimo.
V. Exa. poderia ter tomado a iniciativa da apresentação de um
O SR. LIMA TEIXEIRA projeto.
Eu estaria então num outro sentido : aconselhando a êsses que têm ·
O Sr Daniel Krieger - V. Exa.
capitais que os empreguem em fins acha
acertada a prorrogação pura
reprodutivos de maior beneficio e simples; o orador que antecedeu
para o País, e, sobretudo para apro- V. Exa. declarou que, quanto ao
veitamento na economia brasllelra. mérito era contrário.
O Sr. Daniel Krieger - Deveria
O SR. LIMA TEIXEIRA
ter aconselhado aos que m111tam no A prorrogação ·no' momento é umn.
Partido de V. Exa. e que estão na necessidade, até porque os proprie·
Previdência Social para isto fazer.
tários não devem estar tão apres·

l
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Um estudo mais cuidadoso, mais
meticuloso em que poderemos ...
Estou há
quase seis anos no. Senado e nada
se fêz até agora.
O Sr: Daniel Krteger -

O SR. LIMA TEIXEIRA . . . ouvir as ponderações do nobre
Senador Daniel Krleger com apresentação de sugestões que estou c.et'to serão interessantes. Por que razão assim de afogadilho vamos aceitar injustiça maior ainda com a
aprovação da Emenda n.o 3, que libera o preco de aluguéis de edifi·
cios, de casas de residência? Logo
não vejo razão nenhuma. o nosso
caminho é o de aprovar a prorro·
gação simples, porque, em verdade
estamos diante de um fato consumado. O tempo não será suficiente
para se aprovar êsse projeto com
emendas e, então, a responsabilidade recairá sôbre o Congresso Nacional. O povo, lá fora, não está
sabendo que a Câmara dos DePu·
tados fol quem demorou, que o Senado foi quem se apressou. Não !
O povo não está sabendo disso,
não ! O Senado assumirá a responsabllidade, porque o Senado fol
quem mandou o projeto. O povo
não entra nessas mlnúcias. Por isso
estou aqui agora, com esta calma
e com esta prova de ponderação,
concitando meus colegas, já que de·
sejamos que o Congresso seja sem.
pre prestigiado, a que votem, neste
instante, a prorrogação simples.
Dentro de seis meses poderemos
realizar um trabalho meticuloso, es.
tudando as diversas facetas da Lei
do Inqullinato, proporcionando, por
conseguinte, meios para evitar lnjustiças.
Existe, realmente, injustiças, reconheço-o.

o Sr. João Villasbôas- Permite
v. Exa. um aparte ?
O SR. LIMA TEIXEIRA Pois não I

O Sr. João Vtllasbôas - Tôdas
as prorrogações anteriores. foram
feitas sob promessa de no perfodo
da prorrogação, ser elaborado um
projeto modificativo dessa situação,
pondo-a de acõrdo com os interês·
ses sociais. No entanto, não foi fel·
to. Estou certo, meu nobre Colega\
de que, antes de terminar os seis
meses, Isto é, antes de trinta de
junho, teremos outro projeto de
prorrogação. Mesmo êste que estamos discutindo, sabe-o V. Exa., !ol
apresentado à Câmara dos Depu·
tados em março dêste ano, portanto
com tempo suflcientisslmo para ser
elaborada a Lei do Inqu11inato,
satisfazendo aos lnterêsses nacionais. No entanto, a Câmara não o
fêz. Passou todo êsse periodo, de
março a novembro, sem cumprir
êsse dever que prometera concretizar desde anteriores prorrogações
da lei!

O SR. LIMA TEIXEIRA Recebo o aparte do nobre Senador
João Vlllasbõas que, de fato, faz
uma alegação verdadeira. Não des·
conheço. Agora, nós que desejamos
que haja harmonia entre os Interessados, os empregados, que recebem salários, e os proprietários, de·
vemos proeurar uma solução, por·
que o Congresso é quem tem· de legislar. Logo, a culpa é nossa.
O Sr. João Villasbc5as - Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA não! Pois não!

Pois

O Sr. João ViZZasbc5as - Descul·
pe-me estar interrompendo o brl·
lhante discurso de v. Exa. a tõda
hora.
O SR. LIMA TEIXEIRA - É
sempre com muito prazer que rece·
bo os apartes de Vossa Excelência.

o'sr. João Villasb6as- Agrade·
cido a Vossa Excelência.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Até
porque v. Exa. é um Parlamentar
fino no trato. e na maneira com

i
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que debate. De modo que é sem·
pre com alegria que recebo. os
apartes de Vossa Ex~:elêncla.
O Sr. Joá,o Vtllasbóas - Muito
obrigado pela gentileza de V. Exa.
Acontece que essas emendas vão
.beneficiar apenas a alguns dos pro.
. prletários. Sabe V. Exa. que, .te.s·
de 1956, estão liberados os aluguéis
das novas construções. São apa·
nhados apenas aquê!es proprietá·
rios de· imóveis de 1942 até aquala
· data, os quais, pela Lei do Inqulll·
nato, estão jungldos a êste sacrifi· ·
elo pecuniário. De 1956 para cá, as
construções .novas foram liberadas
e tôdas aquelas casas, apartam~n
tos, cômodos, acomodaçoes, enfim
· de ·qualquer natureza que se vaga.
rem também ficarão libel'lados.
Trata-se, portanto, como V. Exa.
· perc~be, de uma minoria de pro·
prietários. Esta a parte que está
sacrificada, . porque mantéLl seu.~
prédios· alugados aos inquUlnos que
os ocupavam antes de 1956, isto é,
. a partir de 1942 até àquela data.

O SR!. LIMA TEIXEIRA - É
Vossa Excelência o autor da Emenda n. 0 3?

· o Sr. João

Vtllasbôas- Não, 11ão

sou.

O SR. LIMA TEIXEIRA - A
Emenda n. o 3, acho eu, cria uma
Injustiça muito gt:ande, porque
protege em muito aos novos pro·
· prietários de prédios, em detrimento dos que já os possuem, porque os
novos ficam completamente libera.
dos. Ora, o que queremos é evitar
que· se criem dentro da própria lei,
·condições diferentes para cada tipo
de proprietário, em função do tem·
po.
O Sr. João Villasbôas Vê V.
· Exa. que a liberação, conforme :;t!
.diz na parte Inicial da Emenda n. a
3, já consta das leis vigentes desde
1956. O que a emenda visa é ape·
rias permitir que, terminado o co11·
trato de loC'ação, se possam estabc·
' lecer. novas· cláusulas.

O SR. LIMA TEIXEIRA - E fi.
quem liberados.
Pela lei atual, como V'. Exa. ~a
be, realmente estariam de certo
modo liberados, porém sujeitos a
. um teto, depois de alugados. Estabelecia-se um teto. Agul, pela emen·
da, o teto desaparece, ficando os
locadores com a plena liberdade de
aumentar os aluguéis de seus imô·
veis.

1

l

O Sr. João Vtllasbôas -

As lo·
cações no Estado da Guanabara,
por exemplo, já prevêem aumentos
futuros. O valor da locação pode
ser acrescido de mais dois, três ou
quatro mil cruzeiros, conforme a
convenção entre as partes. Assim,
apenas os locadores que não puderam estabelecer tal cláusula nos
seus contra.tos, estão obrigados a
continuar com os mesmos 1nqu111nos, aceitando, por conseguinte, os
respectivos aluguéis sem majoração.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Multo
obrigado pelos esclarecimentos do
nobre Senador João Vlllasbôas.
ISr. Presidente, ao término de~>·
tas considerações, dirijo um ·apêlo
aos meus nobres colegas, no senti·
do de aprovarmos a prorrogação
pura e simples da lei. Evitaremos
uma situação realmente de dlfl·
culdades e de constrangime':lto pa·
ra o próprio Congresso Nacional,
se porventura não houver tempo
para a Câmara aprovar o projeto
com as emendas. Neste caso, concorreriamos para aumentar a. afli·
ção dos aflitos.
Há pouco, 'ouvi as considerações
multo judiciosas do nobra Senador
Afonso Arinos; S. Exa. hoje, talvez não tenha •as preocupações
de oposicionista. Não as tem mais.
s. Exa. tem de estar olhando para
o futuro. (Riso).
Sr. Presidente, multas vêzes, em
debate com: o meu ilustre colega,
Senador João .Villasbôas, falei da
maneira coino se devia conduzir o
bposlção, se'eu ·fôsse oposição. Vejo
hoje que o nobre Senador Afonso
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Arinos raciocina não para o momento, mas para o futuro. S. Exa.
não há de querer atirar sôbre o nôvo Govêrno mais uma acha de lenha.

o Sr. Sérgio Marinho - "Ma!s
uma", diz bem Vossa Excelência.
O SR. LIMA TEIXEffiA- Sentimos as dificuldades que atrav<:.s·
samos, provenientes talvez da fase
de crescimento e da arrancada ex·
traordinária do nosso Pais neste
periodo de cinco anos. As pondetnçôes do nobre :Senador Afonso Ar!·
nos não prevêem a situação atual
mas a do porvir, se porventur:t, re~
pito, a premência de tempo, que é
um f·ato, impedir que a Câmara se
manifeste sôbre o projeto, por falta
de quorum, ao término do Govêrno
Juscelino Kubitschek.
Veja o Senado como sou sincero.
Olho os fatos com sensibil1dade.
Nós que seremos a Oposição no futurá Govêrno, mostramos o que
poderá ocorrer se não adotarmos
uma decisão acertada, somente
por causa de seis meses.
Devemos aprovar a prorrogação
da lei, porque teremos tempo pa·
ra estudar a matéria. Muitos E:'e·
nadores, conhecedores do problema, poderão ajudar na ·elaboração
de um projeto que venha realmente
ao encontro das partes interes~
sadas.
:tl:sse, o apêlo que faço à Casa,
especialmente M meu velho amigo
Senador João Villasbôas, para que
se manifeste favoràvelmeme à.
prorrogação pura e si~Ples da Lei
do Inquilinato. É, altas, o pen:>amento não só meu, mas da Bancada do meu Partido, o Partido
Trabalhista Brasileiro e de vários
Senadores de outras correntes que
aqui se têm prqnunc!ado.
É o apêlo que dirijo ao Senado.
<Muito bem) .

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Argemlro
de Figueiredo.

A SR. ARGEMmO DE FIGUEI·
REDO - <•) - Sr. Presideüte,
ocuparei a. atenção do Sena jo por
pouco tempo. A matéria foi, na
verdade, largamente debati'.la e jâ
bem esclarecida.
Acredito que, a esta hora, todos
os Senadores estão com seus pontos de vista devidamente firmados,
em plena consciência e liberdade,
certos da orientação que devem
tomar na votação do Projeto.
A meu ver, o Senado n1.1nca se
realçou tanto no exame de uma
proposição como em rela.ção ao
projeto em causa. Ouvimos alocuções as mais brilhantes no sentido moral, no sentido cultural, no
sentido juridico, no sentido, sor.!al.
Não poderemos, Sr. Presidente,
nesse, instante, examinar ou precisar bem a qual das duas Caaas üo
Congresso caberia a responsabllicla·
de pela politica adotada de uma
constante prorrogação da Lei cto
Inquilinato.
Não podemos defini-la, porque
a autoria, a iniciativa de uma lei
completa, de uma lei que viesse,
na verdade, resolver o problema em
causa, tanto poderia caber à Câ·
mara dos Deputados como ao Senado Federal.
A meu ver, Sr. Presidente, essa
responsab1l!dade se dilui entre as
duas Casas do ·Congresso;. uma
não pode atribuir à outra a Jesponsab1lidade pelas dificuldaaes
que estamos passando neste instante.

o Sr.

Daniel Krieger -

V. Exa. um aparte?

Permite

O SR. ARGEMmO DE FIGUEI·
REDO - Com satisfação.
O sr. Daniel Krieger -Não atri·
bui responsabU!dade a nenhuma
.das Casas, apenas declarei que hâ
tempo suficiente para a Câm'.lra
dos Deputados examinar a matéria,
ela que nos mandou votar em três
dias uma lei, em quinze, terá tempo
-~ Nao foi revlslo pelo orador.
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suficiente para apreciar as emen.
das do Senado.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Não me .estou referindo
ao discurso de V. Exa. ou de outrc
qualquer Senador. Tenho em vista
o espírito que se criou nesta Casa.
na discussão que estamos enfrentando. Reafirmo que a responsal)i·
!idade é comum.
A Lei do InquHinato merecia, Sr.
Presidente, há muito mais tempo,
conforme se com·prome.teram as
· duas Casas do Congresso, perante
a Nação, uma reforma integral que
fixasse em linhas definitivas, mais
ou menos estáveis êste sério pro ..
blema da. habitação.
Os que defendem com ardor, com
entusiasmo, o principio constitucional ou melhor, o instituto da
propriedade, os que defendem com
vigor, o direito dos proprietários
e a liberdade contratu·al têm, naturalmente de ·ceder ao ponto de
vista que é dos pontos cardeais
do nosso programa partidário õe
que a propriedade não está mais
com aquela amplitude que tinha
nos tempos antigos, já não é mais
o "jus mutandt, ou "jus jl11endi" e
"jus abstendi", dos humanos. A propriedade é hoje, nos tempos modernos, no sistema da Constl~uição
vigente, um direito subordinado às
condições sociais; tem uma finalidade social, há de ser subordinada,
necessàriamente, em tôda a legi:>lação, que a ela se refira, aos interês·
ses da eoletividade, a fim de que
possamos dar-lhe a função HO~ial
que ela tem nos tempos atuais.
Sr. Presidente, a quest'ão não
envolve a dignidade do Senado,
nem as suas prerrogativas constitucionais. Esta Casa está discutil1·
do o projeto com tôda a Ilberdade;
vários oradores ocuparam, por mais
de uma vez a tribuna, em tôrno
.do mesmo assunto; emendas foram
apresentadas; o Projeto desceu às
comissões técnicas, recebeu parereces; discutidas foram as emendas apresentadas. No caso atual
o Senado tem se realçado no ~um-

prlmento do dever. O que há na
verdade, Sr. Presidente, é a fixação de duas correntes nesta Casa;
uma entendendo que não há tem·
po para a elaboração de um~t lei
que resolva Integralmente o proble·
ma da habitação; a outra, prec1Jni·
zando a idéia de uma prorrosaç3.o
pura e simples, para que, dentro
d0 prazo de seis meses, possam os
juristas das duas Casas, examinar
o assunto detidamente, para elaboração de uma lei que resolva,
na verdade, o problema tormentoso
da habitação no Brasil.
O Sr. R.uy Carneiro -

V. Exa. um aparte ?

Permite

O SR .. ARGEMIRO DE FIGUEIREOO - Com tqdo o prazer.

o Sr. R.uy Carneiro· - Ne~.~a
corrente estou eu f111ado como j:i
declarei.
O SR, ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - Agradeço ao aparte do
meu eminente companheiro de
Bancada, brilhante representante
da Paraíba. Dizia, Sr. Presidente,
há duas correntes; uma delas entendendo que estamos sem tempo
necessário para a elaboração de
um projeto de lei que resolva, com
segurança, o problema da habitação; a outra, entendendo, que de·
vemos, desde logo, resolver os ca·
sos mais clamorosos algumas !nju.stiças que, na verdade, existem e
.e que nós trabalhistas o reconhecemos.
A esta seg\.lnda corrente, Sr. Presidente, não me filio porque entendo - e êsse é o ponto de vista do
meu partido·.- que as emendas
aqui apresentadas, não resolvem
o problema de habitação no Brasil.
Há necessidade de tempo, para num
exame detido, um exame perfeito,
de profundeza, um exame técnico,
jurídico, constitucional, social, em
que o problema seja bem encarado
e bem equacionado, a fim de que
não mais· enfrentemos clificuldades dessa natureza.

~
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Essa, a posição do meu partido,
f1liado à corrente daqueles que 1m·
tendem que as emendas apresentadas e que estão sendo discutidas
não resolvem o problema. Necessitamos de uma. lei bem estruturada
e de tempo - os srs. Senadores ha·
verão de se convencerem disso de que o tempo de gue dispomos
não é o suficiente, nao é o neces·
sário, Sr. Presidente, para a es·
truturação de uma lei dessa natu·
reza. O Senado não pode é funcio·
nar sob essa pressão de que terá
·abdicado de suas prerrogativas
constitucionais, de sua própria dig·
nidade funcional Se não aprov:tr,
na tarde de hoje, as emendas em
causa. Aí é que teria o Senado abdicado do cumprimento do seu deV<:!r
se pela pressão que se poderia pe11sar em criar, ficasse esta Casa na
contingência de aprovar as emendas em causa ou, então, considerar-se capitis deminutio maxima,
ou por outra, abdicar de suas prerrogativas e do cumprimento do
seu dever.

liberdade projeto momentoso e !la
maior importância, e o Pais intelro verificará que estamos cumprindo o nosso dever.
Nestas condições, a posição !lo
meu Partido, como defini na; discussão Inicial do projeto, é essa, a
de rejeitar tôdas as emendas qne
foram apresentadas, porque é sua
.preocupação acomodar os interês·
ses em jôgo, é do seu interêsse e
preoC'upação a elaboração de um
stato definitivo, de uma lei que rf:.·
solva com segurança o problema
de habitação no Brasil. (Muito
bem) .

O SR. GUIDO MONDIM - (•)
- Sr. Presidente, serei breve na
tribuna, mas devo falar em razão
de ter sido eu o relator da matérl.a
na Comissão de Economia.
Desde que o processo me foi JIS·
tribuído, mesmo sem consultar nenhum dos membros da Comissão,
fixei o meu pensamento em tômo
da questão ora debatida. Quero di·
zer, ainda, que não estou jungido
a nenhuma questão fechada, embo·
Vêem V. Exas. e a Casa, que o ra com muita honra para mim inte·
problema está bem debatido e em gre a Bancada Trabalhista nesta
todos os partidos temos verificado casa, por fôrça de declaração que
que há opiniões divergentes.
fiz ao nela ingressar. Permaneço,
Nenhum de nós, conhecendo co· entretanto, nos limites que o meu
mo conhece .a integridade moral, a partido, por sua orientação e pela
cultura, a dignidade cívica do nos· sua doutrina me permitem.
so eminente adversário, o nobre
sr. Presidente, de tudo quanto
Senador Afonso Arinos, que tam· se debateu nesta Casa, na tarde de
bém pleiteia, pelo que vejo, a apro· hoje e em dias anteriores, creio que
vação pura e simples do projeto o pensamento prlnC'lpal deve ficar
como velo da Câmara; se S. Exa., fixado no fato de que a Lei do In·
que tem defendido no Senado as quillnato, ferindo tão fundo os ln·
prerrogativas desta Casa em dls· terêsses populares, não pode, mes·
cursos vibrantes, ninguém admiti· mo em se tratando de meras emeu.
ria que S. Exa. viesse a adotar es- das, ser cuidado com açodamento.
ta atitude e admitir a prorrogação É tão sério êste problema, de re·
pura e simples do projeto, abdicll.n· percussão tão grande na economia
do de sua dignidade de Senador. popular, que devemos, de uma vez
por tôdas, acabar com o tabu de que
O Sr. Lima Teixeira - S. Exa · cada vez que aqui se discute a prorfoi o primeiro a manifestar-se pela. . rogação desta. lei, já se admite, a
independência do Senado !
. priori, que tudo ficará no mesmJ
o SR. ARGEMIRO DE FIGUEI· dentro do prazo que nos leva de
REDO _ o senado, na tarde de uma prorrogação a outra.
hoje, está-se realçando perante a
(o) N<1n foi rc!listo pelo ormlor.
Nação, está discutindo com plena
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O Senado possui elementos, jã
pelo pensamento dos . seus próprios
componentes, já pela contribuição
que temos recebido de fora, de pa':·
ticulares e de entidades, possui, repito, elementos mais que suficien·
tes, não fôsse a nossa observação
prát.lca, para podermos efeitiva e
definitivamente elaborar lei que
~atfsfaça êste profundo .problema
nacional.
Realmente, quando elaborei meus
pareceres, o primeiro e o segundo,
me preocupei com a exigüidade de
tempo. Mas cuidava também do momento psicológico.
Recentemente, fixamos os l'lO··
vos niveis de salárlo-minimo e
agora., já se cuida de majorar alu·
guéis, como se não .perml.tissemos
nem um pouco de folga ao nosso
povo para usufruir dêsse aumento
de salários .
Insisti principalmente, 3r. Presl·
dente, em que não temos a posslhl·
lldade de examinar como devemos,
essas emendas, em razão das con<'xões que elas têm com todo o restante do problema.
Disse ainda ontem, na reunião tia
nossa Comissão de Economia. E
digo mais, Sr. Presidente, eu sou
locador, tenho pessoalmente os mesmos problemas; meus inquilinos
pagam aluguéis irrisórios pelas cnsas qué ocupam. Mas, a verdade é
que a extensão do problema. é tão
grande, que nada faremos com a
simples aprovação dessas emendas,
que considero pertinentes, sensatas
mas que devem, outrossim, fazer
parte daquele conjunto de es.tudo3
que devemos enfrentar para resolver, de uma vez por tôdas, o pro·
blema das locações em nosso Pais.
Por isso, continuo com o mesmo
ponto de vista. Meu pensamento
foi dado e, dentro dêsse pen!tamento, darei meu voto n~ deciRão da
tarde de hoje.
Sr. Presidente, multo apreciaria
que o Senado hoje se determinasse a enfrentar o problema com CO·
l'Bgem e em definitivo; e que, seja
qual fôr o resultado da votação neste momento, possa êle no inicio

das nossas atlvidaqes parlamentiLres no ano que vem, enveredar por.
êste estudo.
. Vejo que há uma disposição multo grande por parte de todos us
componentes desta Casa para êsse
fim, e assim poderei esperar real·
mente que não incorreremos em
nova prorrogação e sim na elabo·
ração definitiva de lei que possa
resolver tão angustiante problemo
do nosso povo. (Muito bem).·
O SR. PRESIDENTE- Continua
a discussão do projeto, como das.
emendas. (Pausa).
~'lnguém mais pedindo ·a pai a"
vra. encerro a discussão.
Val-se passar à votação da maw·
ria.
De acôrdo com o que estabelece
o Regimento Interno, deve ser votado em primeiro lugar, o projeto
sem prejuízo das emendas.
Sôbre a mesa, requerimento, que
vai ser lido pelo Sr. Primeiro Se·
cretárlo.
REQUERIMENTO

N. 0 528

Nos têrmos do art. 309 do Regi.
mento Interno, requeiro preferen·
ela para a votação das emendas ao
l?rojeto ele Lei da Câmara n.o 93,
de 1960, a fim de ser feita antes
da do projeto.
Sala das Sessões, to de dezem·
b!'o de 1960. -Sérgio M(!rinho.
O SR, PRESIDENTE - O reque·
dmento não depende de apolamen·
to, nem de discussão.
Em votação o requerimento do
nobre Senador Sérgio Marinho.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram ~.permanecer senta·
dos. (Pausa):·
Está aprovado.
Em face da deliberação do Sena.
do, passa-se à votação das emr.n·
das, em número de nove, e sôbre
as quais as Comissões assim s~
manifestaram : · ;
Emenda n.o 1--. pareceres contrãrios da Comissão de Constitui-

.
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ção e Justiça e da Comissão de Eco.
nomia.
Emenda n.o 2- parecer favorável da Comissão de Constituição e
Justiça, com subemendas que ofe·
rece, 11 contrário da Comissão de
Economia.
Emenda n.o 3 ....:. parecer favorá·
vel da Comissão de Constituição e
Justiça e contrário da Comissão
de Economia.
Emenda n.o 4- parecer favorável da Comissão de Constituição e
Justiça e· contrário da Comissão
de Economia. ·
Emenda n.o 5- parecer favorável da Comissão de Constituição e
Justiça, com subemenda, e contrário da Comissão de Eeonomia.
Emenda n. o 6 - parecer favorável da Comissão de Constituição e
Justiça e contrário da Comissão de
Economia.
Emenda n. o 7 - parecer favorável da Comissão de Constituição e
Justiça, com subemenda., e contrário da Comissão de Economia.
Emenda n.o 8 - parecer favorável da Comissão de Constitui{!ão e
Justiça, e contrário da Comissão de
Eeonomla.
Emenda n.o 9 -pareceres contrários das duas Comissões - de
constituição e Justiça e de Econ:>mia.
O parece11 da comissão de Finanças sôbre tôdas as emendas foi
no sentido de que a matéria escapa à sua competência.
De acôrdo com o que estabelece
o Regimento, as emendas deverão
ser grupadas, conforme tenhnm
pareceres favoráveis ou contrários
das Comissões.
Na hipótese, apenas duas emendas têm pareceres eontrárlos das.
comissões de Constituição e Justi·
ça e de Finanças. Deveriam ser votadas globalmente.
Sôbre a mesa requerimento no
nobre senador Sérgio Marinho, que
vai ser lido pelo Sr. Primeiro Se·
cl1dtário.

REQUERIMENTO

N' .o 529, de 1960
Nos têrmos do art. 310, letra a;
do Regimento Interno, requeiro destaque para a Emenda n.o 9, de minha autoria, ao Projeto de Lei da
Câmara número 93, de 1960, a fim
de ser votada separadamente. ·
Sala das Sessões, 1 de dezembro
de 1960. - Sérgio Marinho.
O SR. PRESIDENTE - O requerimento não depende de apoiamento nem de discussão.
Em votação.
O SR. PAULO FENDER-(*)-Sr. Presidente, a Emenda n.o 9, de
autoria do nobre Senador Sérgio
Marinho, foi declarada Inconstitucional pela Comissão Técnica des·
ta Casa que a examinou, a Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE- Vou permitir-me uma Interrupção às palavras de vossa Excelência.
Estamos votando o requerimento
de destaque do nobre Senador Sérgio Marinho, para a Emenda de
sua autoria que tem o n.o 9, a fim
de que seja votada separadamente.
O SR. PAULO FENDER- (Pela
ordem) - Sr. Presidente, se .Pre·

tendo discorrer sôbre a emenda não
Importa que seja o requerimento
de destaque ou ela própria que
est.eja em votação·.· (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE - V. Exa..
poderá falar para eneaminhar a
votação do requerimento de destaque.
O SR. PAULO FENDER - (.Ptt·
ra encaminhar a votação) - (•) -

Sr. Presidente, o que desejava ponderar ao nobre Senador Sérgio M•t·
rinho é que tendo sido sua emenda
decla:;~ada inconstitucional por S.
Exa :· mesmo, faria um a pêlo a 3.
Exa. para que, com a cquanlmida-

<•> -
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de e a serenidade· com que sempre
examina todos os assuntos nesta
casa, retire a emenda. · Gostaria
de ponderar a S. Exa. que há duas
situações uma de fato e outra de
direito.
A situação de direito seria aque·
Ia que justifica a inconstitucionalidade da emenda em' razão da inconstitucionalidade da prorrogação
da Lei do Inquilinato.
Parece que, S .. Exa. justificando
sua emenda, disse-nos que ela te,m
pleno cabimento por que também
é inconstitucional a prorrogação
da Lei do. Inqu111nato, sendo, por·
tanto., justo que S. Exa. também
apresente uma emenda que êle
mesmo reputa de inconstitucional.
Não quero crer, sr. Presidente,
que nenhum parlamentar, reconhe·
cendo que a sua proposição seja
inconstitucional permita seja l'la
objeto de apreciação por parte de
seus Pares.
A Léi do Inqu111nato, se inconsti·
tucional - o que seria absurdo
admitir-se - às Comissões do Se·
nado caberia a justificativa de um
êrro por outro.
O qUI! S. Exa., o nobre Senador
Sérgio Marinho, argüiu de inconstitucional, é justamente o projato
que manda prorrogar a lei.
Na palavra autorizada e expUcativa do ilustre Senador Afonso
Arinos, o projeto consulta apenas
à necessidade do Legislativo adotar
medidas de emergência, o que poderia ter equivalência em medida
administrativa adotada pelo Legislativo.
Não. se trata, portanto, de matéria julgada inconstitucional.. É matérl:l. de fato, e como a emenda de
S. Exa., o Senador Sérgio Marinho
é por S. Exa. mesmo reconhecida
inconstitucional, antes de qualqu~r
votação, mesmo a do destaque, eu
faria um apêlo a S. Exa. no Eentido de que retirasse sua emenda..
(Muito bem> .

'

O SR. SÉRGIO MARINHO ( •) - Sr. Presidente, reportando·
me às palavras que acabam <le ser
proferidas pelo nobre Senador Pau.
lo Fender, pessoa que merece o
maior acatamento de minha parte
não só pelo fato de pertencer a
esta Casa, mas também porque é
realmente um espírito atraente,
sedutor ...
O Sr. Paulo Fender - Obrigai!O
a vossa Excelência.
O SR. SÉRGIO MARINHO- ...
tenho a dizer a S. Exa., apenas o
seguinte:
Lamento, profundamente, não
poder atender ao seu apêlo.
Estamos colocados diante de um
dilema, que não é apenas aquêle
configurado pelo nobre Líder do
P. T. !B., o eminente Senador Argemiro de Figueiredo, de o Senado
aprovar as emendas ou, então, as·
sumir a responsabllidade pela li·
beração dos aluguéis.
Se não estou enganado, foi êsse o
ponto de vista que S. Exa. exprimiu há .pouco no seu pronuncia·
mento.
.
A meu ver, há um outro dilema
a considerar. Não é a primeira vez
que o Senado é colocado na contigência de aprovar projetas de lei
vindos da Câmara dos Deputados
em tempo recorde, ou então assu·
mir a responsabilidade pelo retar·
damento na tramitação dêles.,
Estamos agora colocados diante
dêste dilema, uma vez que o episó·
dio vem se repetindo monàtona·
mente, faz mais de quinze anos: ou
o Senado exercita as altas faculdades que a· Constituição lhe cometeu, ou então confessa à opinião
pública a sua incapacidade, a RUa
omissão.
Sr. Presidente, no que diz l'espelto à alegada inconstitucional.iuade
da emenda por mim apresentada.,
fui o prim~iro a reconhecer; no
entanto, também me permito d.izer
ao nobre Senador Paulo Fender,

O SR. PRESIDENTE- Em vo·
tacão o requerimento de destaque. <*> -

Nao foi revlslo

pelo orador.
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recordando a sua condição de poeta festejado, que êle compreende
perfeitamente as nuances que as
cõres apresentam. :S:le multa vez •leve ter se deleitado na contemplação do arco-íris; sabe, perfeitamen.
te, que no domínio da constitucio·
nalidade como, também, no da pe·
dclu~osidade, há graduação, há
nuances. Há u'a maior inconstitucionalidade e uma. menor inconstitucionalidade.
A lei que congela os aluguéis é
flagrantemente inconstitucional.
Não o é apenas pelo fato de impor
restrições ao exercicio do direito
de propriedade não o é, tampouco
pelo motivo alegado substanciosamente pelo nobre relator da matéria na Comissão de Constituição e
JustiÇa, o nobre Senador Daniel
Krleger; ela restringe a faculdade
das entidades municipais arb\t1·arem o valor locativo dos Imóveis.
Em face disso, ela restringe a essas
mesmas entidades municipais a faculdade de tributar e de fixar o
impõsto predial.
Com essas considerações que acabo de expender, mais uma vez me
penitencio ante o nobre Senador
Paulo Fender, por não atender, C'O·
mo gostaria, seu apêio. (lvluito
bem!).
O SR. PRESIDENTE -

.Desejo
prestar um esclarecimento ao Plc·
nárlo, para que a votação não se
faça tumultuadamente.
O nobre Senador Sérgio Mar!·
nho requereu destaque para a vo·
tação, em separado, da. emenda.
De acõrdo com o que estabelece o
Regimento Interno, as emendas
com pareceres concordantes são vo·
tadas englobadamente.
Há duas Emendas, no projeto, as
de ns. 1 e 9, em relação as quais
os pareceres da comissão de Constituição e Justiça e d·a Comi~são
de Economia são concordes. Ambos
são contrários. :El'as devem ser votadas globalmente. O que requereu
o nobre Senador Sérgio Marinho é
que sua emenda seja votada separa·
damente.

o que está em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento do nobre Senador
Sérgio Marinho, queiram permane·
cer sentados. <Pausa) .
·Está aprovado.
A emenda de S. Exa. será votada destacadamente.
Passa-se à votação das emendas
uma a uma.
Há nõvo re,querimento de auto·
ria do nobre Senador Sérgio Mari·
nho, que vai ser lido pelo Sr 1. o
Secretário.
·
É

REQUERIMENTO

N. o 530, de 196!1

Nos têrmos do art. 309, n.o 1, do
Interno, requeiro preferencia para a Emenda n.o 9,
de minha autoria, ao Projeto de
Lei da Câmara n. o 93, de 1960, a
fim de ser votada antes das demais,
Sala das Sessões, 1 ·de dezembro
de 1960. - Sérgio Marinho.
Re~imento

O SR. PRESIDENTE - Em vota·
ção o requerimento.

O SR, LIMA TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem -a
palavra, pela ordem, o Senador
Lima Teixeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA (Pela. ordem) - (") - Sr. P.te·

sidente, desejaria saber qual será, de agora em diante, o pensamento da Casa quanto a emendas ou projetas que forem consi·
derados inconstitucionais.
Pediria a V. Exa. informasse se,
em face do que preceitua o Regi·
menta Interno do Senado, não se·
ria o caso de, primeiro V. Ex·a.
submeter à votação a preltininar
para decidirmos. se é ou não lncons·
titucional, a emenda. o órgão técnico, que é a Comissão de Consti·
( •) -

Nilo foi :evlslo pelo orad'or•.
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tuição e Justiça, manifestou-se pe·
la b:iconstltuclonalldade, mas o Pie·
nárlo não se pronunciou ainda.
A aprovação do requerimento
significaria a apreciação da emen·
da pelo Plenário independentPmente de saber se o Senado 11. julga lnconstitucional ou não:
Esta, Sr. Presidente, a minha
questão de ordem. (Muito bem.) .
O SR. PRESIDENTE- Respondendo à questão de ordem do nobre
Senador Lima Teixeira, a Mesa es·
clarece que não está em E>xame
nenhuma emenda do nobre Senador Sérgio Marinho. S. Exa. apenas requereu destaque da Emenda
n.o 9, para não ser votada, globalmente, com a Emenda n.o 1.
Concedido o destaque, passaríamos
à votação das Emendas ns. 1 e 9.
Pede, agora S. Exa. que a Emend::t
n.o 9 tenha preferência, na votação, sôbre as mais. Concedida a
preferência, então, se entrará no
mérito da emenda.
O SR. AFONSO ARINOS -- Sr.
Presidente, peço a pa!11.vro. para
contraditar a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre senador Afonso
Arinos.
O SR. AFONSO ARINOS - Sr.
Presidente, para contraditar a
questão de ordem suscitada pelo
nobre Senador Lbna Teixeira, ofereço uma sugestão que talve?.l satisfaça Sua Excelêncll!-.
. .
: Recordo que, no Regimento da
Câmara dos Deputados, existe uma
disposição pela qual a declaração
de inconstltuclonalldade proferida
pela Comissão de Constitu~ção e
Justiça é votada, como matéria preliminar, pelo Plenário, mas apenas
no que toca ·ao projeto e não às
emendas.

O SR. PRESIDENTE - A 'Mesa
esclarece ao nobre Senador Afonso
Arinos que o Regimento Interno
do Senado não prevê contradita em
questão de ordem.

O SR. AFONSO ARINOS- Peto
desculpas a V. Exa., Sr. Presidente; ainda estou com o vê2o da Câ-.
mar a dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE- A Mesa
condescendentemente permltlu a
Intervenção de v. Exa.. pelo prazer
de ouvir a palavra do Professor de
Direito Constitucional.
O SR. AFONSO ARINOS- Muito obrigado a Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE- O Regimento Interno estabelece que a
proposição principal que rec·eber
da Comissão de Constituição e Justiça, parecer pela sua inconstltucionalldade, antes de ser posta em
debate, cabe a discussão preliminar da constitucionalidade. Na hipótese, não se trata de projeto sô·
bre o qual seja lançado a elva de
Inconstitucionalidade, mas de umu
emenda considerada, pela Comissão de Constituição e Justiça, lnconstltuclonal.
Não cabe, pelo Regimento, a pre·
!lmlnar de inconstitucionalidade,
mas o exame da emenda no seu
mérito.
Estou adiantando ·a resposta i!.
questão de ordem levantada pelo
nobre Senador Lima Teixeira,
acrescentando que o mérito da
emenda ainda não foi examinado.
O requerbnento é de preferência
para votação da emenda. Vai naver inversão para que seja votada,
em primeiro lugar a. emenda.
O SR. LIMA TEIXEIRA- :Multo obrigado a V. Exa., Sr. Presidente.
O SR.

AFONSO ARINOS --·
(•) - Sr. .. Presidente, apenas para . pedir llceJ?-·
ça para explicar o meu pedldo de, em circunstância que o Re·
glmento não permite, falar par~t
contraditar uma ques~ão de. ordem.
Pensei que no.~senado houvesse
a mesma liberalidade que existe
(Pela ordem) -

( •) -

N<lo foi revisto pelo orador,
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respeito. (Mutto bem I) ,
O SR. PRESIDENTE- AMes"'
percebeu que V. Exa. apoiavase no Regimento da Câmara · dos
Deputados.
O SR. PAULO FENDER- {0 ) Sr. Presidente, apenas para declarar que a dúvida que me assaltava
foi perfeitamente esclarecida. A
· minha argüiç'ão versava sôbre a
mesma do nobre Senador Lima
Teixeira.
O SR. PRESIDENTE- Em vo·
tação o requerimento do nobl~ Senador Sérgio Marinho, que pede
preferência para que a Emenda n.o
9 seja votada antes das dcmals.
Os Srs. Senadores qu·~ ap.:ovam
o requerimento de preferência,
queiram permaneC:er sentados.
(Pausa).

Está aprovado.
Em face da decisão do Plenl1rio
será votada em primeiro lugar a
Emenda n,o 9,
A Emerida n,o 9, para a qual foi
concedida preferência na votação,
tem pareceres contrários das Comissões de Constituição e Justll)a
e de Finanças.
Deveria ser votada pelo sistema.
simbólico, mas há requerimi!nto
sôbre a mesa que vai ser lido pelo
Sr. Primeiro SeCTetário.
É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N. o 531, de 1960
De conformidade com o disposto
no art. 277, letra b, do Regimento
Interno, requeiro, votação secreta
para a Emenda n.o 9 ao Projeto de
Lei da Câmara, n. 0 93, de 1960.
Sala das Sessões, em 10 de de·
zembro de 1960. -·Sérgto Martnho.

O SR. PRESIDENTE - O requerimento que acaba de ser lido não
( •) -

Ntlo foi rerrislo pelo orador.

depende de apolamento nem de discussão,
Em votação.
Os Srs Senadores que aprovam o
requerimento queiram permanecer
sentados. (Pausa).
·
Está aprovado. A emenda será
votada em escru~ínio secreto.
O SR. SÉRGIO MARINHO- {*)
- Sr. Presidente, o meu comporta.
menta nesta hora, é explicável tão
sàmente em face do propósito que
me impele.
A atual legislação reguladora do
inquilinato, foi reconhecida através do pronunciamento generall2ado de tôdas as correntes de
opinião, nesta Casa, como eivada
das mais monstruosas, das ms:~ls
gritantes, das mais lniquas lnjustiças.
A emenda, ou substitutivo que
tive a honra de apresentar: propôs-~e
apenas a estabelecer uma correçã"J
momentânea das mais gritantes,
das mais clamorosas Injustiças que
se contêm no bôjo da legislação
reguladora do inqu!Una.to. A despeito de ser Inquinada de inconstitucional - deve a emenda merecer a
atenção desta Casa, porque ela tem
em vista, tão ~mente Isto. Não
é um diploma que pretenda discl!)llnar assunto tão importante, 'ão
complexo e tão extenso; é apenas
uma emenda criando uma situação
temporária, dentro· da qual as mais
iniquas injustiças serão, de certo
modo, atenuadas. Ela não distingue, na espécie, apenas locadores
e locatários; entre os locadores,
ela distingue aquêles que estão necessitando do amparo do Estado,
como, entre os inquilinos, ela distingue aquêles que desnecessltam
dêsse mesmo amparo.
Por isso, peço a atenção do Senado para as linhas principais que
esta "emenda encerra.
Era o que tinha a dizer. (Muito
bem).

<•> -

Nilo foi revt..to pelo ·orador.
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O SR. DANIEL KRIEGER - Sr.
Sr. Pl'esidente, se evocarmos o
Presidente, .peço a palavra co1no passado; se entrarmos na História
Relator.
da Grécia, veremos o exemplo de
Sólon
e Llcurgo que, depois de te·
O SR. PRESIDENTE - A Mesa
dará a palavra a v. Exa. Antes, rem dado às respectivas cidades
porém, pediria permissão para to· que tiveram a ventura de vê-los nas·
mar a Iniciativa de propor ao Ple· . cer, uma. legislação sábia, esta.bele·
nálrlo, a prorroga'Olão da sessão ceram que não modificassem as leis
por trinta minutos, para concluir- constitucionais, que haviam votado
sem que êles a elas retornassem.
se a votação do projeto.
De acôrdo com a faculdade regi- Llcurgo deixou-se morrer, no tem·
mental, ·a Mesa propõe aos Senho- plo, para que nunca fôssem vloh·
res Senadores a prorrogação da das as leis que acabava de entre·
sessão por trinta minutos .para a gar à sanção do povo.
votação do projeto em del:late. Os
Sr. Presidente, não é possível :Jue
Srs. Senadores que estiverem de o Congresso viole conscientemente
acôrdo com a prorrogação queiram um dispositivo constitucional. Se
chegarmos, por. qualquer outra
conservar-se sentados . (Pausa) .
Está prorrogada a sessão por contingência. ou lnterêsse, por muLto superior que seja, a violar o pre·
trinta minutos.
·
Tem a palavra o nobre Senador ceito constitucional expresso, en·
Daniel Krieger, para encaminhar a tão, Sr. Presidente e Senhores Se·
votação.
nadares, estaremos suprimindo um
estado
de Direito em que a. Lei
O SR, DANmL KRIEGER Magna tem supremacia.
(Para encaminha!' a votação) (•)
Sr. Presidente, entendo que se
- Sr. Presidente, na qualidade de
deveria
votar, como preliminar, a
Relator do projeto na Comissão de
inconstituclonalldade
.proclamada
Justiça, sinto·me no dever de usar
pela
Comissão
de
Constituição
e
a palavra para justificar o ponto
Justiça,
o
que
não
oferece
qualquer
de vista daquela egrégia Comissão.
porque ela surge translúo senador Sérgio Marinho rc· dúvida,
cida
do
texto
do a.rt. 29 Ciá Consti·
conheceu que sua. proposição é ln·
tuição,
que
dá
aos Muniéiplos a fa·
constitucional. No entanto, solicita
culdade
de
estabelecer
o impôsto
· que a examinemos, que se a discuta
sôbre
os
imóveis
urbanos.
De que
sob outros ângulos, sob outros prismaneira
uma
lei
federal
pode
ar·
mas.
rebata.r dos Municípios o direito
Sr. Presidente, o vício de incons- que a Constituição Federal lhes ou·
titucionalidade é daqueles que não torga?
oferecem possibil1dade alguma de
Sr. Presidente, a Constituição é
reconstituição. Não permite que se
torne possivel o exame da emenda. coisa multo séria, e não pode ser
violada assim. li: preciso que a ela
O saudoso e eminente Senador
Ruy Barbosa, quando falava. sôl:lte se obedeça, que se a cumpra, pormatéria semelhante, afirmava con.1 que se não a ,cumprirmos, estare·
multa. .propriedade, e sobretudo com mos negando a. própria existência
grande autoridade, que "tôda lt1i do Parlamento, que sõmente sub·
que contrarie a. Constituição não siste em face da Constituição Fedeve ser obedecida. Descumpra-se a deral.·
lel para cumprir a Constituição.
O Sr. Francisco Gallotti -· Mui·
Não pode o Senado da República,
to
bem.
evidentemente, apoiar ou aprovar
.,.,_..,1
uma emenda que padeça de vi·
O SR. DANmL KRIEGER - Sr.
elo lnsaná vel, o da lnconstltuclo· Presidente,
fàÇo um a.pêlo ao Senanalidade.
do para que, unànlmemente, rejei·
<•> - Nilo foi revisto pelo orador. te a emenda,, que não tem o viát!co
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-77constitucional para ampará-la, e
infringe preceito expresso da Constituição. O dever do Senado é recusá-la unâ·nimemente, porque é
um imperativo que a nossa consciência nos dita e o nosso manda·
to impõe. (Muito bem; muito bem).
O SR.· PAULO FENDER- Peço a
palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDEN'Jl: -Tem a
palavra o nobre Senador Paulo
Fender, para encaminhar a votação.
O SR. PAULO FENDER- (Pa·

ra ena!Lmiihar a votação) -

(*) -

Sr. Presidente, o ·nobre Senador
Sérgio Marinho, considerando c-om
muita generosidade o meu apêlo,
teve oportunidade de referir-se ao
humilde orador como a um poeta.
O Sr. Sérgio Marinho - :S: o
maior elogio que podia fazer a Vos·
sa Excelência.

O SR. PAULO FENDER- Platão exilou da sua República os poetas. S. Exa. ainda disse que o humilde orador era um espirita atra·
ente e sedutor. Generosidade de Sua
Excelência.
O Sr. Sérgio Marinh,o- Na opinião de Vossa Excelência.
O SR. PAULO FENDER - S.
Exa. é que é atraente e sedutor
pela sua cultura sociológica, pela
sua palavra ponderada e pelas suas
intervenções oportunas e justas.
S. Exa. falou no arco-iris, em cuja
policromia eu devia estar sonhando, quando lhe fiz meu singelo apêlo.
É no arco·iris que talvez S. Exa.
encontre a justificativa do seu dal·
tonismo parlamentar, quando ln·
siste em manter1 na nossa pauta
de votações, a sua emenda, por S ..
Exa. mesmo declarada inconstitucional.
('') -

Ntlo foi revisio pelo orador.

Para mim, que sou médico, não
sou jurista, não sou sociólogo, o
que é inconstitucional o é inteira·
mente. Não há nada menos nem
mais inconstitucional, da mesma
forma que não há nada mais certo
nem menos certo. O que está certo
está certo e o que é Inc-onstitucional e inconstitucional. O que não é
inconstitucional não o é. Não compreendo aquelas nuances a que S.
Exa., que não é poeta, se referiu.
Nuances do que é mais ou do que é
menos constitucional.
vamos votar a emenda de S.
Exa., mas ainda estão nos nossos
ouvidos as palavras veementes e
criteriosas do nobre Senador Daniel Krieger, Presidente da Comissão de ConstituiÇão e Justiça.
vamos votá-la e se por acaso
ela passar e se por absu11do fôr
consagrada .e se a lei em que
se consubstancia tôda a emenda de
s. Exa. vier a vigir neste Pais, teremos oportunidade de, certamende ver o Supremo Tribunal Federal ·na sua função superior, declará-Ia inconstitucional, e talvez
o prazer de ver o nobre Sena;
dor Sérgio Marinho, cumprinuo
como bem sabe cumprir iltla
função Senatorial, declará-la ii1·
constitucional, no Senado da ~
pública. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Tem. a
palavra, para explicação pessoal o
nobre Senador Sérgio Marinho.
~'1,

O SR. SltRGIO MARINHO -

(Para explicação pessoal) -

( •)

- Esclarecidos, Sr. Presidente, os
propósitos que determinaram de
minha part€ o oferecimento da
Emenda n.o 9 e computadas as vá·
rias tendências que se manifestaram neste Plenário, sou levado à
reconsideração da atitude inicial·
mente adota.da.
.
Quero, entretanto, que fique bem
claro, .constando _dos Anais desta
Casa, que a nódoa de inconsdtuc!onal!dade que existe !nsofismàvel(~)

-

Nt1o foi reuialo pelo oraclor.
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mente, sôbre a minha emenda, essa nódoa alcança também, poluindo-a, maculando-a, vulnerando-a, a
legislação existente, regularizadora
do inquilinato e mais êsse diminuto,
êsse micro-projeto de lei sôbre o
qual o Senado val-se ,pronunciar.
A minha emenda é lnconstitucio.
nal e inconstitucional também, Sr.
Presidente, é o projeto de lei vindo da Câmara dos Dep_utados e que
o Senado vai aprovar com ou sem
emendas.
Era o que tinha a dliZer. Envio à
Mesa, requerimento retirando minha emenda. (Muito bem) (Palmas>.

O SR. PRESIDENTE- O nobre
Senador Sérgio Marinho acaba· de
enviar à Mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. Primeiro Se·
cretárlo.
É lido e aprovado o seguinte
1!EQ11ERimN'1'0
N. o 532, de 1980

Requeiro a retirada da Emenda
de minha autoria, n. 0 9, ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 93-80- Sérgio Marfnh,o.
O SR. PRESIDENTE - !!: retirada a Emenda n. o 9.
Passa-se à votação das emendas,
uma a uma.
Em primeiro lugar a Emenda n. 0
1, que tem pareceres contrálios
das Comissões de Constituição e
Justiça e de Economia.
Os Srs. Senadores que aprovam
a Emenda n. o 1, queiram permanecer sentados. (Pausa).
!!: rejeitada.

!!: a seguinte a emenda rejeitada
·
EMENDA

N.O 1

Acrescenta ao projeto o seguinte
artigo:
"Art. - Quando o aluguel do
!móvel sujeito à Lei n. o 1. 300, de

28 de dezembro de 1950 e suas al·
terações posteriores, fôr inferior à
soma dos ga.stos da sua administração, conservação e limpeza, co·
mumente denominada "despesa de
condominio" nas propriedades co·
letivas, fica assegurado ao locador
o direito de elevar o aluguel até
aquela soma e a acrescer mais vt.ate por cento, como garantia . da
renda a que .tem direito.
Parágrafo único - O pagamento
dêsse acréscimo será feito em duodécimos, cobrados a. partir da vi·
gênc.ia desta lei, mcluindo-se a
falta do seu pagamento na alinea I
do artigo 15 da Lel n.o 1.300, de
1950, com a faculdade do parágrafo
dêsse mesmo anigo".
·

i·

1:

I.,.

O SR. PRESIDENTE - Em votação ·a Emenda n. o 2.
A Emenda n. 0 2, a Comissão de
Constltuicão e Justiça ofereceu subemenda: A subemenda não será
prejudicada pela votação da emenda.
Passa-se à votação da emenda,
sem prejuizo da subemenda.
Os Srs. Senadores que aprovam
a Emenda n. o 2, com parecer favorável da. Comissão de Constituição e Justiça, e contrário da Co·
missão de Economia, queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovada.

11: a. seguinte a emenda apro·
vada:
. • :; ,EMJ:NDA

'

...~:~

- .~~~

.

>··.--N'.O 2

Dá aô.:ártlgo 1. o a seguinte reda·
ção:
"Fica prorrogada até 30 de junho
de 1961 a vigência da Lei n. 0 1. 300,
de 24 de dezembro de 1950, com as
alterações posteriores, inclusive as
·
da presente: lei".
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - Requeiro verificação da
votação, Sr. Presidente.

I
i>

I
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. '.
O SR. PRESIDENTE- O nobre
EMENDA
Senador Argemiro .ele Figueiredo
N,O 3,
requer verificação da votação da
Emenda n. o 2, que tem pareceres
Acrescenta o artigo abaixo :
favorável da Comissão de Consti·
tuição e Justiça e contrário da de
"Art. - As locações dos imóEconomia.
veis não alugados na data da pu:
Vai se proceder à verificação da bllcação da presente lei, dos •:tue
estão sendo ou vierem a ser cons·
votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a · truidos e dos que se vagarem posEmenda n.0 2 que tem parece11 fa· teriormente à sua vigência, ficam
vorável da Comissão de Constitui- livres de tôdas as restrições estabeção e Justiça queiram se levantar. lecidas ou revigoradas por es:;a
mesma lei. Essas locações terão os
(Pausa).
Queiram levantar-se os Srs. s.~ seus contratos regidos por tôdas as
disposições estabelecidas pelo Có·
nadores que aprovam a emenda.
digo
CivU, no Capitulo ·IV, do Ti(Pausa).
Queiram sentar.se os Srs. Se· tulo V, de seu Livro ni".
nadares que aprovaram a emenda
O SR. PRESIDENTE -A Emen·
e levantar-se os que a rejeitam.
da
n. 0 4 foi oferecida submenda
(Pausa).
Votaram a favor da emenda 21 · pela Comissão de Constituição e
Srs. Senadores e 'contra, 19 Srs. Justiça.
Vota.se, portanto, em primeiro
Senadores.
lugar
a subemenda oferecida pela
Está confirmada a aprovada da
Comissão
de Constituição e JusEmeda n ..o 2·
tiça.
Passa-se à votação da subemenda que mOdifica a redação da emenOs Srs. Senadores que aprovam a
da.
Emenda n.o 4, de autoria dos no·
Os Srs. Senadores que a apro· bres Srs. Senadores da Comissão
vam queiram permanecer senta· de Constituição e de Justiça, que
dos. (Pausa).
tem parecer contrário da Comis.~ão
de Economia, queiram permanecer
Está aprovada.
sentados. (rausa).
É a seguinte a submenda
Está aprovada a subemenda, fi.
aprovada
cando prejudicada a emenda.
SUBEMENDA l·CCJ À EMENDA

N.0 2

"Suprimam-se as palavras : in·
clusive as da presente lei".

É a seguinte a subemendll.
aprovada
SUBEMENDA 2·CCJ À EMENDA

N. 0 4

· O SR. PRESIDENTE - Passa-se
Redija-se assim o artigo :
à votação da Emenda n.o 3, que tem
"Art; - As casas e alojamentos
parecer da Comissão de Constitui. ção e Justiça pela constitucionali- de propriedade de emprêsas, desti·
dade e parecer contrário · da Co- nadas à locação de seus empregados, ficam excluídas da presente
missão de Economia.
·
,lei,
cessando o uso ou locação elo
Os Srs. Senadores que a apro- prédio
com a cessação do contrato
vam, queiram permanecer sentado
trabalho.
.
dos. (Pausa).
0
Pa.rágrafo
único.
O disposto nesEstá rejeitada a Emenda n. 3.
te artigo aplica-se aos. alojamentos
dos empregados e porteiros de ediÉ a seguinte a emenda refícios. de habitãção".
. · ... ·
jeitada

li.:.~
.
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a seguinte a emenda pre·
judicada
É

El\4ENDA

N. 0

4

Acrescenta o artigo que se segue:
"Art. - As casas destinadas a
empregados ficam excluidas da presente lei, cessando o uso ou loca·
ção do· prédio com a. cessação tio
contrato de trabalho".
O SR. PRESIDENTE -A Emen·
da n.o 5 a. douta Comissão de Cons·
titulção e de Justiça ofereceu subemenda e a Comissão de Economia
deu~lhe parecer contrário.
vota.·se em primeiro lugar a
emenda sem prejufzo das sube·
mendas.
Os Srs. Senadores que aprovam
a Emenda n.0 5, sem prejuízo da
subemenda queil'am permanecer
sentados. (Pausa).
Estã aprovada.
O SR. .AB.GEMIRO DE FIGUEI·
REDO - Requeiro, Sr. Presidente,
verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE - Val·se
proceder à verificação da votação
requerida .pelo nobre Senador Ar·
gemiro de Figueiredo.
os srs. senadores que aprovam
a Emenda. n.o 5, à qual a Comissão
de Constituição e Justiça ofereceu
subemenda,. queiram levantar-se.

·I·

"

<Pausa).

,.i'

Está aprovada a subeml!nda.
l!l a seguinte a subemenda

aprovada

3•CCJ A EMI!:NDA

SUBEMENDA

N. 0 5

Suprima-se a palavra "material''
O SR. PRESIDENTE - EJDP.nda
n.o 6. Tem parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justi·
ça e contrário da de ;elconomia.
Os srs. senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa).

Está aprovada.
O SR. UMA TEIXEIRA- <Pela
Sr. Presidente, reque!·
ro verificação da votação.
ordem) -

<Pela ordem) -

EMENDA

Acrescenta o artigo seguinte:
"Art. - Os locadores poderão
cobrar dos locatários, em tôdas as

'./

O SR. PRESIDENTE- Em vota·
ção a subemenda.
Os Brs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados.

O SR. DANIEL KRIEGER (•) - sr. Presidente, essa emenda não pode
(Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. Sena· ser aprovada. Ela é constltuclo·
dores que aprovam a Emenda n.0 nal, mas tem efeito suspensi·
vo, o que . tornará Inócuo o dispo~
5 e levantar-se os que a rejeitam.
sltivo que ass~ura ao inqui11nato
<Pausa).
Votaram a favor da emenda 20 • o direito de- discutir.
Pediria ''á~V\\'fExa. que recebesse
Senhores Senadores e contra, 16.
essa emenda; com parecer contráA emenda está aprovada.
rio da ·Comissão de Constituição c
É .a seguinte a emenda aproJustiça, contrário no mérito e fa·
vada
vorável sob o aspecto juridico constitucional.. (Muito bem!) .
N. 0 5

'

situações, as taxas de serviços municipais, esgotos, de ãgua (quer
por pena, quer por hidrômetro), a
majoração dos tributos havidos
posteriormente a 31 de dezembro de
1941 bem como as despesas realiza~
das com os pagamentos dos v1~1as,
material de limpeza, fôrça c luz".

O SR. , PRESIDENTE - Tem
razão em parte, o nobre senador
Daniel Krleger.
('~)

- Nao foi revisto pelo orador.
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parecer favorável porque o final
do parecer da douta Comissão de
consutuição e Justiça é nesse sentido.. Contudo, do ponto de vista
estritamente constitucional, nada
impede a aprovação da emenda.
O nobre relator da Comissão de
Constituição e Justiça considera a
emenda inconveniente, com .parecer contrário no mérito. Ela deve·
ria, então, ter sido englobada com
as Emendas ns. 1 e 2, constituindo
o grupo de emendas de pareceres
concordantes contrários, Considerando, porém, o parecer do nobre
relator da Comissão de Constitui·
ção e Justiça, e já estando anunciada a aprovação da emenda, a sua
informação ficará como pedido de
verificação de votação. Quer-me parecer, salvo juizo contrário do Plenário, essa a orientação a seguir.
(Pausa).

·

Val-se proceder à verificação requerida pelo nobre Senador Lima
Teixeira.
Os Srs. Senadores que aprovam
a emenda com pareceres contrários,
no mérito, das duas Comissões,
queiram levantar-se. (Pausa).
Unânlmemente o senado re·
jeitou a emenda,
É a seguinte a emenda re·
jeitada
EII!ENDA

N,O 6.

Inclui um artigo, dispondo :
"Art. -·O recurso da decisão
que concedeu o· despejo do inquilino não terá efeito suspensivo e
uma vez publicada a sentença, dar·
se-á a execução no prazo de no·
venta dias".
O SR. PRESIDENTE- Emenda
n. 0 7.
.
A Emenda n. 0 '7 a douta Comissão ofereceu subemenda que, se
fôr aprovada, prejudicará a emenda. Nessas condições, será votada
em primeiro lugar a subemenda da
douta Comissão de Constltmção c
Justiça.

Os Srs. ·senadores que aprovam
a subemenda à Emenda n.o 7, oferecida pela douta Comissão de
Constituição e Justiça e com parecer contrário da douta Comtsr.ão
de Economia, queiram permanecer.
sentados. (Pausa) •
Está aprovada.
O SR. LIMA TEIXEIRA -

(Pela

Sr. Presidente, requel.ro
verificação de votação.

ordem) -

O SR. PRESIDENTE - Vai-se
proceder à verificação requerida pc·
lo nobre Senador Lima Teixeira.
Os Srs. Senadores que aprovam
a subemenda oferecida pela douta
~omissão de Constlt~Jlção e Justiça
a Emenda n.o 7 que tem parecer
contrário da Comissão de Econo·
mia, queiram levantar-se. (Pausa).
Queiram sentar-se os srs. senadores que aprovaram a subemenda
e levantar-se os que a rejeitam.
<Pausa).

Votaram a favor da subemenda
18 Srs. Senadores e contra, 13.
Com o Presidente, há número.·
A subemenda está aprovada., Está prejudicada a emenda.
li: a seguinte a subemenda

aprovada

SUBEMENDA 4·CCJ À nu:NIIA

N',O 7

Acrescente-se 'o seguinte artigo :
"Art. - É permitido o l!vre
reajustamento de aluguéis, desde
que assim acordem locador e locatário, admitindo-se, inclusive, alterações nos contratos em vigor".
É a seguinte a emenda pre·
judicada
EMENDA

N,O 7

···Manda anexar, ond~ convier, um
artigo assim redigido :
"Art. - É permitido o livre entendimento entre o locador e o lo·
catário, inclusive a lavratura de
um nôvo contrato de locação já
terminado, com a inclusão de cláu-
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sulas novas, desde que o loca tá r lo
não s.ofra qualquer coação" ..
O SR. PRESIDENTE- Em vota·
ção. a Emenda n.o 8, que tem parecer favorável da Comissão úe
Constituição e Justiça e contrário
da Comissão de Economia.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se · sentados.
<Pausa>.

Está rejeitada.
É''a seguinte a emenda rejeitada·
I!:MENDA

N. 0 8
Inclui, no projeto, êste artigo :
."Art. - A purgação da mora, em
juizo, no pagamento dos aluguéis,
por três vêzes consecutivas ou não,
implica na rescisão de pleno direi·
to, do contrato de locação do !mó·
vel; instituindo-se, por isso, o locatário ·em intruso pelo que, se lhe
aprouver caberá ao locador ação
possessórla competente".
O SR. PRESIDENTE -Em votação o projeto.
· Os Brs. Senadores que aprovam
o projeto, modificado pelas emen·
das, que aca.bam de ser aprovadas,
queiram ·conservar-se sentados.
(Pausa).

Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado ·
·
POOJETO DE LEI DA ChiARA

N. 0 93, de 1960

(N. 0 1.615-E, de 1960, na Câmara)

r

Altera a ·redação do art. 1. a
da Lei n.o 3:085, de 29 de de·
zembro de 1956, que prorroga
a Lei do InquUinatp.
·
·

O Congresso Naciona-l decreta :
Art. 1.o O art. 1.o da Lei n.o
3. 085, de 29 de dezembro de 1956,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1. o O prazo de vigência da
Lei n.o 1.300, de 28 de dezembro
de 1950, estabelecido no art. 1. o da
Lei n.o 3.404, de 19 de dezembro
de 1958, fica prorrogado até 30 de
junho de 1961, com as alterações
constantes dêste último diploma".
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vi·
gor ·na data de sua publicação, re. vogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE- A 111até·
ria vai à comissão de Redação.
Prossegue-se na apreciação da
Ordem do Dia.
Votação, em discussão única.
do Projeto de Lei da C4mara
n. 0 105, de 1958 (n.o 2.728, de
1957, na C4mara> que cria o
Curso de Arquíietura e Urba·
nismo na Escola de Engenha·
ria da Universidade do Paraná,
tendo Pareceres (ns .- 128, de
1958, 476, 477, 478 de 1959, 510
a 513, de 1960), dàs Comissões;
I - Sdbre o prpfeto : - de
Constituição e Justdça. pela
cons-titucionalidade; - de Edu·
cação e Cultura, favorável:
- ·de Serviço PúbliCo Civil,
favorável, de Finanças, favorável. II - S6bre as emendas de
Plenário (ns. 1 a 4) : - de
Cons!Utuição e Justiça, pela
constitucionalidade das de ns.
1, 3 e 4 e oferece.ndo subemen·.
das à de n.o 2; - de Educação
e Cultura, favorável d de n. G
1, contrário à de n.o 2 e :lfe.
recendo subemendas às de n1Lmer,os 3 e 4; _.:. de Serviço Pú·
blico Civil, favorável à de n. o
1, contrât:io :à de n. o 2 e favorável _às ,s_ubemendas ofere·
cida às ·àe ns. 3 e 4; - de
Finanças, favorável à de n. 0
1, contrário à de n. o 2 e favorável às subemendas oferecidas às de ns. 3 e 4.
O SR. AFONSO ARINOS (Pela ordem)·-.~ (•) -Sr. Pre-

sidente, pergunto a V. Exa. se
('•) ·•• Nao fol revisto pelo orador.

I

j
-as·há fundamento regimental para
que eu solicite à Casa o adiamento, para a sessão de amanh~, da votação do projeto ora
anunciado.
Figuras venerandas de nobres Se·
nadores ao fim da afanosa tarde
de discussão e votação, creio recebe·
rão com agrado minha proposta
sobretudo porque hoje, ainda teremos reunião do Congresso para a
apreciação de vetos presidenciais.
Os nobres colegas apresentam si·
nais inequívocos de fadiga e mere·
cem ser tratados com a considera·
ção que a idade recomenda. Assim,
se houver ~ossibilidade regimtln·
tal, peço que V. Exa. submeta à
Casa meu pedido.
· Acresce, Sr. Presidente, que a sessão foi prorrogada para que se con·
cluísse a votação do projeto ante·
rior.
O 'SR. PRESIDENTE - É regí·
mental o adiamento de votação de
qualquer projeto ou grupo de Pl'O·
jetos constantes da Ot·dem do Dia.
· A Mesa aguarda de V. Exa. requerimento por escrito, nesse senti·
do.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte
REQtrERIMENTO

N. o 533, de 1960

Requeiro o adiamento da maté·
ria •constante do item n. 0 1 da
Ordem do Dia para a sessão ordi·
nária de amanhã. - Afonso Arinos.
O SR; PRESIDENTE - De acôr·
do c·om o voto do Plenário, a ma·
· téria fica adiada para a sessão
seguinte.
Discussão única da emenda
da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado n.o 14 de 1957, q11e
dá ao Aeroporto de Codó, no
Estado do Maranhão o nome
de Magalhães de Almeida, tP.ndo Pareceres favoráveis sob ns.
542, e 543 das Comissões de
C'Qnstitutçáo e Justiça e de

Transportes1 Comunicações e
Obras Públicas.
·

O SR. PRESIDENTE- Sôbre a
Mesa requerimento que vai ser
lido.
É lido e apl'Ovado o seguinte
REQUERDIIENTO

N'.o 534, de 1960 i ..
Requeiro adiamento da mat9ria
constante do item n.o 3 da Ordem
do Dia para a sessão ordinária de
amanhã: - Ary .Vianna.
'

Discussão única do ProMo
de Lei da Cl'lmara n.o 28, de

1960 (n,o 4.817, de 1959 na

Câmara), que isenta dO: imp6s·
to de importaçifo material tmportado pela firma Alimonda
Irmifos s. A., tendo : Pareceres
favoráveis <ns. 522 e 523, de
1960) das Comissões : de Eco·
nomia e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa ~;equerimento que vai ser lido
·
pelo Sr. 1. o Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
UQ11EIIIMENTO

N. o 535, de 1960

Requeiro adiamento da matéria
constante do item n.o 4 da Ordem
do Dia, a fim de ser apreciada
amanhã, na sessão ordinárll'o.
Sala das Sessões, 1 de dezembro
de 1960. - Ary Vianna.
DiBcussifo preliminar (artigo

265 do Regimento Intemo) , . de
autoria do Sr. Senador Carlos
Sabóia, que cria, nos Ministé·
rios da Guerra e da Marinha,
serviços de aeronáutica, tendo
~a1·ecer sob n.O 499, de 1960, da
camisão de constituiçifo ·e Jus·
tiça pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa requerimento. que vai ser
lido.
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. t lido e aprovado o seguinte
JIEQtTERIMENTO

N. o 536, de 1960
Requeiro adiamento da matéria.
cônstante do item n.o 5, da Ordem
do Dia, .a fim de constar da Or·
dem do Dia da sessão ordlnãrla de
amanhã. - Ary Vianna.

d SR. PRESIDENTE- Estã es·

gotada a matéria constante do
avulso da Ordem do Dia.
Sôbre a mesa requerimento que
vai .ser !Ido pelo. Sr. Primeiro Se·
cretãrlo.
l!: lido e aprovado o seguinte
IIEQtTERIMENTO

N. o 537, de 1960

· No~ têrmàs ~o art. 211, letra p,
do Regimento · Interno, requeiro
dispensa de intersticlo e prévia dls.
trlbulção de avulsos para o Projeto
de Lei da Câmara n.o 97, de 1960,
a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 1 de dezembro
de 1960. -Moura Andrade.

.

~.

O SR. PRESIDENTE - O pro·
jeto a que se refere o requeri·
mento serã incluído na Ordem do
Dia da próxima sessão.
Nada mais havendo que trata.r,
vou encerrar a sessão, convocando
antes, os Senhores senadores para
uma sessão extraordinária ama·
nhã, às 10 horas, com a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara n.o 97, de 1960 (nú·
mero 1.881-60, na Câmara) que
transforma em estabelecimento fe ..
dera! de ensino superior a. Faculdade de Odontologia de Dlamantl·
no (lncluido em Ordem do Dia em
virtude de dispensa de interstício,
concedida na sessão anterior a r-e·
querimento do Sr. senador Moura
Andrade), tendo Pareceres Favoráveis (ns. 553 a 555, de 1960) das
Comissões : - de Educação e Cul·
tura; - de Serviço Públlco Civil e
de Finanças.
· Estã encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 19 ho·
ras e cinco minutos.

'
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178. 3 Sessão da 2.a Sessão Legislativa, da 4,a Legislatura
em 2 de dezembro de 1960
EXTRAORDINARIA
PRESID];:NCIA DO SENHOR FILINTO MULLER

As 10 horas, acham-se
os Srs. Senadores :

·'

a;~resentes

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Paulo Fender.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da. Silveira.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
!Sérgio Marinho.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavaleanti.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovidlo Teixeira. o
Lima Teixeira.
Attillo Vivacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de cast;ro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Moura Andrade.
Costa Pereira.
Coimbra Bueno.
Taciano de :Mello.
João Viliasbôas.
Fil1nto Müller.
Fernando Corrê a.
Nelson Maculan.
Franctsco Gallotti.

Saulo Ramos.
Irlneu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondim. - (45).
O SR. PRESIPENTE - A lista
de presença registra o compareci·
mento de 45 Srs .. Senadores. Ha.
vendo quorum regimental, declaro
aberta a sessão ..
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Segundo Secretário lê
a Ata da sessão .anterior, que,
posta em discussão, é aprovada
sem debates;
O sr. Primeiro Secreúírio dá
conta do seguinte

EXPEDIENTE
Oficio

Da Câmara dos Deputados, como segue:
Brasilla, 29 de novembro de 1960
Oficio n. 0 962
Senhor Secretário :
Tenho a honra de comunicai! a
V. Exa., para os devidos fins, que,
conforme Resolução desta Câmara
de 25 do corrente, assinada por cento e dezoito Srs. Deputados, está
o Congresso Nacional convocado a
... reunir-se, extraordinàrlamente, no
periodo de 9"de janeiro a 10 de fe.
ver.'eiro de 1961.
· ·
Aproveito o ensejo para reiterar
a V. Exa. protestos de elevada
estima e distinta consideração. José Bonifácio, Primeiro Secretário.
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Apelos no. sentido dq, rápida
aprovação das seguintes pro·
posições:

Projeto de Lei do Senado n.o 29·
52, que tratando da mulher casada,
revoga . quaisquer restl'jições legais ·em· razão do sexo ou matrlmônlo:
-da Sra. Olga Holleben Da·
masceno Ferreira e outras de
Pôrto Alegre, RS.
Projeto de Lel da Câmara n.o
33·60, que equipara a ·extranumerárlos mensallstas da União, servidores das ferrovias federais ln·
corpora.dos à R.F.F.S.A., admltl·
dos até 30 de setembro de 1957 e
que contem. ou venham a contar 5
anos de exercício':
-

da; Sra. Monahy de Almeida,
do Rio de Janeiro, GB.

Projeto de Lel da Câmara n. o
53·60, que cria o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Farmá·
ela, e dá outras providências.
da I Convenção Nac'lonal de
Farmácia no Rio de Janeiro,
GB.
- da Câmara !Municipal de Mo·
gl das Cruzes, SP;
- do Centro Acadêmico Camei·
ro Leão, em · Ribeirão Prêto,
SP;
- do Sr. Gilberto Ba.yer e outros
profissionais da farmác'la paulista em São Paulo, SP.
-

Projeto de Lei da Câmara n.o
68·60, que cria a Ordem dos Músi·
cos do Brasil e dispõe sôbre a regulamentação do exe~iclo da profissão de MúsiC'O e dá. ~ utras providênclas :
·
-

da União dos Músicos do Bra·
sil do Rio de Janeiro, GB.

Projeto de Lei da Câmara n.o
93-59, que eleva à 1. a categoria os
Tribunais das 6. a e 8. n Regiões da
Justiça do Trabalho, cria oito Juntas de Conciliação e Julgamento

da 6. 11 Região e autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciá·
rio - Justiça do Trabalho - crédi·
tos especiais até a importância de
Cr$ 17.334.584,00 para atender as
decorrentes despesas :
-

do Sr. Gabriel Rodrigues Nas·
cimento, Presidente do Sindicato dos TrabaL'he.dores de
Santarém, PA.

Projeto de Lei n.o 24·58 (n.o
1.471-49, na Câmara) que regula
o direito de greve na forma do art.
158 da Constituição Federal:
da Câmara Municipal de Pôrto Alegre, RS;
- do Sindicato dos Trabalhado·
res . Têxteis de São Paulo, SP.
-

REQUERIMENTO

N.o 556, de 1960
Da Comissão de Finanças
s6bre o projeto de Lei da CO.ma.ra n. o 98, de 1960 (na CO.mara,
n. 0 2.330-60), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário - Tribunal Supe.
rtor do Trabalho - o crédito
especial de Cr$ 125. 530. 000,00
para atender às despesas decorrentes da t~ ... nsterh!cla da
sede do mesmo Tribunal para
Brasília.

Relator: Sr. Fausto Cabral.
A fim de atender às despesas
com a mudança do Tribunal Su·
perlor do Trabalho para BrasÍlia,
o' Presidente dessa Côrte de Justl·
ça, êm obediência aos mandamentos constitucionais, dirigiu-se ao
Congresso Nacional, solicitando as
provldênclás legais para a abertura
do respectivo crédito.
Na forma do pedido, a Ilustrada
Comissão de Finanças na Câmara
dos De:putados formulou o presente projeto de lei, abrindo o crédito
especial de Cr$ 125. 580. 000,00, des.
tinados às despes·as de pessoal, ajuda de custo, diárias passagens, mâ·
quinas, viaturas, transporte de mo·
biliário em geral, equLpamentos e

-·87·-

,,

instalações e serviços de terceiros,
bem como despesas eventuais de
qualquer natureza, decorrentes da
transferência da sede daquele Tri·
bunal para BrasU!a.
Como se vê, trata-se de despesas
plenamente justificáveis, o que nos
leva a opinar favorà\'dmente à
proposição em exame.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1960. - Menez~s Pimental,
Presidente, "ad hoc'· . - Fausto
Cabral, Relator. - Sat.lo Ramos,
-Caiado rZe Castro. -Jorge Ma:u·
nard. - Ary Vianna. - Nelson
Maculan.- Mem de Sá.- Daniel
Krieger. - Francisco Gallot.tt.
. PARECER

• i•

N.o 557, de 1960
Redação Final das Emendas
do Senado, ao Projeto de Lei
da Câ11Ulr.a n.o 93, de 1960 (na
Câmara, n.o 1.615-E, de 1960).

Relator : Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação
Final (fls. anexas), das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câ·
mara n.o 93, de 1960 (na Câmara,
n. • 1.615-E, de 1960), orginário da
Câmara.
Sala das Comissões, 2 de dezem·
bro de 1960. - Argemtro de Figueiredo, Presidente. - Ary Vianna,
Relator. - Sebastião Archer.
ANEXO AIO PARECER

N.o 557, de 1960
Redação Final das em~das
ao Projeto de Lei da Câmara
n.o 93, de 1980 (n.o 1.615-E, de
1960, na Câmara), que altera
a redação do art. 1. o da Lei
n. o 3 . 085, de 29 de dezembro
de 1956, que prorroga a Lei do
Inquilinato.

,,
•I

...,
·;

EMENDA

N. 0 1

(Emenda n. o '2, com Subemenda.

n. 0

1)

Substitua-se o art. 1. o pelo se·
guinte:

Fica prorrogada até 30 de junho
de 1961 a vigência da Lei n.o 1.300
de 24 de dezembro de·1950,~0D1 as
alterações posteriores.
EMENDA

N',O 2

(SubeDlenda n;o I·CCJ à EDlenda

n. 0

4)

Acrescente-se onde convier:
"Artigo - As casas· e alojamen·
tos de propriedade de eDlprêsas,
destinadas à locação de seus eDlpre·
gados, ficaDl excluidas da presente
lei, cessando o uso ou locação do
prédio com· a cessação do contra·
to do trabalho .
Parágrafo únlco. o disposto nes·
te artigo aplica-se aos alojamentos
dos eDlpregados e porteiros de edi·
ficlos de habitação".
EMENDA·

N.O 3
(Emenda n.o 5 -Plenário - e Sub·
emenda n. 3·CCJ)
Onde convier, acrescente-se :
"Art. - Os locadores poderão
cobrar dos locatários, em tôdas as
situações, as taxas dos serviços
Dlunicipais, esgotos, de água (quer
por pena, quer .por hidrôDletrol, a
majoração dos tributos havidos pos·
teriorDlente a 31 de dezeDlbro de
1941 bem CODlO as despesas ·real!·
zadas com os pagaDlentos dos vi·
gias, de liDlpeza, fôrça e luz".
EMENDÁ

N,O 4
(SubeDlenda n.o 4-CCJ à Emenda
n,o 7- Plenário)
Onde convier, acrescente-se :
"Art. - ll: permitido o livre
reajustamento de aluguéis, desde
que assiDl acordem locador e loca·
tário admitindo-se, inclusive, alte·
ração nos contratos em vigor".
. · O Sr. PRESIDENTE - Está fin·
da a leitura do Expediente.
Ten1 ,a palavra o nobre Senador
Francisco Gallotti.

-88. O SR. FRANCISCO GALLOTTl
- ( •) - Sr. Presidente, quero fa·
zer a leitura de uma nota do velho
e conceituado Jornal do Brasil ele
ontem para, depois, em poucas pa·
lavras comentar (Zt!l) •
"Um sonho real : a linha RiO·
Lima-Nova York.

O Govêmo Brasileiro, atra·
vés de um ato do Ministro da
Aeronáutica, concedeu à Real
Aerovias o direito de alcançar
Nova York, via Lima. Aparentemente não passa de um gesto
de rotina, de importância s•~·
cundária na aviação interna·
cional. Mas, êsse a to coroa o
esfôrço de quase 19 ano,; de
uma ern.prêsa de a viaçáo bra·
slleira QUe iniciou os seus ser·
viços regulares, entre o Brasil
e os Estados Unidos em 1942,
quando Mlami repre~cmtava o
ponto terminal de :tôdas as
linhas intema.cionais da América do Sul, com destino à costa atlântica daquele país.
Hoje, na era do jato, dos
aviões mais velozes, Miami dei·
xou de ser o ponto JbrJgatório para Nova York. Duas companhias americanas, a Branlft
e a Panamerican, duas argen·
tinas e uma brasileira demandam a capital comercial dos
Estados Unidos várias vêzes
por semana. Mas a Real, apc·
sar de invocar várias vêzcs a
sua inderrogável autorid~tde de
transportadora veterana tra·
dicional e pioneira, em;:n:csa
que suportava nos ombros com
sacrifício e devotamento a res·
ponsabll!dade de manter 11
mais extensa rêde aérea do
hinterland brasileiro, set·,rindo a mais de 200 localidades,
em sua maioria sertão agreste,
a Real não podia atingir Nova
York. Ficava em Miami, que
na era do jato, não passava de
subúrbio de Nova York. Seria
o mesmo que a Pan American
<''l -

Ndo foi revisto pelo orador.

chegar a Belém do Pará e vol·
tar.
O Presidente JusC'elino, há
tempos, num despacho, frisara
que a concessão da linha Rio·
NY para a emprêsa braslleira
que primeiro realizara o trá·
fego aéreo entre as duas cida·
des "lhe parecia interessante e
de conveniência".
Finalmente, o Brigadeiro
Corrêa de !Mello, Ministro ua
Aeronaútica, resolveu o impas.
se. Com a saída da Panair da
rota de Lima, autorizou a Real
a atingir Nova Yorlt via capF
tal peruana, colocando atra·
vés dessa área os seus três ja.
tos moderniss!mos, os Convair
880. Um sonho, o de Linneu Go·
mes, se converte em realldade,
após 19 anos ode espera.
Como se vê, Sr. Presidente, é
auspiciosa a notícia que ac-abo d•)
ler. A grande Companhia genuina·
mente brasileira, a Real Aerovlas,
poderá agora alcançar Nova York.
Congratulo-me com a sua Direto.
ria, com o Sr. Ministro da Aern·
náutica, Brigadeiro Corrêa de Mel·
lo, e com o Sr. Presidente da Re·
pública, por terem após dezenovr
anos de espera, dado solução favo·
rável •a essa aspiração da Real
Aerovias.
Essa resolução, além de servir
aos brasileiros, muitos benefícios
trará ao País. A abertura de novils
rotas no transporte aéreo propor·
C'ionará novos mercados para nossos i)rodutos.
Com estas palavras, Sr. Presi·
dente, deixo nos Anais do Senado
um voto de congratulação por êsse
evento. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Lima Te!·
xeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA- (•) ·Sr. Presidente, um fato me chamou
à atenção na campanha presit1encial - é que os dois candidatos,
(*) -

Nao foi revisto pelo orador.
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quer o Marechal Henrique Teixeira
O SR. LIMA TEIXEIRA- ObtlLott, quer o Sr. Jânlo Quadros, alll· gado a V. Exa. Realmente, oeu
bos se nortearam por assim dizer pensamento ajusta-se perfeitamenpelo mesmo programa de Govêmo. te ao que estou defendendo.
Entre as soluções apresentadas
N'ão poderíamos iniciar uma repelos dois candidatos, em praça forma agrária geral no Brasil, sem
pública, salientava-se desde logo, essa primeira experiência no Esta·
a reforma agrária. Devo dizer, Sr. do de São Paulo. Sabemos da varie·
Pres~dente, que a reforma agrâr1a
dade de seu clima, das suas condi·
já vinha merecendo a atenção cto ções econômlcas, das áreas termeu Partido. Mesmo antes do plel- ritoriais diversas; das condlçõas de
to presidenc1al, já o Sr. João Gou
área mais próprias do que outras
lart entendia ser necessária um:;. para a cultura, enfim, uma série de
reforma de base, e entre os pontos condições que se apresentam em
foca!lizados nas reuniões do nosso todo o Brasil, dificultando, terrivelPartido, estava o da reforma agrá· mente, a instituição da reforma
agrária em todo o território nacio·
ria.
nal.
Cada região diverge profunPosteriormente, vimos o Estado
damente
das outras quanto às conde São Paulo iniciar a reforma
dições
climáticas,
costumes agrícoagrária, no Govêrno do Sr. Carvalas
etc.
lho Pinto. S. Exa. - rendo-lhe
Assim, o primeiro passo no sen·
minha homenagem, a de~peito de
ser um Governador sem qualquer tido da reforma agrária teria que
afinidade com o Partido Trabalhis- ser dado pelo Estado de São Pauta <Brasileiro - ao defender a re- lo, que dispõe de condições econõforma agrária, baseou-se nos ~rln· micas, facilidade de transporte e
cípios que nós trabalhistas defen- recursos para investir na3Je emdemos, a fim de levar a efeito a preendimento. É o Estado que se
reforma agrária.
encontra em melhores coudicões
para fazer a tentativa da re.!.~rmn
Folgo em fazer êste regls~ro, até agrária
em nosso país.
porque esta questão tem sido motivo de muitos debates e de poncas
O Sr. Novaes Ftlho - Permite
medidas acertadas.
V. Exa. mais um aparte ?
O Sr. Novaes Ftlho - Permite
O SR. LIMA TEIXEIRA - Com
V. Exa. um aparte?
muito gôsto.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Com
multo prazer.
0 Sr. Novaes Ftlho- Estoa ou.
vindo o nobre Colega com o prazer
O Sr. Novaes Ftlho- V. Exa. do costume e com meus aplausos
já teve ensejo de analisar, da tri- sinceros, porque v.· Exa. vem sembuna do Senado, a orientação do pre à tribuna ·bordar comentários
Governador Carvalho !Pinto, em em tôvno de problemas que a. nereferência ao assunto que mals cessidade brasileira reclama equauma vez focallza : a reform.a agrá- ção. Além dos motivos enumeraria, Estou -de pleno acôrdo com o dos por V. Exa. para exame cautenobre Colega. o Governador car- loso da reforma agrária, não pode·
valho Pinto trouxe dlretrizes, as mos deixar de aJinhar as .deficiênmais acertadas; e vou além: abriu
novos rumos que devem ser \Segui- cias da mão-de-obra, os próprios
dos, para que em futuro o Brasil costumes existentes nos campos
brasileiros; a ausência do espiconcr~et1ze essa velha aspiração,
nos moldes prudentes, de efeito se- rita para as grandes organizaguro, de programa do eminente Go· ções coopera:tivlstas, que sàmente.. através delas podem as pe·
vernador bandeirante.
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quenas propriedades usufruírem
das vantagens que uma propri·
edade maior pode oferecer. V.
Exa situou bem a diferenciação
de clima. Sabemos, por exmnplo
que em Pernambuco e em alguns
Estados vi2lnhos ·do nordeste, a
faixa úmida. ou seja, a chamad9.
Zona da Mata, por suas condições
ecológicas não permite outra cul·
tura, de rendimento económico, a
não ser a da cana-de-açúcar, e pa·
ra que esta seproduza sem prejui·
zo para os plantadores exige
maiores recursos que outras cul·
turas reclamam. Crie-se entre as
pequenas· propriedades uma mentalidade semelhante a que exis·
te em outros países, sobretudo
na Suíça e nos países escar,. dinavos, onde organizações reúnem
os pequenos ;proprietários pal."A. lhes
dar a ajuda de serviço mecanizado,
flnanC'lamento, proteção do produto, beneficiamento etc.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Isso
mesmo é feito através da Coopera.
tiva ..

O Sr. Novaes Filho - São fatôres ainda escassos no Brasil, devido à falta de financiamento, e da
nossa própria educação. São con·
siderações que quis trazer em co·
laboração à argumentação de vossa Execelência .

O SR. LIMA TEIXEIRA - Obrigado pelo apal'lte esclarecedor do
eminente colega, Senador Novaes
Filho, homem também dedicado à
agricultura, identificado com êsses
problemas.
Sr. Presidente, felizmente no
Brasil, não temos a dificuldade :le
terra nem seria de bom alvitre que
alguém se lembrasse de tomar terras de quem as tem, para dá-las
a quem não tem. Com tão vasta
área territorial seria admissível que
a reforma agrária se iniciasse com
essa medida. N~o há, portanto, ês·
se problema. No Brasil indiscutivelmente o que se torna necessário -penso eu - é combater o latifúndio
improdutivo; mas isso não signlf!·

ca dividir terras, mas possibilita.~
ensanchas, dar oportunidade aos
proprietários para o exercício de
uma função social que é a de explorar a terra. Em verdade, no B<'<t·
s!l, quem não explora sua terra é
porque não tem recursos. Se dermos condições aos proprietários
agrícolas, embora possuidores de
grandes áreas, concedendo-lhes crédito a juros baratos e .a longo
prazo, possibilitando a mo·to-me·
canização da lavoura, com abertu.
ra de estradas para o escoamento
da produção, animando-o com or·
ganlzações ao opera tivistas, com
associações rurais, não há aquêle
que não queira explorar a própria
terra.
O Sr. Lobão da Silveira -

te V. Exa. um aparte ?

Permi-

O SR. LIMA TEIXEIRA - Com
muito prazer ouço o aparte de Vos·
sa Excelência.

O Sr. Lobão da Silveira - Estou
ouvindo com a atenção que merece
as palavras de V. Exa. Há, porém,
os que pensam que não se pode fa·
zer uma reforma agrária ou dat
ao país uma estrutura agrárla, por
não se poder reformar aquilo c,ue
não existe. Se essa atividade af.'(rí·
cola não fôr diseiplinada, estrutu·
rada ...
O SR. LIMA TEIXEIRA -

sofrer uma revisão completa.

Ou

O Sr. Lobão da Silveira - ... ou
sofrer uma revisão, diz bem V. Exa.,
nada conseguiremos.
A estrutura. agrária do iPais en·
volve umá. 'porção de medidas c·om.
plexas· para atingir os seus verda·
deiros · objetiyos. A principal ~ o
financiamento ao produtor, atra·
vés dos Bancos e Cooperativas.
Sem isto, êxito algum se poderá
obter em matéria de lavoura. Além
disto, há a juventude que 'carece
de preparo; e êste deverá ser fel.
to melhorando a eficiência das
escolas primárias do interior, criando cooperativas agrícolas esco·
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rios do Pais, e criando uma nova
mentaUdade agrícola para o Brasil.

as suas atividades agrícolas teria·
mos dado o primeiro passo e abri·
ríamos o caminho, para. a Reforma.
Agrária, suavemente, sem C'hoques,
O Sr. Novaes Filho- v. Exa.
sem provocar lutas entre proprie·
permite um aparte ?
tários, ·arrendatários ou agricultores, sem criar onda de desassossêgo
O SR. UMA TEIXEmA - De- para os que são proprietários.
pois, tecerei alguns comentários a
mostrar, agora, como poderespeito do aparte do nobre Sena. riaVou
isto
ser feito. A Carteira de
dor Lobão da Silveira. Ouço com Crédito Agrícola
Banco do ara- ·
prazer o aparte de Vossa Excelên· sil, a despeito dedoum
regulamento
cia.
elaborado em 1952, se rege por m~ ..
didas que representam o primdro
O Sr. Novaes Filho - Como ele·
menta de colaboração, deC'laro que, passo para a Reforma Agrária: fa.
realmente, o nobre representante c1lida.des para a aquisição da pequedo Pará situou bem a questão. ln· na propriedade, sob Financiamento
felizmente, no Brasil - e Alb~rto de Crédito Fundiário com um praTõrres dizia : nunca se devesse des· zo de !Pagamento de quinze anos,
viá·lo da sua vocação histórica, a para aquêles que desejando dediAgricultura - até hoje não conse- c•arem-se à. Agricultura, tenham
guimos organizar o Crédito Agrícola acesso à terra, e com uma área não
que, através de sua rêde, fôsse ao excedente de vinte hectares.
:rl:ste dispositivo consta do Regu.
encontro dos agricultores, levasse
ao interior o dinheiro fáC'll e a ju- lamento da Carteira de Crédlto
Agrícola do Banco do Brasil e se
ro barato.
ajusta, como uma luva, à Reforma
O SR. LIMA TEIXEIRA- Multo Agrária que pretendemos levar a
efeito. ·
obrigado a Vossa Excelência.
O outro passo é o seguinte : .!1.
Alberto Tôrres chegava a cll~er
que devemos ruraUzar a cidade e própria Carteira de Crédito Agrícourbanizar o campo. Esta frase
la do BanC'o do Brasil estabelece
num dos dispositivos do seu Regutem multo sentido.
Mas, Sr. Presidente, quero res· lamento que o Banco onde não hou·
ponder ao aparte do nobre repre· ver Agência da carteira de Crédito, criará escritórios para financiasentante do Pará.
mento
direto aos pequenos produTenho aqui, sustentado, que o
tores.
passo inicial- antes mesmo de ee
Outras medidas, realmente de
procurar levar a efeito a Reforma
Refo:t1ma
Agrária, se contêm no
Agrária - seria uma conjugação
regulamento
daquela Carteira de
de esforços entre vários setores, em
Crédito.
.
ativldades no Pais, tais ·como a Car.
teira de Crédito Agrícola do Ban.
Seria interessante se pudéssemos
co do B~asu S.A., o serviço Social coordenar esforços C'om o Govêrno
Rural, o Fomento Agrícola do Mi· no sentido de junglr a Carteira de
nistêrio da Agricultura, as organi- Crédito AgríC'ola do Banco do Bra·
zações Agrícolas, o Instituto co sll ao Departamento da Produção
Açúcar e do Alcool, organização Vegetal do Ministério da Agriculautárquica que, há longos anns, tura, em cujo caso disporiam de
presta inestimáveis serviços à Afilrl· máquinas agrícolas, contU tratares,
cultura, especialmente à lavoura patrulhas moto-mecaniza.das e ou·
canavieira - o Banco de Cl'édit.o tras para assistir àqueles que qui·
Cooperativista e o Banco do 'Nnr· sessem realmente cultivar a terra.
Não. sõmente êsses, mas de prefedeste.
Se conseguíssemos reunir, n\l rência os que tivessem !lgação dl·
Brasil, êsses 'Setores, coordenando reta com a terra, os filhos c depen·
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dentes de agricUltores que têm pre- cisco, e os Banc-os particulares, que
dlleção natural pelo trato da ter- seriam obrigados a cooperar nessa
tarefa. Isto porque êsses bancos
ra.
Estaria então o Departamento particulares recolhem atualmente
da Produção Vegetal do Ministério o dinheiro para aplicá-lo em outras
da Agricultura carreando esforços atividades lucrativas, prejudicando
no sentido de coordená-los com a indiretamente a lavoura, dado que
Carteira de Crédito Agrícola do os empréstimos são feitos a interBanco do Brasil e, ao mesmo tempo, mediários, que usufruem todo o
com o Banco do Nordeste, que fa- lucro, e deixam o lavrador na mi·
cultaria rec-ursos aos pequenos agri. séria.
cultores.
O SR. LIMA TEIXJ::IRA - E'
Também o INIC teria papel extraordinário, pela experiência na di· verdade. Obrigado pelo aparte ele
visão de glebas, no trato da terra, vossa Execelência.
na organização dessas colónias e
Sr. Presidente, há ainda outro
estaria naturalmente indicado paca setor, e êste criado por nós mesfacilitar os meios adequados aa mos, Parlamentares, porque oiiunprocessamento oportuno da Refor· do de um projeto de lei ·- o Servima Agrária no País.
ço Social Rural, que instalado 'há
Ternos, ainda, outro setor - a três ou quatro anos, ainda 11ão
Caixa de Crédito Copperativo, .:).UC a-presentou os resultados esperados
poderia sistematizar ou organ~zar mas que dispõe de umfl. renda anual
no sistema cooperativista os peque- superior a trezentos 'llilhées de
nos agricultores que quisessem te· cruzeiros ! Basta citar lJUe apenas
almente trabalhar sua gleba, e fa- a taxação que incide sôbr~ a indús·
zê-la produzir e igualmente assis- tria rural é de três por cento, estidos pelo Govêrno, que lhes pro- pecialmente sôbre as usinas, os
porcionaria a abertura de estra- produtores de açúcar.
das, facllltando o escoamento da
Êsse Serviço Social Rural, criado
Produção.
por nós - originou-se de Mensa:t!:ste seria o primeiro passo pa r~t gem do Executivo mas foi o Conlevar a têrmo a Reforma Agrária, gresso que debateu o projeto, apreantes mesmo de implantá-la no sentando-lhe . emendas por fim,
transformando-o em lei - obte·
País.
nosso beneplácito, merr.ê dos
o Sr. Lobão da Silveira - Permi- ve
melhores propósitos que lhe rete V. Exa. um aparte ?
conhecíamos, pois antevíamos q~e
seus
serviços, no Brasil, seriam uma
O SR. LIMA TEIXEIRA - Com
realidade: o início da reforma agrátodo o prazer.
ria !
Infelizmente, até hoje, o Serviço
O Sr. Lobão da Silveira -V. Exa.
enumerou uma série de órgãos, De· Social Rural ainda não produzl'J
partamentos, repartições e estabele· os esperados efeitos. Por que ·~ Por
cimentos bancários que seriam con- que não há continuidade adminisvocados a, juntamente com o Go· trativa, porque os órgãos do Govêr·
vêrno, cooperar no desenvolvimen- no funcionam isoladamente, sepa·
to da agricultura e na estrutura radamente, sem diretriz firmada e
da Reforma Agrária no País. Pode· seguida pelo próprio Govêrno; porria ainda incluir, entre os estabele- que - diga-se de passagem - o Mi·
cimentos :citados, o Banco de Cré· nlstério da Agricultura não tem um
dito da Amazôn!u, a Superintendên- planejamento agrário. Cada Mlnis·
cia do Banco de Desenvolvimento tro que entra estabelece um pro·
do Nordeste, a Superintendência grama. Mas como êles, às vêzes, se
do Banco de Valorização da Amazô. demoram pouco tempo na Pastu,
nia, além da do Vale de São Fran· não chegam sequer a levar a efeito
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suas próprias programações. Para
dizer a verdade, não têm sequer
iniciado a execução do trabalho ...
De sorte que, vejam os Srs. Se·
nadores, meus caros colega3, quan·
ta coisa poderíamos fazer no setor
agrkola brasileiro se houvesse con.
tinuidade, se houvesse atendimento
se houvesse o propósito da valori~a·
ção da agricultura. É que, infellzmente, não se tem dado o valor Gue
se deveria dar no Brasil, a êsse im·
portante setor que é o da agricul·
tura, a começar pelo seu 'Mi;listério,
cujas verbas destinadas à admimstração não vão, sequer, a cini!o por
cento das rendas tributárias da
União.
O Sr. Novaes Filho -

v.

Permite

Exa. um aparte ?

O SR. LIMA TEIXEIRA muito prazer, nobre colega.

Com

O Sr. Novaes Filho - Conrlnu~
Exa. me deleitando, como velho
agric·ultor que sou, 1porém, um tan·
to desiludido de contemplar mt!didas realmente eficientes para o
C'ampo da produção agrícola. No que
concerne à organização de créu! tJ,
teve V. Exa. a oportunidade de
enumerar vários estabelecimentos.
E' penoso, ê decepC'ionante, :mas é
verdadeiro declarar-se que êles não
têm destinado senão um minin1o,
um ridículo de suas reservas para
o fim a que realmente deveriam se
orientar, qual o ela assistência à
agricultura através do crédito. Ao
contrário, vêm êles preferindo as
operações comerciais, de juros maia
altos e prazos mais curtos. De modo que, infelizmente, mercê do. lc·
gislação bro.si!elra, nesse ~~tor, c.~
estabelecimentos de crédito naciono.is se encontram funcionando não
como deveriam prestando melhor
ampo.ro à agricultura, mas comple·
tamente desviados dêsse nobi!itante destino.

v.

I

!
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I
I

I
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O SR. LIMA TEIXEIRA É
verdade. Traz V. Exa. um ,lepoi·
mento vero.z. Infelizmente, o cro!dito
agric·oln, no Brasil, ~ó opera <'m

função de quem tenha bens e de
quem mesmo não precisa dêles ...
quer dizer, daqueles que têm curso
livre nos bancos, que conseguem
quaisquer empréstimos que plei·
te!em, porque suas propriedades re.
presentam a única garantia a.::e!.ta
para o saque dos recursos de que
necessitam.
No entanto, o pequeno agr!cuitor,
o arrendatário, essa multidão de
pequenos lavradores mas que con~
titui a fôrça da produção brasi!ei·
ra, êsses não têm acesso fácil aos
bancos, porque quando qualquer
dêles lhes solicita a menor p9.rce·
la de dinheiro, exigem se faça a
cadeia sucessória da sua pequena
fazenda, cer,tidão negativa, par,,
saber se têm dêbitos, ou não, enfim, uma análise completa : vas·
C'Ulham a vida do pobre e peque·
no agricultor para depois, se lhe
oferecer a migalha de um empréstimo que, às vêzes, não vai a cln·
qüenta ou cem mil cruzeiros ...
O Sr. Mourão Vieira V. Exa. um aparte ?

Permite

O SR. LIMA TEIXEIRA - Com
muito prazer.
O Sr. MoUI·áo Vieira- Relativamente ao Ministério da Agricultu·
r a, V. Exa., que tem ocu!l)ado essa
tribuna por diversas vêzes, nrl sen·
tido de esclarecer o que ocorre com
a política desastrada no campo ria
agricultura. Em face da luta que
empreendi estou obtendo resultado~
favoráveis. Declaro que em muitos
casos, o próprio 'Ministério da Agri·
cultura ê o menos culpado. Quanto
às verbas para obtenção de sementes de juta, cheguei a estarrecedo·
r as conclusões.
O Plano de Trabalho dos difel'Cn·
tes Fomentos Agrícolas do Pais
,1ue ainda é o que de melhor pode
hO.Vel' em prol da ajudft à agricultura nos· Estados, só foi aprovado, no
dia 1. o de outubro do corrente ano,
pelo D.A.S.P.
Não obstante a boa vontadJ do
Ministro, a quem jâ critiquei desta.
tribuna, as providências junto ·ao
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Ministério da Fezenda continuam
a ser tomadas. Neste instante, o
processo, na importância de Cr$
660.000.000,00, velo do Rio de Janeiro, em mãos de um dos funcionários do Fomento A.g:Qícola do
Amazonas, que. lhe deu entrada no
Ministério da Fazenda onde aguarda o despacho definitivo do titular
da Pasta. Desde segunda-feira nada
mais tenho feito do que c·orrer para o Ministério da Fazenda, N'ote
V. Exa., não se trata de caso especifico do meu Estado, pois nos
Cr$ 660.000.000,00, estão Incluídas
as dotações para todos os Fomentos Agrícolas do País. Assim, 110
aparte ao discurso de V. Exa. l'enovo o apêlo, em nome da agricultura brasileira, no sentido de que
o Sr. Ministro da Fazenda não re ..
tarde um segundo sequer o seu
despacho. Estamos em dezembro
e os Fomentos Agrícolas não :eceberam, até hoje, um ceitil para os
seus serviços normativos. Agradeço
a V. Exa. e peço-lhe perdão pel'l
extensão do aparte.
O SR. LIMA TEIXEIRA - MUI·
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE- (Fazen-

Comunico
ao nobre orador que o tempo de
que dispõe já está esgotado.
do soar os tfmpanos) -

Que os primeiros passos sejam
dados por uma coordenação de i!sforços no sentido de conduzir os
Departamentos existentes à :3Xe·
cução dessa medida tão necessária
quanto certa pois sem agricultura o
País não terá a prosperidade que
todos almejamos. (Muito bem,·
muito bem 1 Palmas) .

O SR. PRESIDENTE- Sôbre a
mesa, requerimento que vai ser li•
do pelo Sr. Pr!meiro S!:cretário.
É

lido o seguinte
REQUERIMENTO
N. o 538, de 1960

Nos têrmos do art. 211, letra n,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distri·
buição de avulsos para o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 90, de 1960,
a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1960. - Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE - O requerimento independe de apoiamenta e discussão. Em votação. Os
Srs. Senadores que o aprovam, que!·
ram permanecer sentados. (Pau-

sa).

Aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento, será incluído na Ordem do Dia da próxima sessão.
Sôbre a mesa requerimento de
dispensa de publicação, que vai ~er
lido pelo Sr. Primeiro Secretário.

O SR. LrMA TEIXEIRA - Concluirei Sr. Presidente.
Após interessante debate sôbl't!
agricultura c·hegamos à conclusão
de que .precisamos estabelecer uma
nova ordem agricola no Brasil, a
começar pela extinção da burocraE' ·lido. o seguinte
cia existente no Ministério da
AgriC'Ultura. Ministros de Estado, os
REQUERIMENTO
muitos que passaram pela Pa~ta,
perdem grande parte de tempo asN. o 539, de 1960
sinando P81Jéis, quando poderi<tm
Nos têrmos dos arts. 211, letra p,
empregá-lo em reunião com os técl11cos para elaboração de planos c e 315, do Regimento Interno, re·
providenciando no sentido de aten- queiro dispensa de publlc·ação pa·
der aos reclamos da agriculture.. ra a imediata discussão e votação
Sr. Presidente, encerro minhas ·da Redação Final do Projeto de Lei
conside11ações, ·formulando votos pa.. da Câmara n. o 93, de 1960.
ra que a reforma agrária, no Brasil,
Sala das Sessões, em 2 de dezem.
seja uma verdade. .
bro de 1960. - Moura Andrade.
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. O SR. PRESIDENTE - O reque·
l'lmento que acaba de ser lido illdepende de apelamento e discussão. Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pertnfl.·
necer sentados. (Pausa)
Aprovado.
·
Em discussão a Redação Final
que consta do Parecer n. o 557, ele
1960, anteriormente lido.
Não havendo quem faça uso da
palavra, vou encerrar a discussão.
(Pausa).

Encerrada.
Em votação a Redação Final. os
Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentadCls.
(Pausa) .

Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos
Deputados. Designo o nobre Sena·
dor Ary Vianna para acompanhar,
naquela Casa do Congresso as
emendas do Senado.
Está finda a hora do Expedlent<J.
Passa-se à Ordem do Dia.
Discussão única do Pl'ojeto
de Lei da Câmara n. o 97, rle
1960 (n. 0 1.881-60, na Câmara)
q!te transforma em estabelecimento federal de ensino s!L·
per·ior a Faculdade de Odontologia. de Diamantina (incluído
em Ordem do Dia em virtude
de ·dispensa de interstício, cun·
cedida na sessão anterior a re·
querimen'to do Sr. Senaclor
Moura Andrade) tendo Pareceres favoráveis (ns. 553 a 555,
de 1960) das Cor)tissões : - ele
Educação e Cultura; de Ser
viço Público Civil e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra o nobre senador Freitas
Cn valcanti.
O Senhor Senadior Freitas
Cavalcanti pronuncia disc·urso
que, entregue à revisão do orador será publicado posterior·
mente.

O SR. PRESIDENTE- Ccntinun
cm discussão o projeto.

O SR. AFONSO ARINOS- (•)
- Sr. Presidente, Senhrn·es Sena·
dores, afortunadamente me enc-on·
tro em condições, talvez, de prestar uma contribuição esclarececlo·
ra ao Senado, a respeito desta matéria. Digo afortunadamente, :Porque tenho certa experiência do assunto. Quando membro da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, em companhia de outros colegas que o
eram também fora da Câmara,
professôres universitários, como eu,
c·omo Hermes Lima, na primeira legislatura, Bllac Pinto, Lulz Vianna,
Nestor Duarte e outros tivemos a
atenção voltada para o problema da
federallzação nas escolas de ensino
superior, nos Estados.
Satisfez-me o fato da discussão
se ter colocado em tão alto nível
pelo eminente Colega e querido
amigo, Senador Freitas Cavalcanti ...
O Sr. Freitas Cavalcanti - Obrigado a Vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS - ...
porque, realmente, esta oportuni ·
dade faculta-me deixar consignado
nos Anais vários pontos de vista a
respeito.
Sr. Presidente, dizia eu, as no.s·
sas responsabilidades de professôres ca tedrátlcos, por concurso
sou Professor por concurso de duas
Faculdades de Direito, não tenho
escrúpulo, nem acanhamento em
dizer ao Senado que passei c-ln~o
anos de minha vida me preparando
para o concurso - as nossas respon.
sabllldades são, portanto, sempre
no sentido de afeiçoa.r a legislação
universitária e essas federallzações
que devem se enquadrar dentro
tlas regras moralizadoras que existem na Constituição FederaL Não
é fácil, Sr. -Presidente, e desc!c
logo eu acentuo que, pessoalmente,
cu não seguiria a llnha que o Poder Executivo vem seguindo no
Brasil, a partir do primeiro Govêr('lt )· -

Ntiv foi J't'Uislo pelo rJrador ..
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no Constitucional do Marechal Eu·
rico Dutra. Nesse período governamental começou a onda de federalização das Escolas de Ensino Superior em nosso Pais, que resultou
têrmos hoje, se não estou enganado, mais de 65% da verba federal
do ensino aplicados no ensino superior, num País com mais de cinqüen.
ta por cento de analfabetos. E' um
êrro, do ponto de vista educacio·
nal, um Govêrno aplicar, apenas
35% das verbas destinadas ao Ensino, ao ensino primário, no ensino
médio, no ensino profissional, no
ensino técnico e no ensino industrial. Não quero, é claro, discutir o
assunto. Mas se fôsse Ministro da
Educação, minha política seria outra.
· Sr. Presidente, não é o que está
em questão. Devo dar essas expU. cações ao Senado, porque assinei o
projeto que aqui está, como membro suplente da Comissão de Educação e Cultura. Acontece que na
véspera, tinha: eu recusado minha
assinatura a uma outra mensagem
do Govêrno, também referente à
Universidade sediada no meu Estado - direi melhor na minha
terra, porque o meu Estado hoje,
é o Estado da Guanabara, embora
minha terra seja Minas Gerais, uma outra mensagem do Govêrno,
pela qual se interessava particularmente - no sentido politico e civico - o meu velho e querido companheiro de mocidade, Deputado
José Bonifácio. Apesar das instâncias dêste amigo, recusei-me a as·
slnar a Mensagem, que dizia respeito à Universidade de Juiz de Fo.
ra, e emendei-a, para afeiçoá-la
naquilo que me parecia fundamental no resguardo de disposições
constitucionais referentes ao provimento não apenas das cátedms,
como das funções administrativas
de carreira.
O nobre Senador Saulo Ramos,
relator da matéria, na Comissão
de Educação é testemunhru de que
lhe levei as emendas que s. Exa.
teve a gentileza e a generosidade
tle acolher e que os mais Membros

da Comissão assinaram, as quais se
incorporaram ao Parecer da Comissão sôbre a Universidade de Juiz de
Fora.
Não tenho aqui o Processo, mas
poderia mostrar que a minha emenda visa, principalmente, aos pontos
que pretendo aqui salientar ao Senado. Quando êsses projetas, que
têm sido tão diferentes entre si, tão
diferentes como o projeto de Pensões que causou, aqui, fecunda discussão no Plenário, quando êsses
projetas ·chegam •às nossas mãos.
êles vêm de forma muito variada e,
muitas vêzes, contendo disposições
que, nós Parlamentares, não podemos aceitar, porque infringem a
Constituição e a legislação em vigor e nós, Professôres Universitários, menos do que os outros, podemos aceitar, porque temos, além
de Parlamentares compromissos
morais a defender, aquela posição que assumimos no ensino universitário e as responsabilidades
que temos em face dos nossos colegas de Congregação.
Então, Sr. Presidente, quando as
expressões são ambíguas, como no
caso da Universidade de Juiz de Fora, onde se dizia que os professôres
efe~ivos. ,?Jeriam aproveitados no
quadro do Ministério da Educação
e Cultura, impugnei. E por que im·
pugnei? Porque não há, na terminologia do nosso ensino superior, nos têrmos da Constituição, esta categoria de professor
efetivo. O que há é professor ca·
tedrático ou interino e começamos
a nos aproximar mais dêste texto.
Então, impugnei. Disse que não
aceitava, porque não havendo professor efetivo, era uma forma de
tonar vitalíC'ios professôres que
não eram catedráticos . Há essa
diferença, porque pela nossa Constituição, os professôres universitários do ensino livre e do ensino
superior, assim como os professôres
do ensino secundário livre ou médio; assim como os membros do Po·
der Judiciário são as três únicas
categoria;s de funcionários, de servidores púbJ!c·os vital! cios. Não

I
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são efetlvos são vitalícios,
o que, no Direito Administrativo, representa diferença muito grande; mas por serem vitalícios, sua investidura exige
condição especial, imposta pela
Constituição : o concurso de títu·
los ou o concurso de provas.
Então, quando um projeto, como o
ela Universidade ele Juiz de Fora,
falava em professôres efetivos que
ficariam integrados no quadro do
Ministério da Educação e Cultun,
provei que poderia haver dúvidas
na transformação de professôres
não catedráticos, isto é, sem concurso, em professôres vitalícios,
com designação de efetivos.
Por isso, impugnei, inC'l!nando·
me por esta emenda, que se aproxi·
ma do que aqui está. Vamos analisar.
Sr. Presidente, por que assinei
êsse projeto ? O nobre Senador
Moura Andrade é testemunha do
que eu lhe di~se. o ilustre Lider da
Maioria, com tôda a ~ealdade e na
clesincumbência de suas funções
da Liderança, procurou-me e pediu
que assinasse o parecer da comissão ele Educação, porque se trata·
va de ,projeto que interessava, no
melhor sentido da expressão, ao
Govêrno, causa sentimental que
eu, Senador da Oposição, respeito.
O projeto diz respeito à cidade
em que nasceu o Presidente da Re·
públiC'a e no fim do seu mandato
tratava-se de incluí-lo na. Ordem
do Dia. Disse eu ao nobre Senador
Moura Andrade. Assinarei desde
que V. Exa. me traga o projeto.
Assim me manlfestel,porque só me
fôra exibido o parecer. S. Exa.
foi à Mesa, e entregaram-me o proi eto ainda em cópia dactilografa·
da, que II, c devolvi ao nobre Se·
nadar Moura Andrade. Pude, então,
assinar o projeto, porque êste não ·
tinh:t os vícios do Projeto da universidade de Juiz de Fora.
Invoco n respeito o testemunho
do nobre Senador Moura Andrade,
porque só assinei o parecer depois
de ler o projeto.

O Sr. Moura Andrade realmente o que aconteceu.

Foi

O SR. AFONSO ARINOS - Só
assinei_ depois de ler o projeto.
É a razao pela qual em primeiro lugar me solidarizo com o nobre Se·
nador Freitas Cavalcanti, porque o
que S. Exa. disse está certo. Houve uma diferença no que toca ao
Es.tado de Alagoas, diferença que
nós não podemos aceitar, discrimi·
nação que me repugna, diminui·
ção contra a qu:al eu protesto.
Não se pode exigir, como fêz a.
Mensagem no que toca. ao Estado
de Alagoas, que o conC'tlrso realizado nas Alagoas se processe de maneira diferente daquela pela qual
se processa em todos os Estados
do Brasil. Por que motivo se le·
vantar essa suspeição de parcial!.
dade ou de competência no melo
univerllitário de Alagoas, para se
dizer que o concurso tem que ser
feito em outros Estados, através
de outras Escolas, com a presença
de outros examinadores ? Estou de
acôrdo com o ilustre Senador Freitas cavalcant.i : temos que dar ao
Estado de Alagoas tratamento ldên·
tico, correspondente, que seja en·
fim digno da:s tradições de cultura
e de civismo e das grandes pág!.
nas escritas pela História dêsse Estado no passado brasileiro.
O Sr. Freitas Cavalcanti - Agradeço as generosas palavras de vossa Excelência.
O SR. AFONSO ARINOS -Mas
queria mostrar ao nobre Senador
que suas suspeitas não serão tal·
vez procedentes no que toca à re·
gularldade do aproveitamento dos
funcionários para essa entidade.
Diz o art. 3. 0 :

"I - Os professôres catedráticos, no Quadro Permanente
do Ministério da Educação e
Cultura ... "
O que entendo por isso? Que a
lei se refere aos professôres catedrátlC'os ! E o que são professôrcs
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catedráticos; nos têrmos da Consti·
tuição?.. São aquêles investidos nas
funções em virtude do concurso de
títulos' ·e 'provas, porque não há ou.
tros professôres catedráticos.
A .Prova de que Isso é verdade, é
que só os catedráticos com concurso
de títulos e provas deverão ser in·
cluídos no quadro. E', que a lei
· prevê aqui, duas regras complementares : Primeira, apurando acêrca
de cada um a forma de sua lnves·
tldura.
. O 'Ministério da Educação e Cultura e o Departamento de Ensino
Universitário, antes de criar, esta·
belecer o quadro de integração tem
que apurar em relação a cada um
dêsses professôres a forma de sua
investidura, para ver se correspon·
de ou não às exigências da. Constituição Federal.
Art. 3. 0 , § 2.o Os atuais professôres não admitidos como
catedráticos na forma da legislação federal de ensino su·
perior serão aproveitados interinamente".
É a demonstração de que os
professôres que não são catedráti·
cos, isto é, que através de sua in·
vestidura perante as autoridades
administrativas não possam demonst-rar a existência. do concurso
de títulos e de provas, serão adml·
tidos interinamente.
Qual é aqui a. deficência dessa
lei ? Eu a confesso e a declaro : a
deficiência dessa. lei é não contf!r,
no seu texto, aquela medida que
colo_quei na emenda apresentada uo
ProJeto da Universidade de Juiz de
Fora, porque quando redigi minhfl.
emenda. a êsse projeto, eu disse lá :
- "Os professôres não catedráticos serão aproveitados interinamente, pelo prazo de três anl.l.i,
dentro do qual se fará o concurso
para provimento das respectivas
cátedras.
Eu coloque!. isto na emenda re.
ferente ao projeto de Juiz de Fora
que vamos votar. E, V. Exas. ve·

rão, oportunamente, a exatidão õu
que estou dizendo.
O que faltou foi a declaraçf:ll
de que os interinos, Isto é, os não
catedráticos, que não se submeteram a con~rso, se obrigarão, no
prazo de tres anos, à prestação i.lao·
respectivas provas.
_Sr. Preslde~te aí está a explicaçao que me Julguei na obrlgacão
de dar ao Senado. Assinei o prÔjeto com estas conviccões, com esta
interpretação, com esta segurança.
Se essa Faculdade fôr de ensino
superior, se houver no quadro de
seus professôres quem se intitule
catedrático, sem haver feito concurso de títulos e provas, cuja situação o projeto define no pará·
grafo primeiro do artigo terceiro,
porque o projeto apura a forma
de sua investidura, e se não puder
titular-se, como os que estão no Parágrafo segundo do mesmo artigo, quer dizer, será aproveitado in.
terinamente. E, então, durante essa fn.se os interinos terão de prestar concurso .
O que não aceito, o que não acei·
tarei jamais, embora esteja perfeitamente sol!dário com o nobre Senador Freitas Cavalcanti, no que
toca à desigualdade de tratamento
entre duas mensagens - e esoa!."o
que o nobre Líder da Maioria deva
pro!llover uma espécie de padroni·
zaçao nessas mensagens de integra.
ção de Escolas de Ensino Superior
no sistema federal ele Universida·
des, -·é a idéia de que se pode tornar vitalicio na cátedra professor
que atingiu essa posição fora das
exigências da Constituição Federal.
(Muito bem! Mutto bem!) .

O ~R. MOURA ANDRADE- Sr.
Pres1clente, peço a palavra como Lí·
der da Maioria.
O SR, PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Moura
Andrade.
O SR. MOURA ANDRADE-('')
- Sr. Presidente, o nobre Senador
(Iii) -

Ntiu fui u•vis/u }Jclu uraclur.

-99-

Afonso Arinos, pràtiC'amente esgotou o assunto no que se refere à
· análise do presente projeto.
O Projeto de lei da Câmara;, núm<:>ro 97·60, qtle prevê a federallzação da Escola de Odontologia de
Diamantina, no Estado de Mlms
Gerais, constitui o melhor projeto que, sõbre a matéria, já foi vol:ado pelo Congresso. E, realment;,!,
deve servir de padrão para todos
os projetos da mesma natureza.
O projeto é absolutamente límpido e está dentro das melhore':i
normas técnico-legislativas, perfeitamente inspirado nas determinações constitucionais.
De fato, o Artigo terceiro de c la·
ra :
"Art. 3.o - É assegurado
o aproveitamento, no Serviço
Público Federal, a partir da
proposição desta lei, do pessoal
do estabeleC'imento ora federaJI::jado, nas seguintes condições:
I - Os professôres ·catedráticos, no Quadro Permanente
do Ministério da Educação e
Cultura, contando-se o seu
tempo de serviço para todos
os efeitos legais;
II - Os auxiliares de ensino e demais servidores, na forma da Lei n.o 21.403, de 13-155, contando-se o Beu tempo de
serviço, para todos os efeitos
legais".
Para ressalvar que êsse aproveitamento de professôres catedráticos seja o daqueles que existam
c·om essa condicão ele catedrático
o projeto estabeleC'e, no parágrafo
primeiro do artigo terceiro, a maneira de cumprir essa determinação.
E estabelece nos seguintes têr·
mos:
"§ 1. o -Para os efeitos dês·
te artigo, o Ministério da Educação e Cultura promoverá a
relação dos Professôres e servidores ela Faculdade de Odon·
tologia de Diamantina, apurando acêrca de cada um, a forma de investidura ... "

Por que?'
Porque a forma de Investidura
pode ser de variada natureza. Ela
pode ser uma investidura nos. têrmos do art. 168, item VI, cóncurso de Títulos e provas, conseqüentemente a forma de investidura do
catedrático, aquêle que tem direito
à vitalidade; pode ser a de professor interino. Ao Ministério da
Educação e Cultura caberá apurar
a forma de investidura. se existirem professôres catedráticos na
Faculdade de Odontologia de Diamantina, que tenham prestado concurso, na forma da Constituição,
êstes professôres serão aproveita·
dos, no Quadro Permanente no MInistério da Educação e Cultura c.o·
mo professôres catedráticos. Por
que ? Porque a Escola é estadual e
admite-se a possibllldade da exis ·
tir professor catedrático, poraue
as faculdades estaduais realizam
concursos como forma de investidura na cátedra ...
O Sr. João Villasbôas - Fiscalizada.
O SR. 'MOURA ANDRADE - ...
com fiscalização do Ministério e as
faculdades têm o direito de real~
zá-los. Aquêles que já estão concursados e exercendo a função em
conseqüência do concurso e já sob
a prerrogativa constitucional da vitaliciedade, aquêles que pela Constituição, são professOres catedratlcos, em virtude até do prlncipb de
reconhecimento do direito adquirido serão transferidos para o Quadro Permanente do Ministério da
·Educação e Cultura. Todos os mais
que não tenham prestado concurso, como forma de investidura da
cátedra, serão aproveitados como
interinos. A lei exclui a possibili·
dade ele . aproveitamento de c•m·
tratados. Pura e simplesmente neclara que a exercerão !nterlnamen.
te A interinidade durará pelo
tempo de outra lei, que regul-l. a
matéria, ou seja; pelo prazo de dois
anos, dentro cio qual deverá, obr!·
gatõrlamente realizar-se o concur·

-100-

so. Não me lembro exatamen\e do
número da lei.

tranhos, quando a Faculdade não
possua professôres catedráticos, ou
com três professôres estranhos,
O Sr. Mem de Sá - O cumpriquando o corpo de professôres já
mento dessa lei não é observado esteja organizado, ma:s que diri-.
em todo o Brasil.
gem a Escola no Estado onde
se realtza o concurso, e dentro da·
O SR. MOURA ANDRADE quela escola presidem e realizam o
Mas existe.
c·oncurso.
No ·caso de Alagoas, o artigo do
o Sr. Mem de Sá - Sim, ma~
projeto pretendia_ que os candidanão é observada.
tos saíssem da sua escola, ao invés
de irem os professôres· para a es·
O SR. MOURA ANDRADE A disposição legal existe. Estamos cola, a fim de proceder aos exaperfeitamente dentro da lei.
mes; exigia que os candidatos saísO projeto está vazado em têr- sem da sua escola, mesmo que fôs.
mos de absoluta fidelidade ás leis sem professôres em exercício, con·
e à Constituição. Por esta razão tratados, em exercício interino na·
quela faculdade, ou ainda que tideclara·se no § 2. o :
vessem sido concursados livres do·
"Os atuais Professôres, não centes e não como catedráticos,
admitidos como catedráticos, que saíssem daquela escola e se
na forma da legislação fedeul dirigissem a outras escolas de oude ensino superior, serão apro- tros Estados que não sei quais seveitados interinamente".
jam - para prestar seus concursos para investidura das respectiO projeto está muito bem lan- vas cátedras.
çado. É um projeto escorreito, fiel
Assim, sr. Presidente, entenden:lo
à legislação e à Constituição. De- que as disposições do parágrafo 1.0
ve, realmente, servir como padrão· do artigo 30. do parágrafo 2. 0 do
para casos idênticos, e, como con· arUgo 3. o, definem melhor a ma·
seqüência desta afirmativa, que fa. téria assumo o compromisso com
ço em nome da Maioria desta. Casa o nobre Senador Freitas Cavalcanti
e como responsável, aqui dentro, no s.entido de substituir, se possível,
pelo pensamento do Sr. Presidente lá na Câmara dos Deputados e se
da República, tenho que, neste ins· não tiver sido naquela Casa, aqui
tante, fazer uma declaração ao no Senado o dispositivo impugnaSenado e ao nobre Senador Freitas do com muita procedência pelo no·
Cavalcanti :
brla Senador Fr,eitas Cava1cant1l,
Se julgo que êste projeto deve dado que naquele dispositivo existe
servir como padrão para assuntos uma ofensa aos brios da Escola e
idênticos, tenho que considerar a existe uma diminuição, realmentl3.
necessidade de modificá-lo na par- ao Estado de Alagoas, que ficaria
• te apontada pelo nobre Senador em situação de discriminação no
Freitas Cavalcanti, no que se re- sentido de uma inferioridade em
fere à criação da Faculdade de relação às mais esC'olas e aos mais
Alagoas.
Estados.
Tem razão o nobre Senador FreiDou o aparte ao nobre Senador
tas Cavalcanti e neste moment0 Freitas Cavalcanti.
devemos ressaltar a procedência de
suas observações.
o sr. Freitas cavalcanti - Além
Os concursos são realizados, no do inconveniente apontado no peBrasil inlteiro, ge,ralmente, com
queno discurso que proferi há pouprofessôres estranhos; por três co, há a nova distinção: no projeto
professôres, estranhos à Faculda- referente à Faculdade de Odonto·
de ou com todos os professôres es- logia de Diamantina, no Estado
'
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de Minas Gerais, está dito que ns
atuais professôres não admitidos
como catedráticos serão aproveitados como interinos. Com relação ao
projeto da Universidade de Alagoas
declara-se que os professôres não há alusão a catedráticos
não admitidos em caráter efetivo,
na forma da legislação federal, ês·
ses, poderão ser aproveitados co·
mo interino. É como disse uma
distinção; mas V'. Exa. Líder da
Maioria e representante do Estado
de São Paulo, tranquiliza-nos; compromete-se a evitar que a legislação faça qualquer discriminação
entre Estados da Federação Brasileira.
O SR. MOURA ANDRADE Agradeço ao aparte de V. Exa.
senador Freitas cavalcantl, que
assinala mais uma vez uma circunstância de que há imperfeição
legislativa nesse projeto em rela·
ção a outros projetas porque como
verificamos no projeto referente à
Universlda·de do Estado de Alagoas
fala-se em professôres efetivos; co·
mo assinalou o Senador Afonso Ar!·
nos é uma excrescência que as leis
têm ;a:dmitldo, a criação de uma
nova modalidade de professôres do
ensino, qual seja a de profess_?rP~
efet!vos. :tl:sse profes·sor que nao e
0 professor interino. que não é o
professor catedrático, recebe essa
expressão e tem a possibilidade da
sua efetivação constitucional.
Creio que talvez tenha sido o
meu Estado quem iniciou êsse mal
hábito· nas disposições transltó·
rias dá Constituição Estadual foi
estabelecido que os professôres que
tivessem durante um determinado
período de tempo, exercido como
contratados ou como interinos a cà·
tedra e que não tivessem sido .ln·
vestidos por concurso, seriam tidos
eomo efetivos, usufruindo os benefícios do parágrafo 4. 0 do art. 168
da Constituição Federal, qual seja o
da vitaliciedade.
:tl:sse princípio foi estabelecido
em disposições transitórias, pretendendo alcançar um professor da Es·

cola de Direito de São Paulo que
durante muitos anos exercera a
livre docência da cátedra ma.s
que nunca se investira através
de concurso. O Govêrno, tão
logo foi possível, baixou o decreto declarando efetivo aquêle professor para todos os fins
do § 4. o do Art. 168 da Constitui·
ção Federal.
Foi admitido e o Ministério da
Educação aceitou o expediente. A
Faculdade de Direito de São Paulo teve durante oito anos seus catedráticos e um professor que não
era catedrático, que não era livre
docente, que não era interino, não
era contratado, exercendo efetivamente sua cátedra, em virtude de
disposição transitória da Constituição estadual.
:tl:sse professor já faleceu e por
isso deixou de declinar o nomi!.
Depois disso, em virtude da a·ceitação pelo Ministé:·io da Educação e
Cultura dQ expediente do Go·
vêrno do Estado de São Paulo,
iniciou-se no BrasiL em recru·
descência excessiva, a definição
de um nôvo tipo de professor
não previsto em lei, não previsto
na Constituição, não previsto na
organização de ensino brasileiro,
mas que começou a existir através
de leis ordinárias, ou seja professor efet.ivo,
:tl:sse fato tem induzido a êrro o
Congresso e também o próprio Go·
vêrno, nas suas mensagens.
O nobre Senador Freitas Cava!·
cantl leu, há pouco, uma norma
do projeto, em que declara que
aquêles professôres de Alagoas,
que não forem catedráticos puderão ser aproveitados com,) lnteri·
nos.
Se quiséssemos poderíamos ·~sta
belecer maiores determinações de
ordem puramente funcional d<'S·
sa faculdade, mas a verdade é que
tôdas as leis foram respeitndaP..
Os professôres que não se houve.
rem investido ·como catedráticos,
através de concurso, teriio, porque
todos terão, cada um terá de acôr·
elo com o projeto, a sua forma de ln·

-

vestidura investigada, aquêles que
não forem catedráticos, que ná·) tiverem concursos para cátedra, serão interinos, e como interlnos te·
rão de prestar concurso dentro
do prazo que se espera seja definido em lei. :ll:sse concurso será presidido pelo Ministério da Educação e Cultura e será realizado
com a presença de três ·catedráticos de outras escolas. O prc.jeto está perfeitamente lançado e muito bem definido. é assumo com o nobre Senador Freitas Cava.Icanti o compromisso de
seguir-lhe as linhas, como um
projeto padrão, que se aplique
a projetas da mesma natureza e, conseqüentemente,
desde. Jogo e como primeiro ato, aplicando os têrmos definidos no prnjeto de Diamantina à universidade
de Alagoas, que se pretende federalizar.

o

Sr. Mourão Vieira -

V. Ex a. um aparte ?

Permite

O SR. MOURA ANDRADE
Com todo o prazer.
O Sr. Mourão Vieira- O concurso a que V. Exa. se está referindo
é concurso amplo, para todos os
professôres?
O SR. MOURA ANDRADE - É
nos têrmos da Constituição concur.
so público de títulos e de provas
públicas, aberto à inscTição de
qualquer um. Os candidatos inscrevem-se, apresentam suas teses.
,constituída a Comissão Examina.
dora faz-se o concurso, de man.~i~a
pública. Além disso, contam-se os
seus títulos . porque o exercício
da cátedra exige.
O Sr. Mourão Vieira- Não está
ai a minha pergunta. Uma vez
aprovado, o candidato é nomeado
para a cadeira ?

O SR.
concurso
amplo e
chega a

MOURA ANDRADE- O
de títulos e provas, o mais
público que se conhece,
emocionar tôda a acade·

t02-

mia c tôda a cidade, todos comparecem para a disputa inteh~ctu::.l
de raro valor. Uma vez vencedor,
tem direito a sua cátedra e é investido em cará ter vitalício ...
O Sr. Mourão Vieira- Basta que
seja aprovado pela banca examinadora ou classificado em primeiro lugar?
O SR. MOURA ANDRADE -- ...
terá que ser classificado em primeiro lugar.
O Sr. Mourão Vieira- A

tia é apenas de três anos ?

garan~

O SR. MOURA AN'DRADE
Não ! Venc·edor do concurso, I) prl.meiro colocado é o catedrático, o
segundo e o terceiro são os livres
docentes da cadeira. Até que essa
cadeira se vague pela aposentadoria ou morte do catedrático, não
haverá nôvo concurso nessa cadeira.
O Sr. Mourão Vieira -A garan·
tia é de, apenas, três anos qu-ando
não houver interino.
O SR. MOURA ANDRADE Perfeitamente.
Sr. Presidente, fica assim a matéria perfeitamente esclarecida e
peço, para ela, a aprovação do
Senado.
Agradeço ao eminente Senador
Afonso Arinos não só a anál1se CJU<!
fêz do projeto como a conduta que
teve ontem ...
O Sr. Afonso Arinos - Obrigado
a Vossa Excelência.
O SR. MOURA ANDRADE -- ...
quando me declM'ou que poderla
assinar o parecer oferecido ao projeto, porque o havia examinado c
chegara à conclusão de que continha condições que se coadunam,
perfeitamente, c·om as normas que
devem regular a vMa do ensino
superior no País.
No mesmo. sentido, Sr. Presidente, procedeu o nobre Senador Mem
de Sá. S. Exa. ainda foi um pouco

,f
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mais exigente, não aceitou a cópia
do projeto que eu trazia. Exlgiu
o original para estudá-lo.
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O SR. MEM DE SA -

(Para

encaminhar

a

(*) ·-

votaçdo).

Sr. Presidente, Srs. SenadOl'tld·, pre·
liminarmente, devo endos:oar tudo
O Sr. Mem de Sá- Dá V. Exa.
quanto foi dito, aqui, pelo emlnen·
licença para um aparte ?
te Senador Afonso Arinos .-, pelo
nobre Lider da Maioria.
O SR. MOURA ANDRADE O projeto é realmente, dentre os
Pois não.
·
que me têm chegado -às mãos, nos
O Sr. Mem de Sá- V. Exa. ma últimos quatro anos em m'.l.téria
de federali'Zações, o que aprdsenta
permita; não exigi o original de> linhas
satisfatórias c mals
pa;recer, pedi o processo para com- acordes mais
com
a
legislação vigente;
pulsá·lo, porque sabia perfeitamenporém,
a. propósito dê·
Desejava
te que V. Exa. seria incapaz de le, traçar alguns comentários
trocar. Queria conhecer as mais reiterar uma posição que eu para
circunstâncias do projeto, desde te! nesta Casa e da: qual não ado·
me
a Mensagem do Executivo. El'a, quero afastar.
para mim, a tese essencial.
Tenho sido, desde que estou atu0 SR. MOURA ANDRADE -- ando no senado Federal, Inflexível
Assim, Sr. Presidente, o nobre Se· guarõião dos projetas rererentes
nll!dor Mem de Sá aprovou igual- ao Ensino Superior. Jacto·me de ha·
mente o parecer da Comissão dz ver sido, esta minha vigilância fa·
Educação e Cultura depois de ha· tor impediente, entre outros f;tos
ver compulsado a Mensagem e tudo o da aprovação de projetas que não
que nela constava, inclusive tnma· apresentavam o mínimo das condi.
do conhecimento de como se ha· ções exigíveis. Recordo aquêle proviam conduzido sôbre o assuntt1 ao; Jeto em que o Poder Execmtlvo, tencomlssões da Câmara dos Depu· do enviado mensagem federallzan·
tados, a de Educação e Cultur:t e a .do uma Faculdade do Estado do
de Cons.tltuição e Justiça, que vo- Paraná, através. de emenda, chegou
taram por unanimidade, bem co- ao Senado com mais oito entidades
mo as restrições havidas na Comis· e, no seu bôjo nesta Casa foram.
são de Serviço Público. Essas 1·es· lhe apresentadas outras emendas,
trições partiram de um único Dapu· incluindo mais nove. De modo que •)
tado, que apresentou emendas pos• projeto, criando, inicialmente uma
teriormente adotadas pelas mais faculdade, acabaria abrigando vin·
Comissões e pelo Plenário daquela te. Na oportunidade, entretanto, o
casa.
eminente Senador Filinto Müller
Essas as declarações, que .n. reei· então Líder da MalorLa: preocupado
e impressionado C'om a argumentasava fazer neste Instante, reltemn- ção, por mim expendida, decidiu
do o compromisso que assumi com promover a rejeição -de todo 0 pro··
o nobre Senador Freitas cavalcan- jeto, inclusive a parte que criava
ti, o de excluir aquêle dispositivo a Escola referida na Mensagem
Isto valeu-me e me 4~stá valendo
impugnado por s. Ex;a:. e em seu lu.
gar, incluir o que consideramos grande desgaste politico eleitoral.
altamente sadios, constantes do numa região do Rio Grande do Sul
projeto que estamos votando sôbre uma das favorecidas com a crlaç'io
daquelas escolas .
a Faculdade de Odontologia de Dia..
Não me arrependo do que fiz I!
mantlna. (Mutto bem).
dou por bem empregado 0 ctesprt!S·
. . t.ígio eleitoral sofrido em C'OtJSI!·
O SR. PRESIDENTE - Tem a · ·qüência da: minha atltutde,
palavra o nobre Senador Mcm de
Sá.
<•> - Nao foi revisto pelo oratlor,
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Penso ser êste um dos problemas mais sérios e graves que tanto
o Poder Executivo como o Congresso Nacional devem encarar, c que,
infellzmente não estão considerando nos têrmos devidos e necessá rlos.
Per;o desculpas ao eminente Senador Freitas cavalcanti para divergir de uma das teses qu~ S.
Exa. aflorou, a da conveniên~ia da
federa!lzação e multipllcaçao de
faculdades e universidades no Bras11.

Creio que essa orientação nãc ê
conveniente.
Entendo que Faculdades de En·
sino Superior dependem de uma
série de condições de ordem material e cultural para que cumpram suas elevadas finalidades,
na formação de técnicos e de profissionais.
No Brasil, como bem disse o no·
bre Senador Afonso Arinos, ainda
há pouco estamos entrando e cada
dia mais' em uma situação Insolúvel.
Há .poucos anos, o orçamento do
Ministério da Educação e CnlturP.
com o ensino superior era de 55%
da verba destinada ao ensino. Hoje,
segundo o eminente representa11~
do Estado da Guanabara é de 65o/o.
Informo a v. E:~ea.. que está trO:mitando no Congresso mais uma se·
rle de federallzações.
Temos hoje a Escola de Odonto.
logla de Diamantina; logo à tarde
teremos a federallzação de uma es·
C'ola do Paraná. A êste projeto foram apresentadas quatro emend~s
federalizando ou criando mais quatro entidades de Ensino Superior.
Já está na Casa projeto que fe·
derallza a Universidade de Juiz de
Fora.
·Também encontra-se aqui o da
federallzação da Universidade da
Paraíba, no qual estão incluídos
dez estabelecimentos de Ensi'!l.O Sn·
perior. Duas vêzes em duplicata,
pois há na Unlversldade.da Paraíba
du;a:s entidades, uma de Clêncla·s
Econômicas, em João Pessoa, e ou·
tra em Campina !Grande; duas
FaC'UldaJdes de EngeJ:lharia, uma

em João Pessoa e outra em Campina Grande.
A êste ·projeto da feder allzação
da Faculdade da Paraíba foi aprP.sentada emenda aprovada na Câmara dos Deputados criando a Unlversida'Cle Federal de São Paulo.
O Sr. Afonso Arinos V. Exa. um aparte ?
O

zer.

Permite

SR. MEM DE SA- Com pra-

O Sr. Afonso Arinos - Acho quP
V. Exa. está fazendo um dhcurso

que eu gostaria de pronunctar.

O SR. MEM DE SA - Extrema
generosidade .
O Sr. Afonso Arinos - V. Exa.
está defendendo, com bravura, C:Iler·
gia e espírito público, aquilo que
considero uma coisa vencida a que
não podemos nos opor, porque não
somos membros do Executivo. Não
podemos nos opor a uma lei adota~
da de alguns anos a esta parte. Poderemos, sim. quem sabe, transformá-la, no oovêrno de amanhã;
mas eu.gostaria de dizer a: V. Exa.
uma cotsa que precisa ser dita. O
nobre Deputado João Agrlpino com
todo o interêsse que tem pela sua
querida Paraíba, procurou-me ontem e disse·me que trabalhássemos
aqui no projeto da Paraíba de forma a transformá-lo em lei que real·
mente consulte os interêsst!> su·
perlores do ensino no seu Estado.
Disse-me isso ontem.

O SR. MEM DE SA - Multo
agradecido a V. Exa., mas estava
apenas enumerando e acrescentan·
do que, neste projeto da federaliza.
ção da Universidade da Paraiba,
através ele emenda. era criada a
Universidade Federal de São Paulo,
que já tem uma universidade fede·
rallzada, aliás padrão para o B~asll
e para. a América do Sul, de cultura, idoneidade científica e proflssion:a:l. E, então, criada a Uni.
versldade Federal de São i?aulo,
com dois Institutos de ensino : em

1
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São Carlos, em Araraquara e outro
não sei em que :Município. lll uma
universidade distribuída em três
ou quatro Municípios. Esta, portanto, a. situação. Três ou quatro pro·
jetos em tramitação, que criam no·
vas entidades para o Orçamento
.Federal, E, então, não sei como
êsse Orçamento Federal po·~lerâ
comprir as finalidades a que se
destina. lllle estâ sendo absorvido
totalmente pelo ensino superior
deixando Inteiramente desampara·
do, desassistido, desestimulado, des.
de logo, o.ensino primârio qu~, pela Constituição, fica a cargo O.os
Estados e Municípios mas que lhê
cabia, porque assim reza a Cons·
tituição, não é devidamente confortado por recursos ma te riais em face.
da precariedade financeira da qua·
se totalidade da atual dita Federação Brasileira.

rêde do ensino, tão urgentemente
reclamada.
O ensino técnico-profissional é
uma das maiores necessidades dês·
te Pais. Acho graça quando se fala
em programa de desenvolvimento
e, ao mesmo tempo, verifico o des· ·
prêzo soberano que se vota ao ensi·
no técnico-profissional, ao ensino
C'lentifico e ao ensino técnico.su·
perlor.
Não é possível conceber-se um
Pais em desenvolvimento, sem uma
formação de cientistas, de técnico:;
superiores, e, principalmente, de
técnicos de grau médio.
O nosso ensino técnico de gran
médio é completamente desprovido.
A percentagem do Orçamento do
Ministério .da Educação e Cultura
.é rMicula. E, então, verifico que
cada vez mais o Poder Executivo,
com a aquiescência e a conlvêncla
do Poder Legislativo, avança no
O sr. Silvestre Péricles - Permi·
Orçamento dêsse Ministério; na
ta V. Exa. um aparte?
pauta do ensino superior e, portanto, cada vez mais agrava: e torna
O SR. MEM DE SA - Com insolúvel o problema fundamental
satisfação ,
do ensino primârio, do ensino mé·
dio e, sobretudo, do ensino técnicu·
O Sr. Silvestre Péricles - No profissional.
meu Govêrno, em Alagoas, manrlei
Esta é a situação em que esta.
construir inúmeros prédios des·~i·
mos,
e cada vez nos afun•:Iamos
nados a escolas públicas primárias
mais.
A
minha posição de resistênque hoje são ocupadas por ~animais.
foi,
inicialmente,
a de não acei·
cia
(lUso) . lll uma tristeza em Ala. tar a criação de faculdades
fede·
goas; isso jâ vem desde o Govêrno rais ou a federalização oriunda
do celebérrimo Arnon de Mello. ho· emendas do Poder Legislativo. :le
mem que enriqueceu da noite paSenador de Oposição, que sou, e,
ra. o dia. O abandono do ensino prl·
como
os eminentes colegas da Maio·
mârio em Alagoas é total, e agora ria .costumam
dizer, apaixonado e
cuidam com empenho das esC'olas suspeito, tenho sido singular nesta
superiores. Não sou contrâriu a is- posição, porque tenho sido o único
to, mas também urge o ensino pri- Senador que exige sempre a audl·
mârio.
ência do Poder Executivo para as
emendas que envolvem iniciativas
O SR. MEM DE SA - Multo ou medidas peculiares e própriD.3
~~:gradecido a. v. E:x~a. esta é a reali.
ao Poder Executivo.
dade. Há.- ao que se diz- seis mi·
O nobre Senador Francisco Gallhões de crianças brasileiras em · lotti pode dar depoimento desta mi·
idade escolar sem escolas que pos- nha conduta na Comissão de Finan.
sam freqüentar e Isso porque evi- ças e· 'na Comissão de Educação;
dentemente, o Govêrno Federal, ou e invariàvelmente tenho 'SOilC'itado a
tem a .parte do leão na destinação audiência do Ministério.
Devo dizer agora aos nobres co.
das rendas, não socorre os Estados
para que possam dar mão foL'te à legas, a propósito, que assim pro·
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cedo, porque há uma lei - lei eles- nho feito; invariàvelmente, as lnlembrada de todos, quer do Legis- formações são dúbias, tíbias, deslativo, quer do Executivo - que corajosas, fogem do mérito e deitraça normas para a federalização xam para sôbre o Congresso Naciode entLdades do ensino superior. Já nal a responsabUldade da medida.
tive oportunidade de ler, na trlbuQuando da federalização da Unina do Senado, o texto destn. lei, versidade da Paraíba, soUcitel auque no momento não tenho, e creio diência do Ministério sôbre a emen.
que, em Brasllla; não serlJ. fácil da que criava a Universidade Fepromover uma busca, mas os deral de São Pàulo. Como havia um
"Anais" aí estão para atestar o eminente colega do Congresso, de
que digo. Segundo essa lei, só se grande prestigio, altamente empefederaliza uma entidade do ensino nhado no assunto essas informasuperior mediante proposta do Po- ções voltaram dentro de quarenta
der Executivo, depois de Parecer do e oito horas, E o Ministério se IlmiConselho Nacional de Educação e tou a declarar: "Quanto à emenda,
desde que a entidade tenha deter- nada tenho a opor".
minado número de anos de ·funcioo Sr. Ruy Carneiro - Permite
namento.
V.
Exa. um aparte?
Tem sido dito - e, do ponto de
vist·a estrttamente jurl(.llco, está
O SR. MEM DE sA - Eu me
certo - que, sendo uma lei ordiná- refiro à emenda; não à Universiria - lei de federallzação - se po- dade da Paraíba. Concedo o aparde desrespeitar e revogar. Do ponto de vista jurídico, está certo, de· te a Vossa Excelência.
ploràvelmente certo, porque pelo
o Sr. Ruy Carneiro - Como o
que se verifica, é prectso se trans- eminente Senador Afonso Arinos
formar cada lei em pedaços de acaba de referir-se a um pronunConstituição, para que seja respei- ciamento pessoal do Deputado João
tada.
Agripino, à maneira por que S.
o que é verdade é que eu tenho Exa desejava como paraibano e
sLdo o defensor desta lei descum- como Deputado, que a matéria fôsse
prida, e entendo que o Poder Exe- aprovada - êste aliás o meu pencutivo é que deve propor a federali. samento, bem como o do nobre Sezação, -porque só êle pode criar um nador Argemiro de Figueiredo, auplano geral de ensino, que, infe.Jiz- sente no momento, e o Líder da
mente, nos falta. Mas, cabe ao Po- Maioria eminente Senador Moura
der. Executivo ter um P·tano Geral Andrade o conhece, desejamos que
de Ensino, abarcando o ensino su- a legislação seja correta.
perior, o ensino técnico, o ensino
Quanto ao aparte do nobre Se·
médio e o ensino primário e, den- nador Sllvestre Périeles, quero detro dêsse Plano Geral é que o Po- clarar que quando Governador da
der Executivo tem competência e, Paraíba dei o máximo de assistênprincipalmente posslbllldades de cia ao Ensino Primário e secundáverificação de quals as entidades rio· tanto a:s.sim que convidei o ilus.
merecedoras da federall:zação ou tre' professor Lourenço Filho, q!:'e
quais aquelas que as conveniênctas fizera a reforma do Ensino em Sao
do ensino geral reclamam se tor- Paulo para reallzá-la também no
nem federalizadas. Por isso, inva- Estado da Paraíba.
riàvelmente, sollcito a informação
O SR. IMEM DE SÁ - Obrigado
do Ministério da Educação e Cultura para que ês.te, ao dá·las, confir- a Vossa Excelência.
me a emenda ou a desautorize.
Dizia, sr. Presidente, que o MIo Ministério da Educação e Cul- nistério não tem correspondido.
tura, infellzmente, longe está de ter Dou oportunidade para que êle se
correspondido ao aceno que lhe te- manifeste, e, êle apenas diz : "na-

-107da tem a opor". É o "Pilatos" no
processo da Federallzação.
O Ministério da Educação e Cultura .que tem a obrigação e o de·
ver de informar, de dizer ~ situação de cada entidade, de Instruir o
congresso Nacional sôbre todos os
. elementos, desde a criação, dlreção,
atividade, os corpos docentes que a
Integra o Ministério silencia, é
um túmulo; "nada tem a opor", fa.
ça-se o que bem entender.
Agora, além da fraqueza, desta
falta de coragem de afirmar-se no
Ministério, além disto, o Poder Executivo resolve entrar no C"amlnho
das federallzações em massa, por
atacado, em grosa. Não sel a que
ponto chegarão os ônus sôbre o Orçamento, porque cada federallzação
representa a criação dos corpos do·
centes e dos corpos administrativos.
o Sr. Novaes Filho -Permite V.
Exa. um aparte ?

O SR. MEM DE SA- Com multo prazer.

o Sr. Novaes Filho - Entendo
que a criação de tantas Universl·
dades em vez do benefíc'ió esperado, talvez ocasione malefícios ao
Ensino Superior. Não escapa à observação de ninguém, que para a
existência de uma Universidade Impõe-se, Igualmente, a existência de
condições amblen tes especialíssimas.
O SR. MEM DE SA
mente!

I!

o Sr. Novaes Filho
vemos
que, em quase todos os Estados do
Brasil, com ou sem êsses requisitos,
fundam-se Universidades. E, agora,
o problema toma caminho mais
grave ainda: são as Universidades
que começam a surgir dentro de
um mesmo Estado quando acho que
já é demasiado cada Estado possuir
uma Universidade. É demasiado, é
escandaloso.
O SR MEM DE SA - Multo
bem 1 ·

O Sr. Novaes Filho - Agora se
pretende criar mais de uma unl·
versldade em cada Estado ou em
alguns Estados. Daí por que pedi o
aparte a V. Exa. para decla.rar que
votarei, neste Plenário contràrla· ·
mente à criação de quaquer Uni·
verslda:de em Estado onde já. existe
uma!
O SR. MEM DE SA- Fico mui·
to confortado com o apo!amento
do meu eminente amigo e lider.
Realmente é êste o caminho,
esta a ladeira em que nos vamos
despencando.
O roteiro é mais ou menos êste e eu peço aos meus eminentes colegas que não me façam a injúria de
supor que me refiro a uma deter·
minada Faculdade, a um determi·
nado Estado; examino o problema em tese, isto é. desde o Rio
Grande do Sul até o Amazonas. O
roteiro é êste : um grupo de pro·
fiss!onais de uma cidade cria. uma
Faculdade. O Promotor vai ensinar
D!re!to Constltuc'ional; os outros
advogados distribuem as matérias
entre si; e criam uma Faculdade
de Direito. Na Faculdade de Medicina, se distribuem entre os médl·
cos.
Criada a Faculdade, conseguido
o reconhecimento, logo depois de
quatro ou cinco anos, começa o
movimento pela sua federallzação.
O necessário é conseguir um padrinho de prestígio, no Govêrno ou
no congresso; surge então um pro·
jeto de federal!zação ou a emenda
que se dependura no estribo do
"bonde" da federal!zação of!carl. E
fica tudo federalizado.
A conseqüência ,passa a ser esta:
apesar de a Constituição exigir o
concurso de provas. e titulas para
os catedrátiC'os, apesar de o pro·
jeto, como.o que agora examinamos,
disc!pl!nar corretamente o assunto,
a verdade é que, no Bras!l - não
se! se por fôrça. de lei, se de costume, ou ainda de arbítrio e descrité·
rio - a verdade é que, ao se federalizar todos êsses estabelecimentos,
os professôres fundadores dêles são
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reconhecidos, tidos e nomeados ~a
tedrá tlcos !
Essa a realidade, do Rio Grande
do Sul ao Amazonas. Não sei qual
. a lei. Sei que, depois da Constituição em vigor,, assim se está fazendo. E assim se vai fazer na Faculdade de Odontologia de Diamantina.
O texto do projeto está correto;
todavia êste foi o ponto que quis
es.c1axecer na oração do eminente
Senador Afonso Arinos: passam a
ser, todos, catedráticos. E mais aln·
da ...
O Sr. Afonso Arinos - Penso que
pode perfeitamente deixar de ser
assim ...
O SR. MEM DE SA ·- Claro !
.

O Sr. Afonso Arinos - . porque existe aquela referência aos ln·
terinos. O futuro Govêmo, que vai
organizar o quadro, deve cumprir
o Constituição, de acôrdo com o
texto da lei que estamos votando ...
00

O SR. MEM DE SA- Eminente
colega, estou dizendo o que tem
sido. É exato que poderia não ser
assim.
O Sr. Afonso Arinos aproveitando até a oportunidade, quall·
do da apresentação pelo Líder da
!Maioria, nobl'e Senador Moura An·
drade, do que chamo projeto .padrão, poderia acrescentar a êsse artigo que fala do aproveitamento
dos professôres não catedráticos Co·
mo Interinos uma cláusula de obrl·
gatoriedade de concurso. Ai não há
mais dúvida.
00

•

O SR. MEM DE SA - Essa a
realidade.
E mais: as leis dtzem - e quan.
do não dizem se supõe dito - que
o tempo de serviço prestado pelos
professôres aos estabelecimentos
enquanto particulares é contadQ
para efeito de BJposentadorla. É
multo comum, ao se federalizarem
as entidades, surgir, logo após o ato

da federalização, uma leva de aposentadorias dos professôres, que
contam o tempo de serviço público
municipal, estadual e no próprio
estabelecimento de ensino c que se
aposentam, agora, com Cruzeiros
47.000,00 por mês.
Essa a situação dessas federalizações de entidades em pequenas
cidades do Interior: Cr$ 47.000,00
mensais passou a ser o vencimento
de um professor catedrático do ensino superior no Brasil. Dir·se-á que
é pouco. Assim se tem ditei e se pode justificar que o seja. Um profes·
sor catedrático, tal como se Imagina deva ser pelos seus títulos de
cultura, pelo seu saber, precisa de
um padrão de vida e de uma situação realmente alta. Entendo que
Cr$ 47 .000,00, em qualquer parte
do Brasil, seria uma remuneração
pequena se exigisse dos professôres tempo integral, c·omo deveria
ser, como é nas :verdadeiras universidades do mundo: o professor vive
na universidade, mas, no Brasil, as
universidades não têm nem condi·
ções materiais para isso. Se um
professor quiser ficar na faculdade
para dar seminários, manter convi·
vlo com os seus alunos, a não ser
talvez em São Paulo, nenhuma faculdade, no Brasil, tem condições
materiais - salas, gabinetes - suficientes para êsse fim. Cruzeiros
47.000,00, portanto, seriam Insuficientes se se exigisse do professor
aquilo que o professor deve fazer.
Não sendo assim, Cr$ 47.000,00 já é
demais. Digo-o com a Insuspeição
de quem é professor por concurso,
concurso modesto, em que a Providência ajudou, concurso que fl'z
com relativo brilho, pelas notas
que a.lcancei, embora sem me considerar à altura desta posição. Ain·
da hoje não me considero.
O Sr. Mourão Vieira - Modéstia
de Vossa Excelência.
O SR. MEM DE SA - Dizia eu,
Sr. Presidente,
Cr$ 47.000,00 é
uma remuneração mais que suficiente, tendo em vista que, atual
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O Sr. Francisco Gallotti -

se

Vossa Excelência mo permite, aduziria ainda um pormenor - o professor pode acumular. Muitos dêles
serão portadores de cabides de emprêgo.
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mente, os professôres catedráti·
cos · dão três, aula;s por semana.
Então, o que teremos com estas
federaUzações é isto: os dentista;s. de Diamantina, que são professôres fundadores da sua Faculdade de Odontologia, passa;m
a receber Cr$ 47. 000,00, nessa
Cidade, e dar três ou quatro aulas
teóricas ou práticas por semana. '
Pode haver vida melhor? É assim, em geral. Não me refiro apenas a Diamantina. N'ão suponham
que estou querendo visar ao Presi·
dente da República. Refiro-me às
escolas federalizadas em qualquer
cidade do Brasil, nas mesmas con·
dições.
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O SR, MEM DE sA - Claro.
Com a vigência do Plano de Classificação os professôres podem con·
seguir, inclusive, a disposição do
tempo integral, e então passam a
receber mais 75% sôbre os venci·
mentos.
Desejo falar algo, Sr. Presidente,
sôbre o ensino da Odontologia.
Por exemplo, os melhores profes·
sôres de Odontologia de Pôrto
Alegre, dizem-me que, em Pôrto
Alegre, o ensino ·ela; cátedra é defi·
ciente. N'ão é o que deveria ser, por
falta de condições materiais e do
número de professôres, no gabarito necessário, para o ensino da
cátedra. E Pôr to Alegre é a quarta
cidade do Brasil, uma das mais populosas, prósperas e adiantadas. No
Rio de Janeiro, é sabido que o en·
sino é deficiente. E quem quiser vcriflcá·lo, vá à PollC'línica do Rio de
Janeiro encontrar os diplomados
pela Escola de Odontologia, que vão
à Pollclínica, procu1·ar o que as entidades oficiais não lhes dão : treino, experiência, .prátic·a.
Pois bem, Sr. Presidente, com
0ssas federallzaç;ões, o que estamos
dando é isto: cargos de Cruzeiros

47.000,00 para profissionais ele cida.
des pequenas, que podem acumular
outras funções, ainda exercendo a
sua profissão largamente, para da·
rem um mínimo à coisa pública e
não cumprirem as suas finalidades
de educadores e de professôres, por·
que para tal não .estão capacitados.
Não faço injúria a ninguém. Não
estão capacitados, pelas condições
atuais do melo de vida. Haverá
exceções, haverá luminares mas são
exceções. Em média só pode haver
um corpo de docentes apto em
meios sociais que os comportem.
Por isso é que disse há pouco que
São Paulo tinha a melhor Universidade do Brasil e talvez da: América
do Sul.
Essa a situação a que nos esta·
mos sendo levados. Em vez de pro·
curarmos a qualidade do ensino
superior procuramos a quantidade. Vemos uma nação como a Ale·
manha, antes ou depois da guerra,
com a população semelhante à
do Brasil, com duas ou três Uni·
versldades; a Itália, a Inglaterra,
a França, a Holanda, igualmente
países de alta ctvillzação.
O S1·. Moura Andrade V. Exa. um aparte?

Permite

..

O SR. MEM DE SA- Com todo
o prazer.
O Sr. Moura AndracXe - Permi·
ta V. Exa. que lembre que já exis·
te o mesmo principio nos Estados
Unidos.

O SR. MEM DE SA-Ia chegar
lá. Nos Estados Unidos as universidades estaduais são pouqulssimas,
c. as federais nenhuma.
·
O Sr. Moura Andrade - Em todos Estados existem universidades.
O SR MEM DE SA - Não em
todos; até poucos anos não havia.
Universidades privadas pode haver.
Também as aceito no !Brasil.

-110O Sr. Moura Andrade -A Unio que combato é a fcderallzação.
Que elas existam e vivam pelas versidade de São Paulo possuía a
suas próprias fôrças, ótlmo, mas melhor Faculdade de Medicina do
crlá·las com um objetivo de fede- Pais: criou mais duas, uma em Ribeirão Prêto, e outra em Campinas,
ralização é o que condeno.
Nos Estados unidos, com 160 mi- e criou outra F1aculdade em São
lhões de habitantes não existem Carlos do Pinhal, isto é um tercelzo
creio, em todos os ·Estados. No Bra- Instituto.
sil ·considerada a nossa extensão
O SR. MEM DE SA - A de São
territorial e também os proble- Carlos
não foi criada pela Uni vermas de concentração demográ- sldade?
fica, problema que é muito
mais importante do que a ex~
. O Sr. Moura Andrade - A de
tensão territorial, considerada a Campinas e a de Ribeirão Prêto,
politica adequada, compatível com . São Institutos da Universidade de
a nossa situação orçamentária. São Paulo. É a melhor Universidadevíamos criar poucas univer- de a de São Paulo, dentro de um
sidades, distribuídas pelo territó- território não multo grande, porrio nacional, nas diversas re- que o Estado de São Paulo não é
giões do Pais; aparelhá-las multo dos maiores.
bem e distribuir bôlsas muito
abundantes, aos estudantes capaMEM DE SA- Não pen·
zes, de tôdas as regiões, para que seOV.SR.
Ex a. no território. Pense na
se concentrassem nos grandes cen- concentração demogrMica. É o que
tros universitários.
Interessa. Então, o Amazonas deveMuito· mais barato seria uma ria possuir umas C'inqüenta: Univergrande universidade regional para sidades !
a qual convergissem todos os estuO Sr. Moura Andrade - V. Exa.
dant{!s que terminassem o curso secundário, os quais, sem recursos sabe que São Paulo possui o me·
próprios, teriam a bôlsa suficiente- lhor meio de transporte do Brasil;
mente larga para completar seus entretanto teve necessidade de situar dois dos seus principais Instiestudos.
e criar mais dois além dos
Dou o aparte a V. Exa,., Senado!' tutos
que já possuia. Portant-o, um duplo
Moura Andrade.
Instituto dentro da Universidade
no
Interior do Estado. Temos de
o Sr. Moura Andrade - Essa considerar
que a tese de V. Exa. é
talvez seja uma afirmação real na verdadeira no que se refere ao enteoria, mas a prática exige outro sino primário. É verdadeira no que
procedimento. V. Exa. citou a Uni- se refere ao ensino técnico, é verversidade de São Paulo como Uni- dadeira no que se refere ao ensino
versidade padrão. Realmente é; en· profissional, é verdadeira no que
tretanto, em São Paulo, a Universe refere ao ensino secundário.
sidade teve necessidade de criar Não podemos perder de vista as si·
tuações especialíssimas do Brasil.
institutos no interior ...
Não podemos construir UniversidaO SR. MEM DE SA - Instituto, des apenas no Rio de Janeiro, São
veja bem Vossa Excelência.
Paulo e Rio Grande do Sul.
O Sr. Moura Andrade- ... pertencentes à sua Universidade. Os
Institutos não estão localizados
obrigatoriamente na capital.
O SR. MEM DE SA- Claro.

O SR. MEM DE SA - V'. Exa.
está desfigurando a tese que expus.
O Sr. Moura Andrade - Tanto
na Paraíba como em Pernambuco
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ou em outras regiões do Pais te!UOs que atender a essas regiões que
tambem precisam conC'lulr o ensl·
no exatamente pelos mesmos argumentos de V. Exa .. isto é necessidade de formar elementos de eli·
te pelo País através de Un!vers!daêles.
O SR. MEM DE SA- V. Exa.
está com a sua inteligência hab!·
tua!, tentando distrair a minha
atenção.
Se me
estendi mais foi porque V. Exa. se
referiu à necessidade da concentração dos Institutos e Universidades
em determinadas regiões. Apresente!, então o próprio exemplo de São
Paulo que, ao invés de concentrar,
está decentralizando os seus institutos.
O Sr. Moura Andrade-
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O SR. MEM DE SA- Desculpe·
me V. Exa. e permita-me continuar
meu discurso.
O que V. Exa. afirmou é aper1as
fogo de barragem. o que imp<>rta é
justamente a concentração demográfica e onde as condições recla·
mame exijam ensino. Pela tese de
V. Exa., deveria haver c!nqüenta
universidades no AmazonlliS. O im·
portante é que haja gente, ma,s
gente com condições de preparo para freqüentar uma Un!versld:a:de.
O Sr. Moura Andrade -

É

claro.

O SR. MEM DE SA - Se isto
não ocorre, não é neC'essária cria·
ção artificial de Universidades, como é o caso.
Esta é a tese da qual não no;;
devemos afastar - é o caso da
criação da Faculdade de Odotltologia, cm Diamantina, quando esco·
las, de Odontologia, freqüentemente, não perfazem o número suficiente de candidatos para matrícuia
do primeiro ano. São escolas das
menos procuradas, tal como as
de Agronomia e de veterinária,
aujas matrículas de primeiro ano
não são alcançadas cm número suficiente: Isso é que constitui o ubu·

so. Faculdades devem ser criadas
onde ·condições ambientais existam; onde a população em idade
es.colar destinada àquele grau de
ensino seja evidente. Ai sim, mas
o que se está fazendo é uma politica
à la diable, poli tic.a: de acôrdo
com os interêsses e prestigio pessoais. Porque o eminente Lider
Abelardo Jurema desejou, federalizou-se a Universidade de João Pessoa.
O Sr. Moura Andrade - Não foi
o Líder Abelardo Jurema que desejou.

O SR. MEM DE SA -Naturalmente a fôrça do lider, é muito
grande porque Juiz de Fora é de
Minas Gerais, tem a sua Univer~i
dade federalizada; Diamantina é
da terra do Presidente da Repúbli·
ca, a Faculdade de Odontologia com
seis anos de vida, é agora federalizada. Estadualizada há quatro ou
cinco anos é hoje federalizada.
Minha esperança é que o Sr.
Juscelino Kubitschek venha a ser
eleito Presidente da. ONU para ver
se internacionaliza a Faculdade de
Diamantina, ou passe ela .para o
orçamento das Nações Unidas. É o
que quero deixar dito. O Poder Exec-utivo em matéria de ensino superior, desserviu o Pais; o Poder
Executivo, em matéria de ensino
superior, de ensino técnico, de ensino primário é contra o desenvolvimento da Nação; não aux!lla;
entrava. perturba, dificulta o seu
desenvolvimento. O iPoder Executivo federaliza Escolas, criando viveiros de professôres e de burocratas altamente remunerados, onerando os C'Ofres públicos; e o CM·
gresso Nacional, na sua passividade habitual, aprova, dá o seu amém,
· torna-se conivente ou cúmplice
no crime que se comete contra o
futuro da Nação. (\Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE- Continua
a discussão do pr_ojeto. (Pausa) .
Ninguém mais querendo usar
da palavra, dou-a por cncerr::v:lrt.
Em votação.

-112Oo Senhores senadores que vo·
tam a favor do projeto, queiram
permanec·er sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
o seguinte o projeto apro.
vado.
É

PRJOJETO DE LEI DA CltMARA

N.o 97, de 1960
(N.o 1.881·C, de 1960, na Câmara)
Transforma em estabelecilmento federal de ensino superior a Faculdade de Odontolo·
gia ele Diamantina.

o

Congresso Nacional decreta :
Art. 1. o É transformada em e&
tabelecimento federal de ensino st:·
perior a Faculdade de Odontologia
de Diamantina, no Estado de Minas
Gerais.
Art. 2.o Independentemente de
qualquer indenização, são incorporados ao patrimônio nacional, me·
diante inventário e escritura públl·
ca, todos os bens móveis e imóveis
e os direitos do estabelecimento ele
ensino de que trata .a presente lei.
Art. 3. o É assegurado o apro.
veitamento, no Serviço Público Fd·
deral, a partir da proposição desta
lei, do pessoal do estabelecimento
ora federalizado, nas seguintl:'s
condições:
I - os professôres catedráticos,
no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura, contan·
do·se o seu tempo de serviço para
todos os efeitos legais;
II - Os auxiliares de ensino e
demais servidores, na· forma da
Lei n. o 21.403, de 13 de janeiro :Je
1955, contando-se o seu tempo de
serviço, para todos os efeitos aegals.
§ 1. 0 ,pa~;a os efeitos dêste ar ti·
go, o Ministério da Educação e Cul.
tura promoverá a relação dos pro·
fessôres e servidores da Faculdade
de Odontologia de Diamantina, aPU·
rantlo, acêrca de cada um, a forma
de investidura, a natureza dos se::·

viços que desempenham .a data de
admissão e a remuneração.
§ 2.o Os atuais professôres não
admitidos como catedráticos na for·
ma da legislação federal de ensino
superior serão aproveitados interinamente.
§ 3.o Serão expedidos pelas autoridades competentes os títulos de
nomeação decorrentes do aprovei·
tamento determinado neste artigo.
Art. 4.o Para cumprimento do
disposto nesta lei, são criados, no
Quadro Permanente do Ministério
da Educação e Cultura, 12 (doze)
cargos de Professor Catedrático pa·
drão O, uma função gratificada, de
Diretor FG·1, uma de Secretário
FG-3 c uma de Chefe de Portaria
FG·7.
Parágrafo único. As funções gra.
tificadas de Secretáfio e de Chefe
de Portaxia serão exercidas por fun.
cionários do Quadro.
Art. 5. 0 Para a tender às despe·
sas decorrentes da execução desta
lei, o Poder Executivo é autorizado
a abrir, pelo Ministério da Educacão e Cultura o crédito especial de
ér$ 11.675.200,00 (onze milhÕes,
seiscentos e setenta e cinco mil e
duzentos cruzeiros), sendo Cruzei·
ros 11.575.200,00 (onze milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e
duzentos cruzeiros) para o pessoa!,
c Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzei·
ros) para material.
Art. 6.o Esta lei entrará em Vi·
gor ·na data de sua publicação rn·
vogadas as disposições em contriJ.rio.
O SR. PRESIDENTE - Está es·
go:tada a m~téria constante da',
Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar,
vou enC'errar a sessão, designando
para a próxima a seguinte
ORDEM DO DIA
1 - Votação, em discussão úni·
ca, do Projeto de Lei da CâmF.tra
número 105, de 1958, (número
2. 728, de 1957, na Câmara) que
cria o Curso de Arquitctura. e ur.
ba.nlsmo na Escola de Engenharia
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da Universidade do Paraná, tendo
Pareceres (ns. 128, de 1958, 476, 477,
478, de 1959, 510 a 513, de 1960),
das Comissões : I - Sôbre o projeto : - de Constituição e Justir,a,
pela constitucionalidade;- de Educação e Cultura, favorável; - de
Serviço Público Clvll, favorável de Finanças, favorável. I I - Sôbre
as Emendas de Plenário (ns. 1 a
4) : - de constituição e Justiça, .pe..
Ia constitucionalidade das de ns. 1,
3 e 4 e oferecendo subemenda à de
n.o 2;- de Educação e Cultura, favorável à de n.o 1, contrário à de
n. 0 2 e oferecendo subemendas às
de números 3 e 4; - de Serviço Pú·
bllco Clv!l, favorável à de n. 0 1,
contrário à de n.o 2 e favorável as
subemendas oferecidas as de ns .. 3
e 4; - de Finanças, favorável à de
n. o 1, contrário à de n. o 2 e favo·
rável às subemendas oferecidas às
de ns. 3 e 4.
da Câmara ao Projeto de Lei do
2 - DlsC'Ussão única da emenda
Senado n.o 14, de 1957, que dá ao
Aeroporto de Codó, no Estado do
Maranhão, o nome de Magalhães
de Almeida, tendo Pareceres favoráveis sob ns. 542 e 543, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.

3 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.o 28, de 1960
(n. o 4.817, de 1959, na Câmara)
que isenta do impôsto de Importação material importado pela firma
A!lmonda Irmãos S.A., tendo:
Pareceres Favoráveis (números 522
e 523 de 1960) das Comissões: de Economia e de Finanças.
4 - Discussão preliminar (ar~.
265 do Regimento Interno), de autoria do Sr. Senador Carlos So.bóia, que cria nos Ministérios da
Guerra e da Marinha, serviços dP.
aeronáutica, tendo Parecer sob n. 0
499, de 1960, da Comissão de Cons·
titulção e Justiça, pela inconstltu·
cionalldade.
5 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n. o 98, de 1960,
que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário, Tribunal
Superior do Trabalho, o crédito
especial de Cr$ 125. 580. 000,00 para
atender as déspesas decorrentes da
transferência da sede do mesmo
Tribunal para Brasilla, tendo l'>a.
recer favorável sob n.o ( .... ) de
1960, da Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a· sessão às 12 ho·
ras e 40 minutos.

·,,

'

179.a Sessão da 2.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 2 de dezembro de 1960
PREEIDll:NCIA DOS SRS. FILINTO MULLER E CUNHA MELLO

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores :
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Paulo Fender.
Zacharlas de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Mendonça Clark.
Mathias OJ.ympio.
Joaquim Parente,,
. Fausto Cabral.
Menezes Plmentel.
Sérgio Marinho.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Silvestre Péricles .
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovidio Teixeira.
Lima Teixeira.
Ary Vianna.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Afonso Arinos.
Nogueira da Gama.
Moura Andrade.
Costa Pereira.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Daniel Krieger.
Mem deSâ.
G\liclo Mondim, - (40) •

O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o comparecimento de 40 Senho1:1es Senadores
Havendo número legal, estâ aber·
ta a sessão.
Vai ser lida a Ata.

o

Sr. Jorge Maynard, servin·
do de Segundo Secretário, procede à leitura da Ata da sessão
anterior, que, posta em discu.s·
são, é sem debate aprovada .
o Sr. Francisco Gallott.i, servindo de Primeiro Secretário,
dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
PARECER

N. o 558, de 1960
Da Comissão de Constituição
e Justica sôbre o Pro1eto de
Decreto· Legislativo n. o 2, de
1957 (n.o llO·A de 1956, na
Câmara), que determina o registro do contrato celebracln
entre o Ministério da Agricultura . e Antônio Reis Lima e
sua mulher Francisca Benevides dos Reis.

Relator : Sr. Argemiro ele Fi·
gneiredo.

o Projeto de Decreto Legislativo
n.o 2, de 1957, originârio da Câmara dos Deputados, determina o re·
gistro do contrato celebrado entre
o Ministério da Agricultura e Antô.
nio Reis Lima e sua mulher Francisca Benevicles dos Reis.
O Egrégio Tribunal de Contas
denegou o registro do mesmo, sob o
fundamento ele que, além de vârlas
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.outras irregularidades e omissões,
e contrato fôra celebrado por um
procurador da espôsa do contratante, sem que houvesse, por parte do
marido a ratificação necessãria a
que o ato produzisse os seus efeitos
jurídicos. A Câmara dos Deputados,
entendendo que a falta não era
substancial ao contrato, mandou-o
registrar através. do Decreto Legis·
·lativo acima referido. Do mesmo
modo decidiu esta douta Comissão
de Justiça, em parecer que se encontra no processo.
A ilustre Comissão de Finanças,
entretanto manteve a decisão de•
nega tó!,ia do registro, e apresentou,
consequentemente, o substitutivo
ao Projeto Legislativo n.o 2, que
passamos a analisar.
Confessamos o nosso constr.angi·
menta, no instante em que nos ve·
mos compelidos a reconsiderar o
parecer autorizado desta nobre Cú·
missão de Justiça, opinando pela
manutenção do julgado do Tribunal
de Contas, que denegou o registro
do contrato. Tem razão a Comissão de Finanças. O ato jurídico foi
celebrado por um procurador ile
mulher casada, sem a necessãria
confirmação ou ratificação do espôso. 11: ato passível de anulação
nos têrmos do art. 147, do Código
Civil Brasileiro. E isso vale dizer
que, mesmo subsistindo em potencial, os efeitos daquele contrato
pendem do ato de ratificação do
marido da contratante. Só isso po•
deria elidir a nulabilidade do ato
que foi celebrado. Mas. tal não ocor·
reu. E não é dado ao Congresso, por
fôrça de um Decreto Legislativo, assegurar eficâcia juridica a um con·
trato anulâvel, ou seja, ratificâ-lo,
c·om plena violagão à lei substantiva. A mulher casada é relativamen" ·
te incapaz (arts. 6, n .o II e 147 do
Código Civil) e os seus atas, quando necessãria a outorga do marido,
sõmente por êste ou por interven·
ção judicial, poderão ser confirma·
dos. O Decreto Legislativo não e
caminho certo para elidir a nulidade ele um contrato,

Isso pôsto, reconsideramos o pa.
recer anterior e opinamos pela
aprovação do substitutivo da Comissão de Finanças, que mantém a
decisão denegatória do regtstro do
contrato em causa.
· Sala das Comissões, em 9 de no·
vembro de 1960. - L01~riva.l Fontes,
Presidente. - Argemiro de Figuei· ,
redo, Relator. - Daniel Kriegcr.
- Silvestre Péricles. - Ruy Car·
neiro. -Menezes Pimentel. - Jef·
ferson de Aguiar.
PARECER

N. o 559, de 1960
Da Comissão de Constituição
e Justiça sôbre a Indicação n. o
3, de 1960, do Senador Mendonça Clark, suplente de Senador
Federtal, em exercício do man·
dato, em jace da licença do Sr.
Senador Leónidas de Mello, soZtcitancZo tratamento igual ao
dado aos demais Senadores Fe·
derais, quanto à ajuda. de cuato
de Cr$ 318.000,00.

Relator: Sr. AttíUo Vtvacqua.
1 - O Senador José Mendonça
Clark, suplente em exercicio do Se·
nador Leónidas de Castro Mello,
da representação do Plaui no Sena.
do, apresentou a Indicação sob o
n.o 3, de 1960, a fim de que esta
Comissão se manifeste sôbre o assunto de seu requerimento de 9 de
agôsto dêste ano.
Nesse requerimento sustenta e
pleiteia especialmente, com base
no al'lt. 14 do Regimento Interno ::lo
Senado, que ao suplente que se en·
contre no desempenho do mandato,
na formo. do § 4. o do art. 60 ria
Constituição Federal, cabe "trata·
mento Igual ao dado aos demais
Senadores em face da ·ajuda de
custo de Cr$ 318 .000,00". A ilustre
Comissão Diretora não adotou, po·
rém, êsse ponto de vista.
2 - A figura de suplente de Senador aparece no atual Estatuto
Político, em virtude de emenda c!o
eminente Constituinte Costa Noto,
da qual resultou o aludido § 4.o do
art, 601 assim redigido:
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suceder-lhe-á, nos têrmos do
art. 52, o suplente com êle ele!·
to".
Gustavo Capanema manifestou·
se, na constituinte, contrário à ins·
tltuição da suplência de Senador,
dizendo que, "com relação aos
Deputados não há, em nosso direi·
to vigente, conservado no projeto
que elaboramos, pràpriai;llente a
figura do suplente. Não se elegem
suplentes para ~putados. O prin·
cípio é outro : oçorrendo vaga rte
Deputado, convoca-se o imediato
em votação, na relação dos candi·
datos de cada 'partido; êsse repre·
sentante, convoca:do para preencher o lugar, é considerado pela
lei como um suplente". (Consti·
tuição Brasileira de 1946- 2. 0 Vol.
pág. 129 e 130- José I>uarte.
Destaca-se, nesse retrospecto da
elaboração do § 4. ; e no exame dos
preceitos constituC"ionais referen·
tes à suplência, a distinção entre o
suplente de Deputado e o suplente
de Senador, êste (lltimo eleito no·
mina! e diretamente pelo voto po·
pular. Na sua missão essencial ele
substituir o Senador ou sucederlhe, êle se equipara ao Vice·Presi·
dente da República, que, como diss~
Pontes de Miranda, é "suplente do
Presidente da República". (Comentários à Constituição de 1946, vol.
II. pág. 53) .
O conceito dessa distinção entre
o suplente de Deputado e de Sena·
dor acentua-se na decisão do Supe.
rior Tribunal Eleitoral no caso do
Ministro Mário Pinotti, candidato a
suplente do senador pelo Estado do
Pará, e declarado inelegível para a
investidura, pelo motivo de não se
haver afastado do cargo de Mlnis·
tro de Estado nos três meses ante·
rlores ao respectivo pleito. Aplicou·
se a: inelegib1lldade do art. 139, n.0
IV da Constituição, malgrado auto.
rizadas opiniões em contrário.
O art. 14 do Regimento Interno
do Senado, invocado pelo ilustre
Requerente, consagra, quanto ao
subsídio e à ajt,lda de custo, o prln'

C!p!O, de origem constitucional, da
perfeita paridade de direitos entre
o suplente e o Senador substituido:
"O suplente convocado perceberá, a partir da posse, o sub·
sídio e a ajuda de custo a que
tiver direito o Senador em exer·
cicio, observado, quanto a esta
o disposto no art. 13".
· ".Parágrafo único - se a
convocação fôr em substituiçio
a Senador licenciado, a ajuda
de custo só lhe será paga uma
vez por sessão legislativa".
O Regimento Interno da Câmara
não contém disposição idêntica, sal·
vo a do parágrafo único do art.
14 (Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Título VI, Capitulo
III - "Dos Subsídios" - Ajuda; de
Custo).
A importância de Cr$ 318.000,00
foi paga aos Senadores, a título ele
uma ajuda de custo extraordlná·
ria, na fase crítica do ano da mudança da Capital para auxiliar os
encargos excepcionais do exercício
do mandato. Não visou atender,
apenas, à situação dos Senadores
que viessem insta.Jar-se, desde logo,
no Planalto Central, mas, também,
à daqueles que não tivessem ainda
em
estabelecido sua residência
Brasília, daque~es que ainda aqui
não tivessem casa, como aconteceu
com diversos colegas nossos.
O suplente que ~.e desloc·a, nessa
fase crítica, par.a; a nova Capital,
não tem em geral, possibilidade tle
alugar uma residência e se o conse·
gue estaria sujeito a alugueres astronômicos. Assim, quando 11ão dis·
põe êle da hospitalidade de um
amigo, a única solução será a da
onerosíssima hospedagem nos caríssimos hotéis de Brasília.
A ajuda de custo tem um caráte;·
de inclenização por despesas no desempenho do mandato. Nesse perln·
do anormal da mudança da Capital, em que os servidores públi~os
c magistrados passaram a ser· ''e·
neficlados por vencimentos dupli-
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cados, julgou-se insuficiente para o
parlamentar a ajuda de custo co·
mum.
5-o art. 14 do Regimento Interno não admite distinção entre
ajuda de custo ordinária ou extra·
ordinária, e esta teria, não só com
a máxima jurídica de que onde a
le•i nãb di.stingu-e, ninguém pode
diStinguir, mas com a natureza

constitucional da suplência de senador, já anteriormente examinada e esclarecida. D suplente de Se·
nador, é para todos os efeitos, um
Senador com todos os seus inauferíveis direitos e .previléglos. O art.
14 que não cria direitos, mas tão
;,iàmcnte explícita direitos consti·
tucionais, e estaria:, data venta,
profundamente vulnerado com a
disparidade de tratamento !}ue
se der ao suplente convocado, que
é como êle, um membro do Sena·
do Federal.
6 - A ajuda de custo extraordi·
nárla de Cr$ 318.000,00 deve pelas
razões expostas, ser paga exclusiva·
mente no ano em •:urso, Isto é, naquela •fase crítlc~ a que nos referimos, do exercíc1o jo maniar,'> <m
Brasília, c apenas um;t vez. na
conformidade do parágrafo Úll!co
do art. 14 do Regimento Interno do
Senado Federal.
É nestes têrmos que a Comissão
de Constituição e Justiça se pronuncia sôbre a Indicação li. 0 3,
submetida à sua apr.:!.:iução.
Sala das Comissões, em 30 de
novembro de 1960. - Loltfit'a! Fon·
tes, Presidente. - Attílio Vivacqua, Relator. - Silvestre Péric7e.~.
-Menezes Pimentel. - Argemiro
de Figueiredo- Não votei. - Caiado de Castro, vencido. - Ary Vianna.

O SR. PRESIDENTE - Es.tá fin·
da a leitura do Expediente.
Tem a palavra, o nobre Senador
João vmasbôas, primeiro orador
inscrito.
O SR. JOAO VILLASBOAS Desisto da palavra, Sr, Presidente,
cedendo-a .ao nobre Senador Joa·
qulm Parente.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre senador Joaquim
Parente.
O SR. JOAQUIM PARENTE ·Sr. Presidente, agradeço a gellt!leza do ilustre Senador João Vil·
lasbôas, que me cedeu a palavra.
(Lendo) :

Sr. Presidente, Senhores Senadores:
Traz-me hoje à Tribuna destaCa·
sa um .assunto do mais alto intcrêsse público.
Todos conhecemos e acompanhamos com a maior atenção as ativi·
dades da Associação Brasileira B~:
neficente de Reabllltação (ABBR)
que, desde 1953 foi considerada de
utilidade pública federal, pelos relevantes serviços prestados aos
brasileiros necessitados de sua as·
sistência médica especializada.
Igual admiração nos merece esta
outra organização beneficente nacional, As Pioneiras Sociais, que
vem prestando assistência médica
c social de alto padrão aos doentes
e pobres de todo o País, inclusive
desta Capital, onde construiJ um
dos mais completos centros de r~<t·
bllitação do mundo.
Em boa hora, essas duas ent.i·
dades assinaram um convênio plÀO
qual a ABBR se comprometeu a
prestar serviços médicos - Rec~tpe
ração e Reabilitação - nêles com.
preendendo a prá tlca de Fisioterapia, Hidroterapia, Hidro·Oinástic·a,
Ginástica Médica, Terapia Ocupe.·
clonai, Treinamento de Ativid.l:ic
da Vida Diária, :rreinamento de
Prótese, Orientação Profissional,
Psicoterapia e Follow·up do C?.e<tbi·
Iltado no Centro de Reabilita~ão,
assistido por técnicos especiallzadcs
e supervisionado pelo corpo mécl!co
da ABBR. Pelo citado convênio, ra·
be às Pioneiras Sociais propol·~)o.
nar as instalações e a aparelhagem
que permitam o perfeito e ca'Jn.l
funcionamento de um ambulatório
e de um serviço de internação, bem
como entregar alojamentos, 11a
área'" do Centro de Reabilitação, c!es·
tinados à residência do Pf)ssoal da
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ABBR. E!ltlpula a cláusula 1o.a 1!0
referido convênio, que "a capacii.l:lde de acomodação dêsses alojamentos será, Inicialmente, para 10
(dez) pessoas ou seja até dezem·
bro de 1960, sendo que, a partir df:\
janeiro de 1961, os alojamentos deverão. atender à acomodação para
40 (quarenta) pessoas".
.
A Iniciativa dessas duas organi·
zações beneficentes merece os maio·
res elogios e aqui estou para aplaudi-Ia, de certo com o consenso
unânime de meus pares.
Assinado o convênio em março
de 1960, as atlvldades do centro
de Reabilitação desta Capital se !ni.
claram em maio de 1960, apresentando até o momento uma fôlha de
trabalhos, da qual constam 45 admissões, 897 serviços prestados pelo
Departamento de Fisioterapia (massagens, ginástic•a, reeducação de
marcha e glná:stica em aparelhos) e 102 horas de tratamento
reali:Zadas .pe~l) iDepartamento de
Terapia Ocupaclonal, apesar da
suspensão .de atividades nos meses
de setembro e outubro, em virtude
de obras internas.
Todavia, Senhor Presidente, esboça-se no momento, uma dificuldade séria que nos poderá levar a
mais uma crise, se providências eficazes não forem imediatamente tomadas.
Os técnicos da ABBR, ora ero
atividade no Centro de Reabilitação desta Capital, foram con vids.dos a entregar os alojamentos onde
residem, o que vale dizer, foram
solicitados a regressar ao Rio, com
graves prejuízos para os doentes em
tratamento.
A Importância dessa pro·;ldêncl ~.
se revela pelas graves conseqüências que vai acarretar a todo~> os
que são levados a se valer dos :.er·
viços da ABBR. Posso testemunhar,
através do meu depoimento pess·J::Ll,
o risco que vai atingir a numerosas
famílias.
Lamentàvelmente, meu último
filho, de 15 meses de Idade, foi
atacado de poliomielite e está em
tratamento com um dos especial!s-

tas do Centro de Reab!IItação dcs·
ta Capital, e vem obtendo, graças
a Deus e aos técnicos, sensíveis
melhoras. A Interrupção das at!vl·
dades do Centro de Reabilitação
obrigar-me-la a regressar ao Rio,
com minha família, à busca de re·
cursos médicos para meu filho.
Além de meu caso, poderia, Senhor Presidente, trazer ao conhe·
cimento dos Senhores Senadores
apelos que me estão sendo feitos
por quem vive, em si próprio ou em
.pessoas de sua familla, o drama do
lnc·apacitado.
Não creio, Senhor Presidente,
que o Govêrno Federal assista, de
braços cruzados, a interrupção, temporária, ou definitiva •. das _atlvidades do Centro de Reabllltaçao dc3ta
Capital. Milhões de cruzeiros foram
gastos em sua construção e em
suas instalações. Os trabalhos fo·
ram confiados à ABBR, que dispõe
dos melhores técnicos. Tudo faz
crer que as Pioneiras Sociais, cons·
trutoras e mantenedoras do Centro
de Reabilitação, estão em dificuldades para cumprir o convênio as·
sinado com a ABBR. Não entro no
mérito da questão. Intérprete dos
incapacitados e de suas família~.
transmito ao Govêrno Federal, por
Intermédio de V. Exa., Senhor Pi·,~
sidente. e desta tribuna, meu apêlo
dramático no sentido de que sejam tomadas, com a maior urgência, as medidas necessárias para J
cumprimento do convênio celebrado
entre as Pioneiras Sociais e a As·
sociação Brasileira Beneficente de
Rea:bllitação, a fim de que a;s atlvi
dades do centro de Reabilitação de
Brasilla não sejam interrompidas.
(Muito bem; mtlito bem. Palmas) .

O SR. PRESIDENTE- Contlnu::t
a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Sanftdor
Mendonça Clark.
O SR. MENDONÇA CLARK ( •) - Senhor Presidente, Senhores
Senadores, estamos nos últimos
( 'lt) -

Xt1o foi rt'l'lslo pelo al'tldor.
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onze dias da sessão legislativa de
1960 e vários problemas de interêsses do Estado do Piauí, malgrado
os esforços da sua bancada nesta
Casa, continuam pendentes de solução.
Um dos assuntos mais debatidos
no Senado, é o. referente à ponte
sôbre o Rio Parnaíba, e sôbre o
qual, mais uma vez, ocupo a tribuna, para comentar a sua sltuagão.
Há cêrca de vinte dias tive o prazer ·de receber do D!l. Celso Furtado, Superintendente da SUDEN'E, a
notíC'la de que aquêle Depart:>mento
decidira colocar à dlsposiçã? da
Rêde Ferroviária Federal, a impor·
tância de trinta milhões de cruzeiros. a fim de possibilitar a realização do convênio com a Companhia
Estacas Franld, para renovação do
pilar da ponte sôbre o Rio Parnaiba,
afetado pelas enchentes de abril
de 1960.
Declarou, ontem, o nobre Senador Eugênio Barros que visitando Teresina, nos últimos dias, lá
nada se sabia sôbre qualquer providência tomada pelo Poder Público
para o consêrto do pilar da ponte.
Outras pessoas chegadas do
Piauí também confirmaram 9.S in·
formáções do nobre Senador Eu,sê·
nio Barros. Não posso, entretan·
to, garantir a validade da última
informação que vou dar- há certa
a Rêde
dúvida ' entre a SUDENE
. ae re(:eber
Ferroviária,
com relaçao
êste auxílio da SUDENE e empregá-lo num contrato com as Esr.acas
Frank!.
Se isto fôr verdade, é mais um fato a lamentar neste episódio da
ponte sôbre o Rio Parnaiba. Mais
uma vez, desejo alertar ao Senado
de que a estação invernosa no
Piaw:, já um pouco atrasada virá;
quando ocorrer talvez sej.a; .ta;rdia
qualquer providência, porque a
ponte ficará ameaçada de ir por
água abaixo.
o Sr. Joaquim Parente - Permite v. Exa. um aparte ?
O SR. MENDONÇA CLARK
Com multo prazer.

o Sr. Joaquim Parente - Com
satisfação vejo V. Exa. trazer, no·
vamente, ao conhectmento da Casa, o problema relacionado ;~om a
recuperação da ponte que !lga a ci·
dade de Teresina à de Timon, no
Maranhão. Por várias vêzes, não
só V. Exa. como vários reprt'sen ·
tantes do Estado, eu inclusive, te·
mos ocupado a tribuna para recla·
mar prov!dênC'ias !mediatas do Govêrno.
Tomando conhecimento das tle·
C'larações feitas .por V. Exa. nesta
casa, relacionadas com a ajuda que
ia ser dada, pelo Govêrno, e encontrando o Dr. Celso Furtado,
êste me deu conhecimento de que
aquela importância já estava à dis·
posição da Rêde Ferroviária. Encrm.
trando·me novamente, aqui, com o
Dr. ·Celso Furtado, perguntei se o
Serviço fôra iniciado. Informou-me
que, nos entendimentos com a Rêde
Ferroviária, esta informara que as
sondagens feitas necessitavam ser
revistas, porque houvera pequeno
êrro de cálculo. Nesta mesma opor.
tunldade, me deu conhecimento de
que solicitara à Rêde Ferroviária
providências imediatas, no sentido
de que o serviço fôsse começado
Imediatamente. Em tudo isto, o que
se está notando é a má vontade
completa da Rêde Ferroviária; quan.
to à execução daquele serviço.
Já ouvi mesmo dizer que o próprio Presidente da Rêde Ferroviá·
ria declarou que a ponte não inte·
ressaria àquela ferrovia, quando,
na verdade, é uma ponte de interêsse público que não só atende a
parte ferroviária como também a
rodoviária. Associando-me a V. Exa.,
por mais esta declaração, lango,
também, meu protesto pelo fato de
êste serviço não ter recebido das
autoridades competentes as provi·
dências devidas.
O SR. MENDONÇA CLARK -·
Agradeço o aparte do nobre Sena·
dor Joaquim Parente que, a exemplo 'do que tem acontecido comigo,
havia antes solicitado providências
a respeito da reconstrução do piln1·
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da ponte. S. Exa. tem sido um
elemento de valor no sentido da
defesa dêsse grande interêsse que
é a ponte de ligação da Cidade de
Timon à Capital do Piauí.
Sr. Presidente, desejo simplesmente dizer que não posso acreditar
que o Presidente da Rêde Ferroviária Federal, o Dr. Rosalvó Leitão,
esteja eonvicto de que a ponte metálica ligando Timon a Teresina
está fora dos interêsses da Rêde
Ferroviária. Isso seria da parte de
S. Ex a. um verdadeiro crime contra os interêsses de tôda uma região, principalmente reconhecendo
que S. Exa., .um engenheiro de ·alto
gabarito e de sua.s qualidades de
brasileiro e competência técnica.
Talvez aquela ponte de ligação não
permita trânsito de comboios ferroviários de porte muito pesado,
mas ela, dentro do nosso ambiente, para as ·nossas necessidades, representa mais hoje como ponte rodoviária que como ponte ferroviária, e bastava êsse argumento para
que s. Exa. como bom brasileiro,
não entravasse, propositadamente,
qualquer medida no sentido do consêrto do pilar da ponte.
o fato real é que a ponte não foi
consertada e que os estudos estão
sendo feitos desde abril. outro fato
real é que a Bancada do Piaui, nesta Casa, desde abril reclama providências, inclusive pessoas e associações, como a Associação dos diplomados da Escola superior de Guerra e elementos particulares, civis e
militares, têm-se interessado pelo
problema e a única coisa concreta
até hoje é que nenhuma providência foi tomada para evitar a catástofre de um próximo desabamento
da ponte pelas enchentes do Rio
Parnaiba. Talvez isso venha a darse quando nós, representantes do
Piauí possivelmente não estejamos
aqui, a não ser em março, a menos
que se convoque esporàdicament.:l
o Congresso, em janeiro. A demolição da ponte talvez ocorra durante a nossa ausência desta Casa.
Assim, mais uma vez peço a aten.
ção do Poder Público, porque se

vier uma enchente haverá então o
desabamento da ponte metálica, sôbre o Rio Parnaíba, com uma extensão de mais de trezentos e C'l.nqüenta metros; e isto será a ma.l.or desmoralização a atingir o Govêrna.
Federal em todo o Nordeste bras!·
leiro.
De fato, providência concreta
ainda que muito tardia poderia ser
tomada pelo menos para; serrar a
parte metálica da ponte, da pilastra
de cimento armado. Providência
aliás que para ser ultimada levaria apenas vinte e quatro horas, ou
quarenta e oito horas e isto deverá ser feito porque se não fôr serrada a coluna de aço que está encravada na parte de cimento armado, a fôrça das águas, arrastando
a pilastra levará também a; ponte,
indiscutivelmente. Esta opinião foi
dada em minha presença em Teresina pelo General Fragoso, e outros
Coronéis do Exército, engenheiros
militares, que estiveram no local,
observando o problema. A simples
passagem de uma serra desligando
a ponte do pilar de concreto não
me parece fato de grande estudo.
Posso eu que não sou engenheiro
estar afirmando coisa que não seja
correta; mas ouvi essa sugestão de
pessoas competentes, como sendo
a capaz de salvar a ponte, caso não
se possa consertá-la no devido tempo. Que não se venha a dizer, amanhã, que não houve tempo para
consertar a ponte; que não houve
tempo para salvar a ponte, porque
se minhas palavras não representam, tecnicamente, algo de concreto, elas devem pelo menos ser criticadas. O que não podemos é ficar
indiferentes diante do proble1na.
Destruída aquela ·ponte, não hav~
rá possibilidade de escoamento da
safra de arroz, de babaçu e de vários cereais do Maranhão para o
Brasil; destruída aquela ponte,
não haverá possibilidade de manter-se o transporte rodoviário do
Sul para o Norte, porque não haverá carga de volta do Norte para o
Sul. Então, teremos atingido todo
o País. Não é possível que um pro-
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blema de tão simples solução - pe·
lo_ menos para salvar-se a ponte n!to tenha merecido a devida atr.n·
çao do Poder Público.
Faço, por conseguinte, votos para que nao ocorra o desmoronamen·
to da ponte sôbre o Rio Parnaiba e
que as providências ainda possam
ser tomadas embora tardiamente.
O Sr. Joaquim Parente - Permi·

te V. Exa. um aparte ?

O SR. MENDONÇA CLARK Pois não!
O Sr. Joaquim Parente - O que
ac·ho mais grave em tudo isso é
que o Doutor Celso Furtado tenha
comunicado que a quantia de trinta
milhões de cruzeiros já esteja à
disposição da Rêde Ferroviária Fe·
dera!. Por conseguinte, já existe
uma import-ância relativamente
vultosa para o inicio das obras .
Não sei a quanto montam os repa·
ros. Em todo caso, trinta milhões
da SUDENE, conforme informação
do Doutor Celso Furtado, estão à
disposição da Rêde Ferroviária Fe·
dera!. Se ainda não começaram
as obras, portanto, não é por falta
de numerário, pois, já existe verba
para êsse fim.

O SR. MENDONÇA CLARK ·Agradeço o aparte de V. Exa., que
vem em abono das minhas pala·
vras.
O Sr. Sebastião Archer -

mlt.e V. Exa. um aparte?

Per·

O SR. MENDONÇA CLARK Pois não!

•I
\'\

O Sr. Sebastião Archer - Além
dos prejuízos que o Maranhão está
sofrendo com a falta de transpor·
te, em virtude de a ponte estar di·
ficultando a passagem de veículos,
deve-se ressaltar o embaraço da Es·
trada·de-Ferro São Luis, cujos tri·
lhos ainda não puderam alcançar
Teresina, que é o seu final de li·
nha. Isso acarreta graves prejuízos não só ao Maranhão mas tam ·
bém a todo o Brasil, porque, como

disse V. Exa., exportamos grande
quantidade de cereais, como arroz,
babaçu e outros. O comércio recru.
desceu, entretanto, por causa .las
dificuldades que existem nessa passagem sôbre o Rio Parnaiba.
O SR. MENDONÇA CLARK Agradeço os apartes dos nobres Senadores Joaquim Parente e Sebastião Archer.
Devo dizer que, na realidade, conC'ordo inteiramente com s. Exa.,
principalmente porque, como disse
o nobre Senador Joaquim Parente, o
dinheiro já está à disposição da Rê·
de Ferroviária Federal, se não torlo
pelo menos a metade, pois, segun·
do estou informado, as obras foram
orçadas em sessenta milhões rJe
cruzeiros.
Mas, dizer-se, como informou o
nobre Senador Joaqmm Parente,
que soube haver o Doutor Celso
Furtado informado da necessidade
de promover-se mais estudos ou
correção dos já feitos, depois de
tanto tempo perdido com ·~~se Pl'o·
blema, é uma. lástima. Se continuarmos os estudos, depois teremos de
estudar por que caiu a ponte. Não
haverá, então, mais solução para o
problema.
Quanto aos prejuízos ela Rêde
Ferroviária Federal, citados pelo
nobre Senador Sebastião Archer,
relativamente aos trens orclcerlentes de Timon, convém saliental' que
os carros que transportam inflamáveis, por exemple, têm de bal·
deá-lo para tambores para abastecer o mercado piaulense. O combustível consumido no Piauí vem do
Pará, via São Luís .. Então, há o
encarecimento da gasolina, do querosene e do óleo diesel, encal'i-lC'lmento que vai, depois, refletir-se
no transporte em geral, quer di2er,
resulta na elevação dos preços
das mercadorias .
Daí, vêem V. Exas. da necesslde..
de e '·urgência do consêrto deJsa
ponte para a restauração do trâfego
rodo-ferroviário naquela Região.
Sr. Presidente, êste fato que tanto tem prejudicado o Estado do
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Piauí, nos últimos nove meses, não

é um fato isolado. Existe outro pro-

blema, no Piauí, que cada dia mais
se agrava.
Há poucos dias, votamos, como
um ato de justiça, projeto relativo
à elevação dos venC'imentos dos fun.
cionários civis da União. No meu
Estado, Sr. Presidente e Srs. Sena_
dores, antes dessa votação, comentava-se, com. grande tristeza, a situação de desigualdade em venci.
mentos, entre o funcionalismo, digamos, do Banco do Brasl! e o do
Estado. Dizia-se, por exemplo, que o
mais modesto funcionário, do nosso
principal estabeleC'imento de crédi_
to, ganhava mais do que o Secretário de Estado. Quando se procura
formar, no Piauí, um Govêrno para
administrar o Estado, a principal
dificuldade do Governador é encontrar elementos civis, capazes, para
ocupar os respectivos cargos; porque os vencimentos dos Secretários
são inferiores ao que teriam· em
qualquer outra função pública fe·
dera! ou em outra unidade da Federação.
Presentemente, com a vigência
dos novos níveis de vencimentos
do funcionalismo civil e mm ta r da
União agravou·se e tornou.se crítica a. situação dos servidores do
Piaui. Digo do Piauí porque co·
nheço o problema. Todos sabemos que, em Teresina, onde
a grande maioria é de funcionários públlcos, a disparidade en·
tre os vencimentos de um Tesoureiro da Delegacia Fiscal Federal
e um da Secretaria da Fazenda é
da ordem de 1 para 4. Uma professôra pública piauiense perC'ebe Cr$
1.500,00 a Cr$ 2.000,00; enquanto
que o venC'imento de uma profes·
sôra pública federal é da ordem de
Cr$ 15. 000,00 a Cr$ 20. 000,00. Não
quero dizer que a professôra. públl·
ca federal deva ganhar menos; ao
contrário, desejo apenas apontar,
ao Senado, o problema que se vai
criar, que se vem acentuando, dada
a desigualdade de vencimentos entre o funcionalismo civil e militar

dos Estados em relação aos seus
congêneres da União.
Não sei como o Estado remediará a situação, já que o Orçamento
bastante acrescido, mesmo com tais
nivels de salário de fome. Assim
sendo, prevejo, no momento o co·
lapso nas Administrações estaduais.
É ocasião de lnlciar·se um movi·
mento no sentido de se dar, aos Es·
tactos, os recursos necessários para
cobrir essa diferença.
No Piauí é onde· menor é o salário·
mínimo, de tôda a Federação e onde mais baixos são os vencimentos
de civis e militares. Não compreendo como possa um soldado da Po·
lícia do Estado entender-se com um
soldado do Exército, seu campa·
~beiro de classe, de nível, quando
este ganha mais do que êle. Não
compreendo como possa um Oficial
da Policia do Estado entender-se
com um oficial do Exército, dada a
disparidade de seus vencimentos .
O Sr. Caiado de Castro mite V. Exa. um aparte?

Per-

O SR. MENDONÇA CLARK Com multo prazer.
O Sr. Caiado de Castro - Estou
aE"ompanhando, · com multa aten·
çao, o discurso de V. Exa. Até certo
ponto estou de pleno acôrdo com
as !>bservações emitidas. v. EXia..
porem abordou um ponto, sôbre o
qual não posso silenciar. Não vamos
querer, por certo, que o oficial de
Polícia do Piauí tenha as mesmas
regalias e vantagens de que desfruta um oficial do Exército. Há diferença muito grande; desde a formação dêste oficial;- quer da !Polícia
q!:ler do Exército, até a representa·
çao, os problemas de fardamento
etc. Com relação aos soldados de
Policia a coisa é relativa. Soldado
de Polícia é um profissional Evidentemex:te, não sei qual sua remuneraçao concedida no Piauí·
também não pode ser comparad~
~ um soldado do Exército, que não
e profissional. O spldado do Exérci·
to, ganha muito pouco. No Estado
da Guanabara os integrantes ela
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Policia Federal ganham multo
mais do que os mUltares do Exércl·
to, quanto a soldados e sargentos.
Estou de acôtdo, repito, com as
ponderaçoos de V. Exa. sôbre o
problema do Piauí, relativo ao dese·
qullíbrlo existente em quase todos
os Estados do Brasil, excetuandose as grandes Unidades da Federação, os Estados chamados ricos e a
diversidade de remuneração do fun.
clonárlo federal e estadual. N'a. par_
te que V. Exa. abordou da desigualdade entre o oficial da Policia
do Piauí e o oficial do Exército discordo totalmente peLa:s razões
expostas. Era apenas o que queria
dizer.

A verdade é essa : o poder aqulsL
tivo do homem vestido de oficial d(J
Exército, é cinco, seis, oito, dez Vê·
zes maior do que o do homem ves.
tido de oficial da Políc'ia do Piaui.
isse desnível, essa diferença faz·
se sentir principalmente quando
vai ao mercado para as mínimas
necessidades, que exigem a manutenção da familla.
Daí a minha preocupação. Não
estou querendo considerar o nível
intelectual, o prestigio do ambiente em que êle vive. Mas preocupado
com .as condições de vida dêste brasileiro que não é Oficial do Exército
nem funcionário Público Federal
mas um ser humano.

O SR. MENDONÇA CLARK Agradeço o aparte do nobre Se·
nador Calado de Castro. Minha observação, porém não foi absolutamente querer nivelar a capacidade
de um oficial de Polícia do Piauí
a .de um oflc'ial do Exército; tampouco a de um soldado da Policia
do Piauí a de um soldado do ExércL
to. Procurava fazer sentir a minha
preocupação de que um vencimento
da Polícia quatro, cinco seis ou dez
vêzes menor é sempre para o mesmo homem. O homem é o mesmo,
embora o ExérC'lto seja muito mais
capaz. As necessidades do homem
são as mesmas. Se nesta Casa votamos o aumento dos militares e
do funcionalismo civil da União,
sob ·a alegação de que não era mais
possível uma vida honesta e digna
com os salários em vigor e votamos
considerando os índices mínimos
necessários a uma vida condigna,
V. Exa. a de C'Ompreender que não
estamos votando vencimentos de
acôrdo com a capacidade técnica.
intelectual ou cultural de homens,
mas do ponto de vista das suas
neC'essldades mínimas, quer seja
civil ou militar, quer esteja na Po·
licla do Piauí ou no Exército.
Naturalmente, devemos conslrlerll!r o melo. Certamente as despe·
sas de um homem no Piauí não são
as mesmas de um no Rio de Ja·
nelro.

O Sr. Caiado de Castro - Permite V. Exa. um aparte ?
O SR. MENDONÇA CLARKCom satisfação.
O Sr. Caiado de Castro - i!lsse
é problema da economia interna do
Estado. O Estado terá de resolver
êste problema. Recordo que, quando Tenente e Capitão, fugi de São
Paulo. Os C'omponentes das Fôrças
Armadas ou do Exército, temiam
servir em São Paulo dada a divers!·
dade de tratamento. A Polícia de
São Paulo ganhava muito mais do
que o Exército. Sendo Estado muito desenvolvido, com políticos rte
visão larga, preocupava-se com o
funcionalismo Civil e Mllltar. Nós
mi!ltares, até mesmo aquêles quC'lá
tinham parentes e amigos evitáva;.
mos permanecer em Se·rviço no
Estado que não nos permitia uma
vida de acôrdo .com a nossa pnposlção. Mais tarde o Exército melhorou. Hoje os vencimentos estão mais ou menos equilibrados. V. Exa. perdoe-me ma>
creio que o problema é da eco ..
nomia interna do Estado, e não
da esfera federal. O Estado pobre,
evidentemente, terá que remunerar,
com muita parcimónia os seus servidores. ·Antigamente e, era êsse o
problema de Goiás, que também
era assim, mas agora, como aC'On·
teceu com o Paraná, teve grande
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desenvolvimento e a situação é relativamente folgada. Entretanto conheci o Estado de Goiás - não
vou a. tanto, dizendo que na época
da minha meninice, mas ao tempo
em que uma professôra ganhava
menos que um carteiro; e houve
época em que êsse desequ!Iibrio
de vencimentos e remuneração chegou a ponto de um servente de escola ganhar mais que a professôra, mas ~eren1os de convir que ês.
se não é o problema do Govêrno Federal; é problem:a do Estado, e o
Govêrno Federal não tem culpa que
o Estado remunere mal seus funcionários. O Govêrno Federal deve,
como V. Exa. dizia, é proporcionar
desenvolvimento a êsse Estado,
dando os meios indispensáveis para
que possa chegar à situação daParaiba. Não leve V. Exa. a mal
a comparação, mas é problema que
tive oportunidade de tratar aqui no
Plenário . Depois de percovrer todo
o Norte e Nordeste do Bras!!, c-hegando até Clevelândla, e encontrando sempre no mercado a manteiga de Goiás, sou surpreendido,
quando cheguei a Brasília, aqui encontrando somente manteiga da
Paraíba.
se de um lado fiquei triste porque vi o abandono em que os responsáveis por Brasília deixavam as
cidades limítrofes, por outro lado
fiquei contente de ver o progresso
do Estado da Paraiba. l1: o caso
que dizia, de que o Govêrno Federal deve e precisa ajudar; tenho especial agrado pelo Estado de V.
Exa. o qual, se não me falha a memória, já perc-orri quase todo, de
Norte ·a Sul, e como naquela época não havia nem automóvel nem
avião, fui a pé, sob o comando do
irmão do nobre Senador S!lvestre
Péricles, o saudoso General Góis
Monteiro, então simples Capitão.
Tenho grande simpatia pelos piaulenses e acho que tôdas as medidas
que o Govêrno Federal tomar pa·ra
Estados como o Piauí e outros serão poucas. O que V. Exa. pede é
absolutamente razoável, e estou de

pleno acôrdo, lamentando apenas
não conc-ordar •com a parte final.
O SR. MENDONÇA CLARK Agradeço mais êsse aparte do nobre Senador Calado de Castro, mas
só gostaria de fazer mais uma consideração em relação ao ponto em
que disse que Isso é problema da
economia interna do Estado. Realmente S. Exa. tem tôda a razão,
mas quando resolvemos um problema da economia da União, não estamos resolvendo ou procurando
um meio de melhorar a vida do povo; estamos produzindo dinheiro,
porque a União tem essa capacida·
de de fabricar cédulas e os Estados
não a: têm.
Quando a União aumenta a sua
c-apacidade de receita, ela não aumenta pela produtividade dos seus
filhos, dos seus órgãos; não é arrecadando mais impostos nem fazendo jus a êsses impostos através
de maior exportação ou de maior
produção fabril; é, sim, mandando
girar a "guitarra", e daí o nosso empobrecimento. Daí, também discordar de v. Exa. quando declara ser
um problema do Estado. Deveria
ser, se cada unidade da Federação
dispusesse de uma "guitarrinha"
.para resolver os problemas com a
mesma facllidade com que os resolvemos aqui.
Mas os Estados ainda não têm
"guitarra", e quando querem imprimir "brisoletas" há protestos gerais.
Naturalmente nem todos os Estados têm essa capacidade, de modo que, Sr. Senador, a ques.tão é
séria e vai-se tornar mais sérl a,
porque nem as mínimas necessidades do homem, quer seja no Piauí,
em Mato Grosso, em Goiás, Amazonas ou outro Estado são atendidas,
pela incapacidade do Estado de pagar ao menos o mínimo indispensá·
vel à sa,tisfação do próprio estômago e o de sua familia. Não vive, e é
obrigado a viver e vestir-se, mas o
Estado não tem com que pagar a
êsses funcionários, porque não tem
.,
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a válvula escapatória, que é a "gui. do artigo relativo aos ágios. Por
tarra". ·
·
que?
Todos nós do Congresso pugnaDiante disso, Sr. Presidente, estou prevendo a ocasião em que ha- mos pela inclusão do artigo dos ·
ja crises sérias nos próprios Esta- ágios na Receita e depois o Sr.
dos, porque quando a alta de pre- Presidente da Repúbllca é obrigado
ços atingir a todos, C'omo começa a a vetar.
A razão é muLto simples; é que
atingir, quando o funcionalismo cia
maneira como nós somos obrigavil ou m!ll.tar dêsses Estados não
dos
a fomentar a nossa produção
puder ser pago por incapacidade
financeira, nesse dia enfrentare- e a nossa exportação é de tal modo
mos as mesmas dificuldades que complicada, é de tal modo cheia
somente agora no Rio, São Paulo de pequenos detalhes, que não é
talvez Pernambuco e Pôrto Alegre possível se controlar a aplicação
vieram à tona, porque lá, em meio dos ágios, coisa considerada: por
menor, as pressões são menores, e todos necessária, essencial, moralipor serem menores ·as pr:essões, zadora porque temos de ter a flequando vierem à tona, ,talvez se- xibilidade, a liberdade nas mãos do
jam mais violentas do que as que Govêrno para quando socorrer, agir
já vimos aqui.
de uma hora para outra, da maneira
que julgar mais interessante e
V. Exa. como militar, sabe que
oportuna,
da maneira que julgar
a dispersão dêsses movimentos é
mais
prudente
e mais interessansempre mais perigosa do que a
te.
concentração dêles para qualquer
Agora, teremos o veto à inclusão
repressão da ordem pública.
dos
ágios que viriam salvar o coSr. Presidente, Srs. Senadores, mércio
C'afé, de caca)l, de carnaúainda comentando um ato que aca- ba e dedeoutros
ágios que
bamos de subscrever aqui, ato que já os auxmam produtos,
na
compra,
manujá veio da Câmara e que nós aqui tellção de preços e lhes proporcioendossamos, a questão da inclusão
no orçamento federal do produto nam facilidades de exportação.
Se os ágios fôssem controlados
dos ágios para que pudéssemos concomo
deveriam ser não sei de que
trolar a despesa, tenho a dizer que
maneira
exportaríamos café ou vafoi motivo de longa: discussão na
Câmara Federal. Foi motivo de de· lorizaríamos a exportação do cacau.
sentendimentos e foi motivo de São justamente êsses dois produtos
protelação da votação do orçamen- que, hoje, ainda nos dão uma sobra
to da Receita por cêrca de 72 ho- de ágio. Todos os d~mais produtos
ras. Então, empenhados no proble- exportáveis estão, pràticamente, no
ma de incluir ou não os ágios na · câmbio livre e assim, não mais
Receita, passou a Câmara Federal, proporcionam ágios.
com todos dignos membros ocupaO Govêrno não podendo suportar
fios, pol' mais de 72 horas. Depois o pagamento das cambiais, no ato
dessas 72 ho1~as, a Câmara votou a da exportação ainda retém uma
inclusão dos ágios na Receita e percentagem no bônus de exportanós, no Senado, colocamos uma ção, que paga depois de seis meses.
emenda, também considerando ês- É a, maneira de ter crédito por seis
ses ágios na Receita. Multo bem. meses.
Todos nós fizemos isso. Somos .cêrAcontece, Sr. Presidente, que da
ca de 400 homens conhecedores dos dia para dia, com a queda do valor
mais variados problemas da vida de nossos produtos de exportação
nacional. Aprovado o Orçamento no ex.terior, o saldo dos ágios é rec enviado ao Presidente da Repú· duzido. No entanto, também de
blica, vê-se o Presidente da Repú- dia para dia aumentam as responblica obrigado a vetar a inclusão sabllldacles elo Govêrno Federal, em
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face dos produtores de café, de
c·acau e de algodão.
E êsscs .trinta bilhões de cruzei·
ros que tentamos controlar, regls·
trando·os na Receita e permitindolhes a saída na Despesa, serão lnsu·
flcien.tes para atender ·às obrigações
governamentais, por ocasião da fu.
tura safra do café ou do cacau, na
tentativa de manter os preços dês·
ses produtos.
O mais grave, Sr. Presidente, é
que não sobrará um vintém para
amparar a carnaúba e outros produtos do Nordeste, que também
precisam de ajuda.
Não gosto de falar sôbre assunto
que não conheço, mas vou dar um
exemplo do que está ocorrendo com
a: carnaúba, produto para o qual
não temos concorrente no estrangeiro. ·O México produz uma cêra
que não pode ser considerada C'On·
corrente nossa. O Paraguai tam·
bém Possui uma espécie de cêra,
que, entretanto, não dá pó. Há países como a Alemanha, os Estados
Unidos, a Inglaterra que fabricam
cêra sintética a qual também não
satisfaz. Esta era vendida, há três
ou quatro anos, por trinta vêzes
menos do que a C'arnaúba; hoje vale
nos mercados mundiais, mais do
que a carnaúba ! Por que ? Porque
não temos capacidade de uniforml.
zar os tipos de carnaúba e de me·
lhorar·lhes a qualidade. Ao Invés
disso, multa gente no Brasil, vem
procurando tingir o produto, para
enganar o consumidor estrangeiro. .
Todos sabem que a camaúba
apresenta-se de dois tipos: o núme·
rei um, é de primeira, o quatro é
inferior. Alguns prod\}tores estão
tentando transformar o tipo quatro,
de maneira a torná-lo semelhante
ao tipo um, com o objetivo de C'on·
seguir melhores preços. O resultado
prático para o Pais será êste : o
tipo um, que se vendia a um dólar
c vinte centavos, há quatro anos,
se não me engano caiu pata oiten·
ta e cinco cruzeil1os; o tipo qua·
tro que vendia a oitenta centavo~
está sendo vendido a cinqüenta e oito centavos. E as cêras

sintéticas de fábricas alemãs,
inglêsas e americanas estão valendo mais do que o tipo quatro,
no momento. no Brasil.
Então, o comerciante exportador
da carnaúba, que, durante muitos e
muitos anos proporcionou grande
saldo de dólares ao Brasil, pede o
amparo do Govêrno e financiamento integral para a fixação de preços
mínimos. Não se pode compreender
que uma cêra genuína, de primeml.
qualidade, seja vendida Por preço
mais baixo àquele por que é vendi·
da a sintética de qualidade infe·
rior.
Mas, não sobram reC'Ursos para a
carnaúba ou qualquer outro produto
do Norte e Nordeste.
Os parcos recursos empregados
na contenção do mercado da car·
naúba C'onstltuem pequenos crédi·
tos rotativas de que dispõe a Carteira de Exportação, mas que não
oferecem amparo integral ao produ·
tor, porque o Ministério da Fazenda
não tem meios suficientes para
tanto.
Amparar parcialmente um produto brasileiro é êrro duplo.
Isto por que não há segredos lá
fora quanto ao que se passa aqui.
Se o consumidor do Exterior sabe
que nossa safra é de dez mll tone·
lacl:as e que a nossa Carteira de
Comércio Exterior só dispõe de recursos para amparar duas mil to·
neladas, êle se retrai na compra e,
as oito mil toneladas desamparadas sofrem as conseqüências, po'l'que o mercado cai.
O Govêrno que comprar as duas
mil toneladas ficará com o prejuízo ·delas. Não ampara o produtorexportador nem o comprador.
Daí o grande êrro dos amparos
oficiais à produção nacional.
Nln,;uém pense que o consumidor
estrangeiro, C'onhecendo melhor do
que nós mesmos as nossas possibi·
!idades, se .arriscará comprando
nossos produtos a preço fixo minimo, acima do mercado normal, porque sabe que o produto brasileiro
não tem o amparo Integral,

~

li
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A carnaúba cai de preço, dia a
dia; empobrecendo os Estados produtores como o Piauí, por exemplo,
que é o principal. Tal acontece no
momento justo em que nossas difi·
culdades internas aumentam.
Para estarrecer mais ainda, sa·
bem os piauienses que não se pode
amparar a carnaúba, porque não
há recursos suficientes nem para
amparar o café.
Hoje, no meu Estado, não há mais
C'afé, embora todos saibam que no
Rio de Janeiro e São Paulo existem
estocadas mais de vinte milhões de
sacas.
E não havendo café no Piauí, os
preços subiram de cento e cinqüênta para duzentos e dez o qu!Io.
Então, deixa-se de amparar a carnaúba para amparar o café, que
existe em estoque, mas falta no
Piauí.
É coisa que ninguém compreen.
de.
O Instituto Bras!leiro do Café ln·
forma ·que não tem mandado café
para o Norte porque os nol:'dest!nos
o contrabandeavam.
É problema: que não nego. Ocorre em muitos casos; há grande con.
trabando de café que, colocado
nas praças do Pará, Maranhão e
ceará, vai para o exterior, mas isso
é problema para ser resolvido pela
Polícia de fiscalização do Govêrno.
O que não se pode alegar é que,
devido ao contrabando do café que
vai para o Norte, não mandam mais
café e o Piauí fica sem café. Os
preços por sua vez, passam de 50
para 120 cruzeiros o quilO• como diz
o telegrama publicado no "Correio
da Manhã" de hoje.
Outra alegação é a de que não
há praça nos navios para levar ca.fé
para o Norte. Sr. Presidente, é OU·
tra coisa que não se pode compreender. Se temos m!lhões de sacas
armazenadas, apodrecendo nos de·
pósitos, e se há programa de aumento de consumo de café e preços
r.speciais para a venda por que há
falta de café no próprio Pais? A~e
~a-se que o café embarcado para o
Norte, parte é ·contrabandeado c

para a outra parte não há trans.
porte.
Para a aquisição porém, dêsse café, são drenados todos os recursos
nacionais e ao drenarem êsses recursos, retiram as verba:s neces•
sárias para proteger os produtos de
outros Estados.
Veêm v. Exa. Sr. Presidente e
Senhores Senadores, que é coisa
dific!l de se compreender. Parece·
me até que há propósito de dar
solução deliberadamente errada a
todos os problemas do Bras!!. Tudo
que tiver que ser corrigido, acerta.
do, vem logo mão invisível e transforma as coisas, de modo a sair tu.
do el'rado. Temos ca:fé em ~stoque,
mas não temos para consumo no
norte do País. Gastamos na compra do café, mas não temos dinheiro para a aquisição de outros
produtos. E o povo é quem paga.
Falta café e êste passa para cento
e vinte cruzeiros e ainda se pensa
em alimentar o seu consumo A
questão é de polícia.
Quando houve contrabando de
cêra no Pia ui, sugeri ao fiscal da
Alfândega, que não acreditasse nos
documentos apresentados e que
abrisse os sacos, a fim de ver o que
continham. Isso não era levado
em conta; mas quando os sacos foram abertos, acabou-se o contra·
bando. Coisa prática, sem magoar
ninguém, sem medidas extraordinárias. Foi só abrir · os sacos para
verificar o que tinham .por dentro.
A questão do café e da cêra é sim·
ples, não há complicação possível.
Os que complicam são os que não
conhecem o assunto c querem resolvê-lo.
Sr. Presidente, estamos em crise
no Piauí, pela queda no mercado
ela cêra de carnaúba. Os exportadores piauienses solicitaram-me fôssc ao Ministro da Fazenda, a fim
de discutir com o titular da Pasta,
com o Presidente do Banco do Brasil e com o Diretor da Carteira de
Comércio Exterior, o.s providências
necessárias para o amparo à cêra.
Pois bem, Sr. Presidente, digo ao
senado, à Nação c especialmente
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Como representante do Estado do
vêzes àquele Ministério e a respos· Plaui, não estou pleiteando a equita é multo simples : "Nada se pode paração dos vencimentos dos fun·
fazer, porque não há dinheiro". No cionários estaduais, civis e militaPlaul, porém, ninguém compreende res, do Plaui, aos federais. Estou
Isso. Nós representantes dos Esta- preocupado com a sorte, com a sodos não podemos convencer às au- brevivência daqueles que vivem cm
toridades federais, da absoluta ne· Estados pobres c que são funcionácessldade de ,amparo efetlvo ao seu rios civis e milltares, porque não
principal produto, o que torna a si· terão o recurso neC'essárlo para
tuação dificílima para todos nós.
manter, com dignidade, a existênQuando não são francos e dizem Cia da própria familia.
logo que não têm dinheiro, prome·
A prova mais patente do que estem soluções. Vem a solução pela tou dizendo é que em Tereslna,
compra dos estoques armazenados. morrem mais crianças do que em
O Govêrno compra duas toneladas qualquer outra Capital de Estado.
e deixa oito sob responsabllldarle Estão condenados à morte bra..
do produtor. o consumidor estran· slleiros que, amanhã, poderiam,
gelro sabe que o Govêmo só com- . multo bem auxiliar êste Pais a deprou duas toneladas, retrai-se, e senvolver-se. Estas criança:s morcomo· o Individuo não tem recursos rem de fome. Além disso, não há
financeiros para agüentar o mer- socorro médico; morrem pela misécado, entrega-se ao consumidor es- ria. em que vive o povo do Piauí,
trangeiro. Dá prejuizo a si e ao como mlseràvelmente vive a popuGovêrno.
lação de vários Estados do Brasil.
Há um círculo vicioso, sem uma
E quanto mais nós, à custa de
solução à vista. Os problemas fabricarmos dinheiro, criarmos,
agravam-se de dia para dia. A ficticiamente, uma situação de eusafra de café que vem ai está sen- foria para aquêles que podem redo considerada a maior da história 'Cebê-lo, mais afundamos. m~.is
do Brasil.
condenamos à miséria, mais tereOs preços do café caem dlària- mos concorrido para matar aquêles
mente. Ainda não atingimos, a es- que não têm êsse privilégio. (Muita: altura, os dezoito milhões de sa- to bem! Muito bem! Palmas) .
cas da nossa C'ota de exportação
Durante o discurso do Sr.
mundial .e já teremos de empregar
Mendonça Clark, o Sr. Cunha
todo o nosso dinheiro, trinta bl·
M ello deixa a prestd~ncia, aslhões e mais outros tantos terão
sumindo-a o Sr. Filinto Mill·
que ser emltLdos, para Iniciar a ·
ler.
compra da nova safra.
Sr. Presidente, olho êsses probleO SR. CAIADO DE CASTRO mas de aumento de despesa pública
Sr.
Presidente, peço a palavra para
c queda dos preços de exportação
explicação
pessoal.
com a maior preocupação. Vamos
ter em todos os Estados brasileiros
O SR. PRESIDENTE - Tem a
situações criticas; e não haverá so· palavra
o ·±iobre Senador Calado
1ução para êles. :S:sses Estados não de Castro para explicação pessoal.
cllspõem da máquina de fazer di·
nheiro. E quem quiser duvidar do
O SR. CAIADO DE CA:STROque estou dizendo, basta nós, aqui,
(Para explicação pessoal) .-.. ( •) dêste Congresso, suspendermos ou 6:to. Presidente, ao ,chegar (! o.
proibirmos as emissões, para verifL Senado, recebi uma . comissão de
car que o estouro não será no Piaui viúvas c órfãos dos que foram Ga·
mas, sim, aqui no Govêrno Federal.
('') - Nüo foi revlnlo pelo ort~tlor.
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crificados durante a guerra, pertencentes 'à nossa Marinha.
Ninguém desconhece o Jacrlfício
que foi exigido da Nossa Armada,
quer patrulhando o Atlântico, quer
garantindo a nossa Marinha M'"r·
cante nos seus transportes para o
Norte e Nordeste, de utilidades ou
combolando os nossos expedicionários que Iam servir além-mar.
Ouvi de pessoas altamente quali·
ficadas, que a Marinha de Guerra,
com algumas "casqulnhas de nó·
zes" conseguiu realizar obra notável.
Da tribuna nesta Casa, certa fel·
ta, falando sôbre o Dia do Marinheiro, relembrei os conceltos de
Almirante americano que coman·
dava a nossa Marinha de Guerra.
Sr. Presidente, essas viúvas e órfãos vieram apenas apelar para que
eu, junto aos Srs. Senadores, junto
a V. Exa., conseguisse fôsse cumprida uma lei, fôsse liberada uma
verba votada pelo Congresso.
o congresso Nacional votou, atendendo à Mensagem do Exec~ttivo,
uma verba -de quarenta milhões de
cruzeiros para construção de casas pobres, · modestas para mães,
viúvas e filhos dos marinheiros,
vitimas dos torpedeamentos. Entretanto, essa verba, Sr. >Presidente,
por incrível que pareça, foi incluída
no Plano de Economia. Essas viúvas recorreram ao ilustre Sr. Presidente da República e S. Exa. consL
derando os argumentos apresenta·
dos, considerando a justiça que se
deveria ra·zer, providenciou imediatamente para que a verba fôsse li·
berada.
O que pedem e eu transmito aos
nobres Senadores, principalmente
ao nobre Líder da Maioria, é que a
ordem do Sr. Presidente da República seja cumprida. Pedem apenas, boa vontade do Sr. Ministro
da Fazenda para que o despac·llo
do Senhor Presidente da República
seja cumprido.
O Sr. Presidente da República
assinou o despacho: "Autorizo o
Senhor Ministro da Fazenàa pro·
vidcnciar com urgência".
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Sr. Presidente, quero apenas fa·
zer apêlo desta tribuna ao Ilustre
Senhor Ministro da Fazenda para
que S. Exa. veja com simpatia êste
caso e com a capacidade de traha·
lho que todos lhe reconhecemos,
cumpra a ordem do Sr. Presidente
da República, mandando se providencie com urgência a liberação rla
verba,
Não é demais, Sr. Presidente. se
faça êste apêlo em favor dos depen·
dentes daqueles companheiros rla
Marinha de Guerra falecidos em
conseqüência de torpedeamentos,
justamente agora que estamos en·
trando na semana em que !remo;
receber os despojos dos praclnha·s
- do Exército, da Marinha e d~
Aeronáutica - que vêm da Itália tl
do Norte do País.
Deixo, aqui, êste apêlo dirigido
ao ilustre Minlstro da Fazenda pa·
ra que S. Exa. não deixe cair em
exerciclo findo, verba tão insignificante de quarenta milhões de cru·
zeiros, destinada à construção de
casas populares, modestíssimas, pa_
ra êsses órfãos e viúvas de guerra.
O Sr. Gilberto Marinho mite v. Exa. um aparte?

Per-

O SR. CAIADO DE CASTRO Pois não I
O Sr. Gilberto Marinho - Dou
meu integral apoio a:o apêlo que
V. Exa. esta dirigindo com a autoridade que lhe assisti. Também
tenho recebido de vários ,pontos do
País idênticas solicitações. Precisa·
mos afastar-nos dêsse terreno, em
que possa constituir favor o cuir1·
prlmento de um dispositivo legal.
A lei já deveria ter sido cumprida.
Caberia ao Sr. Presidente da Repúbllc'a zelar pelo seu cumprimen t.o
com ma1s forte razão no caso dos
pracinhas. É um dever sagrado am·
pará:-los.
·

O SR. CAIADO DE CASTRO Multo agradecido ao aparte de vossa Excelência.
Aqui fica. portanto, meu apêlo
dirigido ao ilustre Ministro da Fu·
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zenda. Apêlo de um homem que se
sentiu envaidecido quando, dado o
chamado "salto no escuro" pelo
Brasil, mandando uma Fôrça Expe.
diC'!onária combater em território
europeu, sentiu-se orgulhoso e feliz
em ver que éramos comboiados por
navios de guerra brasileiros, um
dos quais mais tarde,· também veio
a ser torpedeado e quase tôda sua
guarnição sacrificada.
Estou certo de que o ilustre MI·
nistro da Fazenda saberá cumprir
o seu dever . .Como muito ·bem acentuou o nobre Senador Gilberto Ma·
rinho, não é favor que se faz. Nós,
votamos uma lei, amparando aquêles que se sacrificaram na defesa
da Pátria. Essa !e! não foi cumpl'L
da até hoje. ll: de 1957! Agora o
Exmo. ·Sr. Presidente da Repúbl!C'a
·decidiu, atendendo aos inúmeros
'apelos, e compreendendo o alcance
da medida, determinar ao ilustre
Ministro da Fazenda providências,
no sentido de ser a lei cumprida
com brevidade. Já iniciamos o mlls
ele dezembro. E, estamos ao· fim da
execução do Orçamento dêste ano.
Se, dentro de trinta dias, S. Ex~.
não tomar essas providênC'las, nada
feito.
.
Então teremos novas lutas para
dar abrigo aos órfãos a viúvas daqueles que morreram na defesa da
Pátria. (Muito bem).
O SR. GILBERTO MARINHO -Sr. Presidente, peço a palavra em
explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra, em explicação pessoal, ·J
nobre Senador Gilberto Marinho.
O Scnh.or Senador Gilberto
Marinho pronuncia discurso
que, entregue à revisão do
orador, será publicado poster·ior·
·mente.

·O SR. PRESIDENTE - Finda a
hor,\ do Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única
do Projeto de Lei da Câmara
n.o 105 de 1958 (n. 0 2.738, rle
1957 na Câmara) que cria o
Curso de Arquitetura e Urbanismo na Escola de Engenharia da Univ§rsidade do Paraná,
tendo Pareceres (ns. 128, de
1958, 476, 477, 478 de 1959, 510 a
513, de 1960) das Comissões; I
- Sôbre o projeto: -de Con~
tituição e Justiça, pela co?Htitucionalidade; - de Educação
de
e Cultura, favorável; Serviço Público Civil, favorável - de Finanças favorável. II - Sôbre as emendas de Plenário (ns. 1 a 4): -de Constituição e Justiça, pela consti·
tucionalidade das de ns. L 3 e
4 e oferecendo subemenda à t.le
n. o 2; - de Educação e Cuztu.
r a favo1·ável à de n. o 1, contrário à de n. o 2 e oferecendo
subemendas às de números 3 e
4; - de Serviço Público Civil,
favorável à de n.o 1, contrário
à de n. 0 2 e favorável às aub·
emendas oferecidas às de n.~.
3 e 4; - de Finanças, fa11orável à de n. o 1, contrário Li de
n. o 2 e favorável às subemendas oferecidas às de ns. 3 e 4.

O SR. PRESIDENTE - Tratan·
do-se de projeto com emendas e
subemendas, é reaberta a discus·
são especial das mesmas
Em discussão.
Não havendo quem queira fazer
uso da pala 'vra, enc~rrarei a discussão. (Pausa) .
Está encerrada .
Vai-se proceder à votação do projeto, sem prejuizo das emendas.
Os Srs. senadores que ,aprovam o
pl'ojet.o, sem prejuízo das emendas,
queiram permanecer sentado:;.
(Pansa) .
É

aprovado.

-
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É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

I:

N. 0 105, de 1958

I

i

(N. 0 2. 728-B, de 1957, na Câmara
dos Deputados)

!
I

!~

Cria o Curso de Arquttetura e
Urbanismo na Escola ele Enge.
nharia da Universidade do Pa·
raná.

I'

I

I

l

l

·I

l
I

i

l
'

nente e Cr$ 2.000.000,00 (dois mi·
lhões de cruzeiros) para Matcrlai.
Art. 6.o Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrnrio.
·
O SR. MEM DE SA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra, o nobre Senador Mem de
Sá.

OSR. MEMDESA-(*) -Sr
Art. 1. 0 É criado, na Escola de
·
Presidente,
apenas quero declarar
Engenharia da Universidade do Paque
não
torno
a. manifestar-me sôraná, o Curso de Arqultetura e
bre
o
projeto
em
causa, porque tu·
Urbanismo.
do
que
teria
de
dizer
sõbre êle disse
Art. 2. o Para o funcionamento
na
manhã
de
hoje
Seria
uma redêsse Curso, são criados, no Quadundância
que
apenas
afadigaria
e
dro Permanente do Ministério da
Importunaria
meus
ilustres
colegaR.
Educação e Cultura, os seguintes
Deixo como dito na. Casa, perante
cargos:
o . que afirmei pela manhã.
a) - 17 - Professor Catedrático todos,
(Muito
bem) .
-Padrão O.
b) - 7 - Assistente - .t>adrão
O SR. PRESIDENTE- Passa-se
K.
à votação das emendas.
c) - 13 - Instrutor -Padrão I.
Em votação a. Emenda. n. o 1.
d) - 2 - Inspetor de Alunos -Os Srs. Senadores que a aprovam,
Padrão E.
queiram permanecer sentartos.
e) - 1 - Servente- Classe A.
(Pausa).
Art. 3. 0 As mais disciplinas, que
Está rejeitada.
completarão a seriação do Curso
instltuido nesta lei, comuns às corÉ a seguinte 1a emenda. rerespondentes do curso de Engenl·,a·
jeitada:
ria Civil da referida Escola, serão
lecionadas aos alunos, em conjunto,
El\IIENDA
neste Curso.
N.O 1
Art. 4. 0 Dentro em 120 (cento e
vinte) dias, a contar da data do.
Emenda. n. o 1 inclui d1sposlti·
publicação desta lei, serão inclui· vosA no
projeto, com o objetlvo de
das, no Regimento Interno, as dis·
transferir
para o Ministério da Edu·
posições reguladoras do funciona· cação e Cultura
a Escola Naclona.l
menta do .Curso ora criado, de acõ1.
de
Ciências
Estatísticas,
com a Esdo com o Estatuto da universidade.
cola.
Técnica
de
Comércio
que lhe
Art. 5. 0 É o Poder Executivo
é
anexa
..
As
providências
visam
a
autorizado a abrir, pelo Ministério
possibilitar.
no
mérito
a
provi
dê
lda Educação e Cultura, o crédito
especial d2 Cr$ 7. 239.400,00 (sete eia. preconizada pela emenda.
.,A esta. nada opomos do ponto
mill1ões, duzentos c trinta e novP
de
vista constliucional, remeten(lo
mil e quatrocentos cruzeiros) para
de sua conveniência e ca·
o
exame
atender às despesas decorrentes
bimento
à
ilustrada Comissão de
da presente lei, sendo Cruzeiros
Educação
e
Cultura.
5.239.400,00 (cinco milhões duzen·
tos e trinta e nove mil c quatrocentos cruzeiros) para pessoal Perma<•> -· ll'ciu fui I'ev/sto pl'lo · ~rador.
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O SR. PRESIDENTE - Em VO·
tação a Emenda n.o 2.
Sôbre a mesa requerimento do
nobre Senador João Villasbôas, que
vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secre·
tário.
É

lido o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 540, de 1960
Nos têrmos dos artigos 211, letra
"p" e 309, n.o 2, do Regimento ln·
terno, requeiro Preferência par:J. a
Emenda n.0 3 ao Projeto de Lei da
Câmara n. 0 105, de 1958 a fim de
ser votada antes da de n. o 2.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1960. -João Vlllasbôas.
O SR. PRESIDENTE - O !'e·
querimento do nobre Senadol' João
Villasbôas não depende nem de
apelamento nem de discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
(Pausa).

Está aprovado.
Em face da decisão do Plenario,
passa-se à apreciação da Emenda
11.o 3, de autoria da Comissão de
Educação e Cultura, que tem oare·
ceres favoráveis das Comissões de
Serviço PúbliC'O e de Finanças.
A Emenda n. o 3 foi oferecilla
à subemenda, que tem preferência
para a votação.
Em votação a subemend~o à
Emenda n.o 3.
Tem a palavra o nobre s~ntldor
Afonso Arlnos.
O SR. AFONSO ARINOS - (Pe·
Sr. Presidente gostaria que fôsse lida a subemenda,
que não é muito longa.
la ordem) -

O SR. PRESIDENTE- Atendendo à solicitação do nobre Senador
Afonso Arinos, o Sr. Primeiro Secretário vai proceder à leitura da
subemenda,

É lida pelo Sr. Primeiro Secretário a seguinte
SUBEIVIENDA À EMENDA N •o 3

Art. Fica criada a Facuirlade de
Medicina de Santa Catarina, com
sede na cidalde de Florianópolis.
Parágrafo único. A Faculdatie,
que será agregada à Universidade
de santa Catarina, Integrará o Mi·
nistérlo da Educação e Curt.tra, Di·
retorla do Ensino Superio:r, fican·
do incluída na categoria do.;; esta·
belecimentos de que trata a Lei
n. o 1. 254 de 4 de dezembro de
1950.

Art. Dentro de sessenta uh~. o
contar da data da publicaçá:J desta
lei, o Poder Executivo envl'l.l'á ao
Congresso Nacional mensagem, na
forma da Constituição F <!dera!, propondo as medidas necesssárlas à
organllmção do pessoal docente,
administrativo e auxiliar térJJ!co
da Faculdade bem como as providências complementares para n. execução do disposto neste artlgo.
Art. Dentro de cento e v!nte
dia;s, a contar da data da publl·
cação desta lei, serão lncluida:; em
Regimento Interno, as dispo3ições
reguladoras do funcionamento da
Faculdade ora criada, de acôrdo
com o Estatuto da Universidade de
Santa Catarina.
Art. A Escola de Engenharia ln·
dustrlal com sede na cidade do Rio
Grande, Estado do Rio Grande do
Sul, passa a integrar o M!nJ;térlo
da Educação e Cultura - Diretoria
do Ensino Superior - na categoria
de estabelecimento federal rle cm
sino, de acôrdo com o que dispõe
a Lei número 1.254, .de 4 de dezembro de 1960.
·
Parágrafo único. Dentro ele ses·
senta dias, a contar da data da pu·
blicação da presente lei, o Poder
Elt,ecuUvo enviará mensagem ao
Congresso Nac'ional, propondo, na
forma da Constituição Federal, as
medidas necessárias ao cumprlmen·
to do disposto neste artigo.
Art. Os recursos para a mannten·
gão e desenvolvimento elos serviços
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da Faculdade de Medicina de Santa Catarina e da Escola de Enge·
nharia Industrial, provirão elas do·
tações orçamentárias que lhes fo·
rem atribuídas pela União :las rcn·
das pa trimonlais, das receitas de
taxas escolares, da retribuição de
at!vldades remuneradas de laboratórios, de doações, auxílios e sub·
venções e eventuais.
O SR. AFONSO ARINOS- (Para
encaminhar a votação) -

I

l

)J

\

1

I

1
I

I

1
·,j

l
)
'

( ·' J -

Sr. Presidente, votarei pela subemenda. Desejo, entretanto, eonsignar que se trata, mais uma vez, de
uma forma especial de dar >tcolhimento às exigências que a Constl.tulçáo determina para provimento das cátedras universitárias.
Hoje, pela manhã, aprovamos o
projeto que se referia a uma insti·
tuição educacional da cidade dP
Diamantina e o texto do projeto,
embora visasse aos mesmo;; oiljetivos, não correspondia em nada ao
texto desta subemenda.
Faço esta declaração apenas para salientar a importânela da dec!.
·são que hoje, de manhã, tomou o
sen:aido, de concorrer nesses casos
sempre com um projeto uniforme,
um projeto Igual, que padronizasse
tecnicamente as providências Indispensáveis à integração dêg:;es institutos no quadro dos institutos ofl·
clais. como vê V. Exa., os recla·
mos do nobre Senador Mem :le Sá,
meus e de outros Ilustres eolegns
nesta manhã estão perfeitamen:;c
consignados no texto da subemenda, quando diz:
"0 Poder Executivo enviará
ao Congresso Nacional mensagem na forma da Con;tltuiçã.o
Federal, propondo as me1.1idas
necessárias à organlzaçíio do
pessoal doeente".

Portanto, basta esta remissão
expressa à Constituição Fedc·ral
para que sejam atendidos os pr;ntos de vista aqui expres~os.
(111) -

,\'t1o foi

I't11Jisln

ptln orndol'.

Voto, por esta razão, a fa.vol' da
emenda, acentuando a necessidade
de que se adote, para êstes ca;sos,
um projeto padrão. (Muito bem) ,
O SR. PRESIDENTE - Em vota·
ção a subemenda à Emenda n.o 3.
O SR. SAULO RAMOS- (Para
encaminhar a votação) -

(*) -

Sr. Presidente, o Projeto de Lei n.o
105, de 1958, que cria o curso de
arqultetura e urbanismo da ~scola
de Engenharia da Universidade do
Paraná, é de Iniciativa da Câmarn
dos Deputados. Encaminhado, no
Senado às Comissões técnicas, cou·
be ao Senador Jarbas Maranhão
emitir o primeiro parecer, favorável, aliás ao projeto de lei.
Posteriormente, com a apresen·
tação de quatro emendas no Piená·
rio, retornou a proposição à Co·
missão de Educação e Cultura. Ti·
ve a honrosa incumbência de .relatá-lo. Meu parecer foi favorável. O
nobre Senador Mem de Sá após
apreciaJJ longa e juridicionalmente
à federalização das universidades.
julgou conveniente se solicitasse
para essa emenda a audiência
do Ministério da Educação e
Cultura, usando na ocasião os
mesmos argumentos e considerações tecidos por S. Exa. na
sessão, matutina de hoje, quando encaminhava a votação do
projeto de lei que federaliza a Faculdade de Odontologia de Diamantina, que tive, também. a honra de
ser seu relator na douta Comlssüo
de Educação e Cultura.
Sr. Presidente, a subemenda é ele
minha autoria. Ofereci-a à Emenda n.o 3, do nobre Senador Francis·
co Gallotti, que visa à ·criação d~
Faculdade de Medicina de Santa Catarina. Aconteee que essa Faculdade já fôra criada, no decurso da
tramitação dêste projeto.
'"Devido à premêncla do tempo
não quis modificar essa orlen tação,
pois se objetivava, em última Instância, ·nos têrmos da emenda a fe(*) -

Nflo foi l'<'t•lslo pr/o orador.
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deralização daquele estabelecimento de ensino superl9r.
Não obstante ter-me manlf~stado
favoràvelmente C'omo Relator da
Comissão de Educação e Cultura,
à emenda do nobre Senador Francisco Gallotti em que propõe a
criação da Faculdade de Medlz:na
de Santa Catarina, importa ressaltar que era meu propósito através de subemenda, propor apen!l.s
a federalização da referida Facul·
dade, vez que a mesma já foi cr•a·
da e está em pleno funcionamento.
OC'orre que se encontra em curso na Câmara dos Deputados projeto de lei, de Iniciativa do Poder
Executivo, bem como outro de minha autoria, quando em exercício
de meu mandato de Deputado, propondo a criação da Universidade do
Estado de Santa Catarina, a qual
deveria ficar agregada como unidade de ensino, a Faculdade de Medieina ..
Esta declaração eu a faço em
vh•tude da impossibllidade regimental · de proceder qualquer alteração como era meu propósito.
Fica, assim, atendido o objeti'IO
primordial da subemenda, qual seja o de incluir o referido estabe1ecimento na Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação e
Cultura, ou seja a sua federaliza.
ção. (Muito bem ! Muito bem !) .
O SR. PRESIDENTE - Em votação a subemenda à Emenda n.o 3,
cuja aprovação prejudicará a
Emenda n. o 3, Emenda n. o 2 e respectiva, subemenda.
Os Srs. Senadores que a aprov.am, queiram permanecer senta.
dos. (Pausa) .
Está o.provada.
São as seguintes as emendé<s
e subemendas que ficam prejudicadas:
EMENDA

N. 0 2

Art. É tornada estabelecimento federal de ensino a Faculdade
de Medicina da Paraíba, lntegl'ada

na Diretoria do Ensino Suptlrlor do
Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo único. - Dentro em
120 dias o Poder Executivo enC'amlnhará Mensagem, propondo tôdas
as medidas necessárias à efati.vação
do disposto neste artigo.
EMENDA

N'. 0 3

Acrescente-se :
Art. - Fica ·criada a Faculdade
de Medicina de Santa Catarina,
com sede em Florianópolis, integrada no Ministério da Educação e
Cultura - Diretoria do Ensino Superior.
.
Parágrafo único. -Dentro em 120
dias o Poder Executivo enviará
Mensagem ao Poder Lc~lsbtivo,
propondo as medidas .para a execução no disposto dês te artigo.
SUBEMENDA À EMENDA N, o

2

Dê-se à Emenda n.o 2 a seguinte
redação:
"Art. - São transformados em
estabelecimento federal de serviço
de ensino a Faculdade de Medicina
da Paraíba e a Escola de Eng3nharia Industrial do Rio Grande, :l.na
bas com integração na Direbria do
Ensino Superior do · Ministério da
Educação e Cultura.
Parágrafo único - Dentro em
cento e vinte dias o Poder Ext!c·utlxo enviará mensagem ao Ct:ngresso Nacional, propondo as medidas
necessárias à efetivação do disposto neste artigo".
Passa-se à votação da Emenda
número 4 com Subemenda qu~ deverá ser votada a.ntes.da emenda.
Sôbre a mesa requerimento de
preferência, que vai ser lido pelo
Senhor Primeiro Secretário.
É

lido e aprovado o seguin-

te
REQUERIMENTO

N. o 541, de 1960

Nos têrmos dos arts. 212 letra p
e 309, n. 0 2 do Regimento Interno,
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requeiro preferência para a Emcn·
da n.o 4 ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 105, de 1958, :a fim de servo.
tada antes da respectiva subemenda.
Sala das Sessões, em 2 de dezem·
bro de 1960.- João Villasbôas.
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O SR. PRESIDENTE -Em vir·
tude da deliberação dll Pl•;nário,
a emenda será votada antes da
subemenda.
Em votação a Emenda n.o 4.
Os Srs. Senadores que a aprov:J.m
l}Ueiram permanecer sen tau os .
(Pausa) .
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Está rejeitada a emenda e pre·
judiC'ada a ·subemenda.
É a seguinte a emenda re·
jeitada :
EMENDA

N. 0

4

Acrescente-se onde convi::!r
Art. - É assegurado o aprovei·
tamento no serviço públi~o federal
a partir da publicação desta lei,
do pessoal dos estabelecimento~ ora
federalizados, nas seguintés condi·
ções:
I - Os professôres catedráticos,
no Quadro Permanente do Ministé·
rio da EduC'ação e Cultura con ta.n·
dll·se o tempo de serviço pa~a cfei·
to de disponibilidade, aposentado·
ria e gratificação de magistério.
II - Os auxiliares de ensino e
mais servidores na :torma da Lei
n. o 2. 043, de 13 de janeiro de lS55,
contando-se o tempo de serviço
para todos os efeitos do :nt. 192
da Constituição Federal.
§ 1. o - Para os efeitos dêste ar·
tigo os estabelecimentos, de que
trata esta lei apresentarão ao Mi·
nistério da Educação e Cultura a
relação dos Professôres e serv.idores,
especificando, acerca de cada um,
a forma de inv·estidura, natureza
dos serviços que desempenham, o
data da nomeação ou admls.~ão.
§ 2. o - Os pro!essôres nib admi·
tidos em caráter efeitivo na forma
da legislação federal do ensino su·

perior, poderão ser aproveitados ln·
terinamente pelo prazo de 3 '.três)
anos.
§ 3. 0 Pelo prazo de :l (três)
anos é assegurado o colecionamen·
to das atuais disciplinas excedf'n.
tes das cátedras C'l'iadas nes~a lPi,
por professôres interinos.
.
§ 4. o - Qualquer desdobrame;,.
to do atual currículo deverá. prever
a agregação da nova dis~iplina a
uma cátedra.
~ 5. o Serão expedi ias pelas
autoridades competentes os títulos
de nomeação decorrentes do apro·
veitamento determinado neste ar·
tlgo.
É a seguinte a
prejudicada :

sub·~memln

SUBEMENDA À EMENDA N, o 4

Substitua-se a Emenda n.o 4, pela
seguinte:
Art. É assegurado o aproveita·
menta no Serviço Público !•',:deral,
do pessoal administrativo e auxi·
liar técnico elos estabelec:mentos
de que trata a yresente lei, na for·
ma da legislaçao em vigor, não po·
dendo os vencimentos exce :l.;r aos
das atividades correspondentes no
Serviço Público Federal.
Art. o tempo de servico dos
professôres catedráticos dos esta·
belecimentos referidos nesta Jei, se·
rá cont:ado para efeito de aposenta..
do ria e gratificação de ma!l'Mério.
Art. Os auxiliares de eilsin J bem
C'omo os demais servidores que integram o quadro do pessoal administrativo e auxiliar técnico dos esta.
belecimentos referidos na presente
lei, serão regidos na forma da lei
n. o 2 .403, de 13 de janeiro de 1955,
contando-Se·lhes o. tempo de servi·
ço para todos os efeitos, eh; acôrdo
com o que dispõe o art. 192 da
Constituição Federal.
Art. Para o cumprimento do áis·
posto nesta lei, as administrações
dos citados estabeleciment•JS apre·
sentarão à Diretoria do Ensino Su·
perlor a relação, ac·ompanhada de
currículo de seus professôres e ser·
vldores, especificando a forma de
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que desempenham, a data da ad·
missão e a remuneração.
Art. Os professôres das rafe·~idas
escolas, não admitidos em carátcr
efetivo, na forma da legislo.r,ão fe·
deral, poderão ser aproveitaJos como interinos, pelo prazo que a lei
estabelece, das a tua is çliscipllnàs ou
das excedentes das cátedras que
forem criadas pelo Poder Execu11vo
em cumprimento ao disposto nesta
lei.
Art. Qualquer desdobramento
dos atuais currículos dos estabelecimentos mencionados devará prever a agregação ·bem como a desagregação de qualquer curso, ele pa.rccer favorável do Conselho Universitário c de deUberação d~ gcvêrno,
de conformidade com a lcglslaçã.o
em vigor.
Art. serão expedidos pelas autoridades competentes os títulos de
nomeação deC'orrentes do aprovei·
tamento determinado nesta lei, a
partir da da ta de sua publlcaçã'J.
Art. Esta lei entrará em vlgor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permaneC'er sentndoJ.
(Pausa).

Está aprovada.
É a seguinte 1a; emenda apro.
vada, que vai à Comissão de
Redação:

Emenda Substitutiva da Cil.mara
dos D<!putados
PRJOJETO DE

(N. 0 3.286-!B, de 1957, na Câmara
dos Deputados)
Dá ao Aeroporto de Codó, no
Estado do Maranhão, o nome
de Aeroporto Magalhães de Almeida.

O Congresso Nacional uecreta :
Art. 1.0 Passa a denominar.-se
Aeroporto Magalhães de Almeida
o Aeroporto de Codó, no Estado do
Maranhão.
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re.
vogadas as disposições em contra.
rio.
Discussão única do Projeto de
Lei da Cdmara n. o 28, de 1960
(n.o 4.817, de 1959, na Câmara) que isenta do impôsto dt~
importação material importa·
do pela firma Alimonda Ir·
mãos S.A. tendo: Pareceres
favoráveis (n. 0 522 e 523, de
1960), das Comissões : de Et:o·
nomia e de Finanças.

(Pausa>.

O SR. PRESIDENTE - Em dis·
cussão.
Se nenhum dos Senhores Senado·
rcs desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa> .
Está encerrada .
Em votação.

SENADO

N.o 14, de 1957

O SR. PRESIDENTE -Está conC'luída a votação do projeto. A ma.térla val: à Comiss.ão de Redação.
Discussão única da emenda
da Câmara ao Projeto de Lei
do senado n.o 14, de 1957, que
dá ao Aeroporto de Codó, no
Estado do Maranhão, o nome
de Magalhães de Almeida, tendo Pareceres favoráveis, soo
ns. 542 e 543, das Comissões
de constituição e Justiça e de
Transportes, comunicações e
Obras Públicas.

LEI DO

O SR. PRESIDENTE - Em di&·
C'Ussão
.
Não havenclo quem peça a pala·
vra, encerrarei a discussão. (Pmt·
.~a).

Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa).

Está aprovado.
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vado, que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMAR<\

PARECER

N.o 28, de 1960

N.o 499, de 1960

(N.o 4.817-B, de 1959, na Câmara
dos Deputados)
Isenta do impôsto de importação material importado pela
firma Alimonda Irmãos S.A.

I

1,:

O Congresso Nacional decret;a :
Art. 1.0 É concedida isenção do
impôsto de importação para o equ!·
pamento constante da Licença n.0
D.G. 58 '7-952·8 644, emitida pela
Carteira de Comércio Exterior, 1m·
portado pela firma Alimonda Ir·
mãos S.A. com sede em Reciff',
Estado de Pernambuco, e r\est!na.·
do à industrialização de óleos vegc·
tais.
Art. 2. o O favor concedido abrange o material com similar nacional.
Art .. 3.o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
Discussão preliminar

(art.

265 do Regimento Interno), de
autoria do Sr. Senador Carlos
Sa'bóia, que cria, nos Ministérios da Guerra e da Marinha,
serviços de aeronáutica, tendo
Parecer sob número 499, ile
1960 da Comissão de Constituição 'e Justiça, pela inconstittt·
ctonal!dade.
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o seguinte o parecer aprovado:
É

O SR. PRESIDENTE - Em dis·
cussão o parecer.
Não havendo quem peça a pala·
vra, encerrare! a discussão. (Pau·
sa).

Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o ar.ro·
vam, queiram permanecer sentados
(Pausa) .

Estâ aprovado.

Da Comissão de Const!tuiçcZo
e Justiça sôbre Proteto de Lei
do Senado n. 0 16, de 1960, que
cria, nos Ministérios da Guerra e da Marinha, serviços de
aeronáutica.

Relator : Sr. Argemiro de Figuei·
redo.

O Projeto n.o 16 de 1960 é da aú·
toria do nobre Senador Carlos Sa·
bóia e cria, nos Ministérios da
Guerra e da Marinha, serviçlls de
aeronàut!ca.
Justificando o projeto, o seu ilus.
tre autor argumenta que "a expe·
r!ência dos últimos conflitos al'mados tem demonstrado, de maneira
evidente, a neC"ess!dade que têm as
fórças terrestres e navais, de sua
própria arma aérea, para casos especiais, sem prejuízo de uma Fôrça
Aérea. autônoma, como é o caso
do Brasll".
Como se vê, trata-se de matéria
da maior relevância. Temos, porém, a convicção de que o assunto
está d!retamente vinculado à fixação das fôrças armadas, pravista
no art. 6'7, § 1. 0 da Constitul<;úo
da República, circunstância que
torna a iniciativa· do projeto da
competência exclusiva do Pre~iden.
te da República e da Câmara dos
Deputados. Uma nova fôrça aérea,
própria para cada um dos Mlnlstérios, da Guerra c da Marinlla, :não
deixa de significar alteração ou
modifiC'ação nos quadros das fôrças
armadas. Na expressão constitucional "fixação das fôrças armadas•',
não se compreende apenas a determinação do número de soldaJos e
oficiais. Incluem-se também as
.classés 1 o tipo e o número das fõrças que se armam em defesa da Pátria, da lei, da ordem e dos pod~res
constituídos. Ma:s não é só. O nobre
autor do projeto visa dar melhor
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para segurança do Pais. E o fa2:
apoiado "na experiência dos últi·
mos conflitos armados" - Iaso va·
le dizer que o projeto busca a solução de um problema relativo à de·
tesa do País, matéria de atribuição
privativa do Conselho de Seguran·
ça Nacional, nos têrmos do art. 179
da Lei Maior da República. Atrav~s
do Presidente da República é que
as medidas atinentes á Segurança
Nacional podem ser consubstanda·
das em projetes de lei. Isso reforça
o texto do art. 67, citado, que as·
segura ao Presidente e à Câm~ra
dos Deputados a exclusividade da
iniciativa. de tais projetes.
Jlsso pôsto. entendemos que o
Projeto n.o 16, de .1960, conflit~He
com os arts. 67, § 1.o e 179 da
Constituição da República.
E' o nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE- O projeto
serâ arquivado.
Discussão única do Projeto
de Lei da Cdmara n. o 98, de
1960, que autoriza o Poder Execut·ivo a abrir ao Poder Judiciário, Tribunal Superior do Tra.
balho o crédito especial cJ.e Cr$
125.580.000,00, para atend.er às
despesas decorrentes da Trans·
terência da sede do mesmo
Tribunal para Brasilia, tendo
Parecer favorável, de 1960, da
Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE -Em dis·
cussão o projeto.
Não havendo quem peça a. pr.lavra, encerrarei a discussão. <Pausa) .

Estâ encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o apro·
vam, queiram permanecer. sentados. (Pausa) .
Estâ aprovado. O projeto vai à
sanção:
O SR. PRESIDENTE - Esgota·
da a matéria constante da Ordem
do Dia.

Hã oradores inscritos oam estl
oportunidade.
Tem a palavra o nobre Senador
Jorge Maynard.
O SR. JORGE MAYNARD- (Lê
o seguinte discurso) - Raros têm
sido os representantes de Sergipe
nesta Casa, que não tenham ocupa·
do a tribuna do Senado, de muitos
anos a esta parte, para t·ecl.amar
contra a demora de execução dos
trabalhos de dragagem da !Jarra de
Aracaju e da construção do pôrto
da Capl tal serglpana.
Vale a;cresentar que temos tido
promessas, .nesse sentido, rie todos
ou de quase todos os candidatos à
Presidência de República, porézn,
Infelizmente até agora essas promessas não têm sido cumpridas .
Jâ temos dito, e repetido muitas
vêzes, que a economia sergi.pann
vem sendo prejudicada de hã muito, pela insuficiência dos meios de
transporte.
Os navios são raros e, mesmo assim, de pequeno porte; a Leste Bra.
slleiro, cujas precárias condições
são por demais conhecidas, nfí.o
atende às necessidades do Estado.
Na verdade, apenas funcionam os
transportes rodoviários e aerov! â·
rios, sendo de notar que as no;sas
estradas de rodagem são ainda de
revestimento primário, contando o
Estado apenas com cêrca de 15 qui·
lômetros pavimentados.
A respeito da dragagem da barra
do Rio Sergipe, que dâ acesso ao
pô11to de Aralcaju, o "0 Jornal",
destacado órgão da imprensa cario·ca, publicou ligeiro .comentário qu~
desejo ler nesta .Qportunldade.
Assim se manifesta o cit.9.do matutino : ·
DRAGAS
Boa notícia, sobretudo para
os nordestinos, essa ile que o
govêrno adquiriu duas grandes
dragas nos Estados Unidos, Pa·
ra melhorar os portos nacio·
nais. Um dês ses p_prtns, o de
Aracaju, quase não funciona e
Isso hã mais de vinte anos, por
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causa do enorme banco de areia que se formou à entrada da
barra. Entra govêrno, sal: govêrno, e o problema continua
insolúvel. O Presidente eleito
C'omprometeu-se, na sua campanha eleitoral, a cuida~ dos
problemas do Nordeste.
Ora, um dos mais sé~ics é
justamente o portuário. Para
Sergipe, então, é de importân·
ela excepcional, pois vive o
pequeno Estado na d·~pend&n·
ela da Leste Brasllei.·o, estrada
de bitola estreita, para o E-scoamento de sua produça<J ~:gríco
la e industrial. Quase tudo
quanto êle produz tem que ser
transportado, assim, para a ·
Bahla, quando poderia ser embarcado em AraC'aju pa1.'a qual·
quer dos portos nacionals.
Sr. Presidente, neste ponto desejo fazer comentário especial. A produção de côcos tem-se desrnvolvido
multo em Sergipe, Chegamos mesmo a exportá-los para a Argentina.
e para o Uruguai e sua exportação
vem sendo feita pelo Pôrto de Santos. Assim, Sergipe não figura na
pauta dos Estados exportadores.
Sempre que o govêrno de Sergipe pedia ao federal ']Uc lhe
desobstruísse o pôrto de Araca.
ju recebia logo, como desculpa
a de que não dispunha ele recursos técnicos para a desobs·
trução. Agora, porém, que já
dispõe de duas grandes dragas,
não há mais desculpas. ImpõE•·
se •q; desobstrução da barra de
Aracaju, evitando-se, as~im que
morra econômicamente, vitima
de asfixia pela areia, o pequenino Estado do Nordeste.
Sr. Presidente, tenho espe>:"a.nças
de que, desta vez seja executado
o trabalho pelo qual ·tanto se vêm
batendo os sergipanos, não só a.tra.
vés dos representantes no ·Congresso, C'Omo em tõdas as oportu11\dades
que se apresentam para reivindica·
rem solução de tão angu:;tio5o pro·
blema. (M11ito bem, Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - :rem a
palavra o nobre Senador Lobão da
Silveira, orador inscrito.
O SR. LOBAO DA SILVEIRA ( •) - Sr. Presidente, realii~ou-~e.
ontem, em Brasil!a, a instalação e
posse do Conselho da Ordem dos ·
Advogados. O fato merece registro
especial. Representa acoatec:!mento marcante na vida da nova Capital. Presidiu-a o notável n.dvúg!l.·
do Sr. Neem!as Guelras.
Sr. Presidente vão·se, asslm,
C'ompletando em Brasília, 0.1 qr,adros das profissões liberais pam os
grandes embates que se t11a.vam
neste núcleo da mais alta expressão na vida nacional.
Congratulo-me com a direção da
Ordem dos Advogados do Brasil
que tem como Presidente o D;-.
Miranda Lima, como Vlce-Presi·
dente o Dr. Gurgel do Ama cal, co·
mo Secretários os Drs. Buicão de
Moraes e Laerte Paiva, e como
Tesoureiro o Dr. Osvaldo Fra.nça,
pelo fato que acabo de i'e~lstrar.
Trata-se, lnegàvelmente, dà instalação de seção das mais imnort<l.n·
tes, como é a da Capital ctâ República.
A Ordem dos Advogados do Br~.
sll é instituição das mais nJt:í.vllis,
mais acatadas e respeitadas, sobretudo pela integridade com que de·
fende não só os lnterêsses dos seus
membros, como o daqueles que postulam seus direitos através da profissão de advogàdo.
Registrando o fato, c-ongratulome, repito, com a seção d:L 01'cl0m
dos Advogados em Brasilla. Espero
continue a realizar, o'!m nome do
nosso Instituto o seu programa útil
de trabalho e benemerência.
(Muito bem; muito bem) .

O SR. PRESIDENTE- Não h:i
mais orador inscrito. (Pausa) .
Antes de encerrar a ses.>§.O, con·
voc_q os Senhores senadorc.> para
uma sessão extraord!n:irl!l. :\s 21
horas, com a seguinte

<*> -

Nau fui rer•i•lo pelo orador.
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ORDEM DO DIA
1- Discussão única do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores
sôbre a Mensagem n.0 171, de 1960,
pela qual o Sr. Presidente da República submete ao :Senado a esco·
lha do Diplomata Henrique de Sou.
za Gomes para a função de Envia·
do Extraordinário e Ministro Plenlpotenclârio junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.
2 - Discussão única do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores

sôbre a Mensagem n.0 172, de 1960,
pela qullil o Sr. Presidente da. República submete ao Senado a esco.
lha do Diplomata José Cochrane de
Alencar para a função de Enviado
Extraordinário e Ministro Plenipo·
tenclárlo junto ao Govêrno do Cei·
Ião.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.

180.a Sessão da 2.n Sessão Legislativa, da 4. 8 Legislatura,
ent 2 de dezentbro de 1960
EXTRAORDINARIA
PRESIDl!:NCIA DO SENHOR FILINTO liitlLLER

As 21 horas, acham-se presentes
os senhores Senadores :

I
I

I

I

\iI

I

Mourão Vieira.
cunha Mello.
Paulo Fender.
Zacharias de Asslllllpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Plmentel.
Sérgio Marinho.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Péricles.
Lourlval Fontes.
Jorge Maynard.
Herlbaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Attíllo Vlvacqua.
Ary Vlanna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto MarinhO.
Afonso Arinos.
Nogueira da Gama.
Moura Andrade.
Costa Pereira.
Taclano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Nelson Maculan.

Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irlneu Bornhausen.
Daniel Krleger.
Mem de Sá.
Guido Mondim. - (45).
O SR. PRESIDENTE - A Jís·
ta de presença acusa o comparecimento de 45 Senhores Sen-adores. Havendo número legal, está
aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti,
servindo de Segundo Secretá·
rio, procede à leitura da Ata
da sessão anterior, que, pos·
ta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá
conta do seguinte

EXPEDIENTE
Mensagem

N.o 191, de 1960
(Número de ordem na Presidência
da República: 489
Excelentíssimo Senhor Presid-Emte do senado Federal.
Tenho a honra. de comunicar a
vossa Excelência que no uso da
atribuição que me conferem os artígos 70. § 1. 0 ,. e 87, II, da Constituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei da
Câmara n.o 2. 275, de 1960 (no Se·
nado, n.o 91·60), /que dispõe sôbre
novos níveis de vencimentos dos
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cutivo, e dá outras providências.
Incide o veto sôbre as dispas!·
ções abaixo discriminadas, em fa·
ce das razões expostas a seguir.
I) No artigo s.o o seu parágrafo único, integralmente.
Razão do veto: Na mensagem
enviada ao Congresso Naciona.I,
restabelecendo a tradicional paridade de vencimentos entre servidores civis e militares, propôs o
Govêrno que nenhum servidor civil pudesse perceber vencimento,
remuneração ou · retribuição superior ao fixado para Ministro ele
Estado.
Durante sua. tramitação, toda·
via, o dispositivo foi substancial·
mente alterado, ficando, assim,
desvirtuado o objet!vo da medida
proposta.
Com efeito, a limitação referia-se, inicialmente, à percepção
de· vencimento, remuneração ou
retribuição, sob qualquer título.
Ocorre que, com a retirada da expressão grifada, o prevalecimento do dispositivo possibilitaria .a
determinados grupos de servidO·
res a percepção dessas vantagens,
além do limite estabelecido.
Vale ressaltar, ainda, que dúvi·
das poderiam ser suscitadas com
a inclusão da expressão "no País",
no tocante aos pagamentos efe.
tuados a servidores que, conquanto· em exercício para determinaelos efeitos, n'ão se encontrassem
no exercício real do cargo.
Por outro lado, em se tratando
de proposição pertinente, exclusi ..
vamente, a servidores civis, não
se justifica a inclusão aí de norma
relativa a milltares, tal como con·
signa o parágra.fo vetado, ao estender essa limitação ao m!litar,
dentro do mesmo critério adotado
relativamente ao projeto transformado na Lei n.o 3. 783, de 1960,
que elevou os vencimentos dessa
categoria de servidores.
Acresce, ainda., que a -expressão
''ressalvados os direitos já adqui·
ridos", inclui da· no 'dispositivo; s·ô-

bre ser mocua, em face do que
estabelece o artigo 141 § 3.o, da
Constituição, poderia ensejar interpretações contrárias ao fim vi·
sado.
II) No art. 8.0 , in fine, a expressão "aplicando-se a êstes as
referências horizontais correspon·
dentes ao nível 18".
Razões do veto: O dispositivo
em referência estabelece vencimento fixo para os professôres catedráticos e Delegados de Polícia,
seguindo, aliás, o mesmo princípio da. Lei n.o 3, 780, de 12 de julho de 1960, que excluiu essas duas
categorias de servidores do sistema de classificação de cargos
institu.'do pela mes:na lei.
A expressão vetada, entretanto,
se preva1ecesse, apenas aos Del-egados de Polícia daria o direito a
aument.os periódicos consecutivos,
por triênio de efetivo exercício na
classe, sem cogitar da situaÇão dos
Professôres Catedráticos, também
referidos no dispositivo, estabele·
cendo, assim, tratamento discriminatório·, que não se coaduna com
os bons princípios de administração de pessoaL
III - No art.. 10, as expressões:
"dos Ministérios e do Departamento Administrativo do serviço
Público" e nos têrmos do artigo
1,0 do Decreto-lei n.o 8 .564, de 7
de janeiro de 1946".
Razão do veto: O dispositivo em
tela transforma os cargos· de consultor Jurídico·, a tualment.e providos em comissão, em cargos de
provimento efetivo, limitando-se,
porém. a fazê-lo com relaÇão apenas aos dos Ministérios e do Departamento· Administrativo do
Serviço Público, quando outros
mais existem em órgãos subordi·
nados à Presidência da República,
ele livre nomeação do Cheie elo
Poder Executivo.
Em decorrência ela orientaçii.o
a.dotada pela Administração, se·
gundo a qual a flxaç;ão da na·
tureza dos cargos públicos. em
provimento efetivo ou em· comls-
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são, é estabelecida, analisando·S·e
a necessidade do serviço, isto é,
se devem os seus ocupantes ser
demissíveis ad nutum, ou não, reconhecida a conveniência de de·
terminados cargos serem providos
em câráter efetivo, tal medida não
pode ficar adstrita a alguns setor.es. Se os cargos são os mef:..nos,
na sua nomenclatura e nas suas
atribuições, n'ão se lhes deve dar
um tratamento diverso pelo sim·
pies fato de se situarem nesta. ou
naquela área da Administração.
Impõe-se, portanto, o veto às expressões menclonadas, a fim de
salvaguardar o princípio em referência.
IV) O art.igo 16, totalmente.
Razão do veto: Na mensag.em
encaminhada ao Congresso Nacio•
na!, foi devidamente considerada
a repercussão financeira do pro·
jeto, calculando-se a despesa cm
cêrca de dezo!to bilhões de cruzei·
ros anuais.
Para a tender aos encargos referidos, levou·s·e em conta a reestimativa da Receita para o exercício de 1961, ·além da prorroga·
ção, por cinco exercícios, do adi·
clonai previsto no art. 98, da Lei
n.o 3 .470, de 28 de novembro de
1958, constante do art. 15 do pl'O·
jeto aprovado pelo Congresso Nacional.
Com as alterações introduzidas
na proposição do Executivo, toda·
via, foi estimada. pelos órgãos téc·
nicas, em 25 bilhões de cruzeiros
aproximadamente, a despesa resul·
tante de sua conversão e1n lei, ui·
trapassado, dessa forma, em sete
bilhões de cruzeiros anuais o ônus
pr·evisto.
Acresce •que, no tocante ao exer·
cicio corrente, n·ão cogitou o pro·
.ieto original de qualquer cobertura, por ter sido fixada a vigên·
cia da lei a partir de 1.0 de ja·
n·eiro de 1961. Por outro lado, ao
ser estabelecido, no art. 16 da
proposição, a retroatlvidade das
vantagens financeiras a 1. 0 de julho do ano em curso, não foi ln di·

cada qualquer fonte de receita para cobertura dêsse nôvo encargo.
É fâcil, portanto, a.valiar o quan·
to seria danoso para o Erário o
impacto dêsse ônus não previsto.
São estas as razões que me leva·
ram a vetar, parcialmente, o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada consideração dos
Senhores Membros do Congresso
·
Nacional.
Brasília, em 23 de novembro de
1960 -

Juscelino Kubitschek.
PARECER

N. 0 560, de 1960
Da Comissão de Constituicão
e Justiça, sõbre o Projeto • de
Lei da Câmara n.0 258. de
1956 (na Câmara n.0 854, de
1955), que abre ao Ministério
da Agricultura o crédito espec,ial de Cr$ 500. 000,00 para a
realização do convênio entre
êsse Ministério e o Instituto
de Pesq11isas do Brasil Central.

Relator : Sr. Menezes Pimentel.
O pr·esente projeto que abre ao
Ministério da Agricultura o· cré·
dito especial de Cr$ 500.000,.00 para a realizacão do convênio en·
tre êsse Ministério e o Instituto
de Pesquisas do Brasil central.
visando ao incremento dos estu·
dos paleontológicos na região do
Brasil Central, ob~deceu, em sua
feitura. ao disposto no artigo 67,
§ 1.0 da Constituição· Federal.
Quanto .ao mérito, ressalta-se a
importância. de seu objetivo, que
está em incrementar peor1uisas de
grande interêsse cultural para o
País.
Cabe, ainda, acentuar as ca utelns de que se cercou o legislador
ao elaborar a proposição, que, em
seu parâgrafo único, determina que
o crédito serâ regulado pela Lei n. 0
1. 489",. de 13 de dezembro de 1951.
Com efeito, aquela lei condicio·
na o emprêgo da importância do
crédito à prévia .aprovação ele um

-144-

programa de trabalhO' pelo Presidente da República.
Por tais motivos, opinamos pela
aprovação do projeto.
Saia das Comissões, em 9 de no·
vembro de 1960. - Lourival Fon.
tes, Presidente. - Menezes Pimentel, Reiator. - Ruy Carneiro. - Silvestre Péricles. - Daniel Krieger.
- Argemiro de Figueiredo. - Jef·
terson de Aguiar:
PARECER

N. 0 561, de 1960

Da Comissão de Educação,
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 258·56 (n.o 854-B-55, na
Câmara), que abre ao Ministério da Agricultura o crédito
especial de Cr$ 500.000,00 para a reOJlização do convênio
entre êsse Ministério e o Instituto de Pesquisas do Brasil
. Central.

Relator: Sr. sa1tlo Ramos.
O proj.eto de lei, em exame,
abre ao Ministério da Agricultura
o crédito especial de Cr$ 500.0~0,00
(quinhentos mU cruzeiros) para
a realização do· convênio entre êsse
Ministério e o Instituto de Pesquisas do Brasil Central.
Neste momento. em que se fala
com tanta freqüência em desenvolvimento econômico, é oportu.
no ressaltar que a condição pri·
meira para que um pa.ís possa
desenvolver-se, é possuir, a serviço de seu progresso, grande número de cientistas e de técnicos
E a segunda condição será que
êsses cientistas e que êsses técni·
cos estejam de fato famlliarizados
com os problemas do próprio Pais.
É preciso que o estudo da reg.Jidade, por mestres e alunos das
escolas, seja feito, não apenas no
sentido estático das definições,
com o auxilio dos conceitos da
chamada ciência de importação,
mas, também, no sentido dinâ ..
mico da .fixação de conceitos no·
vos, em face de uma problemática

que é sempre singular em cada
região do globo.
Para que o Brasil possa progre·
dir, urge, preliminarmente, haver
o conhecimento pleno dos fatôres
relacionados ccr.n o seu meio fi·
sico: solo, sub-solo, flora, fauna,
hidrografia, condições cllmátic·as
e sanitárias etc .
Ora, êsse conhecimento v·ivo, co·
mo ninguém Ignora, só é acessível
àqueles }que - após a indispensável aquisição das noções teóricas
de base - entregam-se à pesquisa de campo e à experimentação
de laboratôr·lo. Porque, na verdade, só êsse tipo de comportamento, frisamos, possibilita aos es·
tudiosos de qualquer pais, toma·
da de contacto que se faz ne·
cessárla para que êles pisem com
segurança no áspero chão dos pro·
blemas.
A existência de organi~mo cuja
finalldade seja a promoção da. pes·
quisa. cientifica, representa, assim
em qualquer pa!s, a garantia c·'
que os seus homens de ciência não
permanecerão, apenas, na área estéril da ciência llvresca.
o projeto em exame tra.ta de
um Instituto de Pesquisas rela·
clonadas com o Brasil Central. Sem
dúvida essa enorme e pouco po·
voada região do País, para onde
acaba de muda.r.se a Capital da
República, muito carece de um
imenso trabalho de pesquisa clen·
tifica. Seus recursos naturais, suas
doenças, suas condições climáticas,
são ainda insuficientemente conhe·
cidas - e a continuidade da igno·
rância dêsscs fatôres seria desas·
trosa, acreditamos, se atentarmos
ao fato ele .que existirá nessa área,
em futuro imediato, grande conlln·
gente demográfico. Essa região pre·
cisará portanto, 1quanto antes, de·
senvolver uma economia calcada
nos próprios recursos, para que
suas populações encontrem - fo.
ra do lndesej ável paras! tlsmo estatal - os meios normais de tra·
balho e de sobrevivência.
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Estas são as razões 1que nos le·
vam a considerar o crédito ora
proposto, investimento de alto in·
terêsse para o País, merecendo,
assim, o present.e projeto, a nosso
ver, . o apoio desta Comissão.
Sala das Comissões, em 2 de
dezembro de 1960. - Sebastião
Archer, Presidente. - Saulo Ra·
mos, Relator. - Lobão da Silvei·

·•'
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forma do art. 2.0 da suprac!tada
Lei n.o 1. 254, atendendo, cor.n efi·
ciência, às necessidades culturais
e ao progresso material daquela
próspera cidade mineira.
Contando com apreciável núme·
ro de alunos matriculados nos seus
diversos cursos, e com um corpo
docente dos mais competentes, as
faculdades e cursos que constitui·
ra. - Lima Teixeira.
rão a Universidade de Juiz de Fo·
ra,
projetam nos meios culturais
PARECER
do País como estabelecimentos do
mais alto nível de ensino.
N. 0 562, de 1960
Estão êles, assim, devidamente
Da Comissão de Educação e
aparelhados
a coordena.r e esti·
Cultura, sobre o Projeto de Lei
mular,
de
acôrdo
com as exigên·
da camara n.0 94, de 1960
elas
legais,
as
atividades
cultu·
(Projeto de Lei n.o 1.877-C, de
dos
esta·
rais
e
escolares
próprias
de 1960, na Cdmara), que cria
beleclmentos
de
nível
superior
e.
a Universidade de Juiz de Fo·
conseqüentemente,
em
condições
ra, e dá outras providências.
de integrarem o sistema federal
de ensino superior, como propõe o
Relator: Sr. Saulo Ramos.
o presente projeto de lei, de projeto em exame.
Diante do exposto, esta Comis·
iniciativa do Poder Executivo, cria
a Universidade de Juiz de Fora, são opina pela sua aprovação .
com sede na cidade mineira de
Todavla em virtude de conveni·
Juiz de Fora, integrando~a no Mi· ência de melhor situar o proje·
nistér!o da Educacão e Cultura to dent~o das normas constitucio·
Diretoria do Ensino Superior.
nals das leis do ensino e das no·
Ao propor a federalização de vas 'disposições que regem a elas·
mais êste estabelecimento de en· sificação dos cargos, do serviço
sino superior, o Chefe do Govêr· público civil, entendemos que ao
no enumera as unidades universl· projeto devem ser oferecidas as
tárlas já reconhecidas e em fun· Emendas números l·CF, 2·CF e 3·
cionamento, que passarão, como CF, va:lladas nos seguintes têrmos :
estabelecimentos igualmente fede·
ralizados, a compor a nova Uni·
EMENDA
versidadc, Incluída na categoria
de estabelecimento integrante .do
N.0 1·CE
sistet-na federal de ensino superior.
As demais disposições do proje·
o artigo 4. 0 , II, ficará assim
to referent.es às medidas de or- redigido:
dem económica e administrativa,
obedecem rigorosamente às ex!·
"O quadro do pessoal adgências e formalidades estabele·
ministrativo da Universidade
cidas na Lei n.o 1. 254, de 4 de
será integrado l!Jelos seus
dezembro de 1950, que dispõe sô·
atuais servidores, obedecidos,
bre o sistema federal de ensino
os
preceitos da legislação em
superior.
vigor,
contando-se o respec·
os estabelecimentos menciona·
tJvo
tempo
de serv!ço para os
dos no projeto .e que passarão a
efeitos
do
a.rt.
192 da Cons·
integrar n Universidade de Juiz
tituição Federal,
ele Fora' vêm de longa data, na
'
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A Mensagem do Executivo e o
projeto da Câmara foram prepa·
rados antes da lei de classificação
dos cargos do serviço público civil, a qual se choca com a redação do art. 4.0 •
II. A emenda visa regularlz~r
a situação bem como, quando for
necessário, assegurar o provimento regular, isto é, por conC!Urso,
dos cargos ele carreira.

Rreleva observar que alteração
do mesmo gênero foi introduzida
pela própria Câmara. dos Deputados em emenda ao Projeto n.0
181-:e', de 1960, oriundo igualmente de mensagem do Executivo e
que tl'B.nsformava em estabelecl.mento federal a Faculdade de
Odontologia de Diamantina.

No artigo s.o, § único, depois das
palavras "por extinção das respectivas cátedras", acrescentamse as seguintes : "observado o disposto no § 1.o do art. 4.o".

EMENDA

Justtficação

N.0 2-CE

o § 1.0 do artigo 4.0 terá a seguinte redação :
"Os professôres jque não fo·
rem catedráticos, na forma
da legislação do ensino supe·
rlor, poderão ser aproveitados,
interinamente, pelo prazo de
três anos, dentro do qual ~e
abrirão os concursos necessa·
rios ao provimento das respectivas cátedras".
Juatificação

i .

o art. 4.o § 1.0 do projero fala
em professôres efetlvos, coisa que
não existe no regime universitário brasileiro. Pela Constituição
os cargos de catedrático universitário são vttalicios e não efeti·
vos, e, por isso mesmo, são estabelecidas cautelas espectais para
o seu provimento.
A nossa emenda visa colocar o
projeto de acôrdo com a Constl·
tulção e as leis de ensino.

As numerosas e recentes leis de
federalização dos Institutos de ensino superior, em rodo o Brasil,
redigidas as mais das vêzes 9e
forma· ambigua ou deficiente nao
respeitam, em vários casos, as exigências constitucionais em matéria do exerciclo do magistério superior, principalmente no que toca aos concursos. Isso tem criado
àlflculdades ao Ministério da Educação para o enquadramento do
pessoal, além de trazer inegáveis
prejulzos ao enslJ'lo.

EMENDA

N.0 3·CE

Esta emenda, de simples redação,

é uma decorrência necessária da
Emenda n.o 2.
Sala das Comissões, em 2 de no·

vembro de 1960. - Sebastião Archer, Presidente. - Saulo Ramos,
Relator. - Mem de Sá .. - Afonso Arinos. -

Lima Teixeira.
PARECER

N.o 563, de 1960
Da Comissão ele Serviço Pú·
blico Civtl sôbre o Projeto
de Lei da Cdmara n. 0 94, de
1960 (número 1.877-C~ de 1960,
na Cc'imara,) que cria a Universidade de Juiz i,e Fora e
dá 01ttras providências.

Relator: Sr. Jarbas Maranhão.
Pelo presente projeto, de iniciativa do Poder Executivo, que o enviou ao Congresso acompanhado
de Exposição de Motivos do Sr.
Ministro da Educação, justifican·
do·o, é criada a Universidade de
Juiz de Fora, situada cm Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, fe·
deralizando os estabelecimentos
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de ensino que a constituirão (ar·
tigo 1.0) .
A Universtdade (art. 2.0) será
constltuida dos seguintes estabelecimentos de ensino superior:
a) Faculdade de Direito de Juiz
de Fora;
b) Faculdade de Medicina de
Juill: de Fora;
c) Faculdade de Farmwcla e
Odontologia de Juiz de Fora;
d) Escola de Engenharia de
Juiz de Fora; e
e) Faculdade de Ciências Económicas de Jul.z de Fora, Estado
de Minas Gerais.
Os bens móveis e Imóveis, os
direitos e recursos quaisquer, pertencentes aos citados estabeleci·
mentes, serão (art. 3.o) transferidos para o Património Nacio·
na!.
o pessoal das Faculdades - pro·
fessôres e empregados - tem (artigo 4.o) assegurado o seu aproveitamento no serviço público federal nas condições que meneio·
na, ficando êsse aproveitamento
na dependência do cumprimento
do disposto no art. 3.o,
Para a execução da lei, ficam
criados (art. 5.0 ), no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultura:
a) para a Deitaria da Universi·
dade de Juiz de Fora, um cargo
de Rei.tor, CC-3, uma função gratificada de Secretário, FG-3 e uma
de Chefe de Po'rtaria, FG·7;
b) para a Faculdade de Direi·
to, 22 (vinte e dois) cargos de
professor Catedrático, padrão "0";
c) para a Faculdade de Mediei·
na, 34 (trinta e quatro) cargos de
Professor Catedrático, padrão "0";
d) para a Faculdade de Far·
macia e Odontologia, 24 <vinte e
quatro) cargos de Professor Cate·
drátlco, padrão "O";
e) para a Escola de Engenharia, 36 (trinta e seis) cargos de
Professor Catedrático padrão "O";
f) para a Faculdade de Clên·
elas Econômlcas, 22 (vinte e dois)

cargos de Professor catedrático,
padrão "O"; e
g) 5 (cinco) funções gratificadas de Diretor, FG-1, 5 (cinco) de
Chefe de Portaria, FG·7, distribuidos Igualmente entre os estabelecimentos ora federallmdos.
Para atender às despesas decorrentes da execuç'ão da presen·
te lei (art. 6.0), o Executivo fica
autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o cré·
dito de Cr$ 44. 784. 000,00.
As Leis ns. 2.152, de 30 de dezembro de 1953, 2.153, de 30 de
dezembro de 1953 e 1.254, de 4
de dezembro de 1959, no que se refere à concessão de subvenção à
Escola de Engenharia de Juiz de
Fora, são revogadas.
Poderá (art. 8.o) ser agregado
à Universidade, ou dela desagre- ·
gado, estabelecimento de ensino
superior, mediante proposta do
conselho Universitário.
o Estatuto da. Universidade (artigo 9.o) será aprovado por decre·
to do Presidente da República,
dentro de 120 (cento e vinte dias,
devendo, ainda., o Poder Executivo
(artigo 10) promover dentro do
prazo de 3 (três) anos, a criação
ou agregação à Universidade de
Julll: de Fora., de uma Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras.
n - A Proposição continha algumas falhas, visto que, elabora·
da anteriormente à Lei de Classificação de Cargos <Lei n. 0 3.780,
de 12 de julho de 1960), com ela
se chocava.
Além disso, no tocante ao aproveitamento de professôres, o projeto feria o artigo 168, VI, da
constituição Federal \que estabelece a obrigatoriedade de concurso
de titules e provas para o provimento das cátedra-s, no ensino superior oficial ou livre.
·... contudo, a douta ·Comissão de
Educação e Cultura, já corrigiu
as · referidas falhas, mediante
emendas que ofereceu.
IV - Diante do exposto, esta
coml.ssão opina pela aprovação do
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projeto e das 3 (três) emendas a
êle apresentadas pela Comissão de
EducaÇão e Cultura.
Sala das Comissões, em 2 de dedezembro de 1960. - Jarbas Maranhão, Presidente e Rela.tor. Caiado de Castro. M~donça
Clark. - Guido Mon~im.
PARECER

N. o 564, de 1960

Da .Comissão de Finanças
sôbre o Projeto de Lei da Câ:
mara n. 0 94, de 1960 (na Câmara n. 0 1. 877, de 1960), que
cria a. Universidade de Juiz de
Fora e dá outras providências.

Relator : Sr. Ary Vianna.
De iniciativa do Poder ExecutLvo, o presente projeto cria a Universidade de Juiz de Fora e dá
outras providências.
A proposição governamental
veio ·a.o congresso acompanhada
de Exposição de Motivos do Sr.
Ministro ~a Educaç'ão, que a just.lfica deVIdamente.
A Comissão de Educação e Cultura, examinando o mêrito do projeto, manifestou-se por sua aprovação, com emendas, tendo a comissão de Serviço Público Civil se
pronunciado, também, favoràvelmente à medida proposta.
Os encargos financeiros com a
criação da Universidade sobem a
Cr$ 44.784.200,00.
Na espécie, não se deve ter
multo em conta os gastos previs·
tos, dada a relevância da. providência de que se cogita e que t.erã
fecunda repercussão na obra de
aprimoramento cultural da mocidade de Juiz de Fora e adjacências.
Nunca é demais acentuar que
tôdas as despesas que se fizerem
com o ensJ.no, no· Brasil, estão prê·
viamente just.lficadas, pois é, o
nosso, um país que carece de elites intelectuais. Ante o exposto,
opinamos pela aprova.ção do projeto,

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1960. - Catado ele Cast1·o,
Presidente. - Ary Vtanna, Relator. - Taciano de Mello.- Paulo
Ramos. - Francisco Gallotti. Menezes Pimentel. - Jorge Maynard. - Arlindo Rodrigues. Guida Mondim.

O SR. PRESIDENTE - Está
finda a leituJ:Ia do Expediente.
Tem a palavra o nobre senador
Paulo Fender.
O SR.. PAULO FENDER ~ (•)
- Senhor Presidente, Senhores Se·
nadores, hã poucos dias lemos, no
grande v·espertino "O Globo" declarações sensatas do Governador
Juracy Magalh:ães. São necessàriamente, de levar os homens que
meditam sôbre os problemas do
Pais na hora atual a considerações
de certa gravtdade.
Adverte o Governador da Bahia,
quanto ao fato de estarem os capitais nacionais centralizados enquanto o Nordeste desassistido ' acena pe1a desigualdade inter-regional, com possíveis e talvez imprevisíveis perturbações da ordem social brasileira, em futuro que não
nos é lícito marcar.
Realmente, Senhor Presidente,
somos um pais que traçamos nossa fisionom!~ político-histórica sobre o mapa de nossa absolut~ Ignorância geográfico-económica.
Temos orgulho de uma tradi ·
ção cultural, temos orgulho de
grandes vultos da República, que
fizeram governos admiráveis assi~tidos po: constelações de notáVela intellgencias; inteligências que
se detiveram na cultura universal
que foram busc·ar na literatura de
todos os povos os ensinamentos,
com que fizeram na nos~a Pátria,
a nossa própria cultura a. nossa
própria !itera tura.
'
O Brasil é um elos países C!UC
mais se pode orgulhar ele grande
homens no sentido da elevação in-

<•) -

Nüu fui rcvislo pelo urado1•.
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com os problemas sociais e eco·
nômicos que se nos defrontam,
problemas êsses gravíssimos, sem
solução até .agora, que estão criando, felizmente, nova mentalidade brasileira, menos preocupada com as fantasias do espírito
e mais atida ao ex·ru:ne prático das
questões de interêsse vital para o
povo, no que possa significar assistência material ao homem em
face do brutal desequilíbrio social
é!a nossa civilização.
Assistimos hoje o Senador Mendonca Clark discursar sôbre a dis·
paridade devencimentos dos fun··
cionários do Estado do Piauí e dos
funcionários federais em todo o
País. Aludiu sua Excelência. às
Fôrças Armadas que pagam aos
seus oficiais vencimentos multo
mais elevados que os dois oficiais
das polícias estaduais.
Não vamos ·ao mérito da controvérsia.· levar nos-ia a debates
compreensíveis mas estéreis; vamos à realidade brasileira, vamos
ao reconhecimento puro e simples
da federação desajustada.
o senador Lima Teixeira tam·
bém se tem referido nesta Casa
à falta de levantamentos técnicos das possibilidades agrícolas do
nosso solo. Essa circunstância de·
monstra, que o Brasil não tem.
como a maioria dos países, uma
carta geográfica agt'lícola perfeitamente levantada para. que, atra·
vés da prospellção consciente das
nossas possibilidades de lavoura
pudéssemos elaborar planos que
trouxessem os benefícios por que
clamam tantos lavradores desassitidos, desorientados.
'~

.

o Sr. Mendonça Clark - Permite vossa Excelência um aparte?
O SR. PAULO FENDER Muito
me honM o aparte de vossa Excelência.
o sr. Mendonça czark - senhor
senador, planos que favoreçam e

aumentem a produÇão da lavoura,
não podem ser feitos sem o neces·
sário crédito. Lembrome de que em
1955 dirigi um requerimento de
informação ao então Senhor Ministro da Fazenda indagando qual
era a politica de crédito do Go·
vêrno Federal. Até hoje o senado deve ter recebido vários pedi•
dos de adiamento para respostas
do requerimento porque na verda·
de, o requerimento não pode ser
respondido porque a Nação não
tem uma política de crédito. se
Vossa Excelência fôr à SUMOC e
lá examinar os pedidos de abertura de agências bancárias veri·
ficará que para o antigo Distrito
Federal, hoje Estado da Guanabara, para São Paulo, existem às yê·
zes, pedidos de abertura de agencias de bancos; principalment~
no bairro do Brás em São Paulo
ou na Rua 1.0 de Março, no Es·
!tado da Guanabara; mas .não
existem quase pràticamente ne·
nhuma para o Norte e Nordeste;
as pouc·as agências de bairros são
de Bancos ou do Nordeste ou do
Govêrno que têm interêsse de
abrir esta ou aquela agência. Na
última circular o Dr. Souza Dantas chegou a restringir ao mini·
mo, aproximadamente um capital de Cr$ 500.000,00 para cada
banco abrir uma agência no Nordeste, .e de Cr$ 5.000.000,00 ou Cr$
10.0.00. 000,00 para São Paulo e Es·
tado da Guanabara. As poucas
agências de grandes bancos na·
clonais que se abrem no Nordeste
são agên!lias colct.oras de dinheiro
e n'ão financiadoras. Vossa E:c·
celênci.a tem tôda a razão. Deve
haver incremento da produção;
não há, entretanto, por parte do
órgão governamental medida necessária, imperativa que obrigue
os bancos nacionais a abrir o.gên·
ci·as no Nordeste.
O SR. PAULO FENDER- Agra·
"(ieço o aparte de vossa Excelência. O nobre colega se fixa na
política cambial.
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O Sr. Mendonça Clark poUtica financeira.

Na

O SR. PAULO FENDER - Fo·
litica. financeira, diz melhor Vos·
sa Excelência. Chegarei lá. Estou,
primeiro, analisando as diferen·
ças inter-regionais e atendo-me à
falta de prospecção ·pedológica em
tôda a área do território nacio·
nal, para que se pudesse fazer pla·
nejamentos agrícolas; mas não é
só o planejamento agrícola; tere·
mos o plànejamento sôbre tôdas as
explorações de riqueza do nosso
solo. Falta, porém, justamente a
prospecção pedológica generaliza·
da, po11que falta ao País uma cons·
ciência fede11ativa. Nós temos a
federação, mas não temos cansei·
ência :federativa. Adverte bem o
Governador Juracy Magalhães
quando à testa do Govêrno da Ba·
hia. Sentindo bem perto de si êsses
problemas angustiantes do Nor·
deste, clama por que os capitais
do Centro e do Sul tomem o ca·
minho do Norte, para que a poli·
tica financeira do País volte as
vistas para o Norte, para o Nor·
deste, dir-se·ia melhor, porquanto
o extremo Norte ainda é um pro·
blema dentro da geografia huma·
na brasileira com relação à sua
escassa densidade demográfica.

O Sr. Lima Teixeira - Permite
vossa Excelência um aparte ?

O SR. PAULO FENDER! - Mui·
to me honra o aparte de vossa Ex·
celência.

produto na pauta de exportação
que é o cacau, porém não se be·
neflcia em virtude do confisco
cambial; a Bahla é o maior produtor de petróleo, mas dêle não se
beneficia, porque o "royalty" é ninharia; foi agora aumentado pa8 por cento. A Bahia é o maior
produtor de fumo, o maior produ·
tor de mamona; é o segundo produtor de sizal, é o maior produtor
de cristal-de-rocha, de areias monazitlcas. Se fôsse um Estado sobera.no da Federação talvez fôsse
da América do Sul um dos mais
ricos. Entretanto, vive dentro da
Federação. em estado de penúria.
Por que ? Po11que o Govêrno ou os
Governos não têm dado à Bahia a
assistência que devia merecer. Es·
tou citando um só Estado. Ima·
gine Vossa Excelência outros Estados nessa região do Norte e Nordeste cuja sltuaç'ão é mais ou menos parecida com a da Bahia ?
Vê Vossa Excelência, que o Governador Juracy Magalhães tem
tôd·a a razão. Nós que temos de·
cloarado Inúmeras vêzes nesta Ca·
sa, sobretudo alertando o próprio
Govêrno de maneira que cada um
de nós, neste Instante, deve lan·
çar seu protesto. Ai vem o futu·
ro Govêrno. o Sr. ·Jânio Quadros
andou prometendo, durante sua
campanha eleitoral, em todos os
lugares por onde andou, sobretudo no Norte e no Nordeste, que
iria reformar e dar nôvo sentido
à politica econômlca daquelas zonas.

O Sr. Lima Teixeira - Quero
O Sr. Mendon~a Clark - Deve·
reportar-me justamente à entre·
vista do Governador Juracy Ma· mos crer que o fará.
galhães. Considera Sua Excelên·
O SR. PAULO FENDER! -· O
cia o desn vel existente entre as
aparte
do nobre Senador Lima
regiões do Norte e do Sul, sobre·
Teixeira
traz precioso esclarecimentudo entre uma região subdesen·
volvida e outra super-Industrial!· to ao meu discurso, baseado ,que é
zada. Considera que êste fato po· na experiência, que todos lhe re·
de acarretar para o futuro o sepa· conhecemos, em assuntos econôrativismo que nós, prlnclpalmen· . mlcos.
te os Nordestinos, não desejamos.
o sr. Lima Teixeira - Obriga·
Vou fazer referência ao meu Es·
tado, a Bahia, que tem o segundo do a Vossa Excelência.
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O SR. PAULO FENDER- Como
be.Lano. Vossa Excelência está de
acôrdo com e. tese suscitada. pelo
Governador Juracy Magalhães.

O Sr. Lima Teixeira - Perfeito.
O SR. PAULO FENDER- Senhor Presidente, quando desta trl·
buna me refiro a Govêmo, não
personalizo. Atenho·me à eterna
politica que se vem arrastando
desde o Império, no sentido de res~
tringir as atlvidades do centro e
do Sul. 11: contra essa política governamental1que clamamos, porque
a hora de marchar para o Norte
aí está.
Jã estamos em Brasilia voltados para o Norte. A Interioriza·
ção da Capital brasileira, que de ..
vemos ao Govêrno do Presidente
Juscelino Kubitschek, foi o pri·
melro passo dado para e. integração econômica do País no sentido
setentrional. E quando verificamos que grandes populações se
c~ncentram no Nordeste, popula·
çoes sofredoras que jã não emi·
gram para o extremo Norte, ou melhor, para a Amazônia, onde não
se lhes oferecem oportunidades
de trabalho; e que jã não emigram para o Sul receiosas das fa·
v·elas que se multiplicam, deixando
as familias ainda mais miserá·
veis, nós, homens responsáveis pe.
rante a Nação pela representação
do nosso mandato, devemos, como
bem acentua o nobre Senador LI·
ma Teixeira, reformular tôda essa
politica inlqua, pondo as cartas
na. mesa, chamando, conclaman·
do para. conferências os capitalis·
tas, os homens que dispõem de
bancos.
O Sr. Lima Teixeira - Permite·
me V. Exa. ainda um aparte ?

ver especialmente nossas vistas para o Norte e Nordeste, procurando incrementar-lhes a vida agrária. Seriam aquelas regiões exce·
lentes campos. Sem elas, São
Paulo não teria onde aplicar sua
produção de manufaturados pois
seu ma.ior mercado são o Nbrte e
o Nordeste. o Govêrno Juscelino
Kubitschek já está no fim ma.s
se o futuro Govêrno, realmente
real!zar alguma coisa por aquelas
regioes, terá de volver suas vistas
para a agricultura, fonte principal da matéria-prima para as ln·
dústrias do Sul, especialmente de
São Paulo.
O SR. PAULO FENDER - Agra·
deço, mais uma vez a contribui·
ção de Vossa Excelência ao meu
discurso.
O Sr. Mendonça Clark - Permite Vossa Excelência um aparte?
O SR. PAULO FENDER- Com
muito prazer.
·
O Sr. Mendonça Clark -

A

concentração da indústria nacio·
nal no Sul não poderia ser evita.
da em face das boas condições de
c!ima, de consumo, enfim, dos fatores naturais que atraem os ho·
mens de capital. Graças a Deus,
POJ,'ém, tudo tem limite, tôdas a.s
ótimas oportunidades também têm
necessidade de encarar as dificul·
dades. Assim, a concentração e o
progresso da indústria nacional no
Sul, hoje eni dia, exige expansão
do mercado consumidor. Antes
mesmo do Presidente atual já o
Govêrno de São Paulo, hã dois
anos, no seu Plano de aplicação de
cem bilhões de cruzeiros, com o
desenvolvimento do Estado, reser·
vava. cinco bilhões para o flnanciamento à Indústria paulista que
O SR. PAULO FENDER - Pois vendesse para o Nordeste. Temos,
então, aí, um ótimo plano de aunão.
:lCillo interno, já iniciado pelo Go·
O Sr. Lima Teixeira - Já que o · vernador Carvalho Pinto e com
Sul, sobretudo São Paulo, tomou resultados à vista. Se a iiidústria
Impulso extraordinário no sentido no Norte porém, financiada em
da Industrialização, devíamos vol· São Paulo pelo próprio Banco
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rece resultado é' porque, infeliz·
mente, há dois anos o Govêrno
paulista vem tentando abrir fi·
liais do Banco de seu Estado, em
Belém, São Lu:s, Fortaleza, Recife
e Salvador, sem o conseguir. Sà·
mente por uma questão de técnica.
de depósitos federais .no Banco do
Estado de São Paulo que o Go·
vêrno Estadual não devolveu e
nem deseja fazê-lo, porque acha
que constitue uma exigência ab·
surda e il:;tjustificável, deixará de
ser dado cartas patentes para a
instalação de filiais do Banco de
São Paulo no Nordeste. Enquanto
não houver instalação de bancos
no Norte e no Nordeste não pode·
rá haver crédito ao consumidor
nordestino ou nortista, para aqui·
sições em São Paulo. Pode vossa
Excelência estar certo de que o
Governador de São Paulo, há dois
anos vem concretizando as aspirações quanto ao financiamento aos
grupos, ao produtor paulista e ao
consumidor nordestino ..
O SR. PAULO FENDER! - Vossa Excelência é técnico no assunto
e muito ilustra meu discurso com
seus apartes.
Sou porém, muito cético quanto à instalação de bancos porque
não há obrigatoriamente nos bancos uma carteira agrícola para os
empréstimos sistemáticos ao la·
vrador.

O Sr. Mendonça Clark - Per·
mite Vossa Excelência uma inter·
rupção?

O SR. PAULO FENDER- Pedi·
ria a V. Exa. permitisse terminar
meu pensamento e logo lhe concederei nôvo aparte.
No Banco do Brasil a epigrafe
da Carteira Agrícola é um engôdo
a. ela mesma. Dencmina-se Carteira Agrícola e Industrial, e não
simplesmente agrícola.
Deveríamos reformular essas
questões, procurando meios de desdobrar essa Carteira do Banco do
Brasil em duas : Agrícola e Indus·

trial. Como está, transaciona
em 90 por cento dos seus financiamentos para a indústria, que
usa o crédito favorecido e mais,
além de usá-lo remete lucros para
o exterior e não os reinveste obrl·
gatõriamente, como deveria fazêlo no Pais.
Concedo agora o aparte ao nobre Senador Mendonça. Clark.
O Sr. Mendonça Clark - Gostaria de, mais uma vez, colaborar
com Vossa Excelência tecendo comentários sôbre a ação da indús·
tria de S. Paulo até, naturalmen·
t.e, êste momento. O atual Secre·
tário da Fazenda de S. Paulo, um
dos mais conceituados, o Dr.
Francisco Vicente carvalho de
Azevedo, foi o Presidente do Ban·
co de São Paulo, no tempo do Governador Jânio Quadros. Quando
S. sa. recebeu ·a Presidência do
banco, estava o mesmo em situação difícil. Uma das primeiras
providências do velho e conceituado paulista, foi dar crédito ao pequeno ~gricultor. Tal foi o su·
cesso da medida - aliás preconizada pelo saudoso Presidente
Vargas em relação ao Banco do
Brasil, em 1950 - que, ao deixar
o Banco do Estado já havia elevado os seus depósitos para mais de
vinte bilhões de cruzeiros. Neste
momento o atual Presidente do
Banco do Estado de São Paulo,
dizia-me - elevou - êsses depósitos para mais de 33 milhões.
O a!gricultor paulista mediante
simples recibo obtém um crédito
especial até cinqüenta mil cruzeiros, em qual1quer Agência do
Estado.

O SR. PAULO FENDER - Veja
vossa Excelência o lavrador recebe do Banco uma unidade da Fe·
deraç'ão, forte e aparelhada para
auxlllá-lo, o que não acontece com
o Banco do Brasil ou com o Banco da Amazônia que empresta a
juros, quando deveria emprestá·
lo ao lavrador, a.o seringueiro.
ll: preciso, como disse Senhor
Presidente, que reajamos. Que no

'r
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Senado onde somos representantes das Unidades da Federação, nos
unamos para uma ação equilibrada, consciente, atenta à realidade
econê.:nica brasileira, a fim de encontrarmos uma fórmula pela
qual deixaremos de ser, como federação, um mito na economia
nacional.
O Sr. Mendonça Clark -

bem.

Multo

O SR. PAULO FENDER - ES·
tados miseràvelmente pobres e Es·
tados fabulosamente ricos ! Não
é compreensível que um Estado
como o Pará, com grande extensão territorial, onde um Município, como o de Altamiro é maior
que alguns Estados do Brasil, Munlc,'plo riquíssimo, possuindo jazidas de cristal Inexploradas, per·
maneça êsse Estado desassistldo.
Voltando à minha tese, de que
a Federação é teórica, aludi à criação do Instituto da Valorização
Econômica da Amazônia que foi,
por assim dizer, uma nova reter·
ritorlalização do Pais. Tracemos
no mapa mais da metade do território nacional, abstendo-nos de
existência de Estados autônomos,
numa Federação, e resolvamos en·
ca.rar êsse todo, de mais de cinqüerita por cento do território como se fôsse uma região só, sendo
entretanto, a Amazônia. política
muito diferente nas suas condi·
ções ecológicas e sociais.

convulsão social imprevisível. Em
entrevista publicada em "O Glo·
bo", comentando a advertênc:a do
Gov{lrnador baiano, tive oportunidade de dizer que nós, do Partido
Trabalhista Brasileiro, temos fé
em que a democracia. brasileira
não periclitará, não será subver.·
t.ida; pelo contrário, será Incluída,
enoampada pela filosofia social
trabalhista, que tem, no seu programa, formulações necessárias
para, pouco a pouco, corrigir os
males que afligem a nossa Pátria. (Mttito bem! M1tito bem!
Palmas>.

O SR. PRESIDENTE - No Expediente lido figura a Mensagem
contendo as razões do veto oposto
pelo Senhor Presidente da Repú·
bllca ao projeto que dispõe sôbre
novos níveis de vencimentos dos
funcionários civis do Poder Exe·
cutivo e dá outras providências.
Estabelece o regimento comum :

O SR. PRESIDENTE- (FazenPondero
ao nobre orador que está terminado o tempo de que dispunha..

"Art. 45 - Logo que receber o teor do veto oposto a
qualquer projeto de lei, o Presidente do senado o fará ler
na primeir·a sessão do Senado
·e enviará cópia ao Presidente
da Câmara dos Deputados,
convocando o Congresso com
a antecedência mínima de 15
dias e máxima de vinte e
cinco.
Art. 46 - Na mesma sessão em que. fôr lido o veto o
Presidente de cada uma das
Câmaras nomeará os mem·
bros da Comiss'ão Mista a que
se refere o artigo 30".

O SR. PAULO FENDER - Se·
nhor Presidente, mais alguns minutos e t.ermlnarei. Apenas para
voltar à advertência que fêz o nobre Governador da Bahla evidentemente um dos maiores patriotas
dêste Pais, advertência no senti·
do de ;que ou adotamos medidas
que venham, de certa forma, assistir ao nordestino desampara·
do, ou estaremos às portas de uma

Rlecebido o veto ontem, à tarde,
e lido na presente sessão, não seria possível fazer-se a convocação das duas casas para o apreciarem ainda nesta sessão legislativa com obediência do prazo
nú.nlmo de quinze di·as.
A·· Mesa, de ·acôrdo, aliás, com
a orientação seguida em casos anteriores deixará para fazer a convocação no período legislativo ex-

do soar os tímpanos) -
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traordinário a ináugurar-se a 9 de em que se acha, para os enquajaneiro próximo.
drar no nôvo sistema de classifiPara a Comissão Mista, entre cação de cargos.
tanto, designo desde já os SenhoFazendo essa comunicaÇão, a
res Senadores Ary Vianna, Vivaldo Mesa. manifesta a sua conf1a.nç!1.
em que os senhores senadores
Lima e Daniel Krieger.
possib111tarão, com a sua presença.,
será feita a devida comunica- a formação do "quorum" necessá·
ção à Câmara. <Pausa.>.
rio às votações nos dias cita dos .
Comunico ao senado que a Pre- (Pausa),
sidência, após entendimento com
Vai ser lido um projeto de re·
a Mesa da Câmara dos Deputa.dos, solução.
deliberou · convocar duas sessões
conjuntas do Congresso Nacional
É lido o seguinte
para o dia 7 do corrente - uma
para as 9,30 horas e outra para
PROJETO DE RESOL'O'ÇÃO
as 11,3(), a fim de serem apreciados os itens do veto presidencial
N.o 67, de 1960
ao projeto que dispõe sôbre a
classificação de cargos do Serviço
Dispõe sõbre a sttuação dos
·Civil do Poder Executivo, Consfuncionários
julgados impedi·
tantes da Ordem do Dia das sesdos
nos
t~rmos da Resolução
sões marcadas para ontem, que
n.0 10, de 196fJ.
deixaram de ser votados por falta
de número.
Art. 1.0 - Ficam em dlsponibi·
Assim, é a seguinte a lista total !idade os funcionários do Senado
das sessões conjuntas convocadas: Federal constantes da relação
anexa, que, por decisão da comis·
Dia 6 - (têrça-feira) :
são Diretora até esta data, com
duas sessões, à noite <às 21 e fundamento na RJesolução n.o 10,
de 1960, foram julgados impedi·
às 22,30 horas) ;
dos de se transferirem do Rio de
Dia 7 - úquarta-feira) :
Janeiro para Brasilia.
duas sessões pela manltã (às
Parágrafo único. os cargos
9,30 e às 11,30 horas);
ocupados pelos funcionários da relaç'ão anexa, são declarados extinduas à noite (às 21 e às 22,SO tos para efeito exclusivo do dis·
horas> .
posto no artigo.
Viu-se a. Presidência na necessl·
Art. 2.0 Aos funcionários
dade de estabelecer êsse esquema
em
disponibilidade
de acôr·
postos
de trabalho para os dias citados
do
com
o
artigo
anterior
fica as·
a tim de dar aos itens que aguardam pronunciamento, as únicas segurado o direto à percepção das
oportunidades de ser aprecia.dos vantagens pecuniárias a que têm
ainda nesta sessão legislativa, o direito nesta data e à ·aposentado·
que não só atenderá aos anseios ria na forma da lei.
dO funcionalismo, do qual tem reArt. 3.0 - Em qualquer tem·
cebido, procedentes de todo o Pais,
numerosissimos apelos revelado· po havendo vaga, poderá o funres das .apreensões que torturam cionário ora pôsto em disponibio espirita dos servidores civis da lidade obter o seu aproveitamenNação, no sentido de ser a maté- to no Serviço do Sen-ado Federal.
ria ultimada urgentemente, como, desde que o requeira comprovan·
tirará o Executivo das dificuldades do haverem cessado, deflnit.!va·
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mente, os motivos que determinaram o seu impedimento para ser·
virem em BrasUia.
Art. 4.o - São revogados os ar·
tigos ·4.0, 5.0, 6.0 7.0 e a.o da Resolução n.o 10, de 1960 e demais d!sposiç~s em contrário.

I

~

ll

...J

Justificação

As necessidades administrativas da
Casa impõem a mobilização do
Quadro de Pessoal em têrmos de
normalidade.
A mudança da Capital Federal
para Brasília haveria por fôrça de
exigir soluções e procedimentos ·
espectais. Ao legislador e ao admi·
nlstrador Impõe-se, assim, o dever
de buscar novas soluções, novos
processos, capazes de conciliar os
fatôres em curso, todos a reclamarem soluções flexíveis, justas e ad·
mitidas por lei. lf: isto, em última
análise, que o projeto pretende.
O aspecto humano dos que ficaram
Impedidos de vir para Brasilla,
acompanhando a casa em que ser·
viram tantos anos, não poderia. nem
pode ser desprezado. As necess!da·
des administrativas da casa, como
dissemos, n·ão poderiam nem podem deixar de ser atendidas.
Com a disponibilidade, de cará·
ter especial, que propomos através
do presente projeto, dará o Senado tranqüiiidade àqueles que per·
maneceram no Rio de Janeiro, fa·
zendo com que, ao mesmo tempo,
essa tranqüllidade se reverta em
favor não só dos !que se transfe·
riram, como, também, principal·
mente, se refiita sôbre as tarefas
administrativas da Casa, assegu·
rando, :aos transferidos, o direito de
prosseguirem, normalmente, a car·
relra administrativa à qual se devotam.
Essas são as razões que levaram esta Comissão a apresentar à
deliberação do Senado Federal o
projeto de Resolução em aprêço .
Brasilia, D.F. em 2 de dezembro
de-1960. - FiMnto Milller, Presidente. _ cunhei Mello, Relator, _
Freitas Cavalcanti. Gilberto

O projeto de resolução que ora
· é submetido à deliberação desta
casa, encerra dois objetivos fun·
damentais. Por um lado, procura
dar solução definitiva à situação
dos funcionários considerados im·
pedidos de virem para Brasilia,
por motivos relevantes, nos têr·
mos da Resolução n.0 10, de 1960.
Por outro procur-a dar também
soluç:ão definitiva ao problema
criado pelo Impedimento para o
Quadro do Pessoal, cuja vida vinha sendo prejudicada, dada a
impossibll1dade de se efetiv.ar as
necessárias promoç~s.
É bem verdade 1que no Direito
Administrativo a hipótese da dis·
ponlb111dade somente é peculiar
ao caso de extinção do cargo,
ficando o seu ocupante com o di·
relto de vir a ser ulteriormente
aproveitado em cargo Igual ou se·
melhante. Não há, entretanto,
dispositivo constituciona.l nem de
lei ordinária jque impeça a instituição de novas hipóteses, como a
que figuramos no texto do presente projeto. Ademais, versando o
projeto sôbre matéria privativa des·
ta Casa - qual seja ·a de orga·
nlzação de seus próprios serviços
- mais tranqüilamente ainda sus·
citamos a inovaç'ão. Os motivos
de natureza releva~te que dete~minaram a concessao dos Impedi·
mentos justiUcam a solução de o.. Marinho. _ Novaes Filho. - Ma·
carâter definitivo que propomos. thtas Olympio. - Vivaldo Lima.
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N.o de Ordem - Nome
1. Maria Tavares B. Coelho

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12 .

Dulce Barbosa da Cruz ..
Arlete de Medeiros Alvim
Irene Macêdo Ludolf ...
Arlete Bretas Nascimento
Adalgisa de Vasconcelos
Golça.lves Lima . . . . .
Benedita Pinto Arruda .
Marion Austragésilo cte
Athayde . . . . . . . . .
Cirene Freitas Ferreira .
Erzila Luiza de S. Men·
dança . . . . . . . . . .
Helena Salvo Lagoeiro ..
Cecilia de Rezende Mar·

~~ct.~ ·c~r~~u;o Mlilie~

13. ·
de
I
14. Nathercia de Sá Leitão ..
15. Alva Rodrigues Theophllo
16. Bibiana de Paulo de Mar·
silac . . . . . . . . . .
17. Elza Alves Vasconcelos ..
18. Lia Pederneiras de Faria
19. Lis Henriques Fernandes
20. Maria Lulza Müller de Almeida . . . . . . . . . .
21. Adahy Borborena de Cas·
tro . . . . . . . . . . .
22 . Branca Lirlo Lima . · . . .
23. Carmem Lucia H. c. Vilhena. . . . . . . . . . .
24. Lia da Cunha Fortuna . .
25. Manoel Virissimo Ramos
26. Ana. Maria Sobral T. soa.
res . . . . . . . . . . . .
27. Onilda. Rodrigues de M.
Souza . . . . . . . . . .
28. Maria Stela Tibau Gui·
marães . . . . . . . . . .
29. Zuleica de Castro Mon·
teiro .
. ...... .
30. Riza Maria Olívia Gon·
çalves . . . . . . . . . .
31. Emestina de Souza Men·
des . . . . . . . . . . . .

cargo

Classe
ou
Padrão

Diretor de Serviço
Oficial Legislativo
Oficial Legislativo
Oficial Legislativo
Oficial Legisla tivo

PL·1
PL·3
PL3
PL·4
PL-4

Oficial Legislativo
Oficial Legislativo

PL6
PL6

Oficial Legislativo
Oficial Legisla ti vo

PL6
PL6

Oficial Legislativo
Oficial Legislativo

PL6
PL6

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legisla tivo

PL6
PL·7
PL6.
PL·7

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Legislativo
Legislativo
Legislativo
Legislativo

PL-7
PL·7

PL·7
PL·7.

Oficial Legislativo

PL-7

Oficial Legislativo
Oficial Legislativo

PL-8

Oficial Legislativo
Oficial Legislativo
Oficial Legislativo

PL·8

Oficial Legislatiyo

PL·8

Oficial Legislativo

PL·8

Auxiliar Legislativo

PL·9

Aux!liar Legislativo

PL·9

Auxiliar Legislativo

PL·9

Auxiliar Legislativo

PL·9

PL·8
PL·8
PL·8
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N.o de Ordem - Nome

Classe
ou
Padrão

Cargo
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32. Cor!na Lucy B. de C. de
Almeida . . . . . . . . . . Auxiliar Legislativo
33. Donase Xavier Bezerra .. Auxiliar Legislativo
34. Vera Marina da Sllva
Zagar . . . . . . . . . . . Auxiliar Legislativo
35. Themis da Silva Lacerda Auxiliar Legislativo
36. Maria de Maracajá Dai·
tro .............. .. Oficial Legislativo
37. Maria José Pacheco Gi·
glio . . . . . . . . . . . . Auxiliar Legislativo
38. Helena Simas . . . .
Taq. Revisor
39. Laura Bandeira Acioly .. Taq. Revisor
40. Terezinha de Mello Bobany . .
. . . . . Taq. Revisor
41. Vera Moreira Erikson . . Taq. Revisor
42. Acy Fanaia de Arruda . . Taquígra.fo .
43. Aurea Carneiro da Cunha Taquígra.fo .
44. Joaquim Corrêa de Oli·
v.eira .
Assessor Legislativo
45. Thornás Pompeu Acioly
Borges. . .
..
Assessor Legislativo
46. José Arthur Alves da
Cruz Fbios .
Assessor Legislativo .
47. Helena Collin .
Oficial Arquiv.
48. Eleonora Duse V. Novonha da Luz . . . . . .
Oficial Bibliot. .
49. Myriam Côrtes Creig .
Oficial Bibliot. .
50. Odete Lopes de Almeida Enfermeira .
.
51. Caio 'Ceza.r Pinheiro Menezes . . . . .
Redator
52. Julieta Lovatini .
Redator
53. Lêda Paula Gertrudes L.
A. Carvalho . .
. . . Auxiliar Legislativo
Motorista .
54. Jacob setta .

PlrlO
PlrlO

PL·lO

PL·6
PL·8
PL-2
PL·2
PL·2
PL-2
PL6
PL6
PL-3
PL-3
PL-3
PL-3
PL-3
PL6
PL-7

...

I

l

.I

I
I'
·I
I

'

Senado Federal, em 2 de dezembro de 1960. O SR. PRESIDENTE - O presente projeto é de autoria da Cumissão Dirctora. Independe, nessas condições, de apoiamento. Vai
às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças. (Pausa).
Sôbrc a mesa requerimento que
vai ser lido,

É

PL-3
PL-4
PL-10
PL9

Filinto Mü17er

lido o seguinte
REQUERIMENTO

..

'

N.o 542, de 1960

Nos têrmos do art. 330, letra b,
do Regimento Interno, requeremos
urgência para o Projeto de ~es~
Iução n.o 67, de 1960, que d1spoe
sôbre a ,:Situação dos funcionários
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julgados impedidos nos têrmos da
Resolução n.o 10, de 1960.
Sala das Sessões, em 2 de dezem·
bro de 1960. - Filtnto Müller. -

Cunha Mello. - Freitas Cavalcan·
ti. -Gilberto Marinho. - Novaes
Filho. - Mathias. Olympio. - Heribaldo Vieira. - Moura Andrade.
- Argemtro de Figueiredo. - João
Vtllasbôas. - Jorge Maynard. lAma Teixeira.

O SR. PRESIDENTE- O presente requerimento será votado depois da Ordem do Dia.
Vai ser lido outro requerimento.
:a: lldo e aprovado o seguinte
REQ11ERIMENTO

N.o 543, de 1960

mete ao Senado a escolha do
Diplomata José Cochrane de
Alencar para a função de Enviado Extraordinário e Min!s·
tro Plenipotenciário junto ao
Govêrno do Ceilão.

O SR. PRESIDENTE - Os dois
itens constantes da Ordem do Dia
têm que ser votados em sessão se·
creta. Peço aos funcionários pro·
vidências nesse sentido.
A sessão transforma-se em
secreta às 22 horas e 5 minu·
tos e volta a ser pública às 22
horas e 25 minutos.

Está reaberta a sess'ão pública.
Sôbre a mesa comunicação felta pelo nobre Senador Fernando
Corrêa que vai ausentar-se do País
em breve viagem à Argentina.

Nos têrmos do art. 211, letra n,
do Begimento Interno, requeiro
É lida a seguinte :
dispensa de interstício e prévia
distrlbuiç'ão de avulsos para o Pro·
Comunicação
jeto de Lei da Câmara n.0 94, de
1960, a fim de [que figure na Or·
Excel-entíssimo Senhor Dr. Fi·
dem do Dia da sessão seguinte. llnto Müller, DD. Vice·PresidenSala das Sessões, em 2 de dezem- . te do Senado Federal.
bro de 1960. -'- Moura Andrade.
Comunico, para os devidos fins,
que estarei ausente do País a parO SR. PRESIDENTE- A maté- tir do dia 10 próximo, viajando
ria de que trata o requerimento para. Buenos Aires, onde permaora aprovado será Incluída na Or- necerei até o fim do mês.
dem do Dia da próxima sessão.
Aproveito para reiterar ao ilus·
Passa.se à
tre conterrâneo protestos de esti·
ma e consideraç'ão.
ORDEM DO DIA
Sala das Sessões, em 2 de deDiscussão única do Parecer zembro de 1960. - Fernando Cor·
da Comissão de Relações Exteriores sôbre a Mensagem
n.o 171, de 1960, pela qual
o Senhor PreSidente da Re·
pública submete ao Senado à
escolha do Diplomata Henrique de Sou:~:a Gomes para a
junção de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.
Discussão única do Parecer
Ja Comissão de Relações Ex·
teriores sôbre a Mensagem n.O
172, de 1960, pela qual o Sr.
Presidente da República sub·

rê a.

Val-se proceder à votação do Requerimento n.o 542, lido na hora
do Expediente, de urgência. para
o Projeto de Resolução n.o 67 de
1960, da Comissão Diretora 'que
dispõe sôbre a situacão dos fun·
cionários do Senado- Federal jul·
gados impedidos, nos têrmos da
Resolução n.o 10, de 1960.
Em votação o· requerimento.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer
sentados. <Pausa).
Está aprovado .
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Em face da deliberação do Se·
nado, passa-se ao exame imediato
do Projeto de Resolução n.o 67,
de 1960.
Tem a palavra o nobre Senador
Menezes Pimentel, para emitir pa·
recer em nome da comissão de
Constituição e Justiça.

A Comissão de Finanças nada
tem a opor à aprovação do projeto. (Muito bem I) ..
O SR. PRESIDENTE- Em dis·
cussão o projeto com pareceres
favoráveis das doutas comissões
de Constituição e Justiça e de Fi·
nanças. (Pausa).

O SR. MENEZES PIMENTEL (Para emitir parecer) - (•) -Sr.
Presidente, a Comissão Diretora
do Senado apresentou o Projeto
de Resolução n.o 67, de 1960, pon·
do em disponibilldade os funcionários desta. Casa que, por sua
decisão, com fundamento na De·
solução n.o 10. de 1960 foram jul·
gados impedidos de se transferi·
rem para Brasilla.
Nada hã, examinada a maté·
ria, que impeça a aprovaÇão do
presente projeto. (Muito bem ! )

(Para encaminhar a votação) -

O SR, PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre senador Francis·
co Gallotti, para emitir parecer
em nome da Comissão de Finanças.
O SR, FRANCISCO GALLOTTI
(Para emitir parecer) -

(•) -

Senhor Presidente, o Projeto de
Resolução n.o 67, da douta comissão Diretora, dispõe sôbre a situa·
ção dos funcionários do Senado
impedidos, nos têrmos da Resolu·
ção n.o 10, dêste ano, colocan·
do-os em disponibilidade.
Visa o projeto a resolver a si·
t.uação do pequeno número de servidores que, justificadamente, não
puderam vir para Bras!lia, mas
que t.ambér.n não podem continuar
no Estado da Guanabara em
igualdade de condições com os que
aqui se acham em plena atividade.
A Comiss'ão Diretora estudou o
assunto e concluiu pela conveni·
ência e, em muitos casos, pelo es·
pirito de justiça da medida que
propõe.

<•> -

Nüo foi revisto pelo orador.

O SR. CAIADO DE CASTRO -

<• > senhor Presidente, antes
de dar meu voto, desejaria s·er
informado sôbre a situação dos
funcionários de que trata a Re·
solução.
Gostaria de saber se todos os
servidores do Senado que ficaram
no Estado da Guanabara foram
considerados impedidos de vir pa·
ra Brasilia por motivo de saúde,
por serem casados, ou os maridos
exercerem funções outras que não
públicas,
As leis determinam que quando
se transfere o marido, a mulher,
obrigada a acompanhá-lo, é considerada licenciada.
Terá o Senado funcionários de·
c1aradamente impossibilitados de
virem para Brasilia ?
Creio estamos praticando grande injustiça, permitindo 111ue tais
funcionários fiquem no Estado da
Guanabara sem trabalho e com
vencimentos idênticos aos que para cá vieram trabalhar; e mais,
contando tempo para promoção.
Não estandQ, senhor Presiden·
te, suficientemente informado a
respeito da Resolução e desconhe·
cendo o caso de cada um dêsses
funcionários, julgo-me impedido de
votar.

O Sr.· Lima Teixeira - Sabe
vossa Excelência quantos são os
funcionários impedidos ?
O SR. CAIADO DE CASTRIOIgnoro-o.
.. Senhor Presidente, como dizia,
não estou em condições de votar
a proposição porque não a conheço suficientemente.
(*) -

NQo foi revisto ptlo oNdor.

-160O próprio argumento de que a
mulher é obrigada a ficar no Rio
de Janeiro porque o marido lá reside e trabalha, não me parece
aceitável visto que, desde 1891, estava prevista a mudança da Capital. Os funcionários do Senado
sabiam dessa particularidade. Teremos, então, um grupo de funcionários que foram obrigados a
vir para Brasília.

o

Per·
mit.e Vossa Excelência um aparte?
Sr. Gilberto Marinho -

O SR. CAIADO DE CASTRO Com todo o prazer.

O Sr. Gilberto Marinho - Não
me parece feliz, data vênia, o argumento de que, desde 1891, a
ConstituiÇão, prevendo· a muda.n·
<;à da Capital para o Planalto
Central, os funcionários estariam
obrigados a essa transferência.
Não haveria. então cnotlvo para
que o Congresso e o Executivo pagassem em dôbro os vencimentos
dos servidores transferidos para
Brasília. Inicialmente, 85 eram os
funcionários Impedidos; atualmen·
te, são 54, porque havia impedi·
mentos temporários. Os diversos
impedimentos foram objeto de exa·
me, caso por caso, nos têrmos da
Resolução n.o 10, que criou o Serviço de Pesquisas e Informações.
Os que alegaram motivo de saúde
foram a exame no Serviço de Bio·
metria, Ant.es da a,presentação
do projeto de Resolução, de ini·
ciativa do senador Cunha Mello,
adotado por unanimidade pela
Comissão Diretora, com assenti·
mento dos Lideres de Bancadas
presentes à reunião, foi feita nova revis'ão de caso por caso, e
mais alguns impedimentos foram
desfeitos. li:sse o esclarecimento
que desejava prestar a Vossa Excelência, na certeza de que habi·
li tará o nobre colega a votar.
O SR. CAIADO DE CASTROAgradeço o esclarecimento. Igno·
rava, por ex·emplo, que houvesse
54 funcionários Impedidos. Era

justamente o 1que estava dizendo;
não poderia dar meu voto, porq~e
ia fazê·lo no escuro. A Resoluçao
nem sequer foi publicada. Diz
agora Vossa Excelência que são
54 os impedidos e que todos os
casos foram examinados, separadamente, submetido-s alguns _a
exame bioe:nétrico, cujo laudo medico concluiu pelo impedimento.
O Sr. Gilberto Marinho - Os
que alegaram motivo de saúde foram mandados a exame no serviço de Biometria; e a Comissão
Diretora louvou-se nos laudos
apresentados.

O SR. CAIADO DE CASTRO Agradeço a informação. Vossa Excelência faz parte da Comissão
Diretora. Está, portanto, a par
da situação. Eu, porém, fui surpreendido com êsse projeto de resolução. Não posso dar o roeu
voto, conscientemente, mesmo porque tenho visto muito funcionário no Rio de Janeiro, forte, bem
disposto, impedido de vir para
Brasilía. Um dêles, por exemplo,
teve "mamãite"; não podia separar-se da mamãe. Pediu, depois,
exoneração, porque foi nomeado
para um cargo estadual. Não sou
contra os funcionários; concordo
.ecn que todos, tiveram motivos
justos, mas reafirmo que não posso dar meu voto na ignorância
do que se trata.
O Sr. Gilberto Marinho - Quero dar outro esclarecimento a
Vossa Excelência. Alguns dos funcionários. que Vossa Excelência viu
no Rio· de Janeiro, no gôzo de
saúde, estão licenciados. Outros
- se não me engano· quatro ou
cinco - são servidores que vieram para Braa]ia e aqui não pu·
deram permanecer, devido à altl·
tu de. Há dias regressou ao Rio de
Janeiro, uma funcionária., por motivo de saúde. Foi o Serviço de
Biometria, através do J.a udo do
Doutor Stél!o Bastos Belchior, que
se manifestou pela sua volta ao
Rio.
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O Sr. Lima Teixeira - Permite
o nobre orador um aparte ?

O Sr.. Gilberto Marinho - Há
casos de impedimento porque o
côriiugue não podia accmpanhar
- são funcionários da Prefeitura
do Estado da Guanabara, ou exercem profissões liberais.

O SR. CAIADO DE CASTROPois não.

O SR. CAIADO DE CASTRO Agora, senhor Presidente, isto me
esclareceu.
O Sr. Heribaldo Vieira - Permite Vossa. Excelência um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO Com muito prazer.
O Sr .. Heribaldo Vieira - Para
desanuviar quaLquer outra dúvida
.acrescento: o funcionário que en·
tender que o impedlmento já cessou definitivamente, que está em
condições de vir para Brasil!a, poderá requerer à Comissão Diretora que cesse a sua disponiblli·
da de. Será deferido o pedido desde que haja vaga. Caso contrário, aguardará vaga. ll: o que consta do projeto de resolução.

I'
I
i'

I

O SR. CAIADO DE CASTRO Multo agradecido a Vossa Excelência., cujas informações, bem como, as do nobre Senador Gilberto
Marinho r.ne esclarecem. É que vi
no Rdo, funcionárias que deixaram de se transferir para Bra·
sília porque estavam esperando
bebê. Outras não vieram porque
iam casa.r, o que não const.itu11mpedimento.
·
Era justamente o que desejava
saber para votar com conhecimen.
to de causa.

O Sr .. Gilberto Marinho - Vossa Excelência tem 1'8.zão. Nós da
Comissão Diretora temos o dever de prestar esclarecimentos
mas também o fazemos prazero.
samente .a fim de que Vossa Excelência vote com pleno conhecimen·
to de causa,

O Sr. Lima Teixeira - Dese.
java também dar o meu voto consciente e portanto precisava de uzil
esclarecimento, aproveitando a
oportunidade d·a presença de Vossa Excelência na tribuna. Queria
saber se cessada a causa do lm·
pedimento, por conseguinte a disponibilidade, o funcionário poderá ou não vir para Brasília.
O Sr. Heribaldo Vieira - Fol
justamente o que acabei de esclarecer. Há artigo na Resolução, segundo o qual .quando cessar em
definitivo o impedimento, o funcionário poderá requerer à Co·
missão Diretora para que faça
cessar a disponibilidade, a fim de
voltar ao seu cargo, desde que
esteja ainda vago, ou então aguar·
da.rá, até que se vague.
O Sr Lima Teixeira - Um segundo esclarecimento : o funcJo.
nár!o em disponibilidade p·erceberá os aumentos de vencimentos e
tôdas as vantagens .atribuídos aos
em efetivo exercício ?

O Sr. Heribaldo Vieira - O
funcionário em disponibil1dade, de
acôrdo com a Legislação existente
- Estatuto dos Funcionários Públicos e Regulamento do Senado
- tem as mesmas vantagens dos
funcionários em exercício, inclusive o direito de aposentar.
O Sr. Novaes Filho têm promoção.

Não

O Sr. Heribaldo Vieira - Promoção não. Só podemos ir até
onde a lei permite.
O Sr. Lima Teixeira - Há funcionários recebendo em dôbro no
lU!o de Janeiro ?

O Sr. Heribaldo Vieira - Não·!
Só os que estão em exercic!o de
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suas funções em Brasília percebem vencimentos em dôbro. O
projeto de resolução que estamos
apreciando só atinge os funcioná·
rios impedidos; e nenhum funcio·
nário· atingido por essa resolução
perceberá em dôbro.
O Sr. Gilberto Marinho - Tive
oportunidade de explicar que um
funcionário decla.rou-se apto para
vir para Brasma. Aqui chegando,
por motivo de saúde, confirmado
pelo Serviço Biométrico, foi con·
siderado impedido, voltou para. o
Rio; mas teve que devolver a aju.
da de custo.

O SR. CAIADO DE CASTRODesejaria saber se o funcionário
em disponibllldade goza de tôdas
as vantagens dos que estão em
exercício.
O Sr. Heribaldo Vieira - Não!
Gozam apenas das vantagens que
a lei assegura ·aos funcionário em
disponibilidade.
O SR. CAIADO DE CASTROOs funcionários que estão no Rio
concorrem às promoções ?

Não,
porque assim determina o Estatuto dos Funcionários Públicos.
O Sr. Heribaldo Vieira -

O SR. CAIADO DE CASTROTambem pelo Estatuto do Funclo·
nário Público Civil quando o ma·
rido é transferido, a mulher ê
obrigada a acompanhá-lo, mas vai
perdendo gradativament.e as van·
tagens. Observamos nos !mpedl·
mentos alegados para não vir
para. Brasíll:a, que uma funcioná·
ria. não vem pol'que está casada,
outra porque vai casar e uma ter·
ceira porque está esperando bebê.
Senhor Presidente, pedi êss.es esclarecimentos porque ignorava o
que estávamos vot·ando. Sequer
constava. do Avulso a r.natérla.
Esta é aliás uma situação contra
a qual tantas vêzes tenho recla·
mado· desta tribuna. Como vêem
os S·enhOres Senadores, não só eu

tenho dúvidas, muitos colegas tam·
bém as têm.
O Sr. Heribaldo Vieira - Vossa
Excelência tem plena razão; toda·
via, como o projeto de resolução é
da Comissão Diretora todos esta.
mos habilitados a prestar a vossa
Excelência as informações desejadas, para que não só Vossa Ex·
celência como os Srs. Senadores
votem com pleno conhecimento de
causa.
O SR. CAIADO DE CASTRO Interessei-me em esclarecer o assunto porque me parecia clamo.
rosa injustiça, que determinados
funcionários fôssem obrigados à
vir para Bras;lia, aqui suportar as
agruras que todos suportamos, en·
quanto outros, permanecem no
Rio de Janeiro recebendo venci·
mentos integrais e nem mesmo sei
se estão trabalhando, ou não.
O Sr. Heribaldo Vieira - Injus·
tiça não há, porque os impedido·s
não estão recebendo em clôbro. Re·
cebem em dôbro apenas os que
servem em Brasília.
·

O SR. CAIADO DE CASTRO Agora que estou plenamente escla·
recido por Vossa Excelência e pelo
nobre Senador Gilberto Marinho,
declaro-me de acôrdo com vossa
Excelência.

o Sr. Novaes Filho - Permite
Vossa Excelência um aparte ?
O SR. CAIADO. DE CASTROCom todo o prazer.
O Sr. Novaes Filho A ati·
tude de Vossa Excelência é de
rodo louvável e revela até o seu
zêlo e cuidado de parlamentar pa.
ra bem se manifestar em Plená·
rio. Quero, entretanto, informar
a Vossa Excelência que se tratan.
do de matéria de relevância, a Co·
missão Diretora teve o cuidado de
convocar uma reunião· para hoje,
com a presença dos Líderes de
Bancndas, a fim ele discutir o pro·
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jeto de resolução elaborado pelo
eminente Senhor Primeiro Secretário, o no·bre :3enador Cunha Mel·
lo. Infelizmente, o nobre Senador
Argemiro de Figueiredo não pôde
estar presente.
O Sr. Gilberto Marinho - Não
pôde ser a.visado. Já não se encontrava no Senado.

o Sr. Novaes Filho - Infelizmente não foi possível avisá-lo.
Ainda como convidados, lá esti·
veram o nobre Líder da Maioria,
Senador Moura Andrade e o nobre
Líder da Minoria, Senador João
Villasbôas. Pude, então, declarar
que o Partido Libertador, o Par·
tido Social Progressista e o Partido Republicano, estavam inteirados do assunto e IC!Ue eu transmitiria. aos meus nobres campa·
nheiros dos pequenos Partidos, o
que ocorrera naquela reunião. Dai
a estranheza de Vossa Excelência
em desconhecer o projeto, o que
tem tôd.a procedência. E esta ati·
tude de Vossa Excelência merece
meu aplauso.

serem transferidos, porque o dis·
positivo da Constituição de 1891
estabelecendo a mudança. da Ca.·
plta.l, sabe-o Vossa Excelência, dormiu sono longo e profundo. Multa
gente, muitos parlamentares, não
acreditavam na mudança., quanto mais os funcionários. Há-de
convir Vossa. Excelência, ·portanto .que os funcionários do Parlamento têm realmente, situação
especial em face dos mais funcionários da Federação.

O SR. CAIADO DE CASTRO Agradeço o aparte de Vossa Excelência. Embora reconhecendo sua
grande cultura, sou obrigado, ain·
da uma vez a discordar de Vossa
Excelênc~. Todos os funcionários do Congresso,· quando foram
nomeados sabiam que a capital
ur.n dia. seria mudada. Desde 1891,
consta de tôdas as Constituições
a mudança da Capital. O fato de
acreditarmos ou não, é questão
diferente. Todos que foram _no·
meados para o Congresso sab1am
que a Capital ia ser mudada.
Senhor Presidente, não estou
o SR. CAIADO DE CASTRO _ fazendo objeções. Queria apena~
Multo obrigado.
esclarecer-me para votar consCl·
entemente, a fim de que, amanhã.
o Sr. Novaes Filho - Há um quando chegar ao R.lo de Janeiro
ponto sôbre o qual pediria ao no- minha terra, e encontrar funcio·
bre Senador Caiado de Castro nários tomando banho na praia
t h
permissão para. dar minha opinião. Não· considero que os funcio- de ·Copacabana, como os en ennários do Senado Federal e da cont1·ado, e fôr interpe1ado, poder
Câmara dos Deputados tenham as explicar ccmo funcionando o Se·
mesmas obrigações que os seus nado em Brasília, seus funcioná·
colegas do Executivo, isto é, que rios podem estar tomando banho
os outros funcionários, digamos, os de mar em Copacaba.na; possa exda Fazenda Pública, os do Ministério da Agricultura, os do Minis· plicar que estão doentes, foram
tério da viação, enfim, aquêles julg-ados impedidos pelo Serviço
funcionários que entram para os de Biometria. Era o que desejava
quadros das respectivas reparti· saber. Não estou criando dificul·
ções, na certeza de que poderão ser dades não estou, digamos, com·
t.ransferidos daqui para acolá. Os .. batendo a medida. uso de um
funcionários do Congresso, quando entraram para os seus servi- direito que tenho.··
ços tlnham a certeza de que iriam
0 Sr. Novaes Filho _ com nospermanecer sempre na cidade do
it
Rio de Janeiro. Não entraram pa- sos aplausos, com todo o respe 0
ra o serviço sob a condição de e o acatamento do Plenârlo,

°
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O SR. CAIADO DE CASTRO ... para pod-er votar conscientemente.
O Sr. Gilberto Marinho - Nem
a comissão Diretora poderia sentir-se sensibilizada, por estar Vossa Excelência no ·exercício de le·
gitimo direito. Estou habituado a
ver Vossa Excelência solicitar lnformações no encaminhamento da
votação de projetas, para melhor
se esclarecer.
O SR. CAIADO DE CASTRO Obrigado a vossa Excelência.
O Sr. Lima Teixeira - Permite
Vossa Excelênci:J. um aparte ?

O SR. CAIADO DE CASTRO Pois não.
O Sr. Lima Teixeira - O aparte
que queria oferecer relaciona-se
com uma declaração do nobre S-e·
nadar Novaes Filho, de que o fato
de êsses funcionários terem sido
nomeados para o Rio de Janeiro
constituía argumento forte.
O Sr. Novaes Filho - Nenhum
dêles contava com êsse passeio ao
Planalto. .
I

O Sr. Lima Teixeira - Quer
dizer que, amanhã, qualquer funcionário que serve no Plana.Jto poderá argumentar baseado nas ra·
zões do nobre Senador Novaes
Filho.

O Sr. Novaes Filho mente.

Perfeita-

'

O Sr. Lima Teixeira - Essas
razões não podem prevalecer. Desde .que houve a mudanç:t do Congresso, automàticamente os funcionários teriam de acomoanhar os
Senadores. Não seria âdmissível
fôsse de out.r.a maneira.

O Sr. Novaes Filho - Não disse
que era um direito ma~ -;rm moti·
vo que deveríamos. considel1ar. Veja vossa Excelência a diferença;

ou, então, não estou sabendo ex·
plicar-r.ne.
O Sr. Lima Teixeira - Não
qu-ero que prevaleça êsse argumento .a posterior!.
O Sr. Novaes Filho - Respon·
derei a Vossa Excelência.. o fun·
cion~rio· nomeado para o Con·
gresso Nacional, em Bras"Ua, que
:J.qui deseja viver, constituir fa·
mília, na altitude de mil e cem
metros, se amanhã t.ransferirem
a Capital, poderá alegar : quando
ingressei nos quadros de servido·
res da secret:J.ria sabia que a sede
do Congresso Nacional do Brasil
era Brasília. Agora, se os Senhores vão. levar o Congresso Nacional para o Território do Acre, me
perdoem, examinem a situa.ção
para que não vá para. o Acre. Não
é um direito, mas urna razão poderosa; e temos o dever indecli·
nável de examiná-la.

O Sr. Lima. Teixeira - Se deliberamos sôbre .a mudança e se o
Senado se transferiu para Brasília, automàticamente os funcioná·
rios teriam que acompanhá-lo.

O SR. CAIADO DE CASTRO Senhor Presidente, não desejo alon·
gar·me na discussão do assunto,
pois já recebi as explicações dos
nobres colegas.
Antes de terminar, Senhor Presidente, quero felicitar os funcionários que ficam no Rio de Janeiro, recebendo vencimentos in·
tegrais, quanto aos de Brasília,
princip:J.lmente os que moram na
minha superquadra, é o que se
vê: estão sitiados de buracos, la·
ma e sujeira. São aquêles que moram no· chamado "Bairro dos Ca·
f·ajestes". Não podem sequer chegar à casa de automóvel; estão
completamente ilho.dos: moram
em blocos que não têm água, luz
onde predomina principalmente a
sujeira, a falta de higiene; mos·
quitas em quant!d:J.cle nos perse·
guem à noite intelm, justamente
pela falta ele cuidado elos respon·
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sáveis por tais obras, ccmo já foi
reclamado desta tribuna, ocasião
em que aparteei, manifestando minha opinião a êsse r.espeit.o. Ainda hoje, apesar do sol brllhante,
na parte da manhã, para compu.recer à sessão das 10 horas foi
uma dificuldade para de lá sairmos.
O Sr. Lima Teixeira mente.

Exata·

O SR. CAIADO DE CASTRO Mais, abriram valas para a. colocação da tubulação e até hoje perman-ecem os buracos.
Senhor Presidente, antes de terminar, permito-me acrescentar que
será de tôda .a j ustlça se estenda
aos funcionários que estão em Bra·
sílla a Resolucão da Comissão Di·
retora. Acasõ alguns dêles, por
condições de saúde ou mot;vos ou·
tros justificados, não possam con·
tinuar na ·Capital da República,
devem ser postos em disponibilidade, nas mesmas condições em
que o foram os qu-e estão no· Rio
de Janeiro. verificado o impedimento, deve-se-lhes, estender os
benefícios at-ribuídos àqueLes que
não puderam vir para Brasília. A
lei deve ser igual para todos. se
as condições de Brasília não permitem que aqui permaneçam, devem ser postos em disponibilidR·
de, nas mesmgg condições daqueres de que trata o proj-eto de resolução. Todos são iguais perante
a lei.
Conclulndo, Sl'. Presidente, quero dar .aos funcionários )ê!Ue estão
servindo em Brasília a minha sol!dari-edade pelo que estão sofren·
do na Capital da República. (Mui-

Em votação.
Os Senho-res senadores que aprovam o projeto, queiram permane·
cer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto apro·
vado, que vai à Ccmissão Di·
retora para Redação Final:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N.o 67• de lSGO
Dispõe sôbre a sit·uação dos
funcionários julgados impedidos nos têrmos da Resolução
n.o 10, de 1960.

Art. 1.o _ Ficam em disponibi·
lidade os funcionários do Senado Federal constantes da relação
anexa, que por decisão da comissão Diretora até esta data, com
fundamento na Resolução n.o 10,
de 1960 foram julgados imp.edidos
de se transferirem do R!o de Janeiro para Brasília.
Parágrafo único _ os cargos
ocupados pelos funcionários da Felação anexa, são declarados extl~
to·s pa.ra efeito exclusivo do dlS·
posto no artigo.
Art. 2_0 _Aos funcionários .Pos·
tos em disponibilidade de ac-orc!o
com 0 artigo anterior fica ~ssegu
rado 0 direito à percepçao das
vantagens p-ecuniárias a que têm
direito nesta data e à· aposentadorla na forma da lei.
Art. 3_0 _ Em qualquer te:np~,
havendo vaga, poderá o funClonario ora pôst-o em dlsponibilid!tde
obter o· seu aprove!tamento no
Serviço do senado Federal, desde
que o requeira comprovando haverem cessado, definitivamente, os
to bem 1 Muito bem 1;.
motivos que determinaram o seu
impedimento para servirem em
O SR. PRESIDENTE - Conti- . · Brasília.
nua a discussão.
Art. 4,o _são revogados os arNinguém pedindo a palavra, en.. tlgos 4.o, 5.o, a.o, 7.o e a.o da Re·
cerrarei a discussão. (Pausa).
solução n.o 10, de 1960 e demais
Está encerrada.
disposições em contrário.
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impedidos no Estado da Guanabara

N.o de Ordem - Nomes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maria Tavares Barreto Coelho
Dulce Barbosa da Cruz . . .
Arlete de Medeiros Alvim . . .
Irerie Macedo. Ludolf . . . .
Arlete Bretas Nascimento . .
Adalgisa de Vasconcelos Gonça.lves Lima . . . . . . .
7. Benedita Pinto Arruda . .
8. Marion Austregésilo de
Athayde . . . . . . . . .
9. Cirene Freitas Ferreira . . .
10. Erzila. Luiza de S. Mendonça
11. Helena Salvo Lagoeiro . . . .
12. Cecília de Rezende Martins .
13. Pedro de Carvalho Müller ..
14. Nathercia de Sá Leitão . . .
15. Alva Rodrigues Theophilo . .
16. Bibiana de Paulo de Marsillac
17. Elza Alves Vasconcelos .....
18: Lia Pederneiras de Faria . .
19. Lis Henriques Fernandes . .
20. Maria Luiza Müller de Almeida
21. Adahy Borborena de castro .
22. Branca Ii rio Lima . . . . .
23. Carmem Lúcia H. c. Vilhena
24. Lia da Cunha Fortuna . . . .
25. Ma.noel Viríssimo Ramos . .
26. Ana Maria Sobral T. Soares .
27. Onilda Rodrigues de M. Souza
28. Maria Stela Tlbau Guimarães
29. Zuleica de Castro Monteiro
30. Riza Maria. Olívia Gonçalves
31. Ernestina de Souza Mendes
32. Corina Lucy B. de C. de
Almeida . . . . . . . . .
33. Donase Xavier Bezerra . . .
34. Vera Marina da Silva zagar
35. Themis da Silva La.cerda . .
36 Maria de Maracajá Daltro .
37: Maria José Pacheco Glglio .
38. Helena Simas . . . . . . .
39. Laura Bandeira Acioly . .
40. Terezinha de Mel!o Bobany .
41. Vera Moreira Erikson . . .
42. Acy Fanaia de Arruda . .
43. Aurea Carneiro da Cunha .
44. Joaquim corrêa de Oliveira

Classe
ou
Padrão

Cargo
Diretor de Serviço . .
Of. Legislativo . . .
Of. Legislativo . . .
Of. Legislativo . . .
Of. Legislativo . . . .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .

..

Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Of. Legislativo .
Aux. Legislativo .
Aux. Legislativo .
Aux. Legislativo .
Aux. Legislativo .
Aux. Legislativo .
Aux. Legislativo .
Aux. Legislativo ..
Aux. Legislativo . . .
Of. Legislativo . . . .
Aux. Legislativo . . .
Taq. Revisor
Taq. Revisor .
Taq. Revisor .
Taq. Revisor .
Taquigrafo .
Taquígrafo ..
Taquigrafo . .

PL-1
PL-3
PL-3
PL-4
PL-4
PL·6
PL-6
PL-6
PL·6
PL-6
PL-6
PL-6
PL·7
PL-6
PL·7
PL-7
PL·7
PL-7
PL·7
PL-7
PL·8
PL-8
PL·8
PL·8
PL·b
PL·8
PL-8
PL-9
PL·9
PL-9
PL-9
PL-10
PL·10
PL·10
PL-6
PL·S
PL·2
PL·2
PL·2
PL·2
PL·6
PL·6
PL·3
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N.o de Ordem - Nome

lI
i

.1

I

45. Thomás Pompeu Acioly Borges
46. José Arthur Alves da Cruz
P..ios . . . . . . . . . . .
47. Helena Collin . . . . . . . . .
48. Eleonora Duse V. Noronha
da Luz . . . . . . . . · ·
49. Myriam Côrtes Creig . . . .
50. Odete Lopes de Almeida . . .
51. cato cezar Pinheiro Menezes
52. Julieta Lovatini . . . . . . .
53. Lêda Paula Gertrudes L. A .. .
carvalho . . . . . . . . . .
54. Jacob Setta . . . . . . . . .

Assessor Leg.
Assessor Leg.
Of. Arquiv. .

ORDEM DO DIA
1 - Discussão única do Projeto de Lei da Cámara n.O 69, de
1957 (n.o 1.970·52 na Câmara) que
cria a Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Manaus e dá outras providências (em regime de
urgência, nos têrmos do art. 330,
letra. "c", do Regimento Interno
em virtude do Requerimento n.0
519·60, do Sr. Moura Andrade e
outros Srs. Senadores, aprovado
na sessão de 30 de novembro findo), dependendo de Pareceres das
Comissões - de Educação e Cultura, de Saúde Pública, - de Serviço Público Civil e de Finanças .
2 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.o 63, de 1959
(n.o 2.281, de 1957 na. Câmara)
que concede auxílio para as comemorações do bicentenário da
criação do Santuário do Senhor
Bom Jesus de Matosinhos, de Congonhas do campo, tendo Pareceres

PL-3

..

Of. Bibliot. . .
Of. Bibliot . . .
Enfermeira . .
. ..
Redator . . . . .
Redator . . . . .
Aux. Legislativo . .
Motorista . . . . .

Senado Federa.!, em 2 de dezembro de 1960 O SR. PRESIDENTE - Está esgotada a matéria da Ordem do
Dia.
Vou encerrar a sessão. Designo
para a da próxima segunda·feira, a.
seguinte

Padrão
ou
Classe

Cargo

PL-3
PL-3
PL-3
PL·6
PL·7
PL·3
Plr4

PL-10
PL-9

Filinto Müller.

(ns. 379, 380 e 541, de 1960) das
Comissões; de Educação e Cultura, oferecendo substitutivo; de
Constituição e Justiça e de Fi·
nanças, favoráveis ao substitutivo.
3) - Discussão única do Proje·
to de Lei da Câmara n.o 94, de
1960 (n. 0 1.877, de 1960 na Câ·
mara) que cria a Universidade de
Juiz de Fora e dá outras providências (incluído em Ordem do
Dia em virtude de dispensa de
interstício, conoedida na sessão
anterior a requerimento do Sr.
Sena.dor Moura Andrade!, tendo
Pareceres (ns. 561 a 563, de 1960),

das Comissões: - de Educação e
Cultura, favorável com as Emendas que ofet-ece, sob ns .. 1 a 3
(CEC); - de Serviço Público Civil, favorável ao projet.o e às
emendas; - de Finanças, favo·
rável ao projeto.
4 - Segunda discussão do Projeto de Lei do Senado n.o 11, de
1956, de autoria do Sr. senadO'l'
Attillo Viva(lqua que crf.a o Serviço Nacional de Irrigação e de
Solos Agrícolas e dá outras providências (aprovado em primeira
discussão, com emendas, €tn 5
de julho de 1960) tendo· Parecer
n. 0 357, de 1960, da Comissão: -
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de Redação, oferecendo a redação
do vencido em primeira discussão.
5 - Discussão preliminar (arti·
go 265 do Regimento Interno) do
Projeto de Lei do Senado n.o 5,
de 1959, que cria o Serviço de
Contrasta.rla, subordinado ao MI·
nistério da Fazenda, tendo Pare·
cer, sob n. 0 539, de 1960, da Comissão de constituição e Justiça,
pela inconstitucionalidade.
6 - Primeira discussão do Pro·
jeto de Lei do Senado n.o 23, de

1960, (de autoria do Sr. Senador

Ary Vianna) que declara de util1·
dade pública a "Fundação Bra·
sileira para a Conservação da Na.
tureza), tendo Parecer Favorável,
sob n. 0 540, de 1960, da comissão
de Constituição e Justiça.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às 23
horas.

lSV Sessão da 2.a Sessão Legislativa, da 4,a Legislatura,

em 5 de dezembro de 1960
PREEIDl!lNCIA DOS SRS. FILINTO MtJLLER E CUNHA MELLO

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
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Cunha Mello.
Paulo Fender.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Mathias Olympio.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Argemiro de Figueiredo.
Novaes Filho.
Antônio Baltar.
Silvestre Péricles.
Lourlval Fontes.
Jorge Maynar:l.
Heribaldo Vieira.
Ovidio Teixeira..
Lima Teixeira.
Ary Vianna.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Nogueira da Ga.ma.
Costa Pereira.
Taciano de Mello.
Filinto Müller.
Alô Guimarães.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Mem de Sá. - (29).
O. SR. PRESIDENTE . - A lista
de presença acusa o compa.recimento de 29 Srs. Senadores. Havendo
número legal, declaro aberta a sessão
Vai ser lida n Ata.
O Sr. 2.o Secretário procede
à leitura da Ata da sessão an·
te1·ior, que é aprovada sem debates.

O ~~-. Cunha M elJo deixa a
Presidência assumindo-a o Senhor Filinto Müller.

O SR. PRESIDENTE ·- Não há
Expediente para leitura. Tem a
palavra o Sr. Novaes Filho, primeiro orador inscrito.
O SR. NOVAES FILHO- (*) Sr. Presidente, por várias vêzes
ocupei a tribuna a fim de concitar
o povo brasileiro a seguir confia.ntemente para as urnas de 3 de outubro, cujo resultado constituiu velha lição de espírito democrático.
Sinto-me bem, agora, Sr. Presidente, ao exteriorizar minha alegria com a vitória. do candidato a
que dei meu apoio no magnifico
pleito eleitoral. Representa bela de·
monstração de cultura polítiea que
o E·rasi! soube ·e pôde oferecer a
todos os povos civilizatlos.
Nas eleições de 3 de outubro, como em nenhuma outra, nosso povo,
por extraordinária maioria assu·
miu uma atitude, tomou posição, recusou insinuaçõss a propósito de
defeitos e . tendências na personalidade do candidato eleito; e não
só as recusou; foi além, deu ao sr.
Jânio Quadros a espetacular vitó·
ria, recusando energicamente os
conceitos emitidos por certos grupos eleitorais que tanto se esforçaram por criar incompatibilldade
entre o candidato eleito e o eleitora·
do brasileiro.
Sr. Presidente, neste Plenário
teci comentários sôbre o discurso
do Sr. Jânio Qu!lidros, na redação
(*) -

Nilo foi rerr/sto pelo orador.
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da Revista Manchete, ocasião em
que se situou, em face da politica
continental, de maneira a não a.eixar qualquer dúvida sôbre as diretrlzes do seu govêrno; maior confia.nça suas palavras nos Inspiraram pelas minúcias a que desceu.
Demonstrou que . seu govêrno seguirá as tradições, os costumes, a
superior orientação do Brasil, dentro dos quadros dêste Hemisfério.
Para bem esclarecer o eminente
prplado Arcebispo de Pôrto Alegre,
o nosso candidato sr. Jânio Qllllldros prestou magnifico depoimento
a propósito do que ocorre na irmã
República continental de Cuba, ao
dizer que, realmente, tinha simpatias por muitos pontos das reivindicações revoluclonárla·s daquele
País, simpatias que só iriam até
quando o Govêrno cubano se mostrasse dentro da orientação e dos
pri'ncípios que não os pregados pelo
comunismo.
·Assim, Sr. Presidente, algumas in·
terpretações apressadas, talvez mesmo oriundas da maneira delicada
como os homens públicos, multas
vêzes, respondem a certas interpelações, não me causam a menor
espécie. Estou, pois, seguro de que a.
política exterior do eminente ca,n.
didato Jânio Quadros será aquela
a que S. 'Exa. se reportou, durante
sua campanha - de fidelidalie à
democra-cia, de oposição fortíSsima
às d!ta,duras, de pregação e defesa
da liberdade e de repulsa a tôda sor.
te de opressão.
O Sr. Presidente, nesta oportunidade, congratulo-me pa.rticularmente, com a nobre gente dos Guararapes, .com o heróico povo pernambucano, pela ma,neira como ali
transcorreram as eleições de 3 de
outubro ·e pela vitória com que meu
Estado .consagrou o candidato Jâ·
nio Quadros, viMria tanto mais
expressiva quando ninguém Ignora e nenhum homem amante da
verdade poderia recusar o valor e
a autenticidade eleitoral dos grupos
que ali apoiara,m a candidatura do
eminente Marechal Teixeira Lott.

Congratulo-me, pois, com o povo
de minha terra e, por espírito de
justiça, rendo também minha homenagem à tenacidade, ao espírito
civico com que a União Democrlllti·Ca Nacional de meu Estado, conduzida pelo espírito combativo do
Governador Cid Sampaio, pelejou
pela. vitória do candidato eleito. A
seu lado trabalhou o meu Partido,
que me deixou mais uma vez sensibilizado pela maneira como os li·
bertadores pernambucanos defenderam a ba,ndeira da renova·ção.
. Presto, também, meu tributo ao
Partido Democrata Cristão e ao
Movimento Popular pró-Jânio Quadros, chefiado, em Pernambuco, por
dois grandes valores da nossa, vida
intelectual - os escritores Gilberto
Freire e Costa Pôrto.
Ressalto, ainda, o trabalho dis.creto, silencioso mas continuado e efi·
ciente do ex-Governador de meu
Esta-do, essa grande figura. de sol·
dado e estadista que é o General
Cordeiro de Farias.
Sr. Presidente, com estas pala·
vras de congratulações, ao regresss,r ao meu País após o pleito de
3 de outubro, renovo minha confi·
ança e meus votos, para que o Presidente eleito reallze uma obra à altura das esperanças nêle depositadas pelo eleitora,do do Brasil, no
pleito de 3 de outubro. (Muito bem!
muito bem, Palmas).
O SR. PRESIDENTE - Não há
mais orador inscrito. (Pausa>.
Não havendo quem peça a pala·
vra, passo à

ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de
Lei da Cllmara n.o 69, de 1957
<n.0 1.970, de 1952 na Oàmara)
que cria a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Manaus e
dá outras providências (em regime de urgência, nos têrmos
do art· 330, letra "c" do Regi.
menta Interna, em virtude do
Requerimento número 519-60,
do Sr. Moura Andrade e outros

-171Srs. Senadores, aprovado na ses·
são de 30 de novembro findo),
dependendo de Pareceres das
Comissões de Educação e Cultura; de Saúde Pública·; de Serviço Público Civil, e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Vai ser
lido requerimento chegado à Mesa.
É

lido o seguinte
REQUERIMENTO

N- 0 544, de 1960

Com fundamento no art. 337, letra c, do Regimento Interno e a.tendendo a apêlo recebido da Comissão de Educação e Cultura no sentido de possibilitar, àquele órgão,
mais detido estudo da matéria, requeremos o cancelamento da urgência concedida na. sessão de 30
eLe novembro findo em vitrude do
Requerimento n.o 519·60 ao Projeto ·de Lei da Câmara n.0 69, de 1957.
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1960· - Cunha Mello. Jorge Maynard.- Paulo Fender.Ary Vianna. - Arlindo Rodrigues.
- Alô Guimarães. - Fausto Cabral. - Francisco Gallotti- - Menezes Pimentel. - Ovídio Teixeira.
- Fernandes Távora. - Antônio
Baltar.- Caiado de Castro. -Novaes Filho, - Sebastião Archer. Irineu Bornhausen.

O SR· PRESIDENTE - Não há
"quorum" sufiCiente para a votação do presente requerimento e,
também, para a votação das matérias em pauta. Em face do reque·
rlmento que a.caba de ser lido, deixo de submeter à discussão o Projeto de Lei da Câmara n.o 69, de
1957·

Passa-se à matéria seguinte.
Discu.çsão única do Projeto de
Lei da Câmara n.o 63, de 1959
(n.o 2 .281, de 1957, na Câmara) que concede auxílio para
as comemorações do bicentenário da criação do Santuário• do

Senhor Bom Jesus de Matosinhos, de Congonhas do Campo,
tendo Pareceres (ns· 379, 380 e
541, de 1960) das Comissões: de
Educação e CUltura, oferecendo substitutivo; de Constitui-

ção e Justiça e de Finança.s,
favoráveis ao substitutivo.

.

Em discussão o projeto e o substitutivo.
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada. por falta
de "quorum".
Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.o 94, de
1960 (n.o 1.877, de 1960 na Câmara) , que cria a Universidade
de Jwiz de Fora e dá outras providências (incluído em Ordem

do Dia, em virtude de dispensa
de interstício, concedida na sessão anterior, a requerimento do
Sr· Senooor Moura Andrade),
tendo Pareceres (ns. 561 a 563,
de 1960) das Comissões: - de
Educação e Cultura, favorável,
com as Emendas que oferece,

sob ns. 1 a 3 (CEC): -de Ser·
viço Público Civil, favorável ao
projeto e às emendas;- de Fi·
nanças, ja•vorável ao projetá.
Em discussão o projeto com as
emendas.
Nenhum Sr. Senador desejando
fazer uso da pala.vra, encerrarei a
discussão. (Pausa).
Encerrada·
Adiada a votação por falta de
número.
Segunda Discussão do Proje.
to de Lei do· Senado n.O 11, de
1956, de autoria do Sr. Senador
Attílio V·ivacqua, que cria o Serviço Nacional de Irrigação e de
Solos Agrícola'S e dá outras pro.
vidências (aprovado· em 1·" dis·
cussão, com emendas em
· 5·7·1960), tendo Parecer n.o
357, de 1960, da Comissão de
Redação, oferecendo a redação
do vencido em 1. • discussão,
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Em discussão a redação do ven.
cido na primeira discussão.
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a. discussão.
A votação fica adiada por falta
de "quorum".
Discussão preliminar ( art.
265 do Regimento Interno) do
Projeto de Let do Senado n.0
5, de 1959, que cria o Serviço
de. Contrastaria, subordinado
ao Ministério da Fazenda, ten.
do
.
Parecer, sob n.o 539, de 1960,
da Comissão de Constituição
e Justiça, pela inconsUtuciona!idade.

Em discussão.
Não havendo quem faça uso da
palavra., encerro a discussão.
.Adiada a vota.ção por falta de
número·
Primeira discussão do Proje.
to de Lei do senado n.0 23, de
1960 (de autoria do Sr. Senador .Ary Vianna), que declara
de utilidade púb'Mca a "Fundaçã,o Brasileira para a Conserva.
ção da Natureza tendo
Parecer Favordvez sob n.o 540,
de 1960, da Comissão de Constituição e Justiça.

iEm discussão.

Nenhum Sr. Senador desejando
fazer uso da pala.vra, encerrarei a
disCussão. (Pausa>.
Encerrada.
A votação fica. adiada por falta de número.
Esgotada a ma.térla da Ordem do
Dla.
Há ora.dol.'es inseritos para esta
oportunidade·
Tem a pala.vra o nobre Senador
Antônio Balta.r.
O SR. ANTONIO BALTAR - l •)
- Sr. Presidente, na data de hoje,
as Cidades do Recife e de Olinda
festejam o 50.0 aniversário da lm(O) -

Nflo foi revisto pelo orm/ur.

plantação da ArquidioC'ese de Olin·
da e Recife. Para. todos aquêles brasileiros que têm a consciência desperta. para a totalidade dos proble·
mas da Pátria para os quais, portanto, não é indiferente a. evolução
do problema religioso em seu Pais,
a data é da·s mais auspiciosas. Re·
cife tem sido, na História brasileira,
o ponto de onde têm partido movi·
mentos dos mais importantes, quer
do ponto de vista espiritual, tomado o têrmo no seu sentido mais
amplo, quer do ponto de vista cí·
vico e politico.
A circunstância de que. há muito
mais de um século ali se instalou,
simultâneamente com a de São Pau·
lo, a. Faculdade de Direito ·do Recife, talvez seja a .causa principal
do fato histórico que acabo de assinalar, eis que, de Inúmeras par·
tes do Bra·sil, se formaram em Ciên·
cias Jurídicas e Sociais, na cidade
do Recife, vultos dos mais emlnen·
tes da atlvidade politica em tôda
a área brasileira; e diga-se, com cir·
cunstâncias .especiais, não só •do
Norte e do Nordeste· mas de todos
os quadrantes do País·
Sr. Presidente, minha intenção é
deixar assinalada nos Anais da Ca·
sa a passagem, na. data de hoje, dO
cinqüentenário da Arquidiocese de
Olinda e Recife. O fato é tanto
mais auspicioso quanto, nós catóii·
cos, vemos, à frente daquela Ar·
quidioc·ese, a partir da data bem
recente, uma das figuras mais emi·
nentes do EpisC'opado Brasileiro, o
Sr. Dom Carlos Coelho.
O Sr· Novaes Filho- Permite
Exa. um: aparte?

v.

O SR. ANTONIO BALTAR Com multo prazer
O Sr. Novae.~ Filho- rrenho mui·
ta a.legria em pedir a V. EXa. que
receba minha integral solldar!e:la·
de pela justa homenagem que
está prestando à Arquldio·cese de
Olinda . e Recife. Não pode passar
despercebido a nenhum brasileiro o
fulgor, a beleza espiritual, o mun·
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do de ensinamentos que a Velha. Sé
de Olinda representa, através dar
quelas figuras eminentes do seu so·
lo, como sejam, Azcredo Coutinho,
que trànsformou o Seminário de
Olinda numa verdadeira. escola. d·e
economia.; Dom João Isberardo,
Dom Luís de Brito, Dom Sebastião
Leme, Dom Miguel Valverde, Dom
Antônio e, agora, como diz multo
bem V. Exa. o eminente Prelado,
Dom Carlos CoelhO·
O SR. ANTONIO BALTAR Agradeço o aparte de v. l~xa. TevP.
a. virtude de poupar-me esforço de
memória, de fazer a síntese que V.
Exa- tão bem, fêz, da Histórht da
Arquidiocese de Olinda e Re~ife.
O Sr. Novaes li'ilho - Multo obrigado a. Vossa Excelência.
O Sr. Caiado de Castro - Permi·
te o nobre orador um :vplrte?

\

O SR- ANTONIO
Com muito prazer.

BALTAR -

O Sr. Caiado· de Castro -- Como
humilde brasileiro e admirador das
qualidades do povo pernambucano - encantado com o que há de
belo, princlpa.lmente na Arquidiocese de Olinda e Recife, em que
tive a oportunidade de estudar, particularmente, e visitar, com todo o
interêsse, permita associe-me às
·suas palavras e apresente os meus
cumprimentos.
.I

'

O SR. ANTONIO BALTAR Agradeço o apa,rte de V. Exa., nobre Senador Caiado de Castro.
O Sr. Presidente, poderia parecer
que alguém que milite no Partido
Socialista e que, no Senado, até hoje, não tenha tido outra preocupação que não a de salientar a importância e a urgência. de solu,ão
dos problemas de ordem económica, portanto, de ordem material,
poderia parecer ·estra.nho êssc mesmo alguém salientar uma efeméride ligada à Igreja Ca tóllca bra,sileira.

Não há, entretanto, Sr. Presidente, nenhuma contra.dlção, neste fato. O Partido em que milito concilia admiràvelmente a preocupação
mais a·guda com problemas sociais
e económicos, e, portanto no plano
materia.l, com a mais ampla liberdade de consciência, d,e todos os
problcma.s que dizem respeito a dúvidas de ordem filósof1ca, relig!Dsa
ou moral. É pois, com a máxima
satisfação ·de católico.pra.ticante e
humilde que sou, que trago aD conhecimento da Casa passagem d.a
gloriosa efeméride do cinqüentenárlo da Arquidiocese de Olinda em
Recife.
O povo católico de Pernambuco,
aquela fração de católicos que não
adormece sôbre a possível tranqüil!dad,e da. doutrina Católica, que se
inquieta profundamente pelo futuro da Cristandade e, por conseqüência, pela solução dos problemas económicos do mundo; aquela fração
é extremamente grata à data em
que a Arquidiocese de Olinda completa cinqüenta anos, tendo à frente do Sólio Episcopal Dom caries
Coelho,_ figura. de crtstianismo profundo, figura eminentemente esclarecida de homem que estuda, a par
não só da teologia, ·e dos assuntos
d.a moral, como dos problemas económicos e sociais de sua Pátriate

O Sr. Fernandes Távora - Permiv. Exa. um aparte?

O SR· ANTONIO BALTAR- Com
todo o prazer.

o Sr. Fernandes Távora - o Cea-

rá católico que sempre estêve ao
lado de Pernambuco nos dias felizes como nos dias incertos, não .
podia deixar de associar-se à alegria. que Perno,mbuco hoJe manifesta saudando a Arquidiocese de Olln·
da e Recife uma. das glórias do
Estado de Pernambuco.
O SR. ANTONIO BALTAR
Agradeço profundamente sensibilizado o aparte do nobre Senador
Fernandes Távora, e assinalo que
L.

"

l..p
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é uma das razões mais fortes da
unidade n 0 Nordeste, sobretudo entre cearenses e pernambucanos,
além da unidade da Pátria, da lín·
gua e da religião.
O Sr. Cunha Mello- Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. ANTONIO BALTAR- Com
todo o .prazer.
O Sr. Cunha Mello - No momento em que V. EXa. festeja a data
comemorativa da Arquidiocese de
Olinda e Recife, não devemos esquecer um nome que tanto se elevou na Diocese de Olinda, se não
como Bispo, como Padre e .Cônego e,
que posteriormente, chegou a Cardeal Primaz da Bahia, Dom Augus·
to Alves da Silva, pernambucano
de nascimento.
O SR. ANTONIO BALTAR
Agradeço o apa,rte ilU'strativo de
Vossa Excelência·
O Sr. Novaes Filho- Permita o
nobr·e orador interrompê-lo pela segunda vez.
O SR. ANTONIO BALTAR- Com
multo prazer.
O Sr. Novaes Filho - Ao tentar
lembrar-me os nomes de eminentes
Prelados que tanto prestigio e relêvo deram à Mitra pernambucana,
esque.ci-me, e logo me penitencio de
uma figura que foi a culminância
da Igreja pernambucana - Dom
Frei Vital. Feita a retlflcação, de·
claro que lhe vai multo bem a manifestação de fé católica, porque sabemos que nenhum Partido nem
os seus programas jamais perturbarão a,s diretrlzes da personalidade de Vossa EXcelência.
O SR- ANTONIO BALTAR- Mui·
to obrigado a Vossa. Excelência.
O Sr. Novaes Filho - v. Exa.
honra as boas tradições de Pemam·
buco e os grandes nomes d.e seus
antepa-ssados; do seu !WÕ, que foi

o Sena<lor José Bezerra Cavalcanti,
figura de a;dvogado e parlamentar
que tanto honrou a inteligência do
meu Estado; do seu saudoso e emi·
nente Pai, filho da Paraiba, grande
médico que se Integrou na vida per-·
nambucana, bem como a de seu
tio, o saudoso ·Professor Andrade
Bezerra, figura lncompa,rável, ho·
mem extraordinário que honrou e
prestigiou ·:pela sua cultura, quer no
Parlamento quer na Escola de Di·
reito do Recife, o nome de Pernam·
buco
O SR. ANTONIO BALTAR Agradeço profundamente senslblli·
zado o aparte de Vossa Excelência·
O Sr. Paulo Fender - Permite V.
Exa. um aparte?
O SR ANTONIO BALTAR- Com
multo prazer
O Sr. Paulo Fender - Incluo no
discurso de V. Exa. para honra mi·
nha, os apla.usos da família católica do Estado do Pará. v. Exa. nos
falando do Recife e de Olinda, a
respeito da efeméride que tão bri·
lhantemente assinala, produz, no
coração dos pa,raenses, gratas lembranças do catolicismo. Tive ocasião
de visitar a memorável cidade de
Oli'nda em 1932, como estudante·
Per.corri-lhe as ruas de alvenaria,
a.Icantiladas; e fui à Catedral, seu
templo principal. Ali me embeveci
rememorando a História da nossa
Pátria, que pernambucanos tanto
souberam fazer. Os Franciscanos,
chegados aqui em 1685, tiveram sua
primeira Custódia na cidade de
Olinda, marco do catoli·cismo brasileiro. Os Franciscanos, como não
ignora v. Exa., são tradicionais em
Belém do Pará., onde têm uma, igre·
ja antiqüíssima e onde praticam
a humildade de Cristo na conver·
são de tantas almas. Não poderia
concluir meu aparte, trablalhista
que sou, sem me congra.tular .com
o socialista que é V. Exa. Pode parecer estranho que homens que
pregam o socialismo brasileiro, o
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faustos da Igreja Católica. li: que
nós trabalhistas e socialistas do
Brasil, entendemos que andou Cris·
to .com a razão qua.ndo pregou o
universo individuar. Cristo foi individualista. Não consentiu que a
Humanidade aceitasse o homem di·
Iuído na sociedade sem a preservação da sua alma e da sua personalidade. Por esta razão, nós, trabalhistas e socialistas reconhecemos,
nas conquistas sociais por que nos
batemos, que pregamos, a. preser.
vação e a incolumida·de do homem,
da sua natureza individual, da sua
alma, entendemos que do outro lado do mundo, não h!!<verá sociedade perfeita sem homens conscientes.
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O SR. ANTONIO BALTAR Agradeço o aparte de V. Exa., que
completa de forma perfeita o pensamento que ·esta-va desenvolvendo.
·Espero, Sr. Presidente, - não
quanto através das modest!l<s Pa·
lavras que pronunciei, mas, sobretudo, pelos brilhantes e profund.9s
apartes que elas tiveram o condao
de despertar - tenha ficado, perfeitamente assinalada a passagem
do cinqüentenário da Fundação da
Arquià.locese de Olinda e Recife,
acontecimento que, como disse, de
in~cio, deveria ficar consignado nos
Anais do Sena.do pela importância
considerável que tem, como fato
ligado à História do Ca-tolicismo,
como fato ligado à espiritualidade
brasileira.
Eram estas as palavras, Sr. Pre.
sidente, que desejava pronuncia·r.
(Muito bem! Palmas).

O SR PRESIDENTE- Tem a palavra o nobre Senador Jorge May.
nard, orador inscrito a seguir.
O SR. JORGE MAYNARD - (Lê
o seguinte discurso) -Senhor Presidente, Srs. senadores. O nobre
Senador Cunha Mc!lo, zeloso 1· 0
Secretário do Senado, aproveitando
a folga de um domingo, organizou

proveitosa excursão à Ilha do Bananal, levando gentilmente consigo
alguns colegas, interessados como
êle em conhecer mais a.quêle rincão da terra brasileira.
Duas horas após a partida. de
Brasília, viajando rumo noroeste
em avião DC-3 da. F.AiB, pilotado por
hábeis oficiais de nossa Fôrça Aé·
rea, alcançamos a pista do aeropor·
t() da Ilha, cuja pavimentação a.s·
fáltica foi inaugurada há poucos
dias passados.
Mais como um relatório ou um
depoimento, que ficará consignado
nos Anais da Casa do que propriamente um discurso, permito-me fa.
zer uma despretenciosa narrativa
daquilo que nos foi dado observar,
na. prof~cua viagem·
Pouco tempo depois de deixar-se
Brasília, transpõe-se o divisor de
águas das grande·s bacias dos Rios
Para-ná e Tocantins, o qual caracteriza-se, no trecho sobrevoado,
por uma geomorfo!ogia acidentada.
As serras proterozóicas se apresentam com cumeadas de arestas bem
definidas de perfis alcantilados e
vales profundos em parte cobertas
de florestas, destoando bastante da
paisagem ondulada dos a.rredores
de Brasilia, desprovida de matas no·
tá veis.
Acompanha-se o Rio Maranhão
um dos principais formadores do
Tocantins, e depois transpõe-se ês·
te último, o qual corre ai em Jeito
bem definido e com margens rela·
tivamente altas.
Mais adiante, sobrevoa-se a localidade de Ama.ro Leite, onde pas·
sa a BR-14 (Belém-Brasl!ia.), reC'entemente construída e que foi
denominada "Rodovia Bernardo
Sayão" em homenagem ao intrépi·
do bandeirante. Já nesta. região,
voltam a predominar os ext!!nsos
campos de tqpografia plana e ve·
getação . baixa. ·
Antes de se alcança.r a ponta sul
da ilha, sobrevoa-se uma ampla
área que é um verdadeiro déda·
lo de rios e lagoas e que constitui·
ria, por assim dfzer, o paraiso do ,
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especialista em hidráull·ca fluvial,
interessado em desvendar os se.
gredos da difícil ciência, tais são
as variadíssimas formas com que
se apresenta-m aquêles acidentes
geográficos. Lagqas em forma de
crescente, em notável seqüência, a
indi.car cursos dágua que aba,ndo·
naram seus tortuosos Jeitos primiti·
vos; rios muito sinuosos, com tre·
chos .ora largos, ora estreitos, e
que serpenteiam na extensa pia·
nícle, em meandros caprichosos, re.
fletindo as formas topográfica:s
pouco definidas e o trabalho das
águas em movimento. Notam·se
tonalidades diferentes das águas
dando uma amostra da, natureza e
da composição dos terrenos atra·
vessados e da intensidade da ero.
são nas bacias hidrográficas. En·
fim, uma surpreendente va,riedade
de aspe.ctos naturais naquela me·
sopotânia.
Agora, ultrapassado o braço orl·
ental do Rio Araguaia, aliás o menos importante, já estamos sôbre
a Ilha do Bana.nal, a maior 1Jha
fluvial do Mundo, cuja superfície,
de cêrca de 20, 000 quilômetros quer
drados quase equiva·le à do meu Estado.
Do alto vêem-se pradarias sem
fim cobertas ·de gramineas. Mais
adiante, a feição vegetal modifica-se,
apresentando campos pontilhados
de arbustos e árvores, associados
em forma de pequenas moitas as
quais se dispõem sôbre o terreno,
de modo particularmente uniforme
e simétrico, como se fôssem cultlvada.s pelo homem.
Logo mais, alcançamos o aeroporto da localidade de Santa Isabel,
situada na margem direita. dO braço ocidental do grande rio, e que
era o nosso destino. Do alto do
barranco, onde se encontra a po.
voação, descortina-se pa,ra oeste um
pa111orama am:vlo, de vegetação não
muito alta, e de terras baixas c
serras longínquas do Estado de Ma·
to Grosso, que se pospõem ao rio,
o qual tem a.í uma largura de cêrca de 600 metros. As águas barren-

tas e rápidas indicavàm estar o rio
na fase inicial da cheia. Te·
riam aquelas águas do Araguaia de
percorrer ainda 1. 500 quilômetros
para alcançar o mar, junto as dO
seu afluente, o Tocantins.
o calor úmido e sufocante do
meio-dia chama.va a nossa atenção
para o fato de que estávamos na
latitude de no e a uma altitude
de 180 metros; condições locais e
da estacão do ano concorriam pa,.
ra a élevada temperatura ambi·
ente.
Em traços gerais, é esta. a fisio·
grafia da região- .
Ao desembarcarmos no aeropor·
to local, fomos gentilmente recebi·
dos pelo 'Cel. Nélio Cerqueira, Presidente da, Fundação Brasil Central,
e pelo sertanista Orlando Vilas
Boas, que se faziam acompanhar
de outras pessoas. Ali estavam tam·
bém pre·sentes numerosos índios da
na,ção Carajá, principalmente mu·
Iheres e crianças, os quais não escondiam a sua intensa curiosidade
pelos visitantes.
Em Santa Isabel, existem algumas edificações da Funda,ção Bra·
sil Central, instalações de :prote·
çã.o ao vôo ·da FAB, um pôsto do
Serviço de Proteção aos índios e
diversas malocas dos indígenas.
Ma.is acima, também na margem do
rlo, foi construido um edifício de
dois pavimentos, ao qual chamam
de "Alvoradinha", e um hotel ain·
da em inicio de construção. se.
gundo Informações, há nas vizl·
nhanças, estábulos e pastagens, que
mantêm cêrca de três mil cabeças
de gado: A pista de pouso foi asfaltada recentemente, o que representa um trabaJho de valor, dadas
as condições de quase completo isO·
lamento em que se a.cha. a locali·
dade.
Visitamo'S as malocas dos Cara·
jás, as quais haviam 'Sido recente·
mente reconstruídas e melhoradas
pela, Fundação.
As condições primitivas de vida,
a falta de- higiene, a deficiência de
alimentação, o aspecto dominante
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de miséria física e a sua indife. integrar na vida nacional as vasta3
rença dão ao visitante a dolorosa áreas do interior.
certeza de que os Silvícolas CaraNão estou bem 111 par das r.ealiza.
já estão caminhando a passos lar- ções da Fundação Brasil Central;
gos para a extinção.
mas consta-me que está abrindo esAs malocas novas, construída,s tradas de penetração na Amazônia, ·
pela Funcl.açfuo, são espaçosas e nelas estabelecendo colónias a.gro.
bem feitas. Na verdade, são ranchos pastoris, construindo aeroportos,
de palha de babaçu, quadra,das de desbravando, enfim o âmago do
uns seis a oito metros· de lado, e Brasil.
apresenta·ndo boa altura. Dentro
Não me parece Importante o de·
delas, alojam-se famílias inteiras senvolvimento do turismo na,quela
de pais, filhos, sobrinhos etc· Al·
região, pelo menos na época a.tual,
gumas possuem tõscas divisões ln· mesmo porque não creio que para
ternas sem portas. Dedicam-se aquê· ali possa ser encaminhada uma
les índios à fabricação de pequenos apreciável corrente de turistas, a
objetos de .cerâmica, maraca,s, fle- ponto dessa atiVidade se torna,r
chas, cocares e outros adornos de uma emprêsa lucrativa para a Na·
penas, que vendem aos visitantes ção· Temos inúmeras outras áreas,
ávidos por "souvenirs".
de belezas sem par, ·ca.pazes de
Plantam êles pequenas roças de a trair visitantes, nacionais e estranmandioca e pescam ou ca:çam nos geiros, em melhores condições de
arredores· Pelo que nos informa- confôrto e de proveito. Além dis·
ram, é muito alta entre êles a mor- so, não podemos mostrar aos tu.
talidade infantil; apesar disso, vi· ristas aquêies pobres Carajás, no
mos uma quantidade elevada de estado em que se encontram.
criançasUma. coisa é preciso fazer e sô·
Encontravam-se na ilha, em via· bre ela ninguém poderá levantar
gero de curta duração, três índios dúvidas. Quero referir-me ao ampa·
boto.cudos que traziam no lábio ln· ro que estão a merecer os indi·
feriar aquêle adorno oara:cteristi· genas, habitantes daquela e de OU·
co, em forma de pires, e que tanto tras regiões do País. Basta. o treos deforma. São êles de compleição mendo sacrifício que lhes impuserobusta, tez escura, cabelos bem mos no passado, em que tribos ln·
lisos e índole afável. Em conversa teiras foram dizimadas, e a vil escom um, ficamos sabe·ndo que com· poliação de que foram vitimas.
preendiam alguma .coisa, de portu· Ainda hoje, aventureiros invooem
guês; moravam em aldeia distante, os territórios íncl.los, desalojando os
de onde tinham vindo de avião; já seus verdadeiros donos.
eram poucos os da sua tribo; planOs indígenas da Ilha do Banan:ol,
tavam mandioca e arroz, porém como todos aquêles outros que en·
não cultivavam feijão, 1;.1em milho. traram em contacto com a. nossa
Também ali estavam dois índios civll!zação, precisam ser melhor
Xavantes, cujo tipo bem diferia amparados. Não desejo criticar,
dos Carajás e dos Botocudos. Eram nem acho justo que assim se faça,
bem mais claros, menos corpulen- com relação às atlvidades do Ser·
tos, mais compenetrados e arre· viço de Proteção aos índios, nem
cl.los; apresentavam-se em excelen· da Fundação Brasil Central, cujos
trabalhos, ao contrário, merecem
'te aspecto físico.
Agora, a nossa opinião sôbre elogios. A Nação conhece o esfõraquilo que vimos julgamos multo ço e a· abnegação do sertanista Or·
louvável o grande esfôrço emprega· !ando Vilas Boas e dos seus com·
do para levar a nossa civilização panhelros. Em Bananal, testemu·
àqueles longínquos territórios, mes· nhamos o modo afáve:t como o Cel·
mo porque precisamos ocupar e Néllo Cerqueira, Presidente da Fun·
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dação e seus familiares tratam os
indígenas ali aldeados.
O que está faltando, a nosso ver,
é compreensão por parte dos Po·
dêres Públicos, e nêles incluo certamente o Legislativo, para êsse
magno problema, ao qual não te·
mos dado a devida atenç~o e os
necessários meios e recursos para
a. sua •solução.
Pensando bem, concluímos que
não tem sido nobre a nossa atitude de vencedores, deixando ao
completo abandono aq,uêles que
são hoje nossos irmãos brasileiros.
Tenhamos sempre na nossa lembrança o ideal, o exemplo e a obra
de Rondon.
Ao concluir, permito-me sugerir
aos nobres colegas que, sempre que
se apresentar uma oportunidade
para uma visita aos territórios habitados pelos indigenaos, aproveitem-na.
Eram estas as palavras que de·
sejava pronunciar 'nesta, Casa.
'

(Muito bem! Muito bem!).

I

"

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Lobão da
Silveira.
O SR. LOBAO DA SILVEIRA(•) -Sr. Presidente. Srs. Senadores, pretendo hoje fazer honra ao
mérito, mérito daqueles que, pelas
suas atividades, pelos seus labores
incansáveis, pelo seu esfôrço, pela
sua dedicação muito têm cooperado em prol da mudança da capital
para Brasília.
Refiro-me ao Dlretor e a. todos
os servidores da Imprensa Nacional, dignos dos aplaU'sOs e dos elogios do Congresso Nacional pelas
atlvidades múltiplas, Incansáveis
noite a dentro a fim de cumprirem
sua missão, de executarem sua tarefa. Sabemos que a maior parte
dêsses operários da Imprensa Nacional não estão alojados em casas condignas, estando sofrendo a
falta de habitação, de casas e de
('") -

Nfio foi rcvlslo pelo orudor.

condições não só para si mas para
suas famílias.
A própria Imprensa Oficial, ape·
sar de não estar com tôdas as suas
máquinas aparelhadas, tem ma.n·
tido, d.làriamente, suas atividad~s
publicando não ·só o "Diário do
Congresso Nacional" como também
o "Diário da Justiça" e o "Diário
Oficial" com os atas do Govêrno
e do Poder Executivo.
Tornam-se, pois, êles, por essa arrojada atlvidade pioneira, dignos
do aprêço, da admiração, da estima
e do respeito de todos que se encontram em Bra.silia.
O Sr. Lima Teixeira -

V. Exa. um aparte?

Permite

O SR. LOBAO DA SILVEIRACom prazer.
O Sr. Lima Teixeira - Associo·
me à manifestação não só de soli·
dl!-riedade .como de homenagem ao
Dtretor da Imprensa Oficial, aue
tem prestado inestimáV,eis serviÇos,
sobretudo ao Senado federa.!; hO·
je devemos a pública~-ªo do "Diá·
rio do congresso" ao Diretor, Dr.
Brito Pereira, que in~gàvelmente
se tem excedido em b~s serviçJs
prestados a.o Congresso. A homenagem ora tributada tem gratíde significação e deve merecer todo 'a
aplauso do Senado Federal.

O SR. LOBAO DA SILVEIRA Muito obrigado a V. Exa. pelo
apa,rte. Tenho c·erteza manifestar
não só a opinião pessoal de v.
Exa. como a de todo Senado Federal. Num ato de Justiça t.ra.nsmlto
meu louvor àqueles que tanto merecem pelos seus trabalhos irJcan·
sávels, pelos seus Iabares diurnos e
noturnos em favor da publicidade
de atas ofi·Cio.is. Ainda acrorc. 0 Ol'·
çamento Federal acaba de ser im·
pressa num vasto volume de mais
de oitocentas páginas, a confir·
mar, a, autenticar aquela nossa
afirmativa.
O Sr, Francisc:ti Gallottl - Permite v. Exa. um aparte.

.!
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O SR. LOBAO SILVEIRA Tem V, Exa. a palavra, Senador
Francisco Gallotti·
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O Sr. Francisco Gallotti - Sr. Se·
nadar, v. Exa. foi de uma feii·Cidil·
de rara. na tarde de hoje prestando
homenagem a. êsses anónimos ser.
vidores da Imprensa. Nacional. Há
questão de 15 ou 20 diás, neces·
sitando mandar para o Rio de Ja·
neiro, pelo primeiro avião um nú·
mero do "Diário Oficial" fui à Im·
prensa Nacional.
Mal o dia ama.nhecia, com as
instalações ainda não acabadas,
encontrei um grupo de homens que
se preparava para algumas horas,
apenas, de de"Scanso; haviam traba..
lhado tôda a noite para dar conta
dos trabalhos do Congresso, da
Justiça e do Poder Executivo. As·
sim, em meu nome pessoal e em
nome do meu partido, e, certa·
mente, em nome de todo o Senado
congratulo-me com êsse valoroso
grupo de trabalhadores da Imprensa Nacional, para cujo pessoal o
Congresso deve estar lltlertado
quando qualquer medida que os
possa favorecer mereça o nosso
apoio, o nosso aplauso. Felicito a
v. Exa. pelo discurso de homena·
gem a êsses humildes bra.sileiros
que tanto produzem ...
Levo minha palavra de saudação
a todos aquêles que na Imprensa
Nacional colaboram pa.ra o serviço
que tão necessário é à Nação, quão
útil para que o nosso regime prossiga como está prosseguindo.

O SR. LOBAO DA SILVEIRA Sou muito grato pela solldarieda·
de de V. Exa. e dO Partido Social
Democrático.
O Sr. Fernandes Távora - permite Vossa Excelência um aparte?

O SR. LOBAO DA SILVEIRACom todo o prazer.
O Sr. Fernandes Távora - Duas
vêzes tive oca·slão de- visitar a Im·
prensa Nacional c com grande s!b-

tisfação verifiquei que tanto o seu
Diretor, B·rito Pereira, meu velho
amigo, como todos aquêles que lá
trabalham, exe·Cutam tarefa perfeita naquela repartição. É, por ·conseguinte para mim, uma satisfação
fazer hoje esta declaração públi·
ca quando V. Exa. faz elogio àqueles que realmente m·erecem, não
somente o elogio como o reconhecimento de todos os brasileiros.
O SR. LOB:AO DA SILVEIRASou muito gra.to ao aparte do nobre Senador Fernandes Távora.
te

o Sr. Sebastião Archer v. EXa. um aparte?

Permi-

O SR. LOBAO DA SILVEIRA Com todo o prazer.

o Sr. Sebastião Archer - Estou
solidário com essa justa homena.
gem aos funcionários e diretor da
Imprensa Nacional e principalmente me orgulho de ser um conter.
râneo de Brito P'ereira, q;ue tudo
tem feito para elevar a Imprensa
Nacional·
O SR. LOBAO DA SILVEIRA Sou grato pela solidariedade do
nobre Senador pelo Maranhão.
Como se vê, o trabalho do diretor, dos funcionários e operários
da Imprensa Oficia1 é um trabalho
anónimo que precisa., portanto, ser
exMtado e por todos reconheclido.
Certa vez um colega meu de política do interior, afirmava, fazendo
apreciação sôbre a política do in·
terior e a política da. Capital, que
os políticos do interior representa.
vam inegàvelmente a estrutura do
partido. Sôbre êles repousava gran.
de ~:esponsabi!idade, mas na hora
das compensações, quem aparecia
não era a estrutura, eram as jane.
las, as porta·s, os corredores, a fa.
chada·. E assim, agora, lembro-me
desta comparação neste instante,
num justo elogio aos operários, ao
diretor e ao funcionalismo da .Imprensa Oficial em Brasilia· :tl:Jes são
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a verdadeira· estrutura, represenORDEM DO DIA
tam o grande esfôrço o grande sa1 - Discussão única do Projeto
crifício para que a Imprensa Ofici·
de
Lei da Câmara n.0 69, de 1957
al funcionasse em Brasília. ·Têm au(n.o
1. 970 de 1952 na Câmara) que
têntico trabalho de pioneiros. São
cria
a Faculdade de Farmâcia e
pioneiros da mudança de Brasilia,
porque concorreram com seus tra- Odontologia de Manaus e dá outras providênci~s (em regime de ur.
balhos, seus labôres e sacr!Ucios pa.
gência, nos têrmos do art. 330, Je.
r a, que esta obra· se completasse.
Deixo consignado aqui e em no- tra "c" do Regimento Interno, em
·me da Maioria, os aplausos do Se· virtude do Requerimento n.o 519-60,
nado Federal pela obra meritória do sr. Moura, Andrade e outros Srs.
Senadores, aprovado na sessão de 30
reallzaqa pela Imprensa, Oficial.
de novembro findo), dependendo de
Pareceres das Comissões: - de Edu·
O Sr. Paulo Fender - P·ermite v.
·Cação e Cultura; - de Saúde Pú·
Exa. um aparte?
blica: - de Serviço Público Civil
O SR. LOBAO DA SILVEIRA- e - de Finanças.
Com todo o prazer.
2 - Votação, . em discussão úni·
ca, do Proj-eto de Lei da Câma,ra
O Sr. Paulo Fender - Gostaria
n.o 63, de 1959 (n.0 2. 281, de 1957,
que V. Exa. incluisse o aplauso da. na Câmara) q,ue concede auxílio
Bancada do Partido Trabalhista para as comemoraÇões do bicenteBrasileiro às expressões com que nário da criação do Santuário do
faz justiça aos trabalhadores da Senhor Bom Jesus de Matozinhos,
Imprensa Oficial. Realmente nin- de Congonhas do Campo, tendo Pa·
guém pode desconhecer a op'erosireceres (ns. 379, 380 e 541, de 1960)
dade e o espírito públ!co dêsses das comissões; de Edu-cação e Cu!·
servidores, sem cuja ajuda não te- tura, oferecendo substitutivo; de
ríamos firmada a, vinda do Poder Constituição e Justiça e de Finan.
Públ!co para Brasilia da maneira
ças favoráveis ao substitutivo.
por que se firmou.
3 - Votação, em discussão úni·
ca, do Proj-eto de Lei da Câmara
O SR. LOBAO DA SILVEIRA Mais uma voz autoriza:da, do Se- n.0 94, de 1960 (n.o 1. 877, de 1960,
nador Paulo Fender Interpretando na Câmara), que cria a Univeros sentimentos do Partido Traba- sidade de Juiz de Fora e dá outras
lhista Brasileiro, se une à justa ho· providências !incluído em Ordem
menagem que estamos prestando à do Dia, em virtude de dispensa de
Imprensa Oficial, nesta hora em interstício, concedida na sessão anque o Congresso Nacional se rego. terior, a requerimento do Sr. Senazija por haver votado e aprovado o dor Moura Andrade), tendo PareOrçamento da Repúbl!ca., mas tam. ceres (ns. 561 a. 563, de 1960( das
bém por ter encontrado na Im- Comissões: - de Educa cão e Culprensa. Oficial aquela fôrça pode· tura favorâvel, com as emendas
que oferece, sob ns. 1 a 3 !CEC);
rosa que fêz com que real!zâssemos
e completássemos esta grande mis- - de Serviço Público Civil, favorâ·
são, nesta obra heróica que é a vel ao projeto e às emendas; Capital da esperança. (Muito bem· de Finanças favorável ao projeto.
muito bem! Palmas).
'
4 -Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei do Senado
O SR. PRESIDENTE - Não hã n. 0 11, de 1956, de autoria do Sr.
outros oradores inscritos. <Pausa). Senador Attilio Vivacqua, que cria
Nada mais ha,vendo a tratar en- o Serviço Nacional de Irrigação e
cerro a sessão designando para a de Solos Agrícolas, e dá outras
próxima a seguinte
providências (aprovado cm primei-
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ra discussão, .com emenda,s, em

5-7-1960), tendo Parecer n.0 357, de
1960, da Comissão - de Redação,

-:

oferecendo a redação do vencido
em primeira discussão5 - Votação em discussão preliminar (art. 265 do Regimento ln·
terno) do Projeto de Lei do Senado número 5, de 1959, que cria o
Serviço de Contrastaria subordinardo ao Ministério da Fazenda, tendo
Parecer, sob n.0 539, de 1960, da
Comissão de Constitui-ção e Justiça, pela inconstitucionalidade.

6 - Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei do Senado n.0 23, de 1960 (de autoria do
Sr. Senador Ary Viannal que declara de ut!lldade pública a "Fundação Braslleira para a conservação
da Na-tureza", tendo Parecer Fa·
vorável sob n.o 540, de 1960, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às 15 horas e 25 minutos.
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182.8 Sessão, da. 2. 8 Sessão Legislat'iva, da 4. 8 Legislatura,
em 6 de dezembro de 1960
PRESID:G:NCIA DO SENHOR FILINTO MtlLLER

.'
AI> 14 horas e 30 minutos
acham-se presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Paulo Fender.
Za.charlas de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Mendonça Clark.
Mathlas Olymplo.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Tavora.
Menezes Pimentel.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Navllies Filho .
Antônio Baltar.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard..
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Nogueira. da Gama.
Moura Andrade.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Ta·ciano de Mello.
Fiiinto Müller.
Alô Guimarães.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.- (40).

O SR. PRESIDENTE - A lista
de presenr;a a.cusa o compareci·
menta de 40 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aber.
ta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Segundo Secretário pro.
cede à leitura; àa Ata da sessão
anterior, que é aprovada sem
debates.
O Sr. Primeiro SecretáriO lê
o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagem

Do Sr. Presidente da República,
acusando o recebimento da de n.o
123, de 1960, acompanhada d.o Decreto Legislativo n.0 17, de 1960,
que autoriza o Presidente da República ausentar-se do Território
Nacional, a fim de comparecer à
Inauguração da ponte internacional que liga o Brasil ao Pa.ragual.
MENSAGEM

N.o 193, de 1960
(Na Presidência da República
N.0 501)
Excelentíssimo Senhor Pre'Sidente do Senado Federal.
Tenho a honra de submeter à
a.preciação e aprovação dessa ilus.
tre Casa do Congresso Nacional,
nos têrmos dos artigos 63 e 126, da
Constituição Federal, o nome de
Cândido de O!lveira Neto para cxer-

I
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cer o cargo de Procurador Geral
da República.
!Trata-se de renomado jurista, de
consagrada reputação nãQ somente
no antigo Distrito Federal, hoje Es·
tado da Guanabara, como em todo
o País, já se tendo firmado como
autêntico valor do Mlinistério Público, notàriamente proclamado em
todo o território pátrio·
Atualmente exel'Ce o Doutor
Cândido Luís Maria de Oliveira Neto, ou, simplesmente como é mais
conhecido, Cândido de Oliveira Ne.
to, o cargo de Procurador Geral ria
Justiça do Estado da Guanabara,
funções que desempenha com brilho invulgar e proficiência., desde
novembro de 1956·
Antigo e festejado membro do
Clube dos Advogados do Rio de
Janeiro, do Instituto dos Advogadcs
!Brasileiros e do Conselho da Or·
dem dos Advogados, tem êle desempenhadl) relevantes funções pública:s, às mesmas dando o vigor da
sua inteligência e a sua proveitosa
eJCperiência.
Na cátedra, como professor, n:i.o
tem sido menos destacada o. sua
atu~~;ção, aos seus alunos minlstran·
do aulas proveitosas, tradutoras .~e
sua cultura e reveladoras do s~u
conhecimento.
Assim, em intensa e fecunda vi·
da profissional, nos seus trinta e
cinco anos de atividades, no pretório, na cátedra ,nos meios forenses e naqueles relacionados com
a Advocacia ou com o Direito, o
Doutor Cândido Luis Maria de Oliveira Neto, inclusive nos trabalhos
que publicou, sempre se mostrou o
profissional capaz e experimentado,
o jurista seguro e o sereno e ded~cado defensor dos princípios e
das normas legaJs.
Apresentando, assim, notável fô·
lha de servi·ço, de titmlos e de
trabalhos especializados, como se
vê do "curriculum vitae" anexo, a
indicação do Doutor Cândido Luis
Maria de Oliveira Neto atende p!enamen te aos requisitos constltuclo-

I

I
I

nais exigidos para o desempenho
daquele elevado cargo.
Em 5 de dezembro de 1960. -

'I

I

Juscelino Kubitschek.

''

CURRICULUM VITAE DE CAN.
DIDO LUíS MARIA DE OLIVEIRA
NETO
Cândido Luis Ma.rta de Oliveira
Neto (Cândido de Oliveira Neto),
nascido, aos 9 de março de 1902, na
cidade do Rio de Janeiro, filho do
Professor e advog~~;do Dr. Cândido
Luis Maria de Oliveira Filho e Maria Elisa Perdigão de Oliveira, e casado com Teresa Virgínia. Cândido
de Oliveira..
·ourso secundário inteiramente
feito no Colégio Pedro li, Externado, da então Capita~ da Repúbli·
ca, e bacharel em ciências jurí·
dicas e sociais pela Faculdade de
Direito da Universidade do Rio
de Janeiro (Oficial), havendo colado grau em 8 de janeiro de 1926.
Inscrito na Ordem dos Advoga.
dos do Brasil, Seção do então Dls
trito Federal, desde 10 de março
de 1932, então sob o n· 0 1. !123, tendo sempre exercido a adVll<:acia.
Professor contratado de português, no Colégio Pedro II, Externato, nos anos de 1935 e 1936.
Professor de História da Civlllzação e de Literatura ao Curso vestibular mantido pela Faculdade de
Direito da Universidade do Brasn,
nos anQs de 1936 e 1937.
Examinador de francês, nos exn.
mes de admissão à: ·F:Lculdade Nacional de Direito, cm sucessivüs
anos.
Sócio honorário, em virtude de
trabalho profissional de advogado,
da Sociedade Braslleh·;t de Belas
Artes.
Sócio do Clube dos Advogados
do Rio de Janeiro -:l c.l•) Instituto
dos Advogados Brasileiros, haver•.
do exeliCido, nesse último sodalí·
cio, .além de funções de membro
de numerosas comissiies Espe~iais
os cargos de 1.0 Secretário, Secretário Geral e Vice·Presidente.
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Membro do Conse:ho da Ordem
dos Advogados, Seção do então Dis·
trito Federal, nos anos ele 1948 a
1954, fun.c!onando também, nesses
anos, na Dcleg-::ção do C•Jnselho
no Conselho Federa}.
secretário Geral do XIII Congresso da "Union Intemationale
des Avocats", celebrado no Rio de
Janeiro, de 7 a 12 de setembro de
1951.

Juiz Substituto, na, classe dos
jurl'stas, do Tribunal Regional Eleitoral do antigo Distrito Federal,
eleito pelo Tri-bunal de JusUça e
nomeado· pelo Presidente da República por decreto de 25 de novem·
bro de 1954.
Membro efetivo designado pela
Ordem dos Advogados, Seção do
antigo Distrito Federal, da Comls·
são constituída, em outubro de
1955, para o exame dos candidatos
aos cargos iniciais da magistratura,
vitalícia dos Territórios Federals,
havendo examinado a cadeira de
Direito Comercial.
Duas vêzes Adjunto de Promotor
Interino, nos qiUadros cJ,o Mlnis·
tério Público da Justiça do antigo
Distrito Federal.
Por diversas vêzes, membro de
Comissões de Correição de Oficias
de Justiça, por designação do Con·
selho de Justiça do Tribunal de
Justiça. do antigo Distrito Federal.
Membro de Juntas Apuradoras
de Eleições, por dua,s vêzes.
Instrutor, e, depois, Professor
Assistente da Cadeira de Direito Ju.
diciárlo Clvll, da Fàculdade Nacio·
na! de Direito, desde 18 de março
de 1949, até hoje, havendo regid,o,
em diversos anos, a cadeira, em
turmas suplementares.
Procurador Geral da Justiça do
antigo Distrito Federa-l, por decreto
do Presidente da República, de 3
de novembro de 1956, e, em tal
qualidade, também Procurador Regional Eleitoral do Tribuna·! Regio·
na! Eleitoral do antigo Distrito Federal, até 21 de abril de 1960, quando tal cargo passou a ser exercido,

por lei, pelo 2; 0 Sub·Pro·curador Ge·
ral da República,.
. Mantido, pelo Governador Provi·
sório do Estado da Guanabara.
ExmO· Sr. Embaixador José Sette
Câmara, no cargo de Procurador
Gera,.! da Justiça do Estado da Gua·
bara, que exerceu até ser exonera·
do, a pedido, em 3 de dezembro de
1960 (4 anos e 1 mês).
Designado, pelo Conselho Técni·
co·Ac!.ministrativo, da. Faculdade de
Direito ·da Universidade do Distrito
Federal, de que foi Diretor o Minis·
tro Ary Azevedo Franco, para integrar Comissão Examinadora: a) do
concurso para livre do.cente de Di·
rei to Judiciário Civil (1958) ; b) do
concurso para o provimento, da cn ·
deira de D!retto Judlclá.rlo ~ivll

J

(1960).

Além de enorme massa de traba-lhos forenses, em 35 anos de in·
tensa atividade de advogado, além
de centenas de pareceres como Pro·
cura.dor Geral da Justiça e Procurador Regional Eleitoral, totali·
za.-ndo milhares de páginas, pareceres muitas vêzes publicados no
"Diário da Justiça" e em revistas
técnicas, é autor dos seguintes tra·
balhos:
Conferência, no Clube dos Advo·
gados do Rio· de Janeiro, sôbre a
reforma ·do Código do processo cl·
vil, transcrita no "Diário do Con.
gresso Nacional", de 4 de setem·
bro de 1942, pág. 5.418, a reque·
rimento do Exmo. Sr. Senador Attíllo Vivacqua, e na "Revista Forense", vol. 114, pág. 20.
"Targino Ribeiro, um modêlo c
um ·exemplo", discurso fúnebre, publicado em "0 Jornal", do Rio de
Janeiro, de 13 de agôsto de 1950;
"Legislação Modificadora do sê·
lo do papel", Rio· de Janeiro, 1924;
"Leis civis", em colaboração ao
Prof. Cândido de Oliveira Filho, 1
vol., Rio 1944;
"Leis processuais", em colabora- ·
ção ao Prof. Cândido de Oliveira
Filho, 2 vols., Rio, 1946;
"!Partilha de Ascendellltef', tese
apr-esentada em 1940, cm concur·
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so (não ultlmac!.o) para a concessão do prêmio "Ordem dos Ad·
vogados", a. ser conferido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros,
transcrita. no livro "Prática Civil'
vol. 15, págs. 212 e 288, do Prof.
Cândic!.o de Oliveira Filho.
"Os grandes magistrados", ln "Pa·
raná Judiciário", vol. 36, fasciculo
V (novembro de 1942, ps. 281·84) ;
"Razões de 111pela.do", excerto, in
"Revista de Jurisprudência Bras!.
!eira", vol. 62, 265;
"Repercussões do nôvo Código do
Processo Penal sôbre o Processo Ci·
vil", in "Jornal do Comércio", do
Rio, de 8 de março de 1942;
"Incompetência", tn "Repertório
Enciclopédico de Direito Brasileiro",
vol. 26, p. 296;
"Medidas preventivas", in "Re·
vista Forense", vol· 106, pág. 369;
"Carência de 3JÇão", in "Revista
Forense", vol. 115, pág. 36;
"Direito dos advogados, de pe.
netrarem nos cancelas dos trlbu·
nais", in "Revista Forense" vol. 156,
p. 94.
Rio de Janeiro, 1 ae dezembro
de 1960.
A Comissão de Constituição

e Justtça.

Oficio

Da Câmara. dos Deputados n.0
975, encaminhando a.utógrafos do
seguinte
PRIOJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 99, de 1960
Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder JudiCiário- jus.
Viça Eleitoral - Tribunal Regional do Pará - os créditos espe.
ciais de Cr$ 79.112,50 e Cr$
368. 205,00, para ocorrer às des·
pesas com o pagamento de di·
jerença de gratificação adicionaZ devido a tunctonárics da
Secretaria do mesmo Tribunal ..

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1· 0 É o Poder Executivo au-

torlzado a abrir ao Poder Judiciário - Tribunal Eleitoral do Pará,
os créditos especiais -de Cruzeiros
79.112,50 e Cr$ 368.205,00, para
ocorrer às despesas com o paga.
mento cl.e diferença de gratificação
adi·Cional devido a funcionários da.
Secretaria do mesmo Tribunal no
período compreendido entre 16 de
outubro a. 31 de dezembro de 1958
e o exercício de 1959.
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas a.s disposições em contrário.
A Comissão de Finanças.

COMISSAO DE RIEDAÇAO
PARECER

N.o 565, de 1960
Redação FinaZ do Projeto de
Lei do Senado n. 0 61, de 1954.

Relator: Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação
Final (fls. anexas) do Projeto de
Lei do Senado n.o 61, de 1954, de
Iniciativa do Senado Federal.
Sala da.s Comissões, em novembro de 1960. -· Argemiro de
Figueiredo, Presidente. - Ary Vianna, Relator. - Menezes Pimentel.
ANEXO AO PARECER

N.O '565·1960
Redação Final ;do Projeto de
Lei do Senado n.0 61, de 1954.
Regula o plano de Valoriza.
ção Econômica do Vale do Pira.
quê·Açu e do aproveitamento do
Pôrto de Santa Cruz, no Estado
do Espirita Santo.

O Congresso Nacional de-creta:
Art. 1.0 lil o Po.der Executivo au.
torlzado a ·orga.nlzar e executar, em
colabOração com o Estado do Espírito Santo e o Município de Ara·
cruz, o plano de utilização do Pôr·
to de Santa Cruz, no Estado do
Espírito Santo e de Valorização
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Econõmlca do V!We do Plraquê·Açu
e das regiões circunvizinhas, que
julgar conveniente incluir no mesmo plano.
Art. 2.o Para execução do exposto no art- 1.0 , será criada uma
Comissão, de que participarão um
rep11esentante do Govêrno do Espf.
rito Santo, um do Municipio de
Aracruz e um da Petrobrás.
Parágrafo único - A Comissão
terá autonomia técnica e admlnis·
tratlva e sua sede será, de prefe.
rêncla, em Vitória, na capital do
Espírito Santo.
Art. 3.o Compete à Comissão realizar os estudos dos recursos econõmlcos da região e das condições
de vida de. sua. população, elabo·
rando o Plano de Desenvolvimento Econõmlco, o qual abrangerá:
a) obras necessárias ao aparelhamento do referido põrto e dos
portos fluviais, para atender às
suas flnallda.des regionais;
bl pesquisas geológicas para
reconhe·clmento da, natureza e po.
tenclal das jazidas e depósitos mi·
nerals; ·
c) estudo agrológico objetlvan·
d.o a racionalização das culturas
existentes e a. Introdução de nova·s espécies, combate à erosão c
trabalhos de Irrigação;
dl pesquisas visando ao conhe·
cimento e aproveitamento dos recursos energéticos;
el Industrialização local, de be·
neflcialmento e transformação de
produtos de origem animal e vegetal;
f) construção de armazéns e
frigoríficos;
g) reflorestamento, conservação
do solo e Irrigação;
hl saneamento e correção do regime fluvial;
1il estudo das condições geo-cllmátlcas e sociais, para a. criação de
colônlas agricolas;
1l desenvolvimento e mocLernlzação do sistema de transportes.

Art. 4.o Jl: aberto o crédito de
Cr$ 10.0DD.ODD,OO (dez milhões de
cruzeiros> , no primeiro ano de fun·
eionamento para atender às despesas com a Instalação da Comissão,
estudo, elaboração e execução dos
planos de que trata esta lei.
Art. 5.o Para a reallzaçã:O de
pesquisas e elaboração de seus pia·
nos a Comissão poderá contratar
o pessoal técnico e especializado
que se fizer necessário.
Art. 6:0 · A Comissão pOderá, ten·
do em ·vista as necessidades de
seús estudos, 11equlsltar, mediante
autorização d.o Presidente da Re·
pública, servidores públicos ou autárquicos federais. ou estaduais,
êstes em entendimento ·Com os governos estaçluais respectivos.
Art. 7.o A Comissão terá o prazo
de 12 (doze) meses para concluir
e entregar ao Poder Executivo o
Plano previsto nesta lei.
Art. 8· 0 Na constituição de sociedades, para exploração de in·
dústria.s consideradas fundamen·
tais, poderá ser permitida a participação de capitais privados, des·
de que fique assegurado o contrõle do Estado.
Art. 9.0 - Esta lei entrará em
vigor, após a. regulamentação, de·
vendo ser feita dentro de noventa
(90) dias contados da data <le
sua publicação.
OOMISSJío DE REDAÇJío

PARECER

N.0 ,566, de 1960
Redação Final do Projeto Lel
do Senado
n.o 21, de 1957.
·,·• .

Rela.tor: Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação
Final (f!s. anexas) do Projeto de
Lei do Senado n.o 21, de 1957, de
Iniciativa. do Senado Federal.
Sala das Comissões, em no.
vembro de 1960· - Argemiro de
Figueiredo, Presidente. Ary Vianna, Relator. -Menezes Ptmentel.
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2· 0 Se o passageiro não perceber remuneração, a pensão será
N.o 566, de 1960
arbitrada, tomando-se como basa
a, despesa média da vitima e das
Redação Final do Projeto de
pessoas sob sua dependência, com
Lei do Senado n.0 21, de 1957.
alimentação, habitação, vestuário
Regula a prestação de ali- higiene,
transporte e educação,
mentos provisionais às vítimas atendido o limite fixado neste ar.
de acidentes pessoais de trans· tigo.
porte e seus beneficiários, e
Art. 4.0 O Juiz poderá reduzir o
estabelece outras providências. valor dos alimentos prov!siona.is ou
denegá-los, tendo em vista o res.
o Congresso Nacional decreta:
sarcimento proveniente do seguro
Art. 1,0 Nos casQS de acidentes instituído pela emprêsa. transpor.
de responsabilidade das estradas- tadora, as condições económicas e o
de-ferro e das demais emprêsas que grau de necessidade do acidentado
exploram o transporte público de ou de seus beneficiários.
pessoas, exceto as· de aviação, pres·
Art. 5.0 o valor do seguro con.
tarão elas, na forma cl.a presente tra. risco pessoal de transporte feilei, ao passageiro acident!bdo ou a to pelas emprêsas será computado
seus beneficiários, alimento provi. para os efeitos desta lei, depois de
sional, desde o dia do acidente até efetivamente regulada a respectia data da liquidação amigável ~·u va liquidação pela emprêsa segu.
judicial d!b respectiva indenizaçao. radora.
Art. 2.o Considera-se acidente, pa.
Art. 5.o A pensão alimentar se.
ra fins desta lei, tõda lesão corpo- rá paga até o décimo dia d.o mês
ral, perturbação funcional ou men· subseqüente ao vencido e as des.
tal, ou doença produzida por fato pesa·s de tratamento dez dias após
imprevisto e alheio à vontade da a publicação da sentença que as
vitima e de que resulte a morte, arbitrar.
suspensão ou l!mitação, permanen·
Parágrafo único - A impontuate ou temporária, total ou parcial, lidade no pagamento importa. au· da sua .capacidade de trabalho.
tomàticamente no acréscimo de
Art. a.o Os alimentos provisionais 25% (vinte e cinco por cento) sôregulados nesta lei compreende· bre a quantia devida, sem prejuí·
zo dos juros' de mora., e sujeitará a
rão:
emprêsa
tra.nsportadora à multa,
a) despesas de tratamento méde
Cr$
500,00
(quinhentos cruzeidico-hospitalar ou ambulatório e
ros)
e
de
Cr$
1. 000,00 (mll cruas de aparelhos de prótese, até o
zeiros)
a
Cr$
10.000,00
(dez mil
total máximo de Cr$ 20.000,00 (vincruzeiros)
nas
reincidências.
A
te mil cruzeiros) ; b) pensão nun-·
multa
será
imposta
pela
autoridaca inferior ao salário-minlmo da
região, zona. ou sob·zona, acresci- de competente, processada e cobrada. na forma da legislação em vido da parcela correspondente à gor.
educação, e nem superior ao dôbro
Art. 7.o É vecl.ado o pagamento
dêsse salário.
antecipado de pensão por período
§ 1.o Observado o disposto neste
superior a três meses.
artigo, a pensão será equivalente .a
Parágrafo único - Não se aplica
75% da remuneração percebida pe· essa proibição aos .CMos de consiglo acidentado quando verificar·se a nação judicial, cuja respectiva immorte ou inval!dez total e será ar· portância. será, porém, levantada
bitrada segundo o grau de redução com observância dêste artigo,
Art. s.o O crédito resultante da
da capaddade, quando se tratarde
obrlga.ção de prestar alimento proinvalidez parcial.
ANEXiO AO PARECER

§
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visionai é privilegiado nos têrmos
do art· 97 do Decreto-lei n.o 7.036,
de lO de novembro de 1944, respeitada a preferência estabelecida no
pa.rágrafo único dêste artigo.
Art. o.o A definição de beneficiá·
rios e de seus direitos; as providências facultadas à emprêsa quando a vitima fôr desldlosa no tratamento· médico ou recusar-se a
submeter-se a êsse tratap!ento; os
deveres do médico que a tiver sob
seus cuidados e a fixação do grau
de incapacidade são regidos para.
os efeitos desta lei e no .que ti·
verem sido por êle alterada, pelas
disposições aplicáveis do Dooretolel número 7 .036, de 10 de novembro de 1944, com as modificações
decorrentes da legislação posterior.
Parágrafo único. Consideram-se,
beneficiários os filhos nascidos até
300 dias após o acidente.
Art. 10. A providência regulada
por esta lei se Inclui entre as me·
dldas preventivas a que se refere
o Título I do Livro V, do Código
de Processo Civil, e obedecerá ns
disposições dêsse Titulo, no que
tiverem sido modificadas por esta lei.
Parágrafo único - O pedido,
quando não fôr requerido como medida preparatória de razão prlnclpa.l, deverál ser formulado no inicio da lide sob pena de decadência
do direito, e processado em autos
a pensos.
Art. 11. Ocorrido o acidente, se
não houver acôrdo sôbre . a pres;
tação de alimentos proVisianals, o
Interessado requererá a medida. ao
Juiz competente para conhecer da
respectiva ação de lndenlzação, pro·
posta com fundamento no aciden·
te de transporte.
§ 1.0 A pet1ção Inicial Indicará a
espécie ou natureza do acidente,
lugar e da.ta em que ocorreu, e demais circunstâncias que lhe sejam
Inerentes, e será, conforme o caso,
acompanhada dos seguintes documentos: a) certidão de óbito; b)
certidão do laudo pericial procedi·

da no respectivo inquérito e, na.
falta. dêste, de atestado médico com
especificações sôbre o acidente; c)
certidão de casamento; d) certi.
dão de nascimento dos filhos me·
nores; e) neclara.ção dos rendimentos do acidentado e de seu benefl·
clárlo, especificando as respectivas
fontes e os encargos de familla;
/) comprovante das despesas de
hospitalização, de tratamento médico e de entêrro.
§
3.o - Omitindo a petição lnl·
cial qualquer dos requisitos mencionados no parágrafo anterior, o
Juiz, quando julgar que não poderão êstes ser preenchidos na instrução do processo, marcará :Para
êsse fim prazo nunca excedente de
dez dias, salvo a dilatação dêsse
prazo por motivo de fôrça. maior.
Art. 12. Na audiência 1n1c!al
de a.ção de lndenJzação, o Juiz
proporá conelliação. Não havendo
acôrdo, prosseguirá a instrução processual·
Art. 13. Ao autor incumbe provar apenas o contra.to de transporte e o acidente verificado no curso
dês te.
1 1.0 - o contrato de transporte provar-se-á, para os efeitos des- .
ta lei, por presunções e demais
prova·s admitidars em direito.
§ 2.o - A culpa da emprêsa somente poderá ser elidida mediante
as provas admitidas no art. 17 do
Decreto Legislativo n.0 2. 681, de 7
de dezembro de 1912.
Art. 14. Idependem de homo.
logação judicial os acôrdos de que
cogita o a.rt. 12, para a prestação
de alimentos provisionais, observando.se, quando houver interessados
incapazes, as disposições do art.
80 e seus parágrafos, do Código de
Processo Civil.
Art. 15. Tanto as sentenças
proferida.s quanto os acôrdos concluidos · por fôr,ça desta lei poderão ser modificados ou revogados,
na sentença final da causa, e no
curso desta, nos seguintes casos;
a) - quando a .inoapa.cidade
atenuar-se, repetlr·s~ ou agravar-se,
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ou vier a falecer a vitima em
conseqüência do acidente;
b) - quando ver!t!car-se êrro
· fundamental de cálculo na determl·
nação da i·ncapac!da.de que servir
de base à sentença ou acôrdo.
Parágrafo único. O procedimento
judicial. para a prov!dên.c!a facultada nas hipóteses das allneas A
e B dêste artigo, obedecerá a forma prescrita no art. 11.
Art. 16. O pagamento da quan.
tia fixada "ex-vi", desta lei, por sentença ou acôrdo poderá, a requerimento ou ex-officio, ser ordenado nos têrmos do art. 922 do Có·
digo de ProCesso C!v!lArt. 17. Compensam-se, no
arbitramento da !nden!zação resultante do acidente, as importâncias pagas pela emprêsa por fôrça desta lei.
Art. 18. São isentos do imposto de sêlo e taxas federais os
atas processuais e quaisquer declarações e documentos, inclusive
as obrigações nêle prev!sta.s, espe.
c!almente destinados a produzir ·
prova em juizo ou fora dêle para
fins desta lel.
·
Art. 19. Quem para os efeitos
da alínea e, do art. 11. prestar
declaração falsa responderá pelo
crim·e previsto no art. 299 do Có·
digo Penal.
Art. 20. Os filhos menores e
quaisquer outras pessoas incapazes
que vivam sob a. dependência da
vítima terão pref·erência no caso de
morte ou invalidez permanente
desta, para Internação em estabelecimentos públicos de ensino e de
assistên-cia, assim como nos estabelecimentos pa.rt!culares desta natureza subvencionados pela União
ou autarquias federais.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo,
os responsáveis pela d!reção de
tais esta:belecimentos, logo que tiverem conhecimento do acidente,
comunicarão à administração da.
cmprêsa e ao Juiz de Menores com-.

petentes, as vagas disponíveis nesses institutos.
Art. 21. Esta lei entrarâ, em
vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE - Está tlnda a leitura do Expediente.
· Hã oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Novaes Filho.
O SR. NOVAES FILHO-(*) -

Sr,. Presidente, a data de ontem foi

multo festiva para a importante estação radiofônica brasileira, a Râ·
dio Globo - que comemorou o décimo ·sexto aniversário da sua. fundação.
Ninguém no Brasil desconhece o
grande prestigio que essa difusora
obteve, através da sua orientação,
do seu senso patriótico, do seu sistema enérgico e atlvo de Informar
o ,povo brasileiro sôbre os acontecimentos que se desenrolam dentro e fora do Pais.
Por vêzes, tem a Rádio Globo
exerc!.?o nf!. vida politica brasileira
atuaçao das mais destacadas e vibrantes. Se a observarmos, porém,
em outros ângulos - o esportivo,
o artístico, o informativo, o. musical com m!núelas sõbre tudo que diz
respeito aos a,contec!mentos mundiais - e se tivermos em vista sua
constante preocup&.ção jornalística,
razões multas teremos para nos re·
gozijarmos com o transcurso de
mais um aniversário de fundação
do Importante órgão que tanto tem
contribuído para a difusão, Brasil a
fora, as mais diversas noticias. Seu
principal objet!vo sempre foi
levar a tõda a população brasileira. seguras Informações de alto
sentido cultural.
Dai por que, Sr. Presidente, é
com muita alegria que me assoelo
às homenagens prestadas, ontem,
à Rádio Globo, e formulo os melhores votos para que continue a

<•> -

Ncio fui revisto. pelo ormirJJ
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gozar do prestígio de 'que· desfruta,
graças às diretrizes seguidas, até
hoje, a serviço do esclarecimento
da opinião pública do Brasil.
O .Sr. Francisco Gallotti mite V. Exa. um aparte?

Per-

O SR. NOVAES Filho- Registro,
também, com multa alegria, a solidariedade da União Democrática
Nacional, através da palavra do
eminente Senador Daniel Krieger,
uma das mais altas figuras desta
Casa dO :Parlamento Nacional.

O SR. NOVAES FILHO ..-- Com
o ~r- Paulo Fender - Permite
muito prazer.
.. V. Exa. um aparte?
O Sr. Francisco Gallotti - Em
O SR. NOVAES FILHO - Com
nome do Partido Socia-l Democrá- muito prazer.
tico, solidarizo-me com V. Exa. na
o Sr. Paulo Fender - Quero remanifestação de ·regozijos pela passagem do 16.0, aniversário da Rá· gistrar no seu brilhante e justlfl·
dio Globo, indiscutivelmente uma cado discurso os aplausos do Parestação cujas ondas, invadindo to· tido Trabalhista Brasileiro. V. Exa.
do o Brasil, levam ao seu povo o elogia uma das nossas maiores
noticiário de que tanto necessita a emissoras. Se o nobre Colega me
opinião pública para se orientar. A permite acrescentar à luz da sua
Rádl·o Globo do Brasil, ~m combi· palavra a sombra àa. minha, gostaria de, como trabalhista, aludir
na.ção com o vespertino O Globo embora faça _restrições do ponto de ao poderoso papel do rádio na
vista político quando toma determi- educação do povo com relação ao
nada orientação e. outros seguem discernimento do cidadão. É uma·
rumos diferentes ~ não se lhes tese que invoco, para me bater,
pode negar o grande serviço que como me tenho batido, nesta Ca·
prestam ao País. A homenagem tri- sa, pelo voto do analfabeto. Como
butada à Rádio Globo alegra a to· médico reconheço que o globo ocu.
dos nós. Como representante do lar representou, durante, muitos
Partido Social Democrático ofere- séculos, o melo orgânico pelo qual
ço minha solidariedade às palavras o homem aprecia o conhecimento·
Na atual civilização, o aparelho ~u
de vossa Excelência.
c11tivo disputa com o globo ocular
O SR· NOVAES FILHO - IncOr· êsse privilégio de apreensão do coporo, como valioso depoimento ao nhecimento; e nós trabalhistas,
meu discurso de homenagem à Rá· que encontramos tantos operários
dio Globo, as palavras proferidas analfabetos com admirável discerpelo eminente representante de nimento, havlamos de atribuir às
Santa Catarina, o meu querido e cllfUiSÕes radlo:f'ônicBJs êsse papel
velho amigo Senador Francisco Gal· import~nte na sociedade moderna,
qual seja o de esclarecer os anal·
Jottl.
fabetos e ajudá-los a discernir. Trazendo
esta modesta referência ao
O Sr. Daniel Kl'ieger - Permite
discurso
de V. Exa.·, quero exaltar
V. Exa. um aparte?
o papel do rádio, sobretudo na evo·
O SR· NOVAES FILHO - Ouço lução política de nosso povo.
com muito prazer o aparte de Vos.
O SR· NOVAES FILHO -Fará
sa EJ~celência.
parte de meu discurso o brilhante...
O Sr. Daniel K1·ieger - Rogo a
O Sr. Paulo Fender - Muito abri·
v. Exa. que fale também, na ju.s- gado.
ta homenagem que está prestando,
cm nome da União Democrática
O SR. NOVAES FILHO - ...
Nacional.
aparte do nobre representante do
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Pará, poeta e prosador, que, através das palavras proferidas a. todos nós se revelou, um sociólogo,
pela boa Interpretação ...

o aniversário da Rádio Globo, incorpore a seu discurso, a solidariedade do Partido Republicano desta Casa

O Sr. Paulo Fender - Generosidade de Vossa Excelência.

O SR. NOVAES FILHO- Constará. do meu discurso a Intervenção do nobre representante do
Plaui, o operoso Senador Mendonça
Clark, a. quem nos a,.~ostumamos a
111dmirar, pela sua tenacidade e pela maneira assídua como exercita a
tribuna. desta Casa, debatendo, sobretudo, os problemas que de perto
interessam ao Estado que aqui
dignamente representa.

O SR. NOVAES FIL'HO - ...
d.o papel relevante e Indiscutível
que as estações de Rádio exercem,
.nformando àqueles que não sabe111
ler. Como multo bem acentuou o
nobre representante paraense, têm
êles através do Rádio cantata d!reto, íntimo, com os homens e com
os acontecimentos no Brasil, que
os habilita. a um julgamento multo mais apreciável dos políticos,
dos homens públicos e dos acontecimentos que se desenrolam em
nossa Pátria. O nobre repre-.
sentante do Pará trouxe colaboração preciosa ao meu discurso, ao ocupar-se de uma das
facetas mais Interessantes do rádio, que é, exatamente, a da sua
penetração em tôdas as camadas,
mesmo a dos analfabetos, trazendo
à civilização e pondo a par de tudo
que ocorre nos meios e nos circulas d.a vida bra.silelra.
Assim, Sr. Presidente, homenagear-se numa Casa do Parlamento
uma organização Importante como
a "Rádio Globo'', é um dever dos
representantes do povo. Tudo que
a,flrmamos neste Plenário, nossas
ldéi!!!.s, nossos pontos de vista, nossas defesas ou acusações, graças
ao rádio, em poucos instantes, che·
gam aos Estados que aqui representamos. As distâncias desaparecem; as comunicações são hoje
mais rápidas, mais fáceis e mais
acessíveis a tôdas as camadas da
população.

o Sr. Mendonça Clark- Permite

V. Exa. um aparte?

O SR. NOVAES FILHO muito prazer.

Cbm

O Sr. Mendonça Clarlc - No momento em que V. Exa. fala sôbre

O Sr. Mendonça Clark -Muito
obrigado a vossa Excelência.
O SR. NOVAES FILHO - Sr.
Presidente com estas palavras julgo haver rendido as homenagen~
do meu aprêço e admiração à "Rádio Globo", ao ensejo do transcurso do seu 16.o aniversário de
fundação.
O Sr. Jorge Mu,ynard -

V. Exa.

dá licença para um aparte?
O SR. NOVAES FILHO satisfação

Com

O Sr. Jorge Maynard- Em nome do Partido Social Progressista.
manifesto minha solidariedade às
justas homenagens qu~ V. Exa.
presta à "Rádio Globo", pelo transcurso do seu 16. 0 aniversário de
fundaÇão.

O SR. NOVAES FILHO - Figurará no meu discurso o apa.rte do
Ilustre amigo e digno representante
<lo Estado de Sergipe, sem favor
uma figura môça que pelas suas
qualidades pessoais é uma d.::ts mais
respe-Itá veis desta Casa
O Sr. Mtguez Couto ;.;_ V. Exa.
permite um aparte?
O SR. NOVAES FILHO multo prazer.

:Jom
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O Sr. Miguel Cou.to - Acredito
que o eminente representante de
Pernambuco, o nobre Senador Novaes Filho, pelos expressivos a.par.
tes que recebe de tôdas as Bancadas, está Interpretando os sen.
timentos de tod.o o Senado. Peço
llcença !)ara me associar ao grande
discurso de homena-gem a esta
grande Rádio Emissora. Envio minhas congratulações à Rádio Globo pelo transcurso de mais um
aniversário de sua fundação.

O SR. NOVAES FILHO -Com
muito prazer recebo o aparte do
eminente representante d.a, velha.
Província do Rio de Janeiro, o prezado amigo e colega Senador Miguel Couto que, tendo exercido altos postos na vida. pública nacional, bem pode dar o testemunho do
que representa para o povo e para
os próprios interêsses da nacionalidade a ação, a tenacidade e sobretudo a rapidez com que informam a Nação Inteira, a,s estações ·
de rádio do Brasil.
Assim, Sr. Presidente, por todos
os aparte~ recebidos vê bem o se.
nado do meu a-cêrto em trazer ho·
menagens à Rádio Globo pela cl.ata
que ontem transcorreu. Todo o Plenário, pela. voz de diferentes re.
presentantes, o que quer dizer, pela voz de tôdas as Bancadas que
aqui têm assento, associou-se à ho·
me·nagem que estou rendendo, por.
que, em verdade, é homenagem justa. e merecida.. <Muito bem! Muito
bem!) . (Palmas) .

O SR- PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre senador Caiado de
Castro.·
·
O SR. CAIADO DE CASTRO(~) - 'sr. Presidente, Srs. Senadores tramita, no Senado, há três
anos, um projeto de lei que melhora a aposentadoria daqueles que tomaram parte na Segunda Guerra
MundlaJ.
(•) -

Nrlo foi J'<lli•lo pelo orador. ·

A .proposição encontra-se no se.
nado há muito tempo; sôbre ela,
as Comissões já se manifestaram.
Desejava atender aos Inúmeros
telegramas que tenho recebido
(exibe para o Plenário).
Sr· Presidente, são Pracinhas de
todo o território nacional - funcionários públicos, membros de autarguia.s, bancos etc. que apelam
para o Pracinha, n.0 1, do glorioso
Regimento Sampaia, para que, junto aos seus Ilustres colegas. peça
um pouco de simpatia, a. fim de
que, antes de terminar a presente
sessão legislatlva, votemos êsse
projeto
No próximo dia 15 encerram-se os
trabalhos do Congresso. Estamos,
pràticamente na Semana do'S Pra.
ctnhas, quando o Brasil reeeberá
os despojos daqueles que tomba·
ram no campo de batalha· Seria
mais interessa-nte procurássemos
melhorar a situação dos vivos, am·
parar as viúvas e órfãos, em vez de
tanto nos preocuparmos em trazer os ·restos mortais dêsses nossos companheiros que lá fica-ram,
quando, justamente, lá seriam os
representantes eternos do Brasil
na Europa. Fariam com que os
turistas e os habitantes da Itália
sempre recordassem da cooperação
do Bra·sil no conflito mundial, cooperação tanto ma.is importante
quanto o Govêrno e o Congresso
principalmente, decidiram enfrentar a guerra, justamente, quando
tudo faZia crer fôsse Hitler o vitoriQso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os Pracinha-s apelam para mim, e
eu transmito o pedido ao Senado.
O nobre Senador Novaes Filho a,cabou de falar sôbre a posição do
rádio como veiculo de Informação
espero que o rádio, na sua transmissão, d.iga aos Pracinhas de to·
do o Território NacionM que trabalham na vida dvll, que o Congresso não os esqueceu, está vigJ.
Jante, c que terá tempo suficiente
para votar êsse projeto de lei pelo
qual tanto nos teinos interessado·

Ii

I
I,

I

I
r

I

!

I
r

I

I

-193-

preciso recordar e dizer ao Se·
que, nós - ex-combatentes,
Pracinhas e Comandante de Praci·
nhas - não estamo·s pleiteando
favores, nem queremos aquelas
leis absurdas que o Congresso tem
votado e que, em vez de premiaor
os Pracinhas, tornam-se de tal mo:
do extensivas e elásticas, que, pràti.camente tornam-se inúteis e pro·
fundamente onerosas para os cofres públicos
Sr. Presidente, tenho autorida<le
moral para, como Senador, recla·
mar e criticar atos praticados pe·
los Congressos anteriores . Ao regressar da guerra, em 1945, fui a.
única autoridade, das consultadas,
que teve coragem de, por es-crito,
declarar-se contrária a essas leis.
Argumentei que tornando extensi·
va a lei como o fizemos, a todos
os que estavam à época incorporados, nós a tornávamos inexeqüivel.
A experiência tem demQllstrado
que tudo quanto o Congresso vo·
tou, na sua grande maioria, até
hoje não foi aplicado e não pode·
rã sê-lo. Pela extensão tomou-se
prejudicial aos cofres púbUcos, e
não hã meio de chegar-se a resul·
tado razoável.
Se, porém, apenas fô~sem beneficiados pela lei aquêles que real·
mente .combateram, ter-se-la efeti·
vado ato de justiça e de humanida·
de, amparando as viúvas e órfãos
daqueles que morreram pela Pátria.
Recordo-me, Sr. Presidente, que
o Estado de São Paulo votou uma
lei amparando todos os que tomaram parte na Revolução de 1932,
mas apenas a quem tomou parte
efetiva na campanha, e não àqueles
que ficaram afastados e se Iimi·
taram a bater palmas.
Constantemente recebo dos ve·
lhos companheiros do Estado de
São Paulo, aos quais tive a hon·
ra de comandar, pedido para atestar que êles efetivamente tomaram
parte no combate, lutaram efetivamente pela constitucionalização
do Pais
·
É

n~do

Era o que os Pracinhas desejam,
é o que q;ueremos. Pertencemos ao
grupo dos que continuam pensando
que a. maior homenagem que se
pode prestar aos que cairam no
ca:mpo de batalha é justamente amparar os vivos, os inutilizados, e
amparar as viúvas e os órfão·s. Faço questão de .fazer essa declaração
na Semana do Pracinha. Sou do
grupo que não concorda com o
monumento maravilhoso ·erigido no
Rio de Janeiro; grupo que não
apoiou e não apóia a repatriação
dos restos mortais dos nossos Pracinhas. Pertenço ao grupo da,queles que queriam um monumento
mais simples, um obelisco, que demonstrasse a gratidão e a homenagem do povo brasileiro àqueles
que lutaram na guerra; e ·que o
Govêrno destinasse aquêles milhões
e milhões de cruzeiros gastos na
construção do monumento que, segundo ouvi dizer, está em mais de
trezentos milhões de cruzeiros, no
trabalho de transladação dos restos mortais dos Pracinhas. Desejariamos q,ue essa quantia fôsse tôda ela em!)regad.a de tal modo que
não encontrássemos· mais · Pracinhas abandona,dos, homens que estão sofrendo das fa-culdades mentais, neuróticos, tuberculosos, · no
abandono em que vivem, apesar
das inúmeras leis votadas. Queriamos que com êste dinheiro bem
empregado, pudéssemos, de fato,
atender realmente à educação dos
jovens - hOje, jâ homens - e ao
amparo das viúvas.
sr. Presidente, rendendo esta ho·
menagem aos meus companheiros
e servindo de intérprete junto ao
Senado, apelo para os Srs. Senadores ,no sentido de que não deixem
terminar o ano sem que a lei seja
votada.
Estou sinceramente convencido,
de que, por tôda esta sema,na, teremos ooortunidade de. votá· la, pois
o nobre -Líder da Mniorla a quem
dirigi idêntico apêlo, teve a genero·
sidade de tomar a peito esta questão e providenciar lll tramitação do
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projeto o mais ràpidamente possivel· Confio, pois, em S Exa., esperando que até o· dia 15', o Senado
tenha decidido, de uma vez, o caso
da aposentadoria aos vinte e cinco anos daqueles que tomaram, efe.
tivamente, parte na última Guerra.
Era o que tinha a. dizer (Muito
bem!).

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa requerimento, que vai ser
lido.
É

lido o seguinte
REQUERIMENTo

N. o 545, de 1960

Devendo chegar ao Rio de Ja.
neiro no dia 15 do corrente, as
urnas contendo os despojos dos
soldados brasileiros que morreram
gloriosamente nos ca·mpos de lu·
ta. da Itália, na 2.a Guerra Mundial
e se achavam ·sepultados no Cemitério Militar Brasileiro de Pistóia,
requeremos nos têrmos do art. 64.
do Regimento Interno, seja. designada uma Comissão de 3 membros,
para representar o senado nas cerimônias civicas que então naquela .cidade se realizarão.
Sala das Sessões, em dezembro
de 1960. - Caiado de Castro.
O SR. PRESIDEN1TE - O requerimento que acaba de ser lido depende de apelamento.
Os Srs. Senadores que o apóiam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa).

Está apoiado.
O requerimento será discutido e
votado no final da Ordem do Dia,
: como estabelece o Regimento,
,Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única elo Projeto
de Lei da Câmara n.o 69, de
1957 (n.o 1. 970 de 1952 na Câ·
mara), que cria a Faculdade cte
Farmacia e Odontologia ele Mana.us e dá outras p~:ovidências

(em regime de urgência, no8
têrmos do art. 330, letra "c" elo
Regimento Interno, em virtude
do Requerimento n.o 519·60, tlo
Sr. Moura Andrade e outros
Srs. .Senadores, aprova·do em
sessão de 30 de novembro findo), dependendo de Pareceres
das Comissões, de Educação
e Cultura, de Saúde Pública
e de Serviço Público Oivif.l e
de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Srs. Senadores, na última sessão, ao ser
pôsto em discussão e votação o
Projeto de Lei da Câmara. n.o 69!57,
foi anunciada apresenlação de requerimento, através do qual se solicitava a retirada do projeto do
regime de urgência especial. O re·
querimento não f•oi votado na
ocasião, par falta de número.
Vai ser lido novamente pelo Sr.
lo'' Secretário.
É

l

Ilda e aprovado o seguinte
REQUERIMENTo
N. o 544, de 1960

Com fundamento no art. 337,
letra c, do Regimento Interno e
atendendo a. apêlo recebido da Comissão de Educação e Cultura no
sentido de possibilitar, àquele órgão, mais detido estudo da matéria,
requeremos o cancelamento de urgência. concedida na sessão de 30 de
novembro findo, em virtud·e do Re.
querimento n.0 519·60 ao Proj~eto
de Lei da Câmara n.o 69, de Hl57.
Sa,la das Sessões, em 5 de de.
zembro de 1960. """- Cunha Mello. Jorge Maynard. - Paulo Fender.
- Ary Vianna. - Arlindo Rodri.
gttes. - Fausto Cabral· - Alô Gui.
marlies. - Francisco Gallotti. ~
Menezes Pimen"tel.- Ovídio Teixei.
ra. - Fernandes Távora. - Irineu
Bornhausen. - Antônio Baltar. C~iado de castra. - No1Jacs Filho.
- Sebastião Archer. ·
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O SR. PRJESIDENTE - Em fa.
ce cia decisão do Plenârio, o pro·
jeto retornará ao ritmo normal,
sa-Indo, portanto, da Ordem do Dia.
Votação, em discussão única,
do Projeto de Lei da Cdmara
n.O 63, de 1959 (n.o 2 .281; de
1957, na Cdmara) que concede auxilio para as comemorações do bicentenário da criação
do Santuário do Senhor Bom
Jesus de Matosinhos, de Con.
ganhas do Campo, tendo Pa.
receres <.ns. 379, 380 e 541, rle
1960) das Comissões: de Educação e Cultura,
oferecendo
substitutivo; de Constituição e
Justiça e de Ftnanças, favoráveis ao subditutivo.

O SR. PRESIDENTE - O projeto teve sua discussão encerra,da
na sessão de 5 dO corrente.
Em votação substitutivo apresentado pela Comissão de Educação e eurtura, com pareceres fa·
vorâveis das Comissões de Consti·
tuição e Justiça e de Finanças.
Os Srs. Senadores que o a.provam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa).

Está aprovado.
É o seguinte o substitutivo
aprovado:
EMENDA SUBSTITUTIVA

o congresso Nacional decreta:
Art. 1.o Fica o Poder Executivo,
atra,vés do Ministério da Educação
e Cultura, autorizado a abrir o
crédito: espeCial de .Cruzeiros
3. ODD. OOD.DO (três milhões de cruzeiros) que se destinará à concessão, pelos órgãos competentes, de
26 (vinte e seis) bôlsas d'e estucl.o,
em regime de internl!!to, no estabelecimento de, ensino secundário
do Santuário de Bom Jes'Us de
Matosinhos, em congonhas do
campo, Mina-s Gerais.
Art. 2.0 Essas bôlsas de estudo
serão denominadas "Bôlsas de Es·
tudo Antônio Francisco Lisboa, o

Aleijadinho" e vigorarão por 4 (qu&
tro) anos, a contar de primeiro de
janeiro do a-no seguinte à promul·
gação da lei.
Art. 3.o Os candidatos a essas
Bôlsas de Estudo escolhid.os pelo
órgão competente do Ministério da
Educação e Cultura, dentre os alu·
nos aprovados em exame de admls·
são a Ginásio oficial nos Estados,
Territórios ou no Distlito Federal.
terão asseguradas as despesas de
viagem do seu domicilio ao estabelec!meto de ensino e vice-versa.
Art· 4.o No caso de não serem pre·
enchidas tôdas as vagas poderá: o
Ministério da Educação distribuilas de acôrdo com as normas que
regem a matéria.
Art. s.o Esta lei entrará em v!·
gor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá·
rio.
O SR. PRESIDENTE - O projeto
está prejudicado. A matéria vai à
Comissão de Redação.
Votação, em discussão úni·
ca, do Projeto de Le~ da C'â·
mara n.o 94, de 1960 (n.o 1.877,
de 1960, na Climara), que cria
a Universidade de Juiz de Fora
e cúí outras providências (in·
cluído em Ordem do Dia, em
virtUde ele dispensa de tnterstício, concedida na sessão an·
terior a requerimento do Sr. se.
nador Moura Andratfe), tendo
Pareceres (ns. 561 a 563, de
1960) das Comissões: de
Educação e Cultura, favorável,
com as emendas que oferece,
sob ns. 1 a 3 (CEC) - de Ser.
viço Público Civil, favorável
ao projeto e às emenrta.s; - de
Finanças, fa,vorável ao projeto.

Ao Projeto n.o 94, que cria a
Universidade de Juiz de Fora,
foram oferecidas Emendas sob
ns. 1 a 3, pela Comissão. de Educa·
ção e Cultura.
·
A Comissão de Serviço Público
Civil opinou favoràvelmente ao
projeto e às emendas e a Comissão

-196de Finanças manifestou-se· Igualmente a. favor do pr.ojeto.
A discussão foi encerrada na sessão do dia 5 do corrente.
A votação a ser feita será do
projeto, sem prejuizQ daJI emendas.
Em votação o Projeto n. o 94, de
1960, sem prejuizo das emendas.
Os Srs. Senadores que o. aprO·
vam, queiram permanecer senta.
dos. (Pausa).
Está aprovado.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram ·permanecer senta.
dos. (Pausa).
São ·aprovadas as emendas.
O projeto vai à OOmlssão de Redação

mente, Faculdade 'de Direito, Facul·
dade cte Medicina, Faculdade de
Farmácia e Odontologia, Escola de
Engenharia e Faculdade de Clên·
elas Econ,ômicas da Universidade
de Juiz de Fora.
Art. 3.0 Independentemente de
qualquer indenização, os bens mó·
veis e Imóveis, os direi tos e recursos quaisquer, pertencentes aos
estabelecimentos de ensino aludi·
dos no art. 2.0 , ou às suas entidades
mantenedoras, ou em seus nomes
inscritos, serão transferidos para o
Património Nacional, medla:nte cs·
crituras públicas.
Art. 4.o É assegurado o aproveitamento, no serviço público fede·
ral, do pessoal dos estabelec:!men.
tos de ensino ora federalizados, nas
É o seguinte o projeto aproseguintes
condições;
vado.:
I - Os professôres catedráticos,
no Quadro Permanente do 1\.finls·
PRJOJETO DE LEI DA CJlMARA
térlo da Educação e Cultura, conN;o 94, de 1960
tando-se o respectivo tempo de serviço para efeito de disponibilidade,
·cria .a Universidade de Juiz aposentadoria. e gratificação d.e
de Fora e dá outras provtrtên- magistério;
ciasII - os demais empregados, como
ex:tranumerários,
em tabelas a seO Congresso Nacional decreta:
rem
crlada·s,
para
êsse fim, pelo
.Art. 1. o Fica criada a UniversiPoder
Executivo,
cantando-se
o
dade de Juiz de Fora (U. J. F.) .
respe•Ctivo
tempo
de
serviço
para
situada em Juiz de Fora, no Esta.
do de Minas Gerais, e que será os efeitos do art. 192· da Constituiintegrada no Ministério da Educa- ção Federal.
§ 1.o Os professôres que não fO·
ção e Cultura
Art. 2.0 A Universidade de Juiz rem aproveitados em caráter efe.
de Fora (U. J. F. ) será constituida tlvo, na forma da legislação do
dos seguintes estabelecimentos de ensino superior, poderão sê-lo, Inensino superior, já reconhecidos e terinamente.
que são federalizados por esta lei:
§ 2.o. A expedição dos Mos destia) Faculdade de Direito de Juiz nados ao aproveitamento previsto
de Fora;
neste artigo dependerá do integral
bl Faculdade de Medicina ct:e cumprimento do disposto no art.
s.o, comprovado pela entrega, ao
Juiz de Fora;
c) Faculdade de Farmácia e Ministério dos traslados das escritul·as a,ludldas.
Odontologia de Juiz de Fora; ·
Art. '5.o Para execução do dispas.
d) Escola de Engenharia de Juiz
to nesta lei, ficam criados, no
de Fora; e
e) Faculdade de Ciências Eco- Quadro Permanente do Ministério
da Educação e Cultura:
nõmicas de Juiz de Fora.
Parágrafo ún~co. Os estabeleciaJ para a Reitoria da Universimentos mencionados neste artigo dade de Julz de Fora (U. J. F.),
passam a denominar-se, respectiva- um cargo de Reitor, CC·3, uma fun-
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-197ção gratificada de Secretário, FG·
3, e uma de Chefe de Portaria, FG·
7;
.
b) para. a Faculdade de Direito,
22 (vinte e dois) cargos d~ Professor Catedrático, padrão O;
c) para a Faculdade de Mediei·
na. 34 (trinta e quatro) ·cargos de
Professor Catedrático, padrão O;
d) para a Faculdade de Farmá·
ela e Odontologia, 24 (vinte e qua·
tro) cargos de Professor Catedrá·
tico, padrão O;
e) pa.ra a Escola de Engenharia
36 <trinta e seis) cargos de PrO·
fessor Catedrático, padrão O;
fl para a Faculdade de Ciências
Econômiea·s, 22 (vinte e dois) cargos de Professor Catedrático, padrão:> O; e
g) '5(.c!nco) funções gratificadas
de Diretor FG·l, 5 (cinco) de Secretário FG-3, e 5 (cinco) de Che·
fe de Portaria FG-7, distribuídas
igualmente entre os estabelecimen·
tos ora federalizados.
Parágrafo ún~co. Os cargos refe·
ridos na letra. "c" dêste artigo se·
rão, a. partir da vigência desta lei, .
reduzidos progressivamente a 18
(dezoito), à medida que se forem
vagando, por extinção das respec·
tivas cátedras, na forma a ser pre·
vista no Regimento da Faculdade
de Medicina da Universidade de
Juiz de Fora (U.J.F.l.
Art. 6.0 Para atender às despr:sas decorrentes da execução da
presente lei, é o Poder Executivo
autorizado a. abrir, pelo Ministério
da. Educação e Cultura, o .crédito
especial de Cr$ 44. 784. 200,00 sendo: para pessoal permanente, Cr$
28.452. 000,00; para pessoal extra·
numerário, Cr$ 3.412.200,00; pa.ra
material Cr$ 12.000.000,00; para
outros encargos Cr$ 200.000,00; e
para funções gratificadas, Cr$
720. 000,00.
Art· 7.o Ficam revogadas as Leis
n.0 2.152, de 30 de dezembro de
1953, e n.o 2 .153, de 30 de dezem·
bro de 1953, e n.0 1. 251 de 4 de
dezembro de 1950, no que se refere

à concessão de subvenção . à Es· .
cola de Engenharia de Juiz de Fora.
Art. 8.0 Mediante proposta· do
Conselho Universitário e aprovação
do Ministério da Educação e Cul·
tura. poderá ser agregad.o à Universidade de JUiz de Fora (U.J.F. l ou dela desagregado - estabelecimento de ensino superior.
Art. 9. 0 O Estatuto da Universidade será aprovado por decreto do
Presidente da República, dentro do
Prazo de 120 (·cento e vinte) dias,
a contar da data da publicação
desta lel
Art. 10. 0 O Poder Executivo promoverá., dentro do prazo de 3
(três) anos, ·a criação ou agrega.
ção à Universidade de Juiz de
Fora, de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
Art. 11. o Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con.
trário.
São as seguintes as emendas
a.provadas:
EMENDA

N·o 1 -CE

O artigo 4. o, II, ficará assim redigido:
"O qua,dro do pessoal administrativo da Universidade será integrado
pelos seus atuais servidores, obedecidos os preceitos da legislação
em vigor, contando-se o ·respectivo
tempo de serviço, para os efeitos
do art. 192 da. Constituição Federal".
EMENDA

N. 0 2-CE

O § 1.0 do artigo 4· 0 , terá a seguinte red.ação:
"Os professõres que não forem
catedráticos na forma da legislação do ens1no superior, poderão ser
aproveitados, ·interinamente, pelo
prazo de três anos, dentro do qual
se abrirão os concursos necessários
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to e defesa dos recursos h:ldrológt.
cos básicos para a agricultura.
Art. 3 .0 - O Serviço funcionará
EMENDA
articulado e coordenado com os de·
mais serviços da União e em co·
N·o 3 - CE
operação, na forma desta lei, com
as unidades federativas, os municí.
N'o artigo 5. o, parágrafo único
pios,
as autarquias, as sociedades
depois das palavras "por extinção
de
economia
mista, as associações,
das resoectivas cátedras", acrescencooperativas
e
cQllSórctos rurais, as
tem-se. ãs seguintes: "observado o emprêsas privadas
e os agricultores
0
disposto no § 1.0 do art. 4. "·
em geral.
Art. 4,0 - Os vocábulos irrigante
Votação, em 2. a discussão, do
0
e
conservacionista
empregados nesProjeto de Lei do Senado n. 11,
ta
lei
significam
qualquer pessoa
de 1956, .de autoria do Sr. Senafísica
ou
jurídica.
por
ela beneficia.
dor Attílio Vivacqua, que cria o
da
ou
sujeita
às
suas
obrigações.
Serviço Nacional de Irrigação
0 5.
Além
de
outras
atrl·
Art.
e de Solos Agrícolas e dá oubuições
que
lhe
forem
inerentes
tras providências (aprovado em
1.11 discussão, com emendas, em ou especificadas no Regulamento,
5·7·1960), tendo Parecer n.0 357, compete-lhe, nos têrmos do art. 3.0;
a) orientação, planejamento,
. de 1960, da Comt!ssão de Redação, oferecendo a redação do coordenação, fiscalização e execu.
ção em todo o território nacional,
vencid 0 . em 1.a discussão.
de obras, instalações e serviços fe·
O SR. PRESIDENTE - Em VO· derals de Irrigação e de conservação
tação.
do solo e de águas para uso agrá·
Os Srs. Sena.dores que aprovam o rio·I
b) - pesquisas, classificação e
projeto com a red.ação do venci·
do na primeira discussão, queiram leva.ntamento de solos e demais ln·
vestigações, estudos e reconheci·
permanecer sentados. (Pausa).
menta
agropedológicos e edafoló.
Aprovado.
g!.cos;
Vai à Câmara dos Deputados.
c) - captação, adução, trata·
menta
e distribuição de águas, cons·
Redação Final do Projeto de
trução
de barragens, açudes e re·
Lei do Senado n.o 11, de 1956,
servatórlos,
abertura de poços. lbr·
que cria o Serviço Naciona·l de
teslanos,
regularização
e derivação
Irrigação e de Solos Agrícolas
·de
rios,
contrôle
de
correntes,
ter.
e da outras providências.
raceamentos, preparo, drenagem e
saneamento de áreas Irrigáveis e
O Congresso Nacional decreta:
quaisquer outras obras, instalações
Das finalidades do serviço
e serviços complementares ou conexos, integrantes de seus planos
Art. 1.o - É criado o Serviço Na- de trabalho;
·
cional de Irrigação e de Solos Agrí.
dl - dlscrimlnáção de zonas
colas subordinado ao Ministério .da agrí.colas em Distritos, Subdi·strltos
Agricultura
e Setores de Irrigação e de ConserArt. 2. 0 - O Serviço de Irriga. vação do Solo, que poderão abranção e de Solos Agrícolas, respeita- ger território de unlda.des federadas
.orgao
.. asdeautonomias
... lo·Cals , será o tivas e municípios diversos;
orlentaçao e coordenação
e) - organização e fis·callzação,
das dlretrizes e atlvldades gover- em conexão com a Divisão de
namentai-s concernentes à irriga. Aguas do Ministério da Agricultução e conservação do solo, fomen. ra e do Departamento Nacional d.e
ao provimento das re.spectivas cá·
tedras".
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Obras Contra as Sêcas, dos sistemas
irriga tórios regulados no art. 27
e subseqüentes;
f) - fomento, proteção e inven.
tário dos recursos hidrológicos do
país, úteis 'à agric~Itura e ao apr?·
veitamento, para s1stemas irrigato·
rios, das águas dos respectivos serviços públicos de abaste·Cimen to e
de energia elétrica;
g) recuperação agrícola de
'mangues e de outras terras sal!·
nas do !!tora!;
h) -colaboração com as repar:tições federais, estaduais e m urucipais na aplicação de medid~ le·
gais sôbre inquinação e purificação de águas (art. 11 do Código de
Aguas) , e nos trabalhos de dissecamento de pântanos, de drenagem
e em outros que possam interessar à agricultura;
i) - atividades complementares
de irrigação e. conservação_ do S?·
lo referentes à mecanizaçao e a
ferti!ízação; à preservação e res·
tauração de pastagens, refloresta·
menta de áreas beneficiadas e contrôle de incêndios nas zonas rurais assim como a, compra, revenda, 'locação e comodato de máquinas e equipamentos de qualquer
natureza abrangidos pelo objeto
desta lei;
j) - celebração de convênio_ e
contratos sôbre obras, instalaçoes
e serviços referidos na alínea a)
dêste artigo, e concessão da exploração de sistemas irrigatórios;
k.) - organização, manutenção
e díreção dos seguintes serviços
além de outros que o regulamento criar, referentes ao objetet des·
ta. lei:
I) - de laboratórios e centros
de pesquisas e classificação d.e
águas para rega e de solos agncolas;
II) - cursos de .edafólogos;
IIIl - serviços de orientação,
instrução e treinamento e de concessão de bôlsas de estudo;
IV) - divulgação e publlcação
de documentação, de intel'Câmblo,

biblioteca, filmoteca, fotografia,
microfotogra.fia e radiodifusão;
Vl - serviços consultivos e dll!
assistência técnica.
l) - estímulo e auxílio a instituições técnicas, .científicas e OU·
tras especialmente dedicadas aos
assuntos de que .cogita esta lei;
concessão de prêmios para as me.
lhores práticas conservacionistas e
trabalhos sôbre essa matéria e irrigação;
m) - concessão de bonificação
para obras de açuda,g~m, de_ irri·
gação e de combate a erosao, e
cooperação técnica e financeira re·
guiada por esta lei;
n) elaboração de tarifas para retribuição de serviços de que
trata esta lei;
o) - relações de colaboração
com o Instituto Internacional de
Agricultura, a Fundação Rockfel·
ler a Fundacão de Conservação
(The conservátion Foundatlon), a
F. A. o., e demais entidades inter·
nacionais de que participe o Br!J:·
sll, e que visem a objetivos coll·
ma.dos por esta lei;
p) assistência técnica e incentivo por meio de prêmios à fa.
bricação de aparelhos e a:cessgrio~
para. irrigação e fert_irrlga€ao e
trabalhos de combate a erosao;
q) -utilização, mediante ajus·
te com as emprêsas concessionári~s de serviços de abastecimen·
to dágua e de energia hidráulica,
de suas barragens, reservatórios e
instalações, para alimentação e de·
senvolvlmento de sistemas irrlgatórios;
r) - colabOração com os instl~u·
tos de ensino agronômtco, federa1s,
locais e particulares e demais es·
colas de qualquer grau.
Art. a.o As terras de propriet:i·
rios diferentes poderão ser agru·
padas em uniclades de empree!ldl·
menta;- quando o exigir o interesse
coletivo ·dos lavradores da Iocallda·
de ou a conveniência econômica
e técnica de submeter ditas terras
ao mesmo sistema irrigatório ou
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-200ao mesmo plano de conservação do
solo.
Da Coordenaçád com os ór.
gãos Federais.

Art. 7.o O Ministério da Agricul·
tura, a nar das demais atribuições
que. cabêm na execução desta lei
às suas diversas repartições, realizará estudos e adotará providências
sôbre:
a) construcão, instalação e ma·
nutenção de éampos de irrigação
c de setores de conservação do
solo, nas Estações e Fazendas Ex·
. perimentais, nos"Postos Agrope·cuá·
rios, nos Hortos e Parques Florestais, Escolas Agrotécnicas e em
outros estabelecimentos agronômi·
cos do mesmo Ministério;
b) piscicultura nos açudes públicos e particulares, compreendi·
dos no objeto desta lei, e visand.o
à selecão e melhoramento das espé·Cies ·de peixe e instalações pró·
prias ao preparo e conservação do
pescado;
c) d~stribulcão de sementes e
mudas, adubação, combate às pragas e prestação, sob outras modalidades, de assistência técnica aos
irrigantes e conservacionistas.
Art. 8.0 O Poder Executivo, observados os pre•ceitos desta lei, estatuirá no Regulamento ou por decreto especial, a forma nela prevista de articulação, coordenação e
colabciracão administr!ltiva das repartições" dos diversos l\1inlstérios
e dos órgãos para-estatais, assim
como das sociedades de ec·onomia
mista e autarquias federais.
§ 1.0 Os Ministros da Guerra, d.a
Marinha e da Aeronáutica ficam
autorizados a adotar providências
para o suprimento do disposto neste artigo, no tocante à ut!llzação
de seus serviços topográficos e aero-fotogramétricos e de outros serviços sob sua jurisdição atinentes
ao objeto desta lei.
§ 2.o A execução desta lei nas zonas fronteiriças e nas demais zonas
declarada·J indispensáveis à defesa

do Paí·s depende de assentimento
do Conselho de Segurança Nacional, nos têrmos do art. 180 da
Constituição Federal.
§ 3.o serão elaborada,s de acôrdo
com o Serviço de Prote~ão aos
índios {S.P.I.), normas especiais pa.
ra a execução desta lei nas terras ocupadas pelos silvícolas (art.
216 da Constituição Federal).
§ 4.o O Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem {D. N. E.
R.), coord.enado com os respectivos
Departamentos estaduais {D. E.
R.), considerará em seus projetas
e :abras, de medidas de conservaçãQ do solo, nos terrenos .agricolas
adjacentes às rodovias atingidas
pela erosão das barrocas ou produzidas por outros fa,tôres_ erosi·
vos de·::orrentes da construçao das
referidas obras.
Art. 9.0 O Instituto Brasileiro do
Cafê {I. B. c. ), na aplicação das
prescrições das a.Jíneas a, b e c do
art. 2.o e do n.o 1 e § 1.0 do art.
3.o da Lei n.o 1.779, de 22 de dezembro de 1952, reservará recursos para as obras, instalações e
serviços de irrigação e de conservação do solo, nas zonas cafeei·
r as
Art. 10. Ressalvada a competência do Serviço. previsto no art. 2.o
e nos demais dispositivos desta le-I
e asseguradas a articulação e a
colaboração administrativas estatu!das no art 5.0, subsistirã'o, em
regime transitório, nos têrmos d.o
Regulamento, as atribuições e encargos sôbre irrigação e conservação do solo, que incumbirem às
repartições e entidades para-estatais e autárquicas da União, em
virtude da legisla,ção . reguladora
da execução dos arts .. 198 e 199 da
Constituição e do art. 29 do Ato
das Disposições Constitu-cionais
Transitórias.
Parágrafo único. Enquanto viga.
rar o regime tra,nsitório estabeleci·
do neste artigo, as repartições e
entidades para-estatais e autárquicas nêle mencionadas manterão, co-
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mo elementos de ligação, represen·
ta.ntes técnicos junto ao Serviço.
Da Colaboração e Integração
da Intctattva Privada.

Art. 11. O Serviço deverá funcionar como órgão de . integração
das iniciativas particult!>res úteis à
realização de seu escõpo.
Art. 12. As propriedades rurais
serão consideradas instituições de
.colaboração do Serviço, devendo
ser aproveitadas, ta.nto quanto possível como áreas de demonstração,
centros de adestramento e de outras atividades compreendidas nas
finalidades desta lei.
Art. 13. As obra,s e instalações
previstas nesta lei serão preferencialmente executadas por entidades
privadas ou associações rurais, sem·
pre que estas disponham de condições de idoneidade técnica e fi·
nanceira que assegurem a. respectiva execução.
Art. 14. O Serviço adotará prO·
vidências especiais tendentes a garantir a continuidade da execução
de suas obras e trabafhos, ficando
autorizado, para cumprimento dês·
te artigo, a utilizar as verbas de
seus orçamentos globais·
Art. 15. Ao Poder Executivo é
facultado, para execução do disposto na alinea q), do art. 5.0 , cele·
brar depois de ouvido o Serviço,
ajustes com as emprêsa.s concessionárias designadas nessa alínea, podendo rever e estabelecer tarifas.
Art. 16. As associações rurais,
municipais e os la.vradores inscritos no Registro de Lavradores do
Ministério da Agricultura poderão
designar delegado, com a incumbência de fiscalizar a execução desta lei.
Parágrafo único. A designa-ção do
delegado por lavradores, será feita em listas com firmas reconhecidas, apuradas pelo ·Presidente da
Câmara Munl:cipaJ.
Art. 17. Haverá comissões consultivas municipais constituídas de
lavradores, com a finalidade de

colaborar mediante assistêncl1111 e
fiscalização no cumprimento desta
lei.
<Parágrafo único. As funções de~
sas .comissões serão gratuitas e
exerc'idas por três a.nos. A escolha
de seus membros caberá. às as·
sociações rurais e aos lavradores
do distrito em que se realizarem as
obras de irrigação e de conserva..
ção do solo.
Dos Consórcios Rurais

Art. 18. o~ agricultores, em
número não inferior a cinco, re.
gistrados no Registro de Lavradores e 'Criadores do Ministério da
Agricultura, ou da Se•cretaria, de
Agricultura dos Estados, poderão
organizar sociedade civil de responsabilidade limitada, denomina·
da. consórcio agrário, com o o!Jj etivo de combinar esforços, rec·u·
sos técni·cos ou financeiros para
execução de obras, instalações e
serviços de irrigação e de conservação do solo, de mecanização agrícola, de abastecimento d'água, de
iluminação, de energia termelétrica
e hidrelétrica, de transportes, construção de estradas vicinais, assim
como pa.ra outros fins declarados
no Regulamento, visa·ndo ao desenvolvimento, aperfeiçoamento e
defesa de suas lavouras e criações
inclusive
aq;uisição de imôveis,
equipamentos, veículos, animais,
sementes, adubos etc. destinados
ao objetivo enunciado neste artigo.
Art. 19. O Capital do consóscio agrário é indeterminado, sendo
facultado dêle pa.rticipar qualquer
lavrador cl.o respectivo distrito de
irrigação ou de· conservação do
solo com o requisito do art. 18 e
que satisfaça as estipulações constantes do respectivo contrato· ou
estatuto.
Parágrafo únLco. Essa participação far-se-á .por simples declaração
de adesão do.· interessado.
Art. 20. O consórcio constituir·
s~-á .por instrumento público ou
particular, obrigatõria.mente trans-
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crito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas no qual serão lançadas
tôdas as re·formas e outras modificações dos seus a.tos constitutivos, e as declarações de adesão
referidas no parágrafo único do
art. 19.
· Art. 21. ·As opera,ções de c·ré·
dito do consórcio poderão ser reali·
zadas sob garantia. de seus bens,
ou gara.ntia real ou fideijussória
oferecida por seus membros, com
a responsabilidade solidária ou Ji.
mitada. a determinada parcela do
débito social.
Art. 22 É facultado ao oon.
sór;c!o cobrar, mediante tarifas prê·
viamente publicadas no "Diárip
Oficial" da respectiva unida.de fe.
derat!va, retribuição de serViços
prestados aos irrigantes e conservacionistas.
·
Art. 23. Compete a uma comissão
· organizada pela diretoría da res·
pectiva federação de associações ru·
rais resolver, em única e última
instância administrativa:
a) sôbre reclama.ções e dúvidas
relativas à fixação e cobrança das
tarifas mencionadas no art. 22, de.
pois de ouvidos os órgãos adminis·
tra.tivos competentes federais ou
estaduais;
b) sôbre a adesão de membros
do consórcio e sua exclusão.
Art. 24. O consórcio poderá ser
organizado para os efeitos do art.
6·0 por i;niciativa do Serviço Na·
clonai de Irrigação e de Solos-Agri·
caias, das unidades federativas e
municípios interessados.
Art. 25. Respeitadas a.s prescri·
ções desta lei, o consórcio reger-se·á
pelos preceitos do <ltpitulo XI,
Título V, do Livro III, do Código
Civil.
Art· 26. As Associações Rurais,
as cooperativas e consórcios agrários organizados com a fina,lidade
de execuções de obras, instalações
e serviços mencionados na alínea
a do art. 5.0 , ficam investidos de
delegação de poder Público para.

promover a desapropriação por uti·
lidade pública ou interêsse social
nos casos admitidos nesta lei.

Dos Sistemas Irrigatórios e
ele sua Exploração.
Art. 27. O Govêrno da. união, dos
Estados, do Distrito Federal, e dos
Municípios poderão promover, nos
têrmos desta lei, por si ou por con·
cessionários, a execução de siste·
mas de irrigação e sua apUcação
industrial.
Art. 28. Os sistemas de irrigação
de que trata a presente lei são
considera.dos de utllldade pública
e de interêsse social.
Art· 29. Integram os sistemas re·
feridos no art. 27, para efeito de
desapropriação por utilidade públi·
ca ou interêsse social:
I) - as terras
necessárias à
construção da.s obras de captação
e armazenamento de água, inclui·
das as obras preparatórias e com·
plementares;
U) - as terras necessárias à
abertura dos caminhos de acesso,
vigilância e conservação das obras,
com as faixas adja.centes às áreas
inundáveis dos leitos maiores dos
cursos dágua ou das bacias hidráu·
I!cas dos lagos e açudes dos sis·
temas;
m> - as terras onde existem
matas .cuja preservação interes"Sar
à manutenção do sistema;
.
IV> - as terras necessárias ao
estabelecimento dos canais mestres
de distribuição de â:gua para ir·
rigação e dos coletores gerais de
drenagem;
V) - as terras lll!ecessárias às
vias de transporte dentro do siS·
têma ·'
·
. à
· VI) - as terras necessarias
instalação de usinas elétricas, li·
nhas de transmissão ·e sub·estação;
· VII> - as terras necessárias às
escolas de ensino técnico-agrícola
e a campos de demonstração e ex·
;per!mentação;
VIII> - as terras que ficarem
ilhadas, dentro da. bacia hidráull·
ca. dos açudes;
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IX) - a·s terras necessãrias à
construção de casas de moradia
para a,gricultores e empregados se·
de da administração, de cooperativas e de ccmsórcios agrários;
X) -.as terras que pela ca,paci·
dade de a,cumulação dãgua das
obras do sistema, possam ser ir·
rlgadas por gravidade ou por ele·
va,ção.
Art. 30. A criação do sistema :;e.
rã feita por decreto, com base nos
projetas aprovados pelo Serviço
Nacional de Irrigação e Solos Agrí·
colas ou pelos órgãos estaduais e
municipais competentes, quando o
sistema estiver sujeito à jurisdição
federaJ. ou a regime de convêrüo
de cooperação§ 1.0 O decreto ,estipularã
as condições de concessão que fôr
outorgada para exploração do sis·
tema,, bem eomo as de alienação,
arrendamento ou uso das terras
designadas nos ns. VIII e X do art.
29.

§ 2.o Terão preferência, em
igualdade de condições, para a,qui·
sição, arrendamento ou uso das
sobreditas terras, os ex-proprietã·
rios das ãreas desapropriadas.
Art. 31. A renda. do sistema serã
constituída:
a> pelas taxas de consumo
dãgua para irrigação e usos domésticos;
b) pelas ta,xas de consumo de
energia elétrica;
cl pela renda obtida por serviços prestados, sem privilégio;
d) por outras rend.as oriundas
de exploração do sistema;
e) pelas subvenções concedidas
pelas unidades federativas e pelos
municípios.
Art. 32. As taxas de consumo
dãgua para irrigação e usos do. mésticos, bem como as tarefas de
energia elétrica, serão calculadas
pelo custo do serviço, levancl.o-se
em conta a depreciação, as despesa,s de administração e a justa remuneração do ca.pital que serã avaliado pelo custo histórico, menos
a depreciação.

Art. 33. Poderão ser executados
pela União e pelos Estados, servi·
ços de irrigação ao longo dos cursos dágua em que tenham sido cons·
truídas barragens de regularização
de descarga.S para evita,r enchentes
ou não, aplicando-se, nestes casos,
no que couber, as disposições desta
lei.
Parãgrafo único. No caso de açu
des destinados à explora,ção de
usinas elétricas, a utilização das
ãguas para fins de irrigação só serã permitida à jusante do canal
de fulga das turbinas, sem prejuízo da operação das ditas usinas.
Art. 34. A execução e fiscaliza.
ção dos sistemas de irrigação, quan.
do estiverem localizadas nas regiões
do Nordeste e do Vale do São Fran.
cisco poderão ser atribuídas res·
pectivamente ao Depa:rtamento Na·
clonai de Obras Contra as Sêcaf
e à Divisão de .1\guas do Ministé·
rio da Agricultura.
Art. 35. Terão o caráter de prioridade as obra:s, instalações e ser·
viços nas zonas situadas, fora do
denominado Polígono das Sêcas,
que, pelos efeitos de intensa e
longa estiagem, sejam considera.
das, na forma dêste artigo, ãrea•
flageladas.
§ 1.o - A verificação e caracte·
riZação das condições exigidas por
êste a·rtigo serão feitas por uma
Comissão presidida pelo DiretorGeral do Serviço de Irrigação e de
Solos Agrícolas, ou Seu delegado, e
integrada. por um representante do
Serviço de Meteorologia, um do
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas (DNOCS), um da
Divisão de Aguas e um representan do Estado interessado.
§ 2.o - O trabalho .e conclusão
da Comissão, depois de apreciados
pelos Ministros da Agricultura e
Viação e Obras Públicas, serão
aprovaC(os por deqreto em que se
regularão a,s providências atinentes à execução do disposto neste
artigo.
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Do Fundo àe Irrigação
Art. 36. Para o fim de contablli·
zação e vinculação dos recursos
destinados à exeC'ução desta lei é
.criado .o Fundo de Irrigação, cons·
tituído:
Il - cl.as dota.ções referidas no
art. 49 e provenientes de créditos
especiais;
II) - do produto de taxas e im·
postos e de contribuição de melho·
ria;
.
III) - de juros de quaisquer depósitos bancário·s e quaisquer ou·
tras importâncias estabelecidas em
lei.
·
Art. 37. Ail quantias refer.entes
ao mencionado Fundo de Irrigação
serão depositadas no Banco do Brasil ou no Banco Nacional de Cré·
dito Cooperativo, à disposição do
Ministério da Agr1cultura.
Da Organização e Atribuição
do Serviço.

Art. 38. O Serviço Nacional de
Irrigação e de Solos Agrícolas é
constituído dos seguintes órgãos:
a) Diretoria Geral;
b) Divisão de Irrigação;
c) Divisão de Conservação do
Solo;
d) Assessoria;
e> conselho Agropedológlco;
t> Distritos, Subdistritos e Se·
tores, podendo os Distritos corres·
pender a mais de uma unidade
federa.tiva.
Art. 39. .A organização acl.mlnls·
tratlva do Serviço Nacional de Ir·
rigação e de Solos Agrícolas e as
atribuições de seus servidores, sua
lotação e transferência serão prescrlta..s no Regulamento, respeitadas
as normas desta lei.
Art. 40. Compete à Dlretorla Ge·
ral:
I) Dirigir, coordenar e fiscalizar as atlvidades do Departamento e representá-lo em suas relações
externas;
II) - aprovar orçamentos de
obras e Instalações e autorizar a

execução das mesmas e a realização
de. despesas;
III) - entender-se, cl,lretamente
com autoridades da União, dos Es·
tados e dos Municípios, inclusive
da·s autarquias, sôbre assuntos da
competência do Servl!,lo Nacional
de Irrigação e de Solos Agrícolas,.
salvo com os Ministros de Estado,
caso em que deverá fazê-lo por ln·
termédlo do Ministro da Agricultu.
ra;
IV) - autorizar e admitir, contratar e dispensar diaristas, tarefeiros e pessoal de obras;
V) - assinar os contratos dé co
operação da União com partLculares
regulados por esta lei, assim como
os contratos par.a execução de
obras, Instalações e serviços por
emprêsas;
VI> - de~egar suas atribuições
aos Chefes de Distrito.
Parágrafo único. Aos Chefes de
Distrito competirá, além das atrl·
buições regulamentares:
a> organizar, dirigir e coordenar os trabalhos a cargo do Dis·
trito ou Serviço;
b) aprovar orçamentos de obras
e Instalações cujo custo.provável seja inferior a Cr$ 500.000,00 (qui·
nhentos mil cruzeiros) e autorizar
a execução das mesmas, aquisição
de materiais e a, realização de despesas, dentro dos limites das Instruções baixadas pelo Diretor-Ge·
ral;
.
. c) exercer, no Distrito de sua
jurisdição as atribuições especificada·s no n· 0 IV, dêste a.rtlgo;
d) delegar suas atribuições aos
Chefes do Distrito, investidos das
funções de sub-chefe;
e) ·, mov~mentar, de acôrdo com
a conveniência dos trabalhos, o
pessoal, do Distrito.
.
Art. 41. Incumbem à Divisão de
Irrigação os assuntos enumerados
no art. 5.0 , que, por sua natureza,
lhe forem pertinentes, e, especia.lmente os seguintes:
a) orientação, planejamento e
execução das obras, instala.ções e
serviços de irrigação previstos nes·
ta lei, inclusive estudos prellm!na-
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res das situações climatológica.s,
hidro-metereológLcas, agronómicas
e económicas das zonas compreendidas nos planos de irrigação;
b) análise, classificação e medição de água. para regadio;
c) experimentação, prática, sistematização, divulgação dos m~to
dos e processos irrlgatórios de dre.
nagem e de tertirrigação, para orientação dos agricultores;
d) fornell'lmento de água necessária ao funcionamento dos sis·
temas irrigatórios e para os de·
mais fins visados por esta lei mediante pagamento pelos irrigantes
e usuários de tarifas fixadas;
e) apl'oveitamento, para uiSo
agrícola, das águas residuais da
indústria açucareira e de outr'ls
indústrias. ·
Art. 42. Incumbem à Divisão de
Conservação do Solo os assuntos
enumerados no art. '5.0 , que, por
sua. natureza lhes forem pertinentes e, especialmente os seguintes,
em conexão com os laboratórios
federais, estaduais e particulares de'
solos:.
·
a) execução, sistematização dos
trabalhos agropedológicos e efactológicos designados nas alíneas b l
e c) do art. 5.o;
b) organização de mapas par·Ciais e gera.is de incidência da erosão;
c) orientação, planejamento e
execução das atividades concernentes à prevenção e defesa c·ontra
os efeitos da degradação do solo;
d) experimentação, prática, sistematização, divulgação dos métodos e processos conse·rvaclonistas.
· Art. 43. A repressão penal das
p:·átlcas contrárias à •Conservação
do solo será regulada em lei sem
prejuízo, porém, das sanções que
com fundamento neste diploma legal, forem estipuladas no Regulamento e nos contratos e convênios
por êle regidos.
Art. 44. A Assessoria funcional' à
· junto à Dlretoria Geral e do Conselho Agropedo!ógico. incumbindolhe, ·ao !ado de outra·s ·atribuições:

a) proceder a pesquisa, critica,
estudiO, .coleta e coordenação de
elementos .para os trabalho.s a cargo daqueles órgãos e do Serviço;
b) organizar e manter atuallza.
dos ementários e fichários de assuntos técnicos e cientificas espe.
cial!zados e gerais, de atas administrativos e legislativos e de juris- ·
prudência;
c) articulação com as repartições, entidades públicas e instituições particulares que lhe possam
fornecer informações e subsidias;
d) orientar e dirigir o serviço
de publlcação e os demais especificados no n. 0 IV do art. 5-o;
e) emitir pareceres sôbre as
matérias desta lei e as demais que
lhe forem submetidas a exame;
f) celebrar reuniões e seminá·
rios para exposição e debate das
questões, sugestão e fixação ele
pontos de vista e de soluções.
Art. 45. A Assessoria será constituída de pessoal efetivo do Serviço; ou por êle contratado ou requisitado, com atributos de capacidade técnica e científica necessários ao desempenho de suas funções, e de assistentes, possuidores
dos mesmos req,uisitos, designados
pelo Instituto Brasileiro do Café,
pelo Instituto do Açúcar e do Alco.
ol, pela Confederação Rural Brar
s!leira, pelo Instituto Agronómico
de Campinas, pelo Instituto Rio·
Grandense do Arroz e pelo Depar- ·
tamento Nacional de Obras con·
tra. as Sêcas. •
§ 1.0 Os assistentes serão remunerados: pelo Instituto Brasileiro
do C!lifé e pelo Instituto do Açúcar
e do Alc·ool, os designados por essas entidades; os demais, pelo Serviço de Irrigação e de Solos Agrícolas.
§ 2. o Os assistentes designados
pelas mencionadas entidades, embora suje itos à jurisdição do Serviço, não serão considerados servidores dêste, · respondendo essas
enticlade·s pelos respectivos contratos do trabalho ou relação ele
emprêgo.
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Art. 46. Ao ·conselho Agropedo·
lógi·Co caberá:
a) re!lll!zar pesquisas e estudos
sôbre irrigação e conservação do
solo e demais recursos naturais básicos para agricultura;
b) elaborar normas e resolver
dúvidas sôbre a coordenação e colaboração estabelecida nos arts. 3.0,
5· 0 e 7.o, d.as repartições, órgãos
colegiados e entidades autárquicas
da União.
§ 1.0 'Participarão de sua composição representantes dos Ministé·
rios da Agricultura e Viação e
Obras Públicas, do Conselho Nacional de Economia, d.o Conselho de
Aguas e Energia Elétrica, do Ins·
tituto Nacional do Pinho, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística <mGEl, do Instituto
de Organização Racional do Traba..
lho <IDORT) , da Confed.eração Rural Brasileira e dos Estados Interessados.
§ 2· 0 A designação dos membros
dO Conselho será feita pelo Presidente d!ll República e deverá recair em pessoas de reconhecida ca.
pacidade científica e técntca para
a função. que será considerada serviço público relevante. Seus votos
poderão ser proferidos mediante
carta ou te1e·grama no caso 'de
ausência justifica.da.
§ 3.0 O ConselhO funcionará com
o quorum de um têrço de seus
membros, e, sa-lvo convocação extraordinária de iniciativa. do D!retor-Geral do Serviço ou de qualquer Ministro, realizará duas sessões plenárias por ano, cuja duração não excederá de 30 dias.
§ 4.0 Quando se tra.tar de solução de dúvida, a que se refere
a alínea b dste atigo, competirá
à Comissão de que trata o § 2.o
do art. 69, deliberar a respeito.
§ s.o Os membros do Conselho
per.ceberão uma gratificação por
comp!llreclmento às sessões além
doe ajuda de custo para tra1~sporte
quando residentes nos Estados.

Art. 47 . São criados os cargos
e funções constantes do Quadro e
Tabela anexos.
Art. 48. A organiz!l!Ção administrativa do Serviço Nacional de Ir·
rigações e de Solos Agrícolas e as
atribuições d.e seus servidores, sua
lotação e transferência, serão estabelecidas no Regu!a.mento, observadas as preserLções das Disposições
Transi tórlas desta lei.
Do Regime Financeiro

Art. 49. A Lei Orçamentária da
União consignará, anualmente, para. a tender à execução desta lei:
a) Uma dotação correspondente
a 0,5% (cinco décimos por cento), no mínimo, da Receita tributária ela União, destinada ao Fundo
de Irrigação;

b) uma dotação destinada à con·
servação do solo e às despesas do
pessoal e administração do Serviço.
Padgrafo ún:tco. P~r decreto es·
pectal estabelecer-se-ão até 31 d.e
março de cada ano, os quantitativos a serem aplicados dlretamente
pela União ou mediante regime de
cooperação.
Art. 50. Na execução do disposto no parágrafo único do art. 49,
cl.eduzir-se-ão as Importâncias aplicadas no mesmo exercício, em qual·
quer Unidade Federativa em obras,
insta.lações e serviços de irrigação
e de conservação do solo, em virtude de convênios em vigor e da
legislação reguladora da a.plicação
dos arts. 198 e 199 da Constituição
e· do .art. 29 do Ato das Disposições
Constltucionais Transltória.s.
Parágrafo único. Nos planos cons~
tituclonals ·de defesa contra os efeitos das sêcas no Nordeste e de Valorlza.ção Econômlea da Amazônia
e do aproveitamento do vale do
São Francisco serão previstos programas de irrigação e de conserva·
ção do solo, com especificação das
respectivas dotações orçamentárias.
. Art. 51· As dota,ções orçamentárias consignadas para a exe·cução
desta lei considerar-se-ão registradas pelo Tribunal de Contas, ln-
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dependente de qualquer formallda..
de, a 1.o de janeiro de cada ano
e serão automàticamente distri~
buidas pelo Tesouro Nacional.
Art· 52. O Tesouro Nacional, conlta,b!l!zando-as como despesa efe·
tiva, depositarâ no Eanco d.o Brasil as Importâncias provenientes
das dotações previstas no art. 49,
em pal"Celas de 25% {vinte e cin·
co por cento), até o dia 15 de ja..
neiro, abril, julho e outubro de cada ano, à d.!sposlção do Serviço Na·
clonai de Irrigação e de Solos Agrí·
colas, que as utilizarâ independente do regime de duodécimo.
Parágrafo único. Os saldos oriundos das sobreditas dotações or·
çamentárias, verificados num exercício, serão transferidos, para o
exel"Cício seguinte.
Art. 53 . Os saldos da,s cotas fe.
derais que não forem utilizadas por
qualquer motivo reverterão ao Fun·
do de Irrigação.

Da Cooperação com os Governos Locais
Art. 54. Os Estados que pretenderem obter a cooperlhÇão financeira da União, nos têrmos desta lei,
assim como o Distrito Federal deverão, sob pena de caducidade do
seu direito:
a) declarar ao Ministério da Agt'i·
cultura até o. dia 1 de março de ca.
da ano os programas das obras, instalações e serviços de irrigação que
pretendam realizar ou auxiliar, os
recursos orçamentârios ou de OU·
troo fontes legais com que concorrerão;
b) assinar os respectivos convê·
nios dentro dos prazos estatuidos
pelo Govêrno Federal;
c) assumir a obrlga:ção de CD·
operações com os municípios e par.
ticulares.
Art. 55. As condições da cooperação estabelecida no !llrt. 54 serão
publicadas com 60 dias, no mínimo,
de antecedência, no Diário Oficial
da, respcct.iva unidade federativa, e
· guardn,rão, com referência aos ln-

teressados, 0 princípio da igualdade
de tratamento quanto aos benefi.
cios ·conferidos por lei.Art. 56. Os convênios da União
.com os Estados e o Distrito Fecl.eral
observarão. a pa-r das disposições
regulamentares, as seguintes nor·
mas:
a) os respectivos. prazos serão
estabelecidos de acôrdo com a na.
tureza e finalidade da cooperação;
b) as unid!lldes federativas interessadas obrigar-se-ão a. cumprir as
disposições desta lei e de seu re·
gulamento e de outros diplomas le·
gais sôbre a matéria;
c) ne·sses convênios será estipu.
lada a obrigação de cooperação da
unidade federativa interessada.
com os Municípios, associações, cO·
ofperativas e consó11cios ~urais e
agricultores em geral;
d) as obras, instalações e servi·
ços compreendidos nos convênios,
salvo estipulação em contrário, serão considerados locais para o ef~i·
to da competência administrativa,
percepção de taxas e de contri·
buições de melhoria, assim c:omo
para o efeito' das responsabilidades
decorrentes de sua execução.
Art· 57. serâ criada, par!!~ exe·
cução do disposto nesta lei, uma
Comissão estadual, composta de
um representante da União, e por
êste presidida, de um representan·
te da unidade federativa. interessada e de um da correspondente
Federação das AS'SOCiações Rurais.
§ 1.0 A Comissão de que cogita
êste artigo, incumbirâ:
. a) elaborar estudos, pl!llnos, pro·
jetos, orçamentos, bem como bases
e condições dos contratos referidos
no art. 58·
b l elaborar as tarifas a que deverão ficar subordinados os irrlgan·
tes e os usuârios dos serviços de
irrigação;
c) exercer todos os atas de exc·
cuÇã,o e fiscalização que lhe fo·
rem atribuídos nos respectivos convênios;
d) resolver sôbre reclamações dos
irrigantes e conservacionista:s mo·
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tivadas por denegação ou preteri·
ção de direitos assegurados nesta
lei.
§ 2. o Na hipótese da alinea d,
a Comissão proporá e solicitará
dentro do prazo máximo de dez
cUa.s, à administração competente,
as providências necessárias.
§ 3.o A execução dos Convênios,
quando nêles não se dispuser de
modo diferente, caberá ao Presl·
dente da Comissão Estadual.
§ . 4.0 o Govêrno Federal colocará à disposição das unidades fede·
rativa.s Interessadas assessôres téc·
nicas e outros auxiliares julgados
indispensáveis, sendo facultado
contratar os serviços d.e pessoas
de conhecimentos especializados
em matéria de irrigação e de con.
serv!hl(ão do solo.
Da Cooperação com as Enti·
dades Privadas

Art· 58. Os contratos de coop~
ração da União e dos Estados com
os irrigantes, além das exigências
regulamentares, obedecerão às seguintes estipulações bâsi·cas:
a) os estudos, proj etos e orça.
mentes serão feitos. gratuitamente;
b) a execução das obras e instalações poderá ser entregue a emprêsas de idoneidade financeira
e té·Cnica, quando convier ao lrrigante;
c) amortização no prazo de dez
anos, prorrogável por igual tempo, em prestações proporcionais à
rentabilidade da propriedade, suje itas a juros não excedentes de 3%
<três por cento) ao ano.
d) suspensão e reajustamento
das amortizações quando- a produtividade do imóvel rural fôr pre.
judicada por pragas, inundações,
sêcas, geadas e outros fenômenos
meteorológicos, de modo que •O irri.
gante não possa atender ao custeio
dos trabalhos culturais;
e) seguros das colheitas e reba·
nhos que formem a base de ren·
tab!lidade do Imóvel nas zonas on-

de estiver operando a. Companhia
Nacional de Seguro Agrícola;
f) as máquinas, equipamentos,
lustalações, inclusive canais de ir·
riga.ção, assim como as benf.eitorlas necessárias e úteis, e os ter.
renas irrigáveis, ficarão gravados
com a cláusula de inalienabil1dade, enquanto não fôr solvida a di·
vida mencionada na. alínea c;
g) é facUltado ao irrlgante substituir a cláusula da inallenab1!1da·
de pela prestação de fla.nça e de
garantia hipotecária, ou pela caução de títulos da Dívida Públlca do
Estado interessado e de ações e
debêntures de socieda-de de economia mista de que participe a. União;
h) se o irrigante não executar
ou recusar-se a executar as obras
e tra·balhos de conservação e repa.
ração dos respectivos sistemas ir.
rigatórios, poderá o Estado ou a
União fazê-lo às expensas do irrigante diretamente ou por inter·
médio de emprêsas cooperativas
ou consórcios rurais. As despesas
realizadas de acôrd.o com esta ali·
nea serão acrescidas de qua:ntia
correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo montante e uma
vez comprovadas pelo Serviçe> Nacional de Irrigação, consideram-se
divida líquida e certa para efeito
de cobrança e:xecutiva;
i) o inadimplemento das obriga.
gações contratuais implica nas sanções estatuídas no Regulamento
desta lei, ressalvando os casos de
fôrça maior.
Art. 59. Os terrenos irrigáveis e
seus a.cessórios, compreendidos na
alínea. t do art. 58, poderão ser
desmembrados no !móvel agrícola
para formar propriedade a.utôno.
ma, desde que .constituam garantia suficiente da dívida.
Art. 60. Quando qualquer Estado ou o Distrito Federal nãe> ~e
habilitar à €Xecução desta lei
ou verificar-se a rescisão dos respectivos convênios, competirá à
União executar as obras, instalações e ·serviços que deveriam fi.
car a cargo dos mesmos Estados,
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Inclusive celebrar os contratos regulados no art. 53.
Parágrafo único - Na hipótese
dêste artigo o Poder Executivo Federal · criará. os 6rgã10'5 incumbidos. d!IJS funções a trlbuidas à Comissão Estadual de Irrigação pelo artigo 57.
·
Art. 61. Os arts. 58 a. 60 e seu
pa~rãgrafo único estendem-se ao
Distrito Federal e são aplicáveis
no que couber, aos convênios ln:
tergovemamentals e contratos sôbre conservação do solo, na conformlda.de do que estabelece o Regulamento
Da Assistência Financeira pa.
ra AÇUdagem

Art. 62. A União concederá. diretamente, ou mediante convênios
com os Estados, prêmios de Cr$
50.000,00 (clnqüenta mil cruzeiros)
a Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) para a construção de
açudes destinados à Irrigação, em
cooperação com os municipios, partiCulares e entidades designados no
art. s.o.
§ 1.0 Para a construção das obras
de açuda.gem previstas neste artigo, o Serviço, depois de ouvido o
parecer 'técnico do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas
e o da Divisão de Aguas, fixará. o
limite de cap~ldade e profundidade dêsses açudes e o quantum
de auxilio por metro cúbico dá.gua
acumulável
§ 2.0 Serão reajustados, trienalmente, os limites dos prêmios previstos neste artigo, de acôrdo com
a variação ocorrida no indlce do
custo de vida relativo ao Estado
onde estiver localizado o açude.
Art. 63. São subsidiárias na aplicação do art. 62 e seus parágrafos,
as dlspos~ções, sôbre matéria anãJoga, da Lei n.0 1.918, de 24 de
julho de 1963.
Disposições Gerais e Transi·
tórias

·

Art. 64. É o Poder Executivo autorizado a contratar com o Banco
do Brasil S. A., pela Carteira de

Crédito Agricola e Industrial e com
o Banco Nacional de Crédito cooperativo, sob responsabilidade do
Tesouro Nacional, o fino.nclamen ..
to dos agricultores para as obras
e Instalações enumeradas na alinea c, do artigo 5.0 desta lei, lo·
callzadas nas regiões excluidas do
Poligno das Sêcas.
Art. 65. O financiamento autorizado pelo art. 64, regula,r-se-ã pelos preceitos das allneas c, à e e
do. artigo 53 e pelos seguintes:
a) o Serviço prestará. com o concurso da Divisão de Aguas e demais repartições federais especializad!IJS, assistência técnica aos interessados;
b) além das garantias admitidas no Regulamento da Carteira
de Créd.lto Agrico!a e Industrial do
Banco do Brasil S. A., e do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo
serão obrlgatõriamente aceitas pe:
la entidade financiadora., as espe•
clflcadas na alinea g do art. 58·
Art. 66. J!: a Carteira de Redescontos do Banco ·do Bra,sll autorizada a conceder, fora dos limites
em vigor, o redesconto de titulas
provenientes de financiamentos re. guiados por esta lei, qualquer que
seja o prazo de vencimento dos
mesmos titulas.
Art. 67. A Caixa de Moblllzação
e Fiscalização Bancária receberá.,
em garantia de empréstimos por
ela feitos aos Bancos, os títulos
menciona-dos na. alinea g do art- 58.
Art. 68. O Regulamento estabele·
cerá. providências para a rápida
solução dos .pedidos, propostas e
processos referentes à concessão de
financiamento e aos demais benefícios objetlvados por esta lei.
Art. 69. Ficam Instituídas multas de mil, cinco mil e dez mil
cruzeiros, cominâveis aos infratores desta lei e do seu Regulamento.
,_§ 1.o A competência para apllcâlas· será. atrlbuida na. forma do Re·
guiamento às autoridades do Serviço Na,clonal de Irrigação c de
Solos Agricolas ou às autoridades
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processo obedecerá às disposições
aplicáveis do Código de Aguas.
§ 2.0 Das decisões sôbre cominações de nenalid!!Jde cabe recurso
para o cõnselho Agropedológlco,
que o julgará, em última Instância, mediante uma comissão constituída, d.e cinco .Conselheiros, de·vendo. um dêles ser o representante
da Conferência Rural Brasileira.
Art. 70. Os contratos, convênios
e demais atos rea,llzados para rins
desta lei, inclusive operações bancárias e .cambiais, assim como petições, papéis e documentos em
geral, relativos à obtenção d.e favores e benefícios de qualquer natureza nela previstos, são isentos
de quaisquer impostos e emolumentos federais.
Art. 71. Independe da licença
exigida na Lei n.o 2 .145, de 29
de .dezembro de 1953, a importãção,
pelos Estados, Distritos Federais e
Municípios, autarquias, sociedade
de· economia mista,, associações, cooperativas e consó!.'Cios rurais, de
máquinas e materiais para irrigação, a serem empregados e utilizados, conforme certificado expedido
pelo Serviço Nac!onllll de Irrigação
e de Solos Agrícolas.
Art. 72. Os servidores da Seção
de Irrigação da Divisão de Aguas
e das demais repartições consider!!idas extintas, ex-vi desta lei, por
terem as respectivas atribuições e
ativ!dades pa·ssado a pertencer ao
Serviço Nacional de Irrigação e de
Solos Agrícolas, serão aproveitados
em cargos e funções dêste, sem
prejuízo dos seus direitos e vanta,gens ..
Art. 73. São transferidos para o
nôvo Serviço os saldos das dotações Orçamentárias d!lis repartições
a que se refere o art· 72, inclusive
parcelas de dotaÇões globais, cabendo ao Poder Executivo· tomar
a,s medidas administrativas !COnvenientes.
Art. 74. Os saldos das dotações
consignadas nas verbas 3.0.00 Desenvolvimento Econôm!co e So-

cial - Consignação 3 .1. 00 - Serviço em Regime Especial de Financiamento - Subconsignação 3 .1. 06
- 2) da Lei n.o 2. 665, de 6-12-55,
serão aplicados na execução des·
ta lei.
·
Art. 75. O Decreto n.o 1. 498, de
9 de agôsto de 1939, modificado pelo. Decreto n. o 3. 482, de 30 de outubro de 1931, continua em vig0r
com as alterações decorrentes dos
arts. 58 e 59 desta lei e de outros
dispositivos da mesma incompatíveis com os citados decretos-leis.
Art. 76. É o Poder Executivo au·
torizado a abrir pelo Minrstér!o
da Agricultura o crédito. especial
de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), para ocorrer às despesas de organização e instalação
do Serviço e às demais despesas
com a execução desta lei.
Art. 77. A fim de elaborar no prazo máximo de 60 dias o Regula·
mento desta !e! e o plano de organização e Instalação do serviço,
é criada uma Comissão presidida
pelo Ministro da Agricultura., ou
por seu delegado, da qual participará um representante da Confederação Rural Brasileira, um representante do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas e
um representante do Departamento
Nacional de Obras de Sanea.mento.
§ 1.0 A comissão compete organizar seu regimento interno, requisitar pessoal administrativo e técn~co que julgue necessário ao 4esempenho de sua.s at!v!dades, receber e apresentar sugestões e estudos oferecidos pelas entidades públicas e particulares.
§ 2.o O Presidente da República
baixará dentro de 30 dias da publicação desta lei, decreto designando
os membros da comissão e regulando as providências para o cumprimento dêste artigo e de seus pa.
rágrafos.
.
Art. 78. Esta lei entrará em vigor na. data de sua pubUcação c
será regulamentada no prazo de
120 dias, revogadas as disposições
em contrário·:
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-211QUADRO DO PESSOAL DO S. N. I.
Número
de
Cargos

Cargos Isolados
Assistentes da Assessoria .................................. .
Assistentes Auxülares ...................................... .
Consultor Jurídico . . . . . . . . . . . . . . . ......................... .
Assistentes Jurídicos ....................................... .

10

Engenheiros ............................................... .
Agrônomos ................................................ .

10
10

5
1

3

Químico Agrícola ......................................... .
Edafólogos ............................................... ..
Estatísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... .
Labora.torlstas ............................................. .

5

10
3
5
1
2
3

Tesoureiro ................................................. .

·1

Auxiliar-Tesoureiro .........................................
Almoxarife ................................................ .
carreira
Oficial Administrativo ......... .
Oficial Administrativo ......... .
Oficial Administrativo ......... .
Oficial Administrativo ......... .
Oficial Administrativo ......... .
Escriturário ................... .
Escriturário ................... .
Escriturário ................... .
Dactilógrafos ................ ..
DIIJCtilógrafos ................ ..
Da.ctilógrafos ................. .
Auxiliares de Portaria. ......... .
Auxiliares de Portaria ......... .
Auxiliares de Portaria ......... .
Auxiliares de Portaria ......... .

Classe

Número
de
Cargos

L
K
J
I
H
G
F
E
G
F
E
G
F
E
D

Funções Gratificadas

5

10
10
15
20
10
15
20
30
25
20
20
15
30
25
Número
de
Cargos

Diretor-Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Inspetor Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chefe de Distrito . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chefe de Subdistrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretário de Diretor .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
Secretário do Cons. Agropedalógico ................ ; . . . . . . . . . .
Chefia de Seção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chefe da Porta,ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·2
5
10
1
1
10
5
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-212Votação, em discussão preltmtnar (art. 265, elo Regimento
Interno), d'o Projeto de Lei do
Senado n.o 5, de 1959, que cria
o Serviço ele Contrastaria·, subordinado ao Mtntstério da Fazenda, tendo Parecer, sob n.0
539, de 1960, da Comissão ele
Constituição· e JustJ!ça, pela inconstttuotonalidade.

O SR. PRESIDENTE - A discusswo foi encerrada na sessão do
dia 5 • do corrente.
Em votação o Pa-recer da Comissão de Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
<Pausa).

Está aprovado.
O projeto, em conseqüência, é
rejeitado por inconstitucionalidade
e. será arquivado.

:t o seguinre:
POOJETO DE LFI DO SENADO

N.o 5, de 1959
Crta o Ser'/Jiço de Contrastana, subordinado ao Ministério
ela Fazenda, e dá outras provtclênctas.

Art . 1. o .:t criado o !Serviço de
Contrastaria (SECON) , subordinado ao Ministério da Fazenda, com
as seguintes atribuições:
I) flecallzar, por melo de exames ou provas, a plllltlna, o ouro
e a prata, em jóia.s, relógios e
quaisquer outros objetos de adõrno
e artisticos 'fabricados no Pais, importados ou destinados 'à exportação;
II) fornecer aos fabricantes, comerciantes, ' Importadores e exportadores dos objetos· mencionados
no item anterior, os titules de garantia e mal'Ca, que serão obrigatoriamente impresso·3 ms . punções
legais.
III) realizar todos os exames
técnicos, inclusive, quimicos, para
comprovações c106 titules e mar-

cas, bem como os que lhes forem
solicitados, tendo em vista a obtenção de laudos pericia-is;
IV) .conceder prévio registro a
fabricantes, importadores e exportadores de jóias e demais objetos mencionados no item I, a fim·
·de lhes fornecer os titules de
garantia e marca. referidos no Item
II.
V) punclonar as jóias, artefatos
e demais objetos de adõrno, e e.rtistlcos fabricados ou exportados
do Pais, ou para êste impo~tados;
VI) cobrar pelos seus serviços
técnl.cos os emolumentos admitidos
na presente lei;
VII) recolher, d.làrlamente, 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 Contra.starla a ser
expedido por decreto executivo, fi·
xadas as das unidades administra-tivas internas, em Regimento Interno, baixado por ato, também, do
Poder Exeeutivo.
Art. 2.o O Serviço de Contra-staria (SECON), compõe-se das uni.dades abaixo incllcadas, ficando
CTiados, por êste artigo, os cargos
em comissão adiante especlfica.dos.
I - Dlretor Geral (D.G.-SECON)
- Padrão •CC-2;
II - Divisão Administrativa (D.
A.- SECON) -Padrão CC-3
m - Divisão Técnica (D. T.SECON) - Padrão CC-3;
IV - Laboratório Qulmico (L·
Q.-SECON) - Padrão CC-3;
V - Agências (Ag..SECON)
Pa.drão CC-4.
Art. 3.o o Serviço de Contrastaria será dirigido pelo Dlretor Geral, competindo à divisão administrativa a coorc1enação, orientação
e execução de tõdas as atlvidades
melo, de administração, Inclusive
as especificadas nos Itens VI, VII
do art. 1.o; à Divisão Técnica a
cooperação, orientação e execução
dos serviços previstos no Itens I, II,
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IV e V do mesmo artigo; ao Laboratório Químico, a atribuição
contida no item III do mencionado
art. 1.0 e, finalmente, às Agências,
a execução da. presente lei, nas
áreas sob suas jurisdições, media.n·
te instrução da direçr.o geral.
Art. · !4.o São criadas Agências
Regionais do Serviço de Contrastaria., .cujo número e sede serão estabelecidos no regulamento desta
lei
Parágrafo único. Enquanto as
Agências não forem Instaladas,
as atribuições de serviço de Contrastaria nos Estados mencionados
no artigo, serão executadas, mediante apresto, pelas Caixas Econômicas Federais.
Art. 5,0 As Seções das unidades
do Serviço de Contrastar!!!. criadas no art. 2.o serão instituídas
no Regimento Interno, a que se
refere o parágrafo único do art.
1.0

Art. 6. o o Serviço de Contras·
taria (SECON) , contará com pessoal especiallza,do em contrastaria
e sua fiscalização, tais como en·sa,ladores, peritos marcadores e fiscais, integrando os cargos que
ocuparem, carreira,s e .cargos isolados a serem criados, oportunamente, através de lei de iniciativa do
Poder Executivo, no Quadro de
Pessoal Permanente do Ministério
da Fazenda., sendo que, os serviços
administrativos, serão executados
por pessoal -do mencionado Qua·
dro, mediante prévias lotação e
designação.
Paragra,fo único. Enquanto não
forem criados em lei, os cargos de
carreira, e isolados, previstos no
artigo, poderá o Serviço de contrastaria contratar pessoal especlaolizado à conta dos recursos que
lhe forem atribuídos para a 1'1:\Stala,ção e Inicio de funcionamento.
Art. 7.0 Os cargos de carreira e
Isolados, previstos no artigo anterior, serão providos mediante con·
cursos públicos, de provas ou titu·
los, ou de títulos e provas, con·
forme Instruções, programas e con-

dições ba.lxados pelo Departamento
Administrativo do serviço Públl·
co após entendimentos, e contando
com a direta cooperação da dlreção geral do Serviço de Contrasta·
ria,.
§ 1.o Os contratados na forma
do art. 6.0 , parágrafo único, serão
inscritos ex-otftcio nos concursos
estatuidos no artigo, tendo prefe·
rência, para. nomeação, em caráter efetivo, no caso de empate verificado na classificação final dos
cand.ldatos habllltados.
§ 2. 0 O Ministério da Fazl•nda
quando julgar oportuno, InStituirá
cursos especialiZados de têcnicos e
pessoal para serviços de fiscaliza·
ção de contrastaria, fornecidos, pelo órgão competente, certificados
d.e habllltação aos que os realizarem com aproveitamento,· na forma das respectivas Instruções.
§ 3.° Criados os cargos de carreira., e Isolados, previstos no art.
6- 0 e enquanto não forem realizados os concursos públicos, poderão
os contratados ser nomeados para
os mesmos interinamente.
Art. 8.0 • É vedado aos servidores
do Serviço de Contrastaria. (SE·
CON) , sob pena. de ·demissão a.
bem do serviço público, associar-se,
tranca ou clandestinamente, em
negócio sôbre o qual recaia a fiscalização daquele.
CAPiTULO I ·

títulos· e toZer4ncia
Art. 9.0 ll'ôdas as obras, lâml·
nas de platina, ouro ou prata, des·
tlnadas ao comércio ou fabrico,
deverão ser prévlamente contrasta·
das e obedecerão aos titulas seguintes:
a> As de platina 950-1. 000;
b) As de ouro em tôdas as cô·
res, 900 - 750- 585·1.000;
c· As de prata 925 ,;... 900 - 850
Dos

-

800 -

750- 700 -

600·1.000.

Art. 10. Para todos e quaisquer
artefatos de platina, ouro ou prata,
fica estabelecida a. seguinte tabela
de tolerância de titulo:

I:,,

,,,,,,

I,

j

j

I

I

-214a)

Nas obras de

5·1.000;

b) . Nas obras de
po até 5·1. ooo;
c) Nas obras de
das até 10·1. 000;
d) Nas obras de
granas ôcas ou

platina, até
ouro, no 11m·
ouro, nas solouro, nas flli·
similares até

20·1.000;
e) Nas obras de prata, no limpo
até 5·1.000;
·
/) Nas soldas, conforme a repetição delas ou por tamanho, de

10-l.OOO a 20·1.000.
·
Art. 11. A exportação de arte-

fatos de platina, ouro ou prata
reger-se-á pelo mesmo regulamento
de marca a titulo, aplicado à contrastaria, interna.
Art· 12. nca expressamente proibido que se dêem nomes ou denominações de metaiS sujeitos à
contrastaria., a qualquer liga me·
tálica, exemplo: - "Prata Wolf",
"Prata. Alemã" etc.
CAPíTULO II
Das marcas e punções

Art. 13. Os artefatos d.e platina,
ouro, ou prata, para serem puncionados pelo Serviço de Contrastaria., deverão conter a marca de
identificação de seu fabricante ou
importado!;' legalmente registrado
no Serviço de Contrastaria, ou
suas Agências.
Parágrafo único. A marca. de
identificação deverá ser gravada de
maneira indelével, em lugar bem
visivel e inamovivel, sob inteira res ..
ponsa:billdade do apresentante à
fiscalização.
Art. 14. Para as marcações de
artefatos sujeitos à contrastaria,
existirão no Serviço de Contrastaria e suas Agências, os seguin·
tes punções de garantia, expressos
em algarismos indicativos do titu·
lo encontrado;
1 para as obras de platina;
3 para as obras de ouro, e
4 para as obras de prata, de
tama,nhos diferentes.

§ 1.o O Serviço de Contrastaria
e suas Agências possUirão punções
que as Identifiquem fàcllmente,
com as seguintes abrevia.turas:
1) Para a Administra,ção Central
do Serviço de Contrastaria - D.F.
2) Para a Agência de Minas Gera.ls- M. G,
3) Para a Agência de São Pau·
lo- S. P.
4) Para a Agência do Rio Gran·
d.e do Sul - RGS.
5) Para a Agência da. Bahia B.A.
6) Para a Agência de Pernambuco- PER.
7) Para a Agência do Pará -

j

P. A.

§ 2.o Pa.ra marcar objetos de
valor artístico e arqueológiCo, exis·
tirá em tôdas as repartições de
contrastaria, um punção especial·
mente criado para êsse fim.
Art. 15. Tõda e quaJquer pessoa ou firma que compre, venda
ou negocie com objetos ou artefatos
d.e platina, ouro, ou prata, reló·
gios, ou obras de ourivesaria em
geral é obrigada a requerer matrí·
cula no Serviço de Contrastaria de
sua jurisd1ção, considerando-se, no
entanto, matriculados, os fabrican·
tes, importadores e exportadores
que, sendo obrigados a uso e registro de punção, tiverem o mesmo registrado de acôrdo com o art.
14 da presente lei.
Art. 16. O fabricante ou impor.
tadór ped.irá em requerimento,
acompanhado do respectivo dese·
nho aprovado pelo Serviço de Contrastaria. a que estiver jurisdicionado, o registro do seu punção.
§ 1.o O· requerimento será assl·
nad.o pelo próprio Interessado ou
seu representante legal, lavrando·
se, no caso de deferimento, um
têrmo de responsabilidade, onde o
requerente assumirá o compromls·
so de só empregar o punção no
seu negócio.
§ 2.o Feito o registro, entregar·
se·á mediante· re·Clbo no preces·
so, o punção, bem como· a matriz.
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Art. 17. No caso eLe transferên·
ela de firma, ou de morte do proprietário de oficina ou. de 'estabelecimento comercial, os sucessores deverão fazer, dentro de trintas dias, nôvo requerimento pedindo a contlnu111ção das mesmas .concessões ou requerendo outras, na
forma ·da presente lei, anulandose, automà.tlcamente, as concessóed
anteriores.
Art. 18. quaisquer artefatos con·
f.e.cclonados em platina, ouro ou
prata, não poderão ser vendlcLos
ou expostos à venda sem que tenham expressá a marca e o respectivo título na forma dos arts.
16

e

17·

Parágrafo único. Quando o objeto não comportar o punclonamento direto .indicativo do contraste,
poder-se-á fazer a apl!ca,ção dos
punções sôbre uma peça do mesmo
metal, soldada à mesma, sem prejuízo estético.
,
Art. 19. Nenhum objeto de pla[ti'na, ouro ou prata poderá ser
vendido pelo fabricante, exportar
dor ou importador sem uma fatura
que, tendo impresso o desenho d.o
punção, declare o valor, pêso e tí·
tulo, da peça; data da venda e
asslna,tura do vendedor; o nome
e residência do comprador, que
rubricará a fatura e o respectivo
canhoto.
Art. 20· É permitida a, importa.
ção, bem .como o comércio, de qualquer artefato de plaquê ou de metal não precioso, desde que seja
puncionado com a palavra "plaquê"
ou "metal".
Art. 21. Todos os objetos em
cuja confecção estiveram justapos·
tos a pla,tina, o ouro e a prata,
levarão, correspondendo a cacLa metal, o punção referente a,o titulo.
Parágrafo único. Quando em um
objeto fôr usada uma liga de
mais de um metal precioso, o
titulo a ser indicado na marcação,
será o de metal que prepondere na
confecção da obra.
Art. 22. As correntes e colares
de platina ou ouro até 10 gri!Jmas,

só· serão puncionados no fêcho;
quando, porém, de pêso superior,
de 20 em 20 centimetros de extensão, se esta o permitir.
Art. 23. Os objetos de platina, ..
ouro ou prata somente serão mar·
cados:
a) quando já se acharem acabados ou em estado de não permitir modificação;
b) quando constituídos por
mais de uma peça, sejam estas
ligadas entre si, por salda forte;
c) quando pela dificuldade de
serem contrastadas diretamente, ou
sejam em uma peça adrede preparada, a êles Ilgada por solda fort~t col'l,lltltuída do mesmo metal
à) quando sendo obras ôeas, \e·
nha-lhes sido ligada, por solda forte, uma peça maciça que permita punclonamento;
e) quando, sendo de contas e
mi·dsangas, tenham na extremidade
dos fios ligada intimamente uma
peça achatada, que permita punclonamento;
f) quando oriundos de fabricante
autorizado.
Art. 24. Os ·objetos de platina,
·ouro ou prata importados ficam
sujeitos ao mesmo regulamento de
contrasta,ria e deverão, como com·
plemento .aJfandegário, ser puncionados com os respectivos títulos
e marca do importador a fim de
terem livre curs·o no Pais.
§ 1.o Para êsse fim os artefatos,
objetos e obras de adôrno, lnclu·
sive qualquer espécie de imitação
a que se refere o artigo 15 - serão remetidos pela Alfândega à
Agência de Contrastaria da Juris·
dlção, acompa·nhados de uma gula
discrlmlnatlva.
§ 2.0 Verificada a exatldão entre os titulas declarados e os desta lei, os objetos serão restituídos
à. )\lfândega devidamente punctona.
dos e acompanhados dos certificados competentes.
.
§ 3.o Os que, porém, não estive.
rem de acôrdo .com a lei da Contrastaria em vigor não serão desembaraçados pelas Alfândegas,
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Pais, providenciando o importador
o. retôrno dos mesmos ao local de
procedência.
Art. 25. O titulo da.s barras de
platina, ouro ou prata será sempre determinado por ensaio qui·
mico; nas obras dos mesmos metads por exame visual ou quimico.
Art. 26. As obras e artefatos d.e
pla,tina, .. ouro ou prata serã,o ensaladas a toque, podendo de cada
lote ser retirado até 5% para .nutllar ou fundir a fim de ser feito
o ensaio qulmico, quando o ensadador assim julgue necessário.
§ 1.0 Se o ensaio químico confirmar a exatldão do toque alegado, será devolvido o lote, devidamente puncionado, acompar,hado
dos palhões de ensaio.
§ 2.o Entende-se por lote o conjunto de objetos apresentados numa só gula.
Art. 27. O perito que, por negllgência, se enganar, fornecendo provas errôneas, será responsabilizado
pelos prejuizos que causar, sendo
ainda punido, pela primeira vez,
com a pena de advertência; pela segunda vez, com suspensão por 3
dias sem vencimentos pela tercei·
ra vez, com 8 dias de suspensão,
também sem vencimentos; pela
quarta vez, com 15 dias de suspensão, nas mesmas condições; na seguinte, com 30 dias de suspensão e,
na sexta, com demissão a bem do
serviço públlc·o.
Art. 28. Os lotes de artefatos de
platina,, ouro ou prata, apresentados para. contrastar e que tiverem os títulos em desacôrdo com
esta lei, serão recusadios ao contraste e entregues à parte para que os
corrija se possível, ou os inuti·
lize
iParágrafo único. Em caso de manifesta má-fé proceder·se-á Imediata distribUição dos objetos, fazendo-s·e em ·seguida, a sua entrega
ao ap:t'esentante, a quem, a,!iás, não
assistirá direito a qualquer indenl·
zação.

Art. 29. Quando, nas Agências de
Contrastada, surgirem dúvidas
qua,nto aos titulas encontrados,
serão os objetos remetidos ao Serviço de Contrastaria, que, após as
competentes provas, dari sua decisão final, inapelável.
§ 1.o t facultl!ldo aos Interessados, o pedido de um nôvo, exame,
sempre que o titulo encontrado fô~:
Inferior ao declarado.
§ 2. 0 Tôdas as despesas com
êsse nôvo ensaio correrão por conta do ensaiador, quando dêle parta o êrro, e do Interessado em caso contrário.
Art. 30. somente o Serviço d.e
Constrastaria poderá fabricar punções de garantia. (titulo), sendo li·
vre o fabrico dos punções de marca.
Art. 31. Os punções serão recolhidos às repartições de Contrastaria pàra serem inutilizados, dando-se-lhes baixa.

CAPíTULO

m

Da receita

Art. 32. O Serviço de Contrastaria cobrará emolumentos pela. ma·
tricula inicial de todos os que se
acharem lncluidos nas prescrições
dos arts. I e n - da presente lei,
na seguinte base:
Capital até Cr$ 5.000,00- Emolumentos- Cr$ 120,00;
Capita.l de mais de Cr$ 5. 000,00
até Cr$ 15.000,00 - Emolumentos
- Cr$ 180,00;
Capital de mais de Cr$ 15.000,00
até Cr$ 30.000,00 - Emolumentos
- Cr$ 240,00;
Capital de mais de Cr$ 30.000,00
até Cr$ 60.000,00 - Emolumentos
- Cr$ 300,00;
Capital de mais de Cr$ 60. 000,00
até Cr$ 120.000,00- Emolumentos
- Cr$ 400,00;
Capital de mais d.e Cr$ 120.000,00
até .Cr. 200.000,00 - Emolumentos - Cr$ GOO,OO;
Capital de mais de Cr$ 200.000,00
até Cr$ 400.000,00- Emolumentos
-Cr$ 600,00:
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Capital de mais de Cr$ 400.000,00
até Cr$ 600.000,00 - Emolumentos· - Cr$ 800,00;
C!lipltal de mais de Cr$ 600.000,00
- Emolumentos - Cr$ 1.000,00.
§ 1.o Quando se tratar de negocia.nte ou profissional não registrado ou ·que não esteja obrigado a
possuir escrita comercial, tais emolumentos serão arbitrados, por estlma.tlva, com base na tabela supra.
§ 2.o A matricula será renovada,
anualmente, até 31 de janeiro, cobrando-se de emolumentos apenas
50% da respectiva importância. a
que se achar sujeita a matricula
Inicial.
Art. 33. As taxas de ensaio e marca a cobrar pelo Serviço de Contrastaria, ·serão as constantes da
tabela que se segue:
Cr$
Artetatos de joalheria, de pia·
tina, por grama . . . . . . . . . . 1,00
Artefatos de platina e ouro,
por grama .. .. .. .. .. .. .. 0,80
Artefatos de ouro, por grama 0,60
Artefatos · de ouro e prata,
por gr&ma . .. .. . . . .. . .. . .. 0,40
Artefa tos de pra. ta, por gra·
ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
Artefatos de plaquê ou simi·
lares Inclusive os de ótlca,
por unidade .. .. .. .. .. .. .. 1,00
Relógios de platina, de preço
de venda até Cr$ 800,00 ca·dar um .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 25,00
Relógios de platina de mais
de Cr$ 800,00 até Cruzeiros

Relógios de prata com
incrustações de Cr$ 500,00
até Cr$ 700,00 . .. .. . .. .. 20,00
Relógios de prata simples de
preço até Cr$ 100,00 . . . . . . 3,00
Relógios de prata simples de
mais de Cr$ 100,00 . . . . . . 5,00
Relógios de plaquê ou outro
qualquer met!lll não precioso '' ....... ' .... '.... . . . . 3,00
Art. 34. São isentos de qualquer
taxa os va.lores de propriedade da
Fazenda Nacional, Estados ~ Muni·
cipios.
CAPiTULO IV
Da fiscalização e inspeção fiscal

Art. 35. A fis·calização externa,
qu!IJnto às prescrições desta lei, ln·
cumbe, especialmente, aos agentes
fiscais do Serviço de Constrastaria,
nas seções ou circunscrições em
que estejam servindo.
t 1.11 AUXiliarão aos serviços de
fiscalização os funcionários do Im·
pôsto de consumo habilitados em
.Constrastaria, quando para Isso de·
signados.
§ 2.o Os funcionários no exercLcio
de tais funções deverão estar sempre munidos dos respectivos do·
cumentos que os icl.entifiquem·
§ s.o As autoridades federais, es·
taduals e municioais, sem exceção,
cumpre atender "ao auxílio pedido
pelos funcionários do Serviço de
Contrastaria.
Art. 36. No desempenho de suas
2.000,00 .................. 50,00 funções, os agentes Incumbidos da
Relógios de platina de mais
fiscallz111ção ficam autorizados a
de Cr$ 2. 000,00 . .. . .. . .. . .. 70,00 penetrar livremente nos locais de
Relógios de ouro d.e preço ate
produção e de comércio de jóias
Cruzeiros 300,00 . . . . . . . . . . 10,00 e meta.ls preciosos, para verificaRelógios de ouro de Cruzeiros
rem se as peças em depósitos e
300,00 até Cr$ 500,00 . . . . 15,00 em fabricação se a.cham nas conRelógios de ouro ·de Cruzei·
dições prescritas na presente lei.
ros 500,00 até Cr$ ~00,00 20,00
...Art. 37. São ·considerados elORelógios de ouro de Cruzei·
postos à venda todos os objetos
ros 700,00 até Cr$ 1. 000,00 25,00 prontos para comércio.
Relógios de prata com IncrusParágrafo único. Não se conside·
tações até Cr$ 300,00 . . . . 10,00 ra transgressão à lei, a. existência
Relógios de prata. com incrus·
de objetos não acabados ou em acatações de Cr$ 300,110 até
bamento, nas oficinas e nos esta·
Cl'uzelros 500,00 . . . . . . . . . . 15,00 belecim<entos comerciais, de va.rej o
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ou atacado, tão-somente quando aí
se encontrarem para efeito de escolha de pedras para gravação ou
em estudo, ·desde que isso seja. cabalmente provado.
CAPtTULO V
Do preparo dos processos

Art. 38. Os processos, em geral,
serão órganizados na forma de
autos forenses, com as fôlhas devi·
damente numeradas e rubricadas
e os documentos, informações e pa.
receres presos por ordem cronoló·
gica.
Art. 39. Os toques e ensaios dos
objetos sujeitos ao Serviço de Contrastaria serão realizados no Serviço •e Agências de Contrastaria em
casos de dúvidas.
Art. 40. Os pro·cessos de contra..
venções serão preparado.s pelas repartições arrecadadoras locais, que,
depois de concluida a sua Instrução, terão o prazo máximo de 10
dias parll! rela tá-los e encaminhá·
los à instância julgadora.
CAPtTULO VI
Da contravenção

Art. 41. As contravenções serão
apurllldas mediante processo regular, administrativo, que terá por
base o auto, mesmo quando se tratar de emolumentos de matricula.
§ 1.o :alsse auto deverá ser assinado pelo autull!nte, pelo autuado e,
sempre que passivei, por duas testemunhas, fazendo-se constar dO
mesmo auto os motivos escla.recedores da ausência de assinatura. do
infrator, quando êste a i-sso se
recusar.
§ 2.0 Deverão constar do auto,
igualmente, as apreensões especificamente, se as houver, bem como as declarações dos portadores
ou possuidores dos objetos apre·
endidos.
§ s.o Os processos a que ee refere êste artigo serão organlza.dos
na repartição respectiva com a ob·
servância de tôdas as prescrições

estabelecidas nos demais regulamentos fiscais.
§ 4.0 O infrator será notificado
da pena que lhe fôr imposta., sen·
do-lhe facultado o direito de recurso
dentro do prazo de 20 dias, na forma da lei.
Art. 42. O auto deverá ser la·
vrado com a máxima clareza, sem
entrelinhas, rasuras ou emendas,
relatand.o minuciosamente a ocorrência da .contravenção, com o local, dia e hora de sua lavratura,
bem como o nome da pessoa em
cujo estabelecimento fôr verificada. a falta, as testemunhas, Se houver, e tudo mais que ocorrer na
ocasião e possa eselarecer o processo.
§ 1.0 As inc·orreç_ões ou omissões
do auto não acarretarão a. nulidade
do processo, desde que dêste constem elementos suficientes para determinar com segurança a infração
e o lnfrator.
§ 2.0 Quando, de exames posteriores à lll!vratura do auto para
elucidação do processo, ou no decurso dêste, se verificar outra falta além da autuada, 1avrar-se-á têrmo que a ·consigne, fazendo-se a
sua. juntada ao processo.
§ s.o O auto em relação às palavras invariáveis poderá ser preenchido à mão ou à máquina. e
inutilizadas por quem o lavrar, as
linhas em brll!nco.
§ 4.o Os autos ·e os termos suplementares, também poderão ser
dactilografll!dos, os quais ·serão sub·
metidos à assinatura dos autuados,
dos seus · representantes, ou das
pessoas que assistirem a sua lavratura..
§ 5.0 A assinatura do autuado
não impllcará na .confissão da falta argüida, como a sua recusa.
não agravará a ,infração.
§ a.o Se o infrator ou seu repre·sentante se recusar •a. assinar o
auto ou o têrmo, ou se êstes, por
qualquer motivo, não pudel.'em ser
assinados pelos mesmos, fll!f·Se-á nêles a menção dessa circunstância
e do motivo.

-219Art. 4S. O auto d·everá. ser lavrá·
do no .próprio local ou estabeleci·
inento em que fôr verificada a ln·
fração, ainda, que ai não resida
o infrator.
Parágrafo único. Se, por qualquer
circunstância., o auto não puder
ser lavrado no próprio local da
á.
mo auto
i f • f
n raçao, ar-se- • no mes
menção dessa circunstância.
Art. 44. Quando a fiscaliZação
encontrarr expostos à venda ou sen·
do vendidos objetos sujeitos à contrastaria, sem 08 respectivos pun·
á
ções de título e de marca. far a
sua devida apreensão, lavrando 0
necessário auto com a discriminação cla,ra e expressa de to_!los os
objetos apreendidos, que serao empacotados com todos os requlsit~os
de segurança cuJos pacotes serao
rubricados pelo autuante e pelo
infrator autuado.
Art. 45. No caso de apreensão,
por contrabando, serão as mercadorlas remetidas à repartição de
contrastaria, para os d-evidos fins,
sendo após remetidas à repartição
aduaneira mais próxima, da Jurisdlçã.o, para a continuação do respectivo processo.
•
Art. 46. Quando da apreensao
de qua,isquer mercadorias, na torma do art. 44, fôr provado que os
objetos ainda se encontravam amparados no que dispõe o pa.rãgrafo
único do artigo 37, serão entregues
ao proprietário, sem ônus algum,
com ·ar necessária ressalva, nela.
exarando-se a nulidade do processo
pa.ra a devida reabilltação mor~l
do autuado, que, entretanto, nao
terá direito a qualquer lndeniza.çãoArt. 47. Constitui infração o funcionamento -de estabeleeimentos, es·
critórios, seções ou oficinas· de ar·
tigos sujeitos à. contrastaria, se!U .
a respectiva matricula na repart1~
ção competente.
Art. 48. Quando, por denúncia,
chegar ao conhecimento dos Serviços de contrastaria a existência
de fabricação clandestina de punções, com intenção manift~sta d.e
falsificar os de proprl:edade alheia,

proceder-se-á à apreensão dos falsos punções, apetrechos e objetos
ou obras que com ê!es estiverem
maroCados, prendendo-se os infratores e organizando-se processo crime de falsificação, na forma da
lei.
Parágrafo únleo. Os punçõe11 ~riundos de processos em apreensoes
serão destruidos pela repartição
competente.
•
Art. 49 · Tõdas as a.preensoes
quando julgadas pro~edentes, serão
propriedade da Uniao, bem como
as que sumàrlamente a ela são
atribuídas pelos regulamentos.
Art. 50. 0s autos de lnfração de
mercadorias serão lavrados con..
tra 0 vendedor, expositor ou pessoa em poder de quem fôrem encontrados objetos em contraven•
ça~rt. 51, As meooadorlas orig.inárias de apreensões por contrabMJ.do serão vem:diidas em ]eilão
com a. observância das forma!idades legais.
Parágrafo único. considera-se
contrabando para os ·efeitos dês·
te artigo, tôda e qua.Iquer apreensão que o autuado não puder provar a sua procedência., caso em que
o mesmo autuado responderá a
processo crime.
Art. 52. Todo e qualquer objeto
apreendido só poderá ser vendido
depois da ·decisão fina.! administrativa do respectivo processo, respeitado o prazo de 20 dias concedido
para pedido de reconsideração, salvo no caso do processo passar em
julgado por ralta de defesa ou de
reclamação dentro do prazo legal.
Art. 5S. sempre que fôr feita
qualquer apreensão, será dada à
parte interessada, pelo próprio autuante, dentro de 24 horas, uma cópia autêntica do auto de lnfração
e apreensão.
CAPíTULO VII
Da defesa

Art. 54. Aos autuados serão faci·
!itados os ma,is amplos meios legais
de defesa.
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-220§ P O Drazo para a apresentação
da defesa será de 30 dias úteis,
contados a partir da data da intimação, que deverá ser feita:
a) pelo autuante, no próprio auto,
quando êste fôr lavrado no
estabelecimento em que houver Si·
do verificada a infração, ou fora,
com assistência cl.o autuado ou de
seu representante.
b) >oellll repartição preparadora
do processo, quando o auto fôr
lavrado em conseqüência de dili·
gência levada a efeito f·Ora do es·
tabe}ecimento .comercial e na au.
sência do illutuado ou de seu representante, bem como, quando o autuado ou seu repres•entante não
assinar o auto ou a intimação es·
crita de que trata o § 2.0 dêste
artigo, e quando a defesa fôr aberta · depois do processo em anda·
menta.
§ 2.o Concluída a lavratura do
auto, o autuante deixará em poder
do autuado ou de quem o represe:'.'l·
tar no momento uma intimação escrita, nela mencionando as infra·
ções •Capituladas no mesmo auto.
§ 3.o Se no correr do processo
fôr indicada pessoa diferente cl.a
que figura no auto, como responsável pela falta autuada., ser-lhe-á
feita ·a devida. intimação e assinado prazo para defl~sa, independente
de nôvo auto.
§ 4.o Se também no correr cl.o
processo forem apurados novos fa·
tos, quer envolvendl> o autuado,
quer ·pessoas ~iferentes, procederse·á pela mesma. forma prescrita
no parágrafo precedente.
§ 5.o Nos casos de que trata o
§ 4.o, supra, quando ocorridos depois do autuado ter-se defendido,
ser;lhe·á aberta nova defesa, na
forma. legal.

a) por falta de matrícula inicial de Cr$ 250,00 a Cr$ 500,00;
b) por falta de renovação da m:t·
trícula Cr$ 100,00 a Cr$ 200,00;
c) por falta dos punçõ'es legais,
de mar.ca de garantia em obj•etos
expostos à venda ou vencl.!dos Cr$
300,00 a Cruzeiros 600,00;
d) pela transgressão do disposto
nos artigos 6 e 7 Cr$ 100,00 a. Cr$
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e) pela transgressão do disposto
nos artigos 13 e 15 Cr$ 100,00 a Cr$
200,00;

t> pela transgressão do disposto
no art. 17 Cr$ 100,00 a Cruzeiros
200,00;

g) pela importação em desacêrto
com êste regulamento Cr$ 250,00
a Cruzeiros ·500,00.
h) pela venda clandestina Cr$
500,0Qo a Cruzeiros 1. 000,00;
i) pela exportação em desacôrdo
com o presente regulamento, salvo os casos previstos no art. 7.o
e seus parágrafos, do Decreto
24.258, de 19 de outubro de 1933,
que serão punidos de a.côrdo com
o mesmo projeto Cr$ 500.00 e Cr$
1.000,00;

1> pela importação clandestina,

além cl.a perda dos obj etos e do
processo crime Cr$ 2. 000,00 a Cr$
5. 000,00;

k) pela falsificação do punção
de garantia, seu uso e aproveita.
menta, além do processo crime e
da perda dos objetos Cr$ 2.000,00 a
Cr$ 5.000,00;
Parágrafo único, Será aplicada a
multa de Cr$ 100,00 a Cruzeiros
500;00 conforme a gravidade da
falta, a quem .cometer qualquer lnfração cl.êste regulamento não pre.
vista neste capitulo.
Art. 56. As multas serão impostas
observa·ndo·se o grau min!mo, mé·
dia e máximo, conforme a gravidaCAPíTULO VIII
de da contravenção.
§ 1.0 Quando se tratar de infra.
Das multas
· tor que revelar multa, será apJi.
Art. 55. As infrações previstas cada no máximo.
neste regulamento serão punidas
§ 2.o Ao infrator reincidente a.pl!.
com as seguintes multas:
car-se-á a multa em dôbrD·

I
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Art. 57. A aplicação das multas
previstas neste capitulo não prejudicarã a ação crimmal que no
caso couber.
· Art. 58. No ctespa·cho que impuser multa, serâ determinada a
intimacão do multado para efetuar
O Seu recolhimento no pr!tZ·O de :~0
dla·s corridos, contados da data da
Intimação.
§ 1,0 Findo êsse prazo, se a mul·
ta não houver ·sido depositada ou
pg,ga na repartição C'ompetentc,
serâ extraída certidão de dívida,
para a •Cobrança executiva, cumpridas, no que lhe forem a.pl!cadas,
as disposições dos Decretos-leis ns.
5 e 42, de 14 de novembro e 5 de
dezembro de 1937.
§ 2.o As gulas para recolhimento
às repartições arrecadadoras competentes, à'l importâncias cobradas
por intemédlo di.l Juízo .competente,
conterão, obrígatõriamen'te, ·o nú.
mero e data. do processo fiscal ori- ·
g!nârio (auto de apreensão).
§ 3.0 Essas guias, antes de ar.
quivadas, serão presentes aos encarregados dos protocolos de autos, a
fim de serem feitas nos referidos
protocolos e nos respectivos pro·
cessas originârios as necessárias
anotações, para dar conhecimento
·aos autuantes.
CAPiTULO IX

Dos recursos
Art. 59. Das decisões de primeira
lnstância. contrárias aos autuado~
cabe recurso voluntário para o .~e·
gund.o Conselho de Contribuintes
Art. 60. o recurso voluntário se·
rá Interposto dentro do prazo de
20 dias contados da data da lnti·
mação.
Paragrafo único. O recurso só ~e·
rá encaminhado com depósito prévia da multa ou de qualquer importância · em litígio, prescrevendo
o direito do recorrente se não o fizer dentro do prazo legal.
Art. 61. Se dentro do prazo da
lei o interessado não apresentar
petição d.e recurso, far-se·â· dec!a~

ração nesse sentido no processo,
prosseguindo êste os trâmites regula.res.
Parágrafo único. O recurso pe·
rempto também serâ encaminhado,
com a observância do disposto no
parágrafo único do artigo.
Art. 62. O encaminhamento dos
recursos, em geral, será feito diretamente· nelas instâncias Inferiores
às superiores.
CAPíTULO X

Disposições gerais.

Art. 63. Dentro do pra·zo de um
ano. a partir da vigência d9. pre·
sente lei, todos os joalheiros, ou·
rives, fabricantes ·ou comerciantes
de artigos congêneres, serão abri·
gados a, apresentar seu "stoclc" à
Contrastaria, a fim de l'e·Ceber o
respectivo punção, que s•erá marca.
do de acôrdo com -o ensaio visual.
§ 1.o Serão marcados com os res- ·
pectivos títulos as obras de pla.tina, ouro ou prata que examinadas, já satisfa.çam o que determina
o artigo 12. letra a, b, c, da presente
lei; as que se apresentarem fora
de qualquer dos títulos a que se
refere o art. 20, serão Isentadas C'om
a marcação da. letra I, cujo punção
funcionará tão somente nesse pe.
ríodo transitório.
~ 2.o A isenção a que se refere
o parágrafo precedente só terá
efeito para·. as obras de exlstênela anterior à decretação da presenta lei.
§ 3.° Findo o prazo acima estabelecido, serão apreendidas tôdas as peças que forem encontradas em desa.côrdo com •esta lei e
impôsto ao infrator a multa a que
estiver sujeito.
Art. 64. Durante o período a que
se refere o artigo, os ensaios de
artefatos de platina, ouro e prar
- . ta, serão somente visuais, salvo nos
·casos em que, por motivo de dúvida, se imponha a. necessidade do
ensaio químico
Art. 65. As obrn:s de platina, ouró ou prata, bem ·como bijuterias
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de plaquê, platinado, prateado ou
metais pobres, ·confeccionados ou
importados após a decretação da
presente lei reger-se-ão pela lei da
Contrasta.ria em vigor.
Art. 66. Nas localidades onde
não houver Agências clie Contrastaria, ·os registres de matrículas,
sua renovação, respectivo paga:mento serão feitos nas repartições
arrecadadoras locai!\, com a observância das disposições legais.
Art. 67. Fica a.berto o .crédito
de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de cruzeiros), para as despesas de
instalaÇ,lão e início do funcionamento do serviço de Contrastaria.
Art. 68. Esta lei entrará cm vigor sessenta (.60) dias após a data
de •sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Vl puncionar as jóias, . artefa.tos e demais objetos de adômo e
artísticos fabricados ou exportados
do Pais, ou para êste importados;
VIl cobrar pelos seus serviços
técnicos os emolumentos llidmitldos
na. presente lei;
VII) recolher, diàriamente, ao
Tesouro Na.cional, a renda proveniente d.Os •emolumentos autorizados
em leiO Serviço de Contrastaria terá
âmbito nacional, terá uma diretoria geral •e funcionará nos Estados
através de agências regiona.is.
2.o A {:riação do serviço de Contraataria atenderá a uma das mais
antigas aspirações da indústria e
do comércio, organizado e honesto de jóias, os quais lutam com a
concorrência ilícita do contraban·
dista e dos fabricantes e comerJustificação
ciantes clandestinos. l1: necessário
proteger também o consumidor e
I - A finalidade, importância e o público, que são freqüentemenoportunidade do preaente projeto te prejudicados pela falta de melo
criando o Serviço de Contrastaria, de .contrôle das ligaS! de ouro e
estão destacadas nas atribuições de outros metais preciosos empreconferidas a êsse serviço que são as gados. A aquisição de jóias, sem
seguintes:
contraste oficial, será o risco de
1) Fiscalizar, por meio de exa- possuir um artefato de latão ou
mes ou provas, a. platina, o ouro de cobre, no qual a percentagem
e a prata, em jóía.s, relógios e quais- de ouro, de prata ou de platina
quer outros objetos de adôrno e ar- é mínima, pago entretanto, ao pretísticos fabricados no País impor· ço de teor real q.o metal precioso.
tados, ou destinados à exportação; Inúmeros são os casos em que o
II) forne•cer aos fa.brt.cantes, co- •chiefe de família ou outra pesmerciantes, importadores e expor- soa necessita.da sofre, ao entrar na
tadores dos objetos mencionados no casa de penhor, a decepção e o
item anterior, os títulos de garantia desespêro de verificar que o coe marco, que serão obrigatõria- lar, o broche, o bracelete, os brin· .
mente impressos nos punções le- cos são falsos, são objetos doura.dos
gais;
ou prateados.
A jóia não é sempre apenas um
ml realizar todds os exa.mes
técnicos, Inclusive químicos, para aderêço mas o fruto de economias
comprovações dos títulos e marcas acumuladas com sacrificio du·
bem como os que lhes forem so- rante longos anos ou transcurso de
licitados tendo ·em vista a obten- uma existência. constitui, assim,
ção de laudos periciais;
um patrlmônlo ou uma reserva, de
IV) conceder prévio registro a previdência e de segurança. da fafabricantes,, importa-dores e expor- mília. Sob êsses aspectos destaca.
tadores de jóias e demais objetos . se a finalidade social da contrasmencionados no item I, a fim de taria oficial.
lhes fornecer os títulos de garanCabe considers.r também o pratia e marc·a referidos no item II; Juizo material e moral que repre-
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-223senta para o Brasil no exterior e
em relação aos turistas a Inexistência de garantia e de ser~eda.de da
venda de jóias.
· Por outro lado, o Serviço de Contrastaria será um dos rna.l·s eficazes instrumentos de fiscallza.ção dos
tributos federais e estaduais que
recaem sôbre as jóias - enorme
fonte de receita, tão comprometida
.pelos sonegadores de Impostos.
Os estudos e a campanha referentes a essa lnic!a.t!va legislativa,
foram coordenados pelos sindicatos
e líderes dos setore~; da ourivesaria
e da. joalheria, com o decisivo
apoio de numerosas casas comercia-Is e fábricas dêste ramo, fi·
gurando os mais trad~cionals e conceituados estabelecimentos do Pais.
Essa antiga e intensa campanha de
que se fêz pala.dino, a apreciada
revista especiallzada o "Diarnantár!o" teria de •encontrar a maior
re·ssonância no seio do Congresso
Nacional.
O projeto consubstancia. sugestões oferecidas ao Ministério da
Fazenda. e outras contribuições. Não
ternos notícia de · proposição nes~e sentido, em trânsito pela Câmara dos Deputados, embora não
faltem au, ilustres parlamentares
interessllldos nesse palpitante assunto, e cuja colaboração para
aperfeiçoar o projeto será das mais
valiosas.
Preferiu-se a instituição de um
serviço especial de contrastaria, em
'l"ez de entregar as suas funções
à Casa da Moeda· A eSilia competirá o contraste de ouro e de outros metais preciosos, amoedado
em barra ou em lingote, nos têrmos do Projeto de Lei n.o 17, de
1958, do Senado, de autoria do Senador Llno de Mattos.
3.o O projeto tem sua baSie constitucional na alinea M, do inciso
XV do art. 5.0 da Constituição Federal, onde se dispõe que cabe ao
Congresso Nacional legislar sôbre
titulo c garantia dos metais. Apoiase assim nos dispositivos da Lei
Magna, que conferem ao Congres-

so Nacional competéncia pa.ra legislar sôbre o comércio exterior e
interestadual, alínea K, do citado
Inciso XV.
O estabecirnento de emolumentos e taxas e abertura de crédito
para ocorrer às despesas de instalação do Serviço de Contrastaria,
são matéria acessória do projeto, o
que, portanto, admite, em face r'
§ 1.o do art. 67 da Constituição,
a competência. do Senado para iniciar a proposição, consoante precedentes legislativos nes~e sentido.
Tratando-se de serviço nôvo
não é vedado ao Poder Legislativo
a iniciativa da criação de emprêgos exigidos pa-ra o seu funcionamento, conforme entendimento do
§ 2. o do artigo 67, da Constituição,
adotado pela Comissão de Constituição e Justil)a d.o S•enado e
apoiado pelo PlenáriO·
Sala das Sessões, 18 de março de
1959. - Attílio Vivacqua.
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O SR. PRESIDENTE- Continua
a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Attilio Vivacqua, segundo orador
inscrito.
O SR. ATTíLIO VIVACQUA Senhor Presidente, solicitei a palavra para breves considerações em
tôrno ao projeto que submeter~!
à Casa, criando o serviço de contrastaria subordinado ao Ministério
da Fazenda·'·(Lendo):
A finalidade, importância e oportunidade do presente projeto cr!a.ndo o Serviço de Constrastar!a,
estão destacadas nas atribuições
conferidas a êsse serviço, que são
as segu!ntes:
I) Fiscal!zar, por meio de exames ou provas, a platina, o ouro
e a prata, em jóias, relógios, e
quaisquer outros objetos d'e adôrno
e artísticos fabricados no Pa.is, im. portados, ou destinados à exportação;
.
II) fornecer aos fabncantes, ,;:o.
merc!antes, importadores e exportadores dos objetos menciona-dos
no item anterior, os títulos de ga- .
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rantia e marca que serão obrigatoriamente impressos nos punções legais;
III) realizar tOd<lS oséxames tecnicos, inclusive químicos, para comprovações dos titulas e ma.rcas, bem
como os que lhes forem solicitados, tendo 'em vista a. obtenção d.e
laudos peric!a'is;
IV) conceder prévio registro a
fabricantes, importadores e exportadores de jóias e demais objetos
meJ}cionados no item I, a fim de
lhes fornecer os títulos de ga.rantia e marca refoerid.os no item II;
·V) punctonar as jóias, artefatoso
demais objetos de adôrno e art!.sticos fabricados ou exportados do
País, ou pa,ra êste importados;
VIl cobrar pelos s'eus serviços
téocnicos os emolumentos admitidos na presente lei;
VII) recolher. diàriamentJe, aoo
Tesouro Nacional, a renda proveniente dos emolumentos autorlzadoos em lei.
O Serviço de Contrastaria terá
âmbito na,cional, terá uma diretoria
geral e funcionará nos Estados,
através de agências regionais.
A criação do Serviço de contrastaria atenderá a uma, das mais
antigas aspirações da Indústria e
do Comércio, organiZado e honesto de jóias, os quais lutam com
a concorrência, ilícita do comtrabandlsta e dos fabricantes e comerciantes clandestinos- :G: necessário prote~er também o consumidor e o
público, que são freqüentemente
prejud.icados pela falta de meio de
contrôle das l!ga,s 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 .::obre, no
qual a percentagem de ouro, de
prata ou de !)latina é mínima, pago entretanto ao preço de teor
real do. metal precioso. Inúmeros
são os casos cm qu~ o chefe de
famil!a ou outra pessoa necessita:da sofre ao entrar na casa de
penhor, a decepção e o desespêro

de verificar que o colar, o broche, o bracelete, os brincos, são
falsos, sã:o objetos dourados ou
prateadosA jóia não é sempre apenas um
aderêço, mas o fruto de economias
acumuladas, com o sacrifício durante anos ou transcurso de uma
existência. constitui, assim, um patrimôn!o ou uma reserva, de previdência e de segurança da família. ·
Sob êsses aspectos destaca-se a !inalidade social da contrastaria oficialCabe considerar também o prejuízo material e moral que representa para o Brasll no exterior e
em relação aos turistas a inexis·
tênc!a de gara,ntla e de seriedade
da venda de jóias.
Por outro lado, o Serviço de Con·
trastaria será um d.Os mais eflcázes Instrumentos de fiscalização
dos tributos federais e estaduais
que recaem sôbre aos jóias - enorme fonte de receita, tão comprometida pelos sonegadores de impostos.
·
Os estudos e a campanha referentes a essa in!ciativ!lo legislativa,
foram coordenados pelos sindicatos
c líderes dos setores da. ourivesaria e da joalheria .com o decisivo
apoio de numerosas casas comerciais e fábricas dêste ramo, figurando os mais tradicionais e conceituados estabelecimentos do Pais.
Essa antiga e intensa campanha
de que se fêz paladino a apreciada revista especializada o "Diamantário" teria de encontrar a maior
ressonância no selo do CDngresso
Nacional.
O . projeto consubstancia sugestões oferecidas ao Ministério da
Fazenda. e outras contribuições.
Não temos noticia de proposição
nesse sentido, em trânsito pela Câmara dos Deputados, embora não
faltem ali ilustres pa.rlamentares
interessados nesse palpitante a,ssunto, e cuja colaboração ;para
aperfeiçoar o projeto será das mais
vallo&as-
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Preferiu-se a instituição de um
serviço especia,l de contrastaria,
em vez de entregar as suas fun·
ções à Casa da Moeda. A esta. competirá o contraste de ouro e de
outros metais preciosos amoedados
em barra ou em lingote, nos têrmos
eLo Projeto de Lei n.o 17, de 1958,
do Senado, de a-utoria do Senador
Lino de Mattos.
O projeto tem sua. base C'onstitu·
cional na alínea m, do Inciso XV
do art. 5.o da ·Constituição Federal,
onde se dispõe que cabe ao Congresso Na-cional leglsla.r sôbre ti·
tuJo e garantia dos metais. Apóia-se
. ainda nos dispositivos da Lei Magna,
que conferem ao Congresso Nacional competência, para legislar sôbre
o comércio ·exterior e interestadual,
alínea k, do citado inciso XV.
O estabelecimento de emolumentos e taxas e abertura de crédito
para ocorrer à'S despesas de instala,ção do Serviço de Contrastaria, são matéria acessória do projeto, o que portanto, admite, em
face do § 1·0 do art. 67 da constituição, a competência do Senado
para. iniciar a proposição, consoante precedentes legislativos nes·
se sentido.
Trata.ndo-se de serviço, não é
vedado ao Poder Legislativo a iniciativa da criação de emprêgos exigidos para o seu funciona.mento,
conforme entendimento do § 2. 0 do
art. 67, da Constituição adotado pela Comissão de Constituição
e Justiça do Senado e apoiado pelo
Plenário.
Sr. Presidente, estas as considerações que desejava. fazer, a fim de
justificar o proj•eto que encaml·
nho à Mesa. (Muito bem).

·'

O SR. PRESIDENTE - Em VO·
taçwo. Os Srs. Senadoret que o
aprovam, queiram permanecer sentados. <Pausa)·
Aprovado.
A matéri·a. voltará oportunamente à Ord·em do Dia, para segunda
discussão·

'

l!: o seguinte o projeto aprovado:
PSOJETO DE LEI DO SENAIIO

N.o 23, de 1980
Declara de utilidade p<tibllca
a Fundação Brastzetra para a
Conservação da Natureza.

O Congresso Nacional decreta:
Art· 1.o - Fica declarada de utl·
!idade pública, a "Fundacão Brasileir-a para Conservação c:ia Natureza", eom sede na cidade do Rio
de Janeiro.
Art. 2.0 - Esta lei entrarã em
·vigor na data da. sua publicação,
revogadas as disposições em contrâ·
rio.
O SR. PRESIDENTE - Esgotada
a matéria da Ordem do Dia.
Há, ainda, requerimento do no·
bre Senador Ca.lado de Castro, lido
na hora do Expediente, no sentido
da designação de uma Comissão
de três membros, para representar
o Senado na Cerimônia Cívica que
marcará a chegada ao Brasil dos
restos mortais de nossos heróicos
soldados, que se encontravam s·e·
pultados em Pistóia.
Em discussão o requerimento.
<Pausa).

Ninguém pedindo a palavra, en·
cerro a discussão.
Votação, em 1.11 discussão, do
Em vota,ção.
Projeto de Lei do Senado n- 0
Os Srs. Senadores que aprovam
23, de 1960 (de autoria do Sr. o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Senador Ary Vianna), que declara de utilidade p<tibllfca a
Aprova.do.
Serã, oportunamente, designada
"Fundação Braslleira para C?.
Conservação
da
Natureza",·· a. Comissão a que o requerimento
faz referência.
tendo Parecer FC1!1Jorável, sob
Não hã oradores inscritos. (PaU·
n.o 540, de 1960, da Comissão de

Constituição e Justiça.

}
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Ninguém pedindo a palavra, vou
encerrar a. sessão, designando para
a próxima a seguinte
ORDEM DO DIA

1 - Discussão única do Projeto
de Resolução n.0 50, de 1960, de
autoria dO Sr. Senador Nelson Maculan, que cria: a comissão de Agri.
cultura., Pecuária, Florestas, Caça
e Pesca, tendo Pareceres favorâ·
veis (na. 549, 550 e 551) das co.

i

missões de Constituição e Justiça,
Dlretora. e de Economia.
2 - Discussão única do Parecer
n.0 559, de 1960, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre a In·
dl.cação n.o 3, de 1960, dO Sr. Se·
nador Mendonça Clark, com re.
ferêncla à ajuda de custo por mo·
tivo da ttansfel'lêncla. do Senado
para BrasUla.
Está ·encerrada. a sessão.
Levanta-se a. sessão às 15 hO·
ras e 20 minutos.

"

l

. 1

l

l
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183.a Sessão da 2.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 7 de dezembro de 1960
PRESID~NCIA

DO SENHOR CUNHA MELLO

A'S 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
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Mourão Vieira.
CUnha Mello.
Paulo Fender.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião AliCher.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabra.!.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Rleglnaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Freita.s Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard ..
'Heribaldo Vieira.
Ovidio Teixeira.
Lima Teixeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
GUberto Ma.rinho.
Nogueira da Gama.
Moura Andrade.
Pedro LudOvico.
Coimbra Bueno.
Taciano de · Me!lo.

João Villasbôas.
Filinto Müller.
Alô Guimarães.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
Sa.ulo Ramos.
Irineu Bornha.usen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guida Mondim. - (50).
O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores- Havendo
número legal, declaro aberta a ses·
são.
Vai ser lida a. Ata.

o Sr- Segundo Secretário procede à leitura da Ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. Primeiro Secretário Zê
o seguinte.
EXPEDIENTE

Oficio
Do Centro Latino-Americano ·de

Economia. Humana, do seguinte
teor:
São Pa.u1o, 1 de dezembro de
1960.

Exmo. Sr. João Goulart.
M. D. Presidente do Senado Federal
Brasilia- D. F.
Sr. Presidente.
Saudaçõe~.

Tenho a honra de solicitar a de·
slgnação cl.e um Representante do
Senado pára po.rticlpar do Encon·
tro La,tino-Amcrlcano de Economia
Humana, -a ·realizar-se .nesta Ca·

..
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próximo.
Nessa ocasião serão debatidos
problemas versando a metodologia
do desenvolvimento sob a perspectiva de Economia Humana.
Valho-me d111 oportunidade para
apresentar a Vossa Excelência vo·
tos de elevado aprêço.
Pelo Centro Latino-Americano de
Economia Humana. ·- Fr. Paul
Ramlot O. P., Sec. de Rei. Inter·
nacionais.
MENSAGEM

N.0 197, de 1960
(Número de ordem na Pre·
sidêncla da República: 482-A) .
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Tenho a honra de comunicar a
vossa . Exéelêncla. que, no uso da
atribuição que me conferem os
arts. 70, § 1.o, e 87, II, da Constl·
tuição, resolvi vetar, parcialmente,
o Projeto de Lei n.0 1. 797, de 1960,
da Câmara dos Deputados (n.o
82, de 1960, no Senado Federal),
que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Tribunal de Contas o crédito especial de Cr$ 130.000.000.00
(~:>ento e trinta milhões de cruzei·
rosl para ocorrer às despesas com
a tran·sferência daquele órgão para
Brasília, e dá outras providências.
considerando contrários. aos lnterêsses naclonáls várlofl dlspositl·
vos do projeto em mençi\o, são
êles vetados, no todo ou em algu·
mas das suas expressões, na. conformidade a seguir enumerad.a,
atendidas as razões que vão oportunamente expostas:

tura, de acôrdo com as conveniências ou necessidades do mesmo ~O·
legladO· Assim, a prevalecer a expressão referida, isso poderia a.car.
retar futura·s dificuldades de ordem prática. na aplicação da norma.
Acresce, ainda, que a data ua
mencionada Lei n.0 830 · não está
correta, e, por outro lado, o alcan.
ce do preceito está bem definido
no contexto remanescente, que em
nada fica. prejudicado com a supl.'e·ssão indicada.
Tais as ·razões que Informam
aludido veto.
II) - No art. 4.0 ; a alinea
"a"' na sua. totalidade; na alinea "b", as expressões - "di·
versos" e "acima enumerados";
as alíneas "c" e "d", integralmente.

O veto oposto às alineas citadas, na forma enumerada, é medida que se Impõe para Impedir .~s
truturação de cargos e funções com
p111drões de vencimentos diversos do
prevalecente no :Poder Leglslllitivo,
em contradição, aliás, com a própria norma estabelecida no art. 2.0
do projeto. A êste respeito é de
salientar que o veto em nada prejudica os funcionários do Tribunal
de Contas, uma. vez que a estru.
turação desejada se operará aplicando-se o disposto na parte não
v,etacta da alínea "b", mediante
apostila, em consonância com os
lnterêsses administrativos daquela
Côrte.
Assim e para o fim de ficar afastada a desigualdade de trata.mento
que a aplicação dêsses preceitos
poderia ocasionar; e, mais, para
ser evitada a. passivei dificuldade
I) - No pa.rágrafo único do
que
surgiria. quando. na prática fôsartigo 2.o, ·a. expressão: "na
sem
postas frente a frente as norforma do art. 3.0 , da Lei n.o
mas
citadas c o que dispõe o art.
830, de 3 de setembro de 1949".
2.o, do projeto, forçoso se toma o
Como se verifica da lei Invoca· veto cm mençãO·
III) - O art. 6- 0 , integrt.!mente.
da, aludido artigo terceiro dispõe
Relativamente n.o art. 6.0 , o veto
sôbre uma subdivisão Interna do
se
mostra imperioso, pois, a cria·rrtbunal de Contas, susceptível de ·
sofrer a-lterações em sua nomencla· ção de cargos em número tão ele·

.,
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.lnus para o Erário, sem o prévio
exame de su.a conveniência, sendo
oportuno sallenta.r que, sôbre a
criação dêsses cargos, aquela Côrte,
durante a tramitação cl.o projeto,
não se pronunciou
Não houve, · assim, qualquer manifestação do órgão em referência,
sôbre a necessidade ou não de
ma.ls funcionários para integrar o
s:eu quadro, muito menos sôbre a
nomenclatura dos cargos a serem
criados ou quanto às atribuições e
tarefas aos mesmos atinentes.
Ora, é evidente, frente ao exposto, que não se legitima, multo menos se a.conselha a ampliação do
número de servidores do mencionado Tribunal como no projeto pretendia.
IVl -O art. 7.0 integralmente.
A medida proposta Importaria na,
criação de funções gratificadas, sem
que, previamente, ocorresse qualquer pronuncla.mento daquele Tribunal sôbre a sua conveniência.
Acre~ce, mais, que as Delegações
de Co>~trôle, são órgãos extintos,
assim não se justificando, muito
menos, surgi'ndo oportunidade, para apllcaç?.o do que preceitua o
referido art. 7.0. Poderia., aliás, caso se tornasse vigente o mencionado artigo, resultar a suposição de
que estariam aquelas Delegações de
Contrôle sendo ressucita·das.
São estas as ·razões que me levaram a vetar, parcialmente, o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada. considera.ção dos
Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasília, em 25 de novembro •je
1960. - Jusctlino Kubitschek.

130. 000. 000,00 para 'ocorrer' às
despesas com a transferência
daquele TrtbunaZ para BrasíZta
e dá 0 utras provtdências.
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Congresso Nacional decreta:
Art. 1-0. É o Poder Executivo autorizado a .abrir ao Tribunal de Contas da União o crédito especial· de
Cr$ 130.000.000.00 (cento e trinta
milhões de cruzeiros) para atender às despesas de pessoal e material de qua·Jquer natureza, Inclusive
transporte, ajuda de custo e diá·
rias, decorrentes da transferência
da sede do mesmo Tribunal para
Brasília.
Art. 2.0 • Aos servidores da Secretaria do Tribuna.! de Contas da
União, órgão auxiliar do Poder Le·
gislativo, na forma do art. 22 da
Constituição, f!.zam assegurados os
mesmos vencimentos, direitos e
vantatwns concedidos aos funcionários daquele Poder, respelta.da a
identidade ou equivalência dos respectivos cargos.
·
Parágrafo único. Idênticos di·
reltos e vantagens, salvo quanto
a ven·Cimentos, são concedidos aos
membros dos demais: serviços autônomos que Integram o Trlbun~l
de Contas, na forma do art. a.o,
da ~ei n.o 830, de 3 de setembro de
1949,
Art. 3.o Desde que tenham ou
venham a ter exercício em Brasí·
!la serão asseguradas aos servido·
res e membros do Tribunal
de Contas ·da: União e dos seu~ .,ervlços autônomos as vantagens
constantes dos arts. 1.0 e 2.o da
Resolução n.o 31, de 1960, da Câ·
mara dos Deputados
Art. 4.o . Para aplicação do disposto no art. 2.0 desta lei, serão ob·
Projeto a que se refere o servadas as seguintes regras;
veto.
a) os cargos de Dlretores CC-2
corresponderão
ao nôvo símbolo TC
PRIOJETO DE LEI DA CÂMARA
e as classes ou padrões "0" a. 'l1C·
3·, "N." "'a. TC-4,· "M" a TC-5 ·,
N.o 82, àe 196o
'· "L" a TC·6; "K" a TC-7; "J" a
Autoriza o Poder Executivo a.
TC-8; "I" a TC-9; "H" a TC-10;
abrir ao Tribunal de Contas o "G" a TC-11; "F" a TC·12; "E"
crédito especial de Cruzeiros
a TC-13, e "D" "C" e "B" a TC-14;
O
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ma enumerados corresponderão,
parltàrlamente, número por número, aos simbolos "PL" adotados pa.ra a Câmara dos Deputados, e
terão os valores monetários fixados pela Resolução n.0 31, de 1960,
de que trata o art. 3.o desta Lei;
C) as atuals funções gratificadas FG·1; FG-2; FG-3; FG-4 e
FG-5 p~ssam respectivamente, a
1-F; 2-F; 3-F; 4·F; e 5-F, adotados
os valores e as regras de publicação
constantes do Anexo ni, Quadro C
- Gratificação de Função, da Lei
n.0 3. 780, de 12 de julho de 1960;
d) os atuals cargos de Auxiliar
Administrativos padrões L e K passam a integrar com a denomina·
ção de Oficial Instrutivo, simbolos
TC-6 e TC·7, respectivamente, a
carreira de Oficial Instrutivo; os
atuals cargos de Auxiliar Administrativo, padrões H, I e J são transformados em cargos de escriturário
simbolos il'IC-10, TC·9 e TC-8, respectivamente, passando a integrar a
carreira de igual denomlna.cão; os
atuads cargos de Contador, Técnico
de Orçamento e Assessor Administrativo passam ao simbolo TC-3; e
os atuals cargos de Auxiliar de
Conservação passam a constituir,
com a mesma denominação, cargos de carreira com direito a acesso à carreira de Auxlliar de por·
taria.
Art. 5.o. Na data da tra.nsferên·
ela do Tribunal de Contas para
Brasilla, flea criada a Delegação
do Tribunal de Contoo no Estado da Guanabara, com as atribui·
ções definidas em lei, composto de 1
(um) Delegado simbolo 1·F e 6
(seis) Assistentes, simbolo 3-F.
Art· 6.o Ficam criados 100 (cem)
car.gos de Oficial Instrutivo, sim·
bolo TC-7, a serem preenchidJS
imediatamente após a mudança
para Brasilla, mediante o aprovei·
tamento dos candidatos Jã aprovados em concurso público de Oficial
Instrutivo.
Art. 7.o Os representantes do Tribunal d·e Contas junto às diversas·

Delegações de Contrõle farão jus
à gratifl.cação da função, correspondendo ao simbolo l·F, fixado pela
Lei n.o 3. 780, de 12 de julho de
1960.
Art. 8· 0 • O Tribunal de Contas
apostlla·râ os; titulas de nomeação
dos servidores atingidos por esta
lei.
Art. 9.o. Esta lei enfra em vigor
na data da transferência do Tribunal ·de contas para Brasilla, revogadas; as disposições em contrário.
MENSAGEM

N-0 198, de 1960
(Número de ordem na. Presidência da República: 492).
Excelentiss!mo Senhor Presidente do Senado Federal.
Tenho a honra de comun!ca.r a
Vossa Excelência que no uso da
atribuição que me conf·erem os
arts. 70, § 1-0 e 87, II, da Constl·
tu!ção Federal res,olv! negar sanção
ao Projeto de Lei da Câmara n.o
4.959, de 1954 <no senado, n.o
107•59), que cria., no Ministério da
Marinha, os quadros complementares dos Corpos de Armada, Fuzi·
le!ros Navais e Int:endentes de Marinha, por considerá-lo contrário
aos !nterêsses nacionais, em face
das razões que passo a expor:
O projeto de lei, ora em sanção,
data de 1954, quando os Quadros
de Of!.c!ais da Marinha sofriam os
efeitos de um aumento de efetlvo
que se tornara necessário pa,ra
atender à expansão dos Serviços
NavaisDe então para câ, 6 anos são
decorridos e a situação dos Quadros estâ pràt!camente normal!za.
da,. Por outro lado, no decorrer dêsses anos o Estado-Maior da Armada
elaborou o Plano de Mobilização de
Pessoal da Marinha, peça bás:lca
para. as at!vidades navais e para
a Segurança Nacional, cujos relevantes preceitos não podem ser ln·
fringldos, sem afetar a Defesa Na·
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clonai. O plano de Mobillzação proi- trando esta, ;das situações que enbe, terminantemente, que . a. Mari- sejaram as incorporações em renha forme reservistas e os con- ferênciaÉ necessãrio, também, que se le·
voque para o Serviço .A:tlvo nos molqes de um Quadro de Carreira, pa- ve em considera.ção a contradição
ralelo aos dos m!lita.res oriundos existente entre o que dispõe o ardas Escolas ·de Formação de Ofl· tigo 2.0 do projeto em causa .e o
d~sposto no parãgrafo 1.o, do ar·
cla!s e Pra.ças.
tigo
5·0 • Enquanto o artigo 2.o esObviamente, o que objetlva aquêle Plano, é a Constituição de unia tabelece uma carreira limitada. aos
Reserva Naval, mobllizãvel, no 1.0 postos de segundo-tenente, primeiro·
Escalão, o que não poderã ser al- tenente e capitão-tenente, preven.
cançado se os Reservistas Navais do promoções uma vez transcorridos os respectivos lntersticios, o paforem incluídos no Serviço Ativo,
râgrafo 1.0 , do artigo 5.0, prevê in·
em Quadros complementares.
O projeto, se transformando em terstíl:io para o pôsto de capitãolei beneficiaria, apenas um grupo tenente, admitindo, implicitamenuma promoção ao pôsto de cade cidadãos que, voluntàriamente, te,
pitão-de-corveta,
inexistente pelo
prestaram serviços à Marinha, con- art. 2.0.
vocados da Reserva para o serviço
Em conclusão, o projeto em foco
ativo, com remuneração mensal altera
· a finalidade da
idêntica à dos oficiais da ativa. Reservae desfigura
Nava.l,
cria
uma situação
~sses oficiais
da reserva. foram de exceção perante as
demais Ar·
convocados para o serviço ativo, mas, e constitui precedente
prejunos têrmos do Aviso Ministerial dicial para as cla:sses Armadas.
· n.0 1. 206, de 19 de abril de 1956,
Assim na ·cOnformidade dos proexatamente o que estabeleceu o pra- nunciamentos
dos órgãos compezo de dois anos para. 8/ convocação, tentes da AdministraÇão
Naval. que
com possibilidade de prorrogação situaram a espécie frente à real!·
por nôvo prazo, a critério da Ad· dade da Marinha e aos seus inministração Naval, e que limita a terêsses atuais, resolvi veta.r aluconvocação aos voluntãrios.
dMo projeto.
·
É necessãrio, ainda, considerar
São estas as razões que me leque os aludidos oficiais, indicadDs varam a negar sanção ao projeto
para integrar os q~adros referi· em causa, as quais ora. submeto
dos no projeto, receberam ensina- à elevada apreciação dos Senhores
mentos rudimentares da profissão Membros do Congresso Nacional.
e da técnica naval e noções de Ma·
Brasília, em 1.0 de dezembro ;le
rlnha, que lhes asseguram conhe- 1960· - J?Uicelino Kubitschek.
cimentos limitados a atender as
neces·sldades da reserva. e para o
Projeto a que se refer.e o
caso de uma convocação compulveto.
sória em situação de emergência,
Cria no Ministério da Mariporém, manifestamente insuficiennha, os ·Quadros Complementes para o exercício de uma cartares dos Corpos da Armada,
reira no serviço ativo.
Fu2tleiros Navais e Intendentes
Hã precedentes de incorporação
de Marinha.
ao Serviço Atlvo de milita.res da
reserva que, apqs terem sido conO Congresso Nacional decreta:
yocados, desejaram e lhes foi per- . Art. 1. 0 São criados, no Mlni·stémltido continuar uma carreira ml· ···.. rio da. Marinha, os seguintes qua·
Utar. Mas êsses precedentes não dros, destinados exclusivamente a.o
podem ser invocados no pl'esente aproveitamento, dentro de suas es·
ca·so, eis que aqui são outras OtS peciaUdades, dos oficiais formados
condições, multo divPrsa se mos- pelo Centro de Instrução de Oflci·

.i
'

.

"

-232ais para a Reserva da Marinha.,
que o desejarem e tenham sido
convocados para o serviço ativo da
Marinha, nos têrmos do aviso mi·
nisterial n.0 1.206, de· 19 de abril
de 1956;
·
I - Quadro Complementar do
Corpo da Armada;
II - Quadro Complementar do
Corpo de Fuzileiros Navais;
III - Quadro Complementar do
Corpo de Intendentes da Marinha·
Art. 2.0 Os oficiais nos quadros
complementares irão do põsto de
segundo·tenente ao de .capitão-tenente, e, à medida. que forem sendo
. promovidos a.os postos imediatos,
transcorridos OS' respectivos inters·
tícios, serão àutomàtlcamente extintos os postos anteriores.
Parágrafo único. Os quadros com·
plementares deixarão de existir lo·
go após todos os oficia.is nêles ln·
cluídos terem passado à reserva re.
munerada·
Art. s.o Os oficiais dos quadros
complementares exercerão fun·
ções, excetuando·se as de .comando, semelhantes à·s dos oficiais dos
quadros de carreira, mas exclusivamente especializadas, com direito
aos mesmos cursos de especiallza.
ção ou qualificação daqueles.
Art. 4.o Os oUcia!s dos quadros
complementares sujeitam-se às mes.
mas .exigências de reatuallzação no
serviço geraJ da. Marinha feitas pa.
ra os Oficiais da reserva não ln·
corporada procedentes dos centros
de Instrução de Oficiais para a Re·
serva da Marinha.
Art. s.o Os oficia.is dos quadros
complementares firmarão compro.
misso, ao ensejo da promoção de
nêles continuarem a servir à Ma·
rinha durante o Interstício para o
põsto imediatamente superior, pre.
visto no § 1.o dêste artigo.
§ 1.0 Os oficiais dos qua.dros com.
p1ementares serão promovidos após
completa,rem os seguintes intersti·
cios;
I - Segundo-tenente - 5 anos;
II -· Prlmelro.tenente - 6 anos;
III- Capitão·tenente - 10 anos;

§ 2.° Findos êsses prazos, os ofi·
ciais dos quadros complementares
aguardarão a transferência para a
reserva remunerada, na mesma. ba·
se dos de carreira.
Art· 6.0 A promoção dos oficiais
dos quadros complementares será
feita mediante:
I - Requerimento ao Ministro da
Marinha., no qual o candidato, ao
completar o interstício do seu pôs·
to, declarará a sua disposição de
comprometer-se a servir durante o
periodo correspondente ao põsto
imediato;
II - Inspeção de saúd·e;
III - Proposta do Conselho de
Promoções da Marinha, tendo em
vista:
a) o parecer dos diretores dos
órgãos em que o candidato tenha
servido no pôsto atual;
b) o resultado de um exame de
suficiência, no caso de promoção a
primeiro-tenente e a capitão-tenente.
Art. 7.o É facultada aos oficiais
dos quadros complementares a ma·
trícula nos cursos regulares de formação dos oficiais da ativa da Ma·
rinha, a. cujos regulamentos ficarão
sujeitos.
Art. 8· 0 Os oficiais dos quadros
complementares terão as mesmas
honra.s, prerrogativas, vencimentos
e vantagens previstos em leis e re.
guiamentos para os oficiais de .CIIIl'·
11elra, da atlva, mas usarão os uni·
formes atribuídos ao Quadro de
Oficiais da Reserva. da Marinha.
Art 9.o Serão desincorporados
dos quadros complementares e reconduzidos à reserva, com o põsto
que tiverem, os oficiais;
I - Que não tenham sido promovidos na forma do art. 6.o.
II - Que, por qualquer motivo.
passarem dois anos ·a.usentes elo
serviço ativo.
Art· 10. A antigüidade no mesmo pôsto, com relação aos demais
corpos e quadros da Marinha, se·
rá .contada lb partir da da ta da
promoção.
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Art. 11. Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua. publicação, '·
deverá s·er regulamentada pelo Poder ·Executivo dentro dos 90 (noventa) dias subseqüentes.
Art. 12. Revogam-se a.a dlsposl-.
ções em contrário.
PARECER

N· 567, de 1960
Da Comissão de Legislação
Social,· s6bre o Projeto de Lei
da Câmara n.O 68, de 1960 (na
Câmara, n.o 699, de 1959), que
cria a Ordem dos Músicos do
Brasil e dtspõe s6bre a regulamentação do exercício da pro.
fissão de músico e dá outras
providências.

.,'

Relator: Sr. Caiado de Castro.
Constitui, a classe dos músicos,
uma das poucas que ainda não ti·
veram regula.menta,da a sua pro.fissão, e por esta vem ela se batendo, há anos·
De outro lado, as medidas de
proteção ao trabalhador, no que
concernem ao horário e àis condições de trabalho, e que já beneficia.m a maioria. das organiza·
!:Ões obreiras do País, ainda não
amparam os músicos, que, d·esta
maneira, estão prà.ticamente i:
margem de nova. legislação social.
Atendo a. essa s,ituação, o se.
nhor Presidente da República en·
viou ao Congresso o presente pro·
jeto, pelo qual se cria. a Ordem dos
MJúsicos do Brasil e se regulamenta. o exercício da profissão de mú·
sico.
Entrando no mérito do assunto,
cujo exame compete a êste órgão,
cumpre-nos ressalta.r que somos
pela regulamentação de cada. pro.
flssão, meio legal de organizar a
respectiva clas'se, dando-lhe amparo e proteção, definindo-lhe di·
reitos e deveres, disciplina.ndo-lhe
as atividades, impondo-lhe uma
ética, enfim, tornando-a. uma fôrça social organizada e, portanto,
útll.

O .projeto foi meticulasament'
elo.borado pelo Poder Executivo,
que, para tanto, serviu-se da colaboração de órgãos técnicos espe·
ciallzados e associações de classe.
Na Câmara dos Deputados, foi
aprimorado, após estudos das di·
versas comissões, sendo que a de
Legislação Social ofereceu-lhe subs·
titutivo, afinal aprovado por aquela Ca.sa.
Cremos que, da maneira como
está redigida, a Proposição aten.
de às reais aspirações dos mús,icos,
que terão, nela, se .convertida em
lei, um efetivo instrumento de de.
fesa da classe.
Ante o exposto, opinamos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 6 de de·
zembro de 1960· - Lima. TeiXeira,
presidente. - Caiado de Castro,
Relator. - Paulo Fender. - Irineu
Bornhausen. -

Lobão da· Silveira.

PARECER

N.o 568, de 1960
Da Comissão ·de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da ca.
mara número 68, de 1960 (na
Câmara número 699859).

Relator: Sr. Ary Vianna.
Originário do Poder Executivo,
o presente projeto cria a Ordem
dos Músicos do Brasll .e dispõe sê·
bre a regulame-nta.ção do exereício da profissão de músico.
A .proposição, submetida. ao exame dos órgãos técnicos da. Câmara
dos Deputados, foi minudentemente estudada pelos mesmos, sendo
que, ao final, aprovou-se o Subs·
titutivo da Comissão de Legisla.
ção Social daquela Casa do Con.
gresso.
Verifica-se, no éonfronto do projeto original com o Substitutivo
em referência., que êste, sem dúvida, melhor atende aos objetivos
colimados.
A llustrada Comissão de Legislação Social do Senado também US·
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sim se manifestou, ao apreciar o
mérito da. proposição.
Dentro, das atribuições especi·
ficas ·dêstle órgãio, na;da há que
obste à aprovação do projeto.
~ o parecer.
Sala das Comissões, em 6 de de·
zembro de 1960. - Menezes Pi·
mente!, Presidente ad hOc, - Ary
Vianna, Relator. - Dix-Hutt Rosa.
do. -. SauZo Ramos. - Catado de
Castro. Fernandes Tavora. lrtneu Bornhausen. Taciano
ele Mello. - Francisco Gallottt.
PARECER

N.o 569, de 1960
Redação Final da emenda
ao Projeto de Lei da Cdmara
número 105, de 1958, (n.o
2. 728-B, de 1957, na Cdmara).

Relator: Sr. Menezes PtmenteZ.
A 'Comissão a.presenta. a Redação
Final (fls. anexas) do Projeto de
Lei da Câmara n.o 105, de 1958
(número 2. 728-B, de 1957, na Câ·
mara), óriginário da Câmara.
Sa.la das comissões, em 7 de dezembro de 1960. - Argemiro de
FigueiredO, Presidente. - Menezes Pimentez, Relator. - Ary vtanna·
ANEXO t.o PARECER

N·0 569, de 1960
Redação Final da emenda
do Projeto de Lei n.O 105, àe
1958 (n.o 2.728-B, de 1957, na
Cdmara), que cria o Curso de
Arquttetura e Urbanismo da
Universidade do Paraná.
EllitENDA

N.0 1

(Submenda à Emenda n.o 3 Plenário).
Art. . . . - ~ criada a Facuida·
de de Medicina de Santa catari·
na., com sede na cidade de Fio·
rianópolls.

Parágrafo único - A Faculda·
de, que será agregada à Universi·
dade de Santa Catarina., ·integra·
rá, o Ministério da Educação e
Cultura, Diretoria do Ensino Su·
perior, ficando incluída na ca.tegoria. dos estabelecimentos de que
trata a Lei n.0 1.254, ·de 4 de dezembro de 1950·
Art. ... - Dentro de sessenta
dias a contar da data da publicação desta lei, o Poder Executivo
envillirá a.o congresso Nacional
mensagem, na forma da Constitui·
ção Federal, propondo as medidas
necessárias à organização do pessoal docente, administrativo e au·
x111a.r técnico da Faculdade, bem
como as providências complementares para a execução do dlspos·
to neste artigo.
Art. . . . - Dentro de cento e
vinte dias, a contar da data da.
publlcação desta lei, serão incluídas em Regimento Interno, as dis·
posições reguladoras do funcionalllJento ·da. Faculdade ora criada.,
de acôrdo com o Estatuto da Uni·
versidade de Santa Catarina.
Art. . . . A Escola de Engenharia
Industrial, com sede na. cldaii·e do
Rio Grande, Estado do Rio Gr!llnde
do Sul, passa a integrar o Minis·
tério da Educação e Cultura. Dlretoria <do Ensino Superior na categoria de estabelecimento
federal de ensino, de &côrdo com o
que dispõe a Lei número 1. 254, de
4 de dezembro de 1950·
Parágrafo único - Dentro de
sessenta dias a contar da data. da
publicação da presente lei, o Po· ·
der Executivo enviará mensagem
ao Congresso Nacional propondo
na forma da Constituição Federai,
as medidas necessárias ao cumprimento do disposto no artigo an·
terior.
. .
Art. . . . - Os recursos para. a
manutenção e desenvolvimento
dos serviços da Faculdade de Medicina de Santa Catarina e da
Escola de Engenhillria Industrial
provirão das dotações orçamentá:
rias que lhes forem atr!buidas pe.
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das receita.s de taxas escolares,
dar retribuição de atividades re·
. munerada.s de labOratóriotl, de
doa~es, auxUios e subvenções e
eventuais.
PARECER

N·o 570, de 1960
Da Comtssilo de Constituição e J'listfça sôbre as emen.
das ao Projeto de Lcn da Cti·
mara n.0 217, de 1958, que diS·
põe sôbre a aposentadoria dos
funcionários federais e dos
empregados autárquicos da
União que
participaram de
operações de guerra na Fôrça
Expedicionária, na Fôrça Aé·
rea e na Marinha de Guerra
do Brasil ou receberam a Medalha da Campanha do Atlântico Sul.

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.

O Projeto de Lei n.0 2.380-C, de
1957, origin~io da Cã!mara dos
Deputados, dispõe sôbre a aposenta.doriar dos funcionârio~< federais
e dos empregados autárquicos da
União que participaram de operações de guerra na Fôrça Expedi·
cionãria, na Fôrça Aérea e nar Ma·
rinha de Guerra do Brasil ou re·
ceberam a Medalha da Campanha
do Atlântico Sul, instltuidar pela
Lei n.o 497, de 28 de novembro
de 1948·
Trata-se de uma proposição das
. m.al~ controvertidas que já. foram
apreciadas por esta douta Comis·
são.
Na própria Câmara. dos Deputa·
dos foram travados. debates calo·
rasos sôbre a constitucionalidade
do projeto. Neste aspecto, já. opinou a Comissão de Justiça desta
Ca.sa, contra o ponto de vista de
alguns dos seus mais eminentes
membros que julgaram o art. 2.o
da Jilroposição em conflito com os
textos dos §§ 1.0 e 4.0 do art. 191
d!l. Constituição da República.

Volta o projeto ao nosso estudo,
em face das emendas que lhe fo·
ra.m apresentadas posteriormente
ao parecer desta ilustre Comissão
de Justiça
Fixemos alguns pontos essencta.ls
do projeto como premissas a nossa condusão e parecer sôbre as
emendas.
Está. bem claro que a proposição
confere dois fa.vores essenciais aos
funcionários da União, empregados
autárquicos e detentores da Medalha da Campanha do Atlântico,
Sul·
' Serão êles aposentados, se
l.O)
o requererem, com v·encimentos integrais, logo que completem 25 anos
de serviço;
2.o) A aposenta.doria será. concedida no cargo lmedlata.mente superior, se tal ·existir na categoria
do seu quadro.
Tais benefícios, al1á.s, já. conce.
didos aos militares, são pelo projeto, •extensivos aos que recebera.m
a Medalha da Campanha do Atlântico Sul. A esta condecoração, nos
têrmos das leis e decretos vigentes,
só tinham direito os militares e
civis que se diStinguiram na pres.
tação de serviços relacio.nados com
a ação da Fôrça Aérea· Brasileira
no Atlântico Sul ou cooperaram na
vigilt2ncia do litoral, transporte de
pessoal e material, necessários ao
sucesso da Campanha.

o aferimento do valor dêsses serviços ficou à competência do Con.
selho de Mérito de Guerra, também
legalmente instituido.
Esclarecidos êsses pontos, pa.ssemos ao exame das emendas.
As emendas apresentadas pela
douta Comissão de Serviço Públi·
co Civil, são, sem dúvida, constitu.
cionafs, mas restringem os bene.
fícios do projeto em ponto relevan.
te, excluindo, como excluem, a
aposentadoria aos 25 anos de ser.
viço.

Outra restrição também se ver!.
fica no que diz respeito aos que receberam a Medalha da Campanha
do Atlt2ntico s"z, conferida, não
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apenas como galardão honorífico, e do material, no Atlântico Sul, dU·
mas, como titulo de dlreitos, a .Ci· rante a conflagração· Se vale o
vis e milltares, ·atestando a. sua argumento das condecoraçõe~ ile·
cooperação eficiente nos servlÇ<lS gais e gra,closas, maior fôrça deve
relacionados com a causa da Pá· ter a; circunstância de que 0 abuso
tria e da. Humanidade, por oca,slão não pode prejudicar aos que con·
da. última guerra mundial.
qulstaram a. Medalha, enfrentando
Foi, sem dúvida, êsse o espírito perigos, a serviço da pâtria
do legislador, quando, pela Lei n.0
A emenda substitutiva da ilustre
1.156, de 1950, assegurou vanta.gens Comissão de Segurança Nacional
e favor.es a mllltares e civis, os não se con/Uta também com neúltimos equiparados aos primeirc.s nhum texto da Lei Mador do Pais. É
e instituiu a Medalha da Campa. constitucional. Mas restringe as
nha.. As próprias leis e decretos vantagens visadas no projeto, quan·
a:nteriores confirmam ês"Se espírito do nega. os vencimentos lntegral'S
do legislador· ordinário. Mesmo rE· aos aposentados, com 25 anos de
alçando, com maior ênfase, os mi- serviço. É injusta, data venfa, quan·
litares, as Leis ns. 497, de 28 de no· do exige a. participação de duas via·
vembro de 1948; 616 de 2 de feve· gens, na Marinha Mercante, na za.
reiro de 1949; 1.156, de 12 de lu· na de ataques de submarinas, para
lho d.e 1950, e outras sempre vie· que os servidores tenham direito
ram criando benefícios em favor aos beneficias do projeto. Essa
dos que serviram à Pátria., nos emenda. encerra, ainda, o mesmo
mais variado& setores de trabaiho. pecado das anteriores, quando ex·
Os detentores da Medalha ·da clui ·dos favores visados na pro·
Campa.nha do Atlântico Sul, têm. posição, aquêles que receberam a
na própria. condecoração conferida Medalha da. Campanha. do Atlânti·
pelo Conselho do Mérito de Guer. co Sul.
A Emenda n.0 3, da autoria cio
ra, o atestado de sua participação
eficiente na. luta. Sejam civis ou mi· nobre Senador Coimbra Bueno, é
Utares, a todos cabe, indistinta.· constitucional, mas, desnecessâria.
Ela toma extensivos os favores do
mente, a. pa.rtidpaç.ão nos favo·
res que a lei conferir, em razão projeto aos servidores ctvis que
dos s·ervlços prestados à grande pertenctam às Força:s Armada·s, du·
causa. Não nos parece justo, data rante a guerra.
venia, exclui·lOs das vantagens vi·
O projeto envolve todos os ci·
sadas no texto do pl'Qjeto em cau· ·vis que partictparam de operações
sa. Assim o pretende o respeitável de guerra·. Estivessem êles perten·
parecer da. honra.da Comissão de cendo às Fôrças Armadas ou ser.
Serviço Públlco Civil, sob o argu- vindo à causa. em outro ângulo de
mento de que a Medalha da Cam· atividades.
A Emenda n.0 4 é também cons··
panha do Atllntico Sul constitui tf.
tltuclonal.
Mas, desnecessária. Se
tulo honorffíco e tem sido conferi.
ela.
visa,
entretanto,
estender, os
do até aos que não tiveram a me·
beneficlos
aos
servidores
civis e au·
nor participa.ção na. guerra.. l1l ar·
tárqulcos
que
lntegl'a.vam
à PoUcia
gumentar, data venia com o abuso
Militar
e
o
Corpo
de
Bombeiros,
e a ilegalidade. O cert<> é que a Me·
dalha, nos têrmos da. lei que a apenas por ~sse tato da incorpora·
Institui e dos decretos que lhe re. ç6.o àquelas unidades, "não nos pa.
gula.ra,m as condições e requisitos rece Justo apoiâ·la, porquanto o
de concessão. só poderia. ser confe. que se pretende no projeto é favo·
rida, como já o dissemos, aos que recer ao~ que realmente participaprestaram serviços reais à F6rça
Aérea, aos que cooperaram, com
ejíctência, no transporte do pessoal

ram de operações de guerra.

Isso Pôsto, j)llgamos constltuclo·
nais tôdas as emendas; mas, quan·
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to ao mérito, opinamos por sua
rejeição.
Sa.Ia das Comissões, em 18 de
novembro de 1960. - Lourival Fontes, Presidente. - Argemiro de Fig~teiredo, Relllltor. -' Attílio Vivacqua. - Milton Campos. - Ary Vianna. - Menezes Pimentez.
PARECER

N.0 571, de 1960
Da Comis8ão de Serviço Pú·
blico Civil,· sôbre o Projeto de
Lei da Cdmara n.0 217, de 1958.

Relator: Sr. Ary Vianna.
2· 0 Parecer: sôbre emendas.
O presente projeto, que dispõe
sôbre a aposentadoria dos funcionários federais e autárquicos
União que participaram de opera.
ç.ões de guerra na Fôrça Expedi·
cionária, na Fôr.ça Aérea e na Ma·
rinha de Guerra do Brasil, ou re·
ceberam a Medalha do Atlântico
Sul, volta a.o exame desta Comissão. para que sejam apreciadas
as Emendas n· 0 1-CSN (substltutiva) e ns. 3 e 4 de plenáriO·
A emenda subs'titut!va da Co·
missão de Segura.nça Nacional visa a restringir os benefícios consubstanciados no art. 1.o do projeto
e na Emenda n.o 1-CSP.C.
A douta Comissão de Justiça,
apreciando essa emenda, manifestou-se pela sua. rejeição, não porque fôsse ela inconstitucional, mas
por encerrar, no mérito, medidas
discriminatórias, em relação à Marinha Mercante e ao quantum relativo a.os proventos da aposentadoria
De fato, o estabeleclmento tla
restrição constante do art. 1.0 dessa emenda, no que tange à exigência de pelo menos duas viagens na zona de a.taques de subma·
rinos, é Injustificável tendo-se em
conta que, para a fixação do grau
de perigo a que estêve 'SUjeito ·o
servidor, ou a importância de sua
participação na guerra, o número
de viagens é, no caso, Irrelevante.

da

A Emenda n.0 3, de plenário, mereceu, também, parecer contrário
da douta Comissão de Const!tuicão
e Justiça que a julgou desnecessária.
A emenda, mandando aplicar a
todos os servidores públicos civis
que .participaram das Fôrças Ar·
madas, durante o último conflito
mundial, os beneficies do projeto
em exame, foge à sistemática dês·
te, pois elastece demasiadamente
os seu'S objetivos, desfigurando, j)ràt!camente, as suas finalidades.
A Emenda n.0 4, ta.mbém de plenário, objetlva estender aos inte.
grantes da Pol.ú:lia. Militar e do
Corpo de Bombeiros do Distrito Fe·
deral, os beneficios instituídos no
presente projeto.
A Comissão de Const!tuicão e
Justiça opinou pela rejeiçãÓ dessa emenda, aduzindo:
"não nos parece justo apoiála, porquanto o que se pretende no projeto é favorecer aos
que rea.Imente participaram de
operações de guerra".
Tal pronunciamento reflete, pre·Cisamente, qual é o espirita do projeto que, assim, não deve ser demasiadamente !llmpl!ado em seus
reais propósitos·
Face ao exposto opinamos pela
rejeição das emendas oferecidas ao
presente projeto (n.0 1-CSN (subs·
titutivo) ns· 3 e 4, de plenário)
mantendo as de ns. 1 e 2 CSPC,
anteriormente oferecidas·
Sala das Comissões, em 6 de de·
zembro de 1960. -··Daniel Krieger,
Presidente. - Ary Vianna, Relator.
- Nelson Maculan. - Caiado de
Castro, vencido. - Joaq!Jtm Paten.
te. - Jarbas Maranhão· - Mem
de Sá, reitero meu voto contrário

ao projeto e, por conseguinte, também às emendas.
PARECER

N.o 572, de 1960
··Da Comissão de Segurança
Nacional, s6bre o Pro1eto de Lei
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mero 2.380-C, na Cilmara).

Relator: Sr· Jarbas Maranhão.
Por haver recebido emendas em
Plenário, volta ao exame dêste órgão o Projeto de Lei da· Câmara
n.o 217, que dispõe sôbre a apo.
sentadoria dos funcionários fede.
rais e dos emprega.dos autárquicos
da União que participaram de ope.
rações de guerra na Fôrça Expe.
dicionária, na Fôrça Aérea e na.
Marinha de Guerra do Brasil ou
receberam a Medalha da Ca,mpa.
nha do Atlântico Sul.
EMli:NDA

N.0 3

A Emenda n.o 3 estende os be.
neffcios do projeto aos servidores
públicos civis que pertenciam às
Fôrças Armadas durante a. segunda
guerra mundial e aos mesmos fi·
zeram jus~
Consoante pronunciamento da
ilustrada · Comissão de Serviço Pú·
bilco Civil, a emenda de fa,to, foge
à sistemática do projeto, por sua
elasticidade. Parecer contrário.
EMENDA

N·<! 4

Esta emenda visa a estender os
benefícios da aposentadoria a.os integrantes da Po!fcia Militar e do
Corpo de B01ybelros do antigo Dls·
trito ~ederal.
Também ai o projeto foge às
suas verdadéiras fina.lldades que
são as de beneficiar, somente, aos
que, na verdade participaram das
operações de guerra. - Parecer
contrário. Diante do exposto opinamos contràriamente às Emendas
OS·3e4.
l!: o parecer.
Sala das Comis·sões, em 6 de dezembro de 1960. - Caiado de Castro, Vice-Presldcnte em exercicio.
- Jarbas Maranhão, Relator. Arlindo Rodrigues·. -

Saulo Ramos.

PARECER

N.o 573, de 1960
Da ComiBsão de Finanças, sôbre o Pro1eto de Lei da Cdma·
ra n.o 217, de 1958.

Relator: Sr. Fausto Cabral·
Ao presente projeto, que dispõe
sôbre a. aposentadoria de funcioná·
rios que participaram de operações
de guerra no último conflito mun·
dia!, foram apresentadas duas
emendas em plenário.
Esta Comissão já teve oportunl·
dade de se manlfesta,r favoràvel·
mente á proposição, nos têrmos do
substitutivo apresenta.do pela llus·
trada Comissão de segurança Nacional. As emendas agora submeti·
das ·a,o nosso exame fogem, sem
dúvida, aos propósitos do projeto,
dando-lhe elasticidade demasiada·
Assim, coerentes com o nosso pronunciamento anterior, opinamos
contràriamente às emendas números 3 e 4.
Sa,la da·s Comissões, em 6 de dezembro de 1960. - Meneze8 Pimentel· Presidente ad hoc. - Fausto
Cabral, Relator; - Caiado de Castro. - Mendonça CULrk· - Daniel
Krieger.- Jorge Maynard, vencido
quanto a.o ·substitutivo. - Francisco
GallotM- - Saulo Ramos. - Irtneu
Bornhausen. - Fernandes Távora.
- Mem de Sá, vencido quanto ao

mérito do projeto, de acôrdo com o
parecer contrário às emendas 3 e 4.

COMcrBSAO DE REDAÇAO
PARECER

N.o 574, de 1960
Redação Finaz das emendas
do Projeto de Lei n.0 94, de 1960
(n.o 1.877-C, de 1960, na Cdmara).

Relator: Sr. Menezes Ptmentel·
A Comissão apresenta a Redação
Final (fios. anexas) do Projeto de
Lei. da Câmarar n.0 94, de 1960 (n.o
1.877-C, de 1960, na Câmara), de
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. Sala das Comissões, em 7 de dezembro de 1960. - Argemiro de Figueiredo, Presidente. -Menezes Pimente~, Relator. - Arg Vtanna.

O SR. PRESIDEN\TE - No Expediente lido figuram mensagens
contendo aa ra~ões de dois vetos
presidenciaisO primeiro, parcial, diz respeito
ao projeto de lei que autoriza. o
Poder Executivo a abrir, ao TribuANEXO AO PARECER
nal de Contas, o crédito especial
de Cr$ 130. DOO. DDD,OD, pa,ra ocorrer
N.o ·574, de 1960
às: despesas com a transferência
Redação Fin~ das emendas daquele Tribunal para -Brasilla.
O segundo, total, se refere ao
do Projeto de Lei da Cdmara
projeto
de lei que cria, no Minisn.o 94, de 1960 (n.o 1.877-C, d1
1960, na camara>, que cria a tério da. Marinha, os quadros comUniversridade de Juiz de Fora e plementares dos Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes
dá outras provid~nciaa.
de Marinha.
EMENDA
Na impossibilidade de se realizarem
ainda na presente sessão leN.o 1-CEC
gislativa as sessões conjuntas do
O artigo 4.o, II, ficará assim re- Congresso Nacional para apreciação dêsses vetos, com observância
digido:
do prazo minimo estabelecido no
"0 quadro do pessoal administra- art. 45 do Regimento Comum, esta
tivo da. Universidade será integra- Presidência deliberou deixar parar
do pelos seus atuais servidores, obe- convocá-las no per!odo legislativo
decidos ·os preceitos da legislação seguinteem vigor, contando-se o respectivo
Toda.via, para facilitar os trabatempo de serviço para os efeitos do
lhos
de preparo dos relatórios e
art. 192 da Constituição Federal"·
avulsos, desde já designa os Srs.
senadores que deverão integrar as
EMENDA
Comissões Mistas incumbidas de
relatar os referidos vetos.
N.o 2-CEC
o primeiro são designados
o § 1.o, do art. 4.o, terá a se- osPara
Srs. Senadores: Viva.ldo Lima,
guinte redação:
Daniel Krieger e Mem de Sá; e
"Os professôres que não forem para o segundo, os Srs. Senadores:
catedráticos, na forma da legisla- Francisco Gallotti, Calado de Casção do ensino superior, poderão ser tro e Daniel Kriege~, <Pausa>.
aproveitados, interinamente, pelo
Está finda a leitura. do Expedien·
prazo de três anos, dentro do qual
te.
se abrirão os concursos necessários
ao provimento das respectivas cáHá oradores inscritostedras".
Tem a palavra o nobre Senador
Mendonça Clark.
EMENDA
N.o 3-CEC
"No art. 5.o, parágrnfo único, depois das palavras "por extinção das
respectivas .cátedras", acrescentamse as seguintes: "observado o disposto no § 1.o, do art. 4. 0 ".

O SR· MENDONÇA CLARK Desisto da palavra, Sr. Presiden·
te.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
pa,lavra ·o nobre senador Francisco
Gallotti.
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O SR. FRANCISCO GALLOTII
- (•) - Senhor :Presidente, hoje
pela manhã, quando em reunião o
Congresso Nacional, o Senhor Deputado .Clemens Sampaio proferiu alguma-s palavras a respeito da atitude de .certos jornalista·s, de Brasília, que enviam, para o Rio de Ja.
neiro noticias com o objetiv0 de
deixar mal o Parlamento da República.
Leu aquêle representante uma
nota desta capital, publlcada em
"O Globo" de ontem, em que dizia
que o Congresso NaclonllJl, a pre·
text 0 de dar posse ao nôvo Presidente da República, a 31 de janel·
ro, Se havia convocado, com o ln·
tuito de assaltar o Tesouro Nacional. O llustre representante da Ba..
hia, Deputado Clemens Sampaio,
com palavra•s causticantes, reprovou a atitude daquele jornalista e
o fêz com aplausos gerais.
É certo que nenhum de nós, parlamentares, acredita estejam a. di·
reção e . a redação do grande vespertino, bem como os seus r~spon
sé.vels, de acôrdo com afirmativas
dessa ordem. Demonstra, em primei·
ro luga,r, crassa Ignorância de quem
a escreveu. O Congresso Nacional,
ao convocar-se para dar posse ao
Presidente eleito da República, a
31 de janeiro, apenas cumpre disposição constitucional, que o obriga. a estar reunido para que, pe.
rante êle; seja o nôvo Chefe do
Executivo investido nas funções a
que o elevou a maioria. do povo
brasileiro.
Em segundo lugar, senhor Pl'e·
sidente, se êsse jornalista não é
um ignorante, demonstra coisa
pior, vontade de errar, vontade de
atacar, de desmora,lizar o Congresso do Brasil.
Tanto a Câmara dos Deputados
como o Senado da República devem
alertar-se contra acusações dessa
ordem. Cumpre, Igualmente, aos
responsáveis dirigentes da nossa
Imprensa haverem-se com mais

<•> -

.'lrlo foi r<r•islo pelo orador.

cuidado nas suas publicações, para
evitar que not!.clas sem fundamento e até injuriosas, venham f.erlr
a dignidade do Parlamento Bra.sl·
leiro.
Na oração que proferiu, o Deputa·do Clemens Sampaio, na minha
opinião, e~cedeu-se. S. Exa· chegou
ao ponto de solicitar providências
do Congresso, no sentido do cance·
lamento das credencil!lis de jornalistas que assim procedem. Não estou
de acõrdo com tão drástica. medida, Sr· Presidente; entretanto concordo com a necessld!lide de um 90·
Jic!amento ·sôbre os profissionais
da Imprensa que, pensadamente,
transmitem à. opinião pública naclonai, notas dessa na,tureza.
O Congresso deve adotar medi·
das ca,pazes de evitar sejam veiculadas notícias cujo único· objetivo
é desmoralizá-lo. Estou convencido
de que não só a Câmara dos Deputados, como o Senado Federal, atra·
vês de suas Mesas Diretora.s, hão
de encontrar o caminho para res·
guardar o bom nome do Congresso
Nacional.
Senhor Presidente, quero, com es·
tas palavras, não só oferecer minha solidadedade ao nobre Deputado baiano, que tratou dêsse asassunto, como alertar a Mesa de AI·
ta. Câmara do Pais no sentido de
fica.r prevenida quanto a fatos desta_ natureza, que fazemos votos não
se repitam. É preciso que os jorna,.
listas credenciados junto às Casas
do congresso pensem e reflitam.
multo antes de espalharem pelo
Pais, noticias tendenciosa'S como a
que hoje, se referiu o Ilustre Deputado Clemens Sa,mpaio, na reunião do Congres:so. (Muito bem,•
muito bem. Palmas) .

O SR· PRESIDENTE- COntinua
a hora elo Expediente.
Tem a pa.lavra o nobre Senador
Novaes Filho.
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- Senhor Presidente, só me cum·
pre a,catar a determinação ele v.
Elta. Conce·dendo.me a palavra proporC'iona-me ensejo de ocupar a trl·
buna desta Casa do Congresso.
Senhor Presidente, parece que o
último figurino no Parlamento brasileiro refere-se a assunto que, em
outros tempos, revestia-se de certa
delicadeza; o · comentário, a apre.
ciação, o julgamento do que ocor·
re em pa.ises Irmãos do Contlnen·
te.
Sempre tev.e o Pa,rlamento bras!·
lelro multa cautela, evitando lmis·
culr-se nos negócios de povos Ir·
mãos e amigos, mas os tempos que
vivemos têm subvertidos tôdas as
normas e métodos de procedimento,
quer no que diz ·resr>elto à. vida na·
clona!, quer no que diz respeito à
vida internacional.
Nos últimos dias, quantos parla·
mentares têm se ocupado do que
ocorre na República de Cuba e se
não sou ma.u Ieltor, parece-me m·
os Jornais de ontem anunciam um
l!lbaixo-assinado, ou coisa que va·
lha, de parlamentares brasileiros,
.s!tuandio suas posições em face
do que acontece naquela República
irmã e amiga.
Assim já não é sem propósito,
nem mais escandaliza a opinião pú·
bUca brasileira, que parlamentares
transponham as fronteiras do nos·
so País, num passeio pel!lis outras
repúb!lcas continentais, a fim de
pl'ocederem a exames e até julga·
mentos sôbre o que 'Se passa em :ti·
gumas delas.
Sr. Presidente não é senão con·
trarlando meu feitio, minha norma de ação nesta Casa do Congres·
so, que também entro na fila dos
que se ocupam de fatos que !nte·
ressam a países irmãos e dos quais,
em outros tempos, éramos apana.s
meros ·observadores.
Nessa fase de pronunciamentos
quando verificamos que os debates,
as opiniões que se emitem, os pro·
(•) -· Nólu foi

r~L'i•lo

ptlo arador.

nun.ciamentos que se fazem têr.\
fim, fim collmado, qual seja o de
prestígio e de elevação a tudo que
se liga às esquel.'das, é preciso que
a voz dos democratas não se cale,
é ureciso que os homens da Demo·
crãc!a também Msumam posição
em defesa dos ideais e princípios
pelos quais sempre se bateram os
nosso antepassados.
Hoje, Senhor Pl.'esidente, ser democrata. já não é cois•a de taJnta,
elegância, de tanto bom tom. Tanto
assim que muita gente prefere ar·
ranjar outras denominações, por·
que querem dar à Democracia sen·
tido de espírito reaelonário, retrógrado e não aquilo que encarna
e defende de belo e de bom para
tôda a Humanidade.
Senhor Presidente, ou nós de·
mocratas resolvemos assumir ati·
tude, defender os princípios que
Informam o regime brasileiro, repe.
lindo as insinuações:, as falsas bandeiras, os motivos hipócritas que,
por a.í, mourejam, ou, então a De·
mocracia se verá inerme, sem def.es2"' .entregue iii vora.~ldade dos
que pretendem exterminá-la·
Sr. Presidente, voltemos à Repú·
bllca de Cuba. Quem, no Brasil,
deixou de acompanhar, com sim·
pati!b, aquêle grupo de revolucionários que de'Sfraldaram uma grande
bandeira de Democracia e de LI·
berdade, que prometia derrubar o
poder d!ta.torial e sôbre os escombros erigir o grande templo da Li·
berdade e da Democracia, em um
pais do continente? Quem deixou
de acompanhar, com simpatia, tO·
do aquêle longo período de s.ofri·
menta e d·e lutas que, todos nós
sentíamos, de longe, emo.clonar a
vida de Cuba inteira?
As promessas, porém, falharam,
a bandeira desfraldada foi enrola·
da; e 0 que se viu foi, em lugar
de uma ditadura, outra ditadura
instalar-se, ditadura também de
ódios, de revanche, de perseguições,
de assassínios, de sangue.
Novos aspectos surgiram à observação de quantos acompanhalram,
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com simpatia e enternecimento, o
que se passava na bela ilha amerlca.na.
O Sr. Fernandes Távora - Perml·

te V. Exa· um aparte?
O SR.. NOVAES FILHO muito prazer

Com

O Sr. Fernandes Távora - Infe·
Uzmente, em tôdas as revoluções,
há sempre o aspecto negativo do
poder absoluto que se instala
após elas.
Aconteceu no Brasil a mesma col·
sa, Infelizmente; apenas, na Re·
volução de 1930, não tinhamos
déspota sangüinário, mas tão só
um despotismo meloso; que, no en·
tanto, não deixou de ser uma negação de liberdade pelo movimento
revolucionário em si.
O SR. NOVAES FILHO- Multo
agradecido pela observação do nobre companheiro, Senador Fernandes Távora.
sr. Presidente, dizia eu que tudo
ali se transformou: a. Imprensa
deixou de existir, diretores de jor·
nais e jornalistas foram presos, rtl·
guns lograram fugir, outros acham·
se ainda protegidos em Embalxada·s estrangeiras. Tudo foi transfor·
mado, mas transformado para pior,
porque as pequena·s coisas que indl·
cam melhoria ma.terlal para aquêle
povo deixam de subsistir quando I)U·
caramos a perda da liberdade que
é, sem dúvida, a ma.ior conquista
para a honra das personalidades
humanas. Já agora, Embaixadores
são expulsos de outros países do
Continente quando nas suas Em·
baixada·s, presos politlcos cubanos
se asilam pedindo refúgio e proteção ..
· Agora, sr. Presidente, já é o epls·
copado de Cuba, constituido de prelados eminentes, de cubanos que
têm dado tôda sua vida ao serviço
da Igreja e ao serviço da Pá trla,
dentre os quais o próprio ArcebiS·
po de Havana - a quem se atri·
bul haver salvo o atual ditador

quando êste sofreu grave ameaça
à sua liberdade e até a sua vida
- já é a própria Igreja - que
está sempre ao lado da liberdade,
que defende sempre os oprimidos,
quem ergue a voz para apontar
ao mundo O'S :desvirtuamentos e
os erros da Revolução Cubana.
Assim, Sr. Presidente, em mSl J
às vozes que aplaudem, surge r.
minha para opor-lhes restrições. De·
sejávamos que Cuba enveredasse
por outros caminhos; fizesse bri·
lhar o sol da Liberdade sôbre aquela gente tão digna de melhores :lias
e não o que está ocorrendo, de
ódio, de opressão e de injustiças.
O Sr. Francisco Gallotti mlte V. Exa. um aparte?

Per·

O SR. NOVAES FILHO todo o prazer.

Com

O Sr. Francisco Gallotti - Pode
V. Exa· estar certo, nobre Sena·
dor Nanes Filho, de que a voz
de V. Exa. não é a única que
se ergue nesse protesto ao mesmo
tempo que proclama solidariedade
à Liberdade e à Democrada. So·
Iidarizo-me .com as palavras de v.
Exa. pela desgraça que recai sôbre
a República Cubana.
O SR. NOVAES FILHO - Se·
nhor Presidente, v. Exa. que foi
tão generoso ao me concedf:r a pa.
lavra, permita-me uns três mlnu·
tos mais para a co·nclusão dos
apressados comentários que estou
fazendo.
Agradeço a solidariedade do eml·
nente representante de sa.nta Ca·
tarlna, o nobre Senador Francisco
Ga.llotti, de reconheCida formação
democrática. Mais uma vez digo
neste Plenário: ·Chegou a hora dos
democratas também levantarem a
voz, não se mostrarem acovardados
diante das falsa.:; bandeiras que
já tremulam ·:·sob o céu do Brasil,
bandeiras que· felizmente, o povo
brasileiro errii 3 de outubro as re·
pellu; não as aceitou, pela forma
como ·vinham sendo apresentadas.
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Vimos, felizmente, a reação ,dos
brl!Js!leiros, através da eleição de
tantos homens dignos, homens de
direita, homens de formação de· ·
mocrática, homens que amam e de·
fendem as liberdades.
A hora,. Sr. Presidente. soou pa·
ra os democratas do Brasil. Se
continuarmos indiferentes, como
que poltrões e covardes aos olhos
dos que nos elegeram, deixando que
prossigam na sua marcha maléfica
os grupos que tudo fazem, que lan·
çam mãos de todos os subterfúgios,
de todos os engôdos a serviço dos
ideais de esquerda que defendem,
estaremos traindo o mandàto rece·
bido e legando às gerações· vindou·
ras uma triste e melancólica li·
ção, lição de indiferença, de aco·
modamento, lição de quem não
quer ir para a luta, quando é cha·
m:ado a lutar. (Muito bem; muito
bem. Palmas!).
O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente.
Não há mais orador inscrito.

(Pausa).

Sôbre a mesa requerimento que
vai ser lido pelo Sr. 1.o Secretário.
:S: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 546, de 1960
Nos têrmos dos arts. 211, letra

p, e 315, do Regimento Interno,

requeiro dispensa de publicação pa.
ra a imediata discussão e votação
da Redação Final do Projeto de Lei
da Câma·ra n.o 105, de 1958.
Sala das Sessõ.es, em 7 de dezem·
bro de 1960. - Daniel Krteger.
O SR. PRESIDENTE - Em face
da aprovação do requerimento, pas·
sa-se à discussão única da Redação
Fina.l do Projeto de Lei da Câmara
n.o 105, de 1958.
Não havendo quem .peça a pala·
vra., enC'errarci a discussão. (Pai!·
sal.
Está encerrada.

Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto, queiram permanecer sen·
tados· (Pausa).
Está aprovado.
O projeto vai à Câmara dos Depu·
ta:dos. Designo o Sr. Saulo Ra·
mos para acompanhar o estudo das
emendas do senado. <Pausa).
Sôbre a mesa requerimento que
v·llli ser lido pelo Sr· 1.0 secretá·
rio.
:S: lido e aprovado o seguinte
REQUElllMEN'rO

N.o 547, de 1960
Nos têrmos do art. 211, letra p,
do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de interstício e prévia dls·
tribuição de avulsos para o Projeto
de Lei da Câmara n.0 217, de 1958,
a fim de que figure na. Ordem :io
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessõe!i. em 7 de dezem·
bro de 1960· - Sebastião Archer. ·Franc-isco Gallottt. - Catado de
Castro. - Nogueira da Gama. Coimbra Bueno. - Saulo Ramos. Silvestre Pértcles. - Taol.ano de
Mello. - Paulo Fender. - Miguel
couto. - Alô Guámarães.

O SR. PRESIDENTE - De a.côr·
do com o voto do Plenário, o projeto será incluído na Ordem do Dia
da próxima sessão. (Pausa>.
Sôbre a mesa outro requerimento, que vai ser lido P.elo sr. 1.0 Se·
cretário..
:S: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMEN'rO

N.o 548, de 1960
Nos têrmos do art. 211, letra p,
do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de interstício e prévia dis·
trlbuição de avulsos para o Pro·
jeto de Lei da Câmara n.o 68, rle
1960, que cria a Ordem dos Mú·
sicos do Brasil e dispõe sôbre a
regulamentação da profissão :le
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Ordem
Sala
zembro

a fim de que figut:e na
do Dia da . sessão seguinte.
das Sessões, em 7 de dede 1960. - Moura Andraae.

O SR. PRESIDENTE- O pr.ojeto
de que trata o requerimento, será
Incluído na. ordem do Dia da. próxima sessão. (Pausa).
Há, ainda, sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1.0 SecretárioÉ

lido o seguinte
REQUERIMENTO

O SR. PRESIDENTE - Em obe·
diência ao voto do Plenário, passa-se· à discussão e votação da Re·
daçã0 Finai. do Projeto de Lei da
Câmara n.o 94, de 1060, constante
elo Parecer n.0 574, lido no Expe.
di ente.
Em dis-cussão a Reclação FinalNão havendo quem pe.ça a palavra, encerrarei a discussão. <Pau-

sa).

Está encerradaEm vota.ção.

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

Está aprovada- O projeto volta
à Câmara dos Deputados. Para
Com fundamento no art- 68, pa- · acompanhar, naquela Casa, o esturágrafo único, do Regimento In- do das emendas do Senado, deterno, requeiro que o Senado, aco- signo o senhor Senador Sa11lo Ralhendo o convite que lhe foi dirigido mos.
Está finda a hora do Expediente,
pelo centro Latino Americano de
Passa-se à
Economia Humana., lido no Expediente desta sessão, designe um de
ORDEM DO DIA
seus membros para representá-lo
no Encontro Latino Americano de
Discussão única do Projeto
Economia Humana a realizar-se em
de Resolução n.0 50, de 1960, de
São Paulo, entre 7 e 12 de dezem.
autoria do S1·. Senador Nelson
bro.
Maculan, que cria a Comissão
de Agrtcultura, Pecuária, FloSala das Sessões, em 7 de de·
restas, Caça e Pesca, tendo pazembr·o de 1960. - Moura Andrade.
receres favoráveis (ns. 549, 550
O SR. PRESIDENTE - O requee 551) das Comissões de Consrimento que a.caba de ser lido será
tituição e Justiça, mretora c
votado no fim da Ordem do Dia.
de Economia.
N.o 549, de 1960

(Pausa).

Sôbre a mesa outro requerimento que vai ser lido pelo sr. 1-0 se.
cretário.
·
É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 550, de 1960
Nos têrmos dos ·a.rts. 211, letra

p, e 315, do Regimento Interno, re-

queiro dispensa d:e publ!cação para
a imediata discussão e votação da
Redaç5.o Final do Projeto de Lei da
Câmara n.o 94, de 1960.
Sala, das Sessões, em 7 d:e dezembro de 1960- -Moura Andrade.

Em disaussão.
O SR. ALO GUIMARAES - (·~)
- Senhor Presidente, eu não esta.
va. presente quando o Projeto de
Resolução n.0 J 50, foi apresentada
pelo nobre Senador Nelson Macula,n nesta Casa do Parlamento, nem
tampouco no. momento em que as
douta:s Comissões e a Mesa Direto.
ra sôbre 0 mesmo se pronunciaram favoràvelmente,
Queria, pois, neste Instante, ma·
nifestar m!)u apoio_ à iniciativa. e
minhas congratulaçoes ao seu aut·or porque, re::t.lmente, a necessi(til) -

.\'tiQ foi
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dade de uma Comissão de tal natureza se fa.zia sentir no Senado
à-a República, tã;o importantes c
relevantes são para, o País e para
o povo os estudos referentes à agricultura, ·à pect1ária e atividades .cor·
relat::.s.
'
A Comiss5.o de Eco·nomia desta
Casa. já soliciUtda para tantos e
profundos trabalhos, naturalmente
cederia com proprieda,de, à nova
Comissão, 11arte dos problemas que
lhe são afetos especificamente,
E o órgão que o projeto visa c'!'ia.r,
passaria a se pronunciar com mais
segura·nça sôbre os assuntos reJa.
clonados com a produção nacional
Tenho· encarecido desta tribuna,
por várias vêzes, Sr. Presidente, a
necessidade de o Poder Público e
o Congresso l'l'acional encararem
•COm ma,is firmeza .os problemas
at!nentes à agricultura e à pecuária.
O Brasil encontra-se num surto
notável de desenvolvimento industrial; o Govêrno propiciou através de novas fontes. e emprêsas,
uma norma natura,I para êsse desenvolvimento. Não seria justo esquecêssemos os problemas, naturais, também, dêsse desenvolvimentc., que são 0 da produção agrícola e -da pecuária. ·
Da·í por que trago ao senado da
República e ao Senador Nelson Maculan as minhas congratulações e
aplausos, pois acredito que a nova
Comissão virá dar maior vigor c
estimulo ao exame dos problemas
agrícola·s e pecuários.
Tenho sentido de perto como ~s
sa idéia causou júbilo na alma brasileira. O senador Nelson Maculan
vem recebend!o manifestações de
adesão e a.voio da parte de instituições e pessoas ligadas a essas atividades, porque percebem que com
a sua iniciativa, os legisladores
brasileiros terão à mão mais ele·
mentes pa.ra solucionar alguns dos
graves problemas que afligem a na·
cionalidade.
sr. Presidente, so~icito pl'onun·
ciamento do Senado da República

favoràvelmente a ês.se Projeto de
Resolução. A criação da nova, comissão Permanente ê medida acer- ·
tada, já que possibilita a esta Casa
melhor atuação, em sua a.ção legislativa, em fa.vor da agricultura e
da pecuária nacionais.
Era o que tinha a dizer. ( Muito
bem! Muito bem!) .

O SR. PRESIDiENTE- Oontinua
a discussão.
Mais nenhum Sr. Senador dese.
jande fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação o pr·ojeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma,necer sentados· (Pausa).
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão tle
Red.ação.
PROJETO DE RESOLUÇF.O

N.o 50, de 1960
Cria a Comissão de Agrimtl·
tura. Pecuá11ia, Florestas, Caça
e Pesca.

Art. 1·0 É criada a Comissão ele
Agricultura, Pecuária, Florestas, Car.a e Pes.c:t, de caráter permanente,
.
com 7 membros.
Art. 2.° Compete à Comissão de
Agricultura, Pc·~uária, Floresta·s, Caça ·C Pesca opinar ·Sôbre os assuntos
pertinentes:
1 - à Agricultura;
2 - à Pecuária;
3 - às Floresta-s;
4 - à Caça (COl'lSt. art. s.o, n.o
XV, 1);
5 - à Pesca (Const. art. s.o, n.o
XV, 1);
6 - à Emigração e Imigração
lConst. art. s.o n.o XV, o);
7 ·..- à incorporação dos silví.co-

las à· comunhão· na·cional (Const.
art. s.o n. 0 XV, r);
8 - A alienação ou concessão de
terra-s públicas com área superior
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156, § 2. 0 )·
..
0
Art. 3· São · cancelados no Re·
glmento Interno:
I)
os itens:
"1 - (Agricultura) ;
2 - (Pecuária) ;
13 - (EmlgraçãQ e Imigração)
(Const. art. ·5.o, XV, o);
14 - (incorporação dos silvíco·
las à comunhãio nacional) (Con.>t.
art. 5.0, XV, rl;
17 - (alienação ou concessão
de· terras públicas com área supe.
rior a ·dez inll hectares) Const. art.
156, § 2· 0 •
n> no Item II as palavras " ...
florestas, caça e pesca ... "
Art. 4.o No .art. 348 do Regimento
é substituída a palavra "Economia"
por "Agri·Cultura, Pêcuárla, Flores·
tas, Caça e Pesca".
Art. 5.0 A Coml:ssão de Economia
enC'aminhará à de Agricultura, Pe·
cuárla, Florestas, Caça e Pesca as
proposiQões que estejam em seu
poder, · pertinentes às matérias a
que se refere o art. 2.o.
Discussão única do Parecer
número 559, de 1960, da Comis·
são de Constitutr;ão e Justiça,
sôbre a Indicação n.O 3, de 1960,
do Sr.
Senador
Mendonça
Clark, com referência a ajuda
de custo por motivo da trans.
jerênoia do Senado para Bra·
sília.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa requerimento que vai ser lido.
É

lido o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 551, de 1960
Com fundamento no art. 274, le·
tra a do Regimento Interno, requei·
ro seja. encaminhada à apreciação
da comissão Dlretora a. matéria a
que se refere o Parecer n.o 559, de
1960.
Sala das Sessões, em 7 de dezem·
bro de 1960. - Caiado de Castro.

O SR· PRESIDENTE cussão o requerimento.

Em dls·

O SR. MENDONÇA CLARK Sr. Presidente, peço a palavra..
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra. o nobre Senador Mendon.

ça Clark.
O SR. MENDONÇA CLARK -(Para encaminhar a votação) Sr.

Presidente, Srs. Senadores, em prln·
cíplo não tenho absolutamente,
qualquer objeção a fazer, com re.
Ia:ção 1110 requerimento que acaba
de ser lido pedindo audiência da
Comissão de Finanças para a de·
cisão da Indicação n.o 3 de minha
autoria.
É com grande constrangimento
que · venho tratar do assunto, Sr.
Presidente. Não estou em Brasília
pela primeira vez, exercendo o man.
dato do titular Senador Leônidas de
Castro Mello. De 2 àe maio de 1955
a 30 de outubro do mesmo ano, por.
tanto, ·durante 5 meses, aqui estive
cumprindo o meu dever; ainda de
3 de janeiro a 30 de julho de 1956,
durante 7 meses; no mesmo ano
de 15 de outubro a 3 de junho de
1957, portanto 7 meses; de 1.0 de
maio de 1958 a 30 de agôsto de 1959,
de maio a setembro de 1959, por 4
meses; e depois da mudança para
Brasília do dia 18 de maio de 1960,
até hoje. Como a llcen<:a do Sena·
dor Leônidas Mello terminará a 7
de março de 1961, aqui estarei pro.
vàvelmente cumprindo o meu de·
ver.
É pr,ec!so notar, Sr. Presidente,
que aqui me .ei1contro por fôrça do
lnterêsse que. tenho pelos problemas
do Estado dd Pia.uí, e do sentimento
de cumpriniento de um dever, e
não por minha livre e espontânea
vontade. Sinto.me obrigado a estar
presente para atender à situação es·
peclalíssima do nobre Senador Leô·
nidas Mello que por •Conveniência,
aliás justificada, se sente impossi·
bllitado de permanecer em Brasília,
exercendo seu mandato. Não tinha
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6.o do Regimento do Sena,do diz:
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"0 Suplente convocado para
substituir um Senador para o
preenchimento de vaga terá o
pr.azo de trinta dias para a posse, prorrogável pelo Senado a
requerimento escrito do interessado".
E mais adiante diz o artigo n.o 29:
"Considera-se haver re·nuncindo o suplente convocado que
não se apresentar par.a tomar
posse no prazo determinado no
art. 6. 0 ".

Sr. Presidente, com a mudooça
da Capital para Brasllia, tenho
exercido várias vêzes o mandato
de Senador da. Repúbl!ca, atendendo ao apêlo do nobre Senador Leónidas de Mello, bem como às abri·
gações, que acabo de ler. do Regimento da C'asa. Tenho, Sr. Presi- .
dente, noção perfeita do cumprimento do meu dever, repito, e CO'ns·
ciência dos meus direitos, baseado
no artigo n.o 14 do Regimento do
Senado que diz:
"0 suplente convocado per·Ceberá, a partir da posse, o sub·
sídio e a ajuda de custo a que
tiver direito o Senad·or em exercício, observado quanto a esta,
o disposto no art. 13".
E no art. 13:
"A ·a,juda de custo será devida
por sessão legislativa, sendo paga em duas parcelas iguais,
respectivamente no princípio e
no fim".

Dos têrmos dos artigos do Regimento julguei poder dirigir à Me·
sa do Senado, em primeira mão,
uma ·carta. datada de 26 de julho
de 1960 na expectatfva de ser honrado com uma rosposta. Infeliz·
mente, por motivos que ignoro, desde julho de 1960 não tive qualquer
notí·Cia. A minha carta fazia sim·
plesmente referência ao art. 14,
conjugado com ·O art. ;3. Julgavame no direito aos subsidias pagos

aos demais senadores. Pela falta de
resposta, achei-me em situação de
gra.nde constrangimento e dúvida·
Ou teria eu redigido uma carta
cujos têrmos, por gentileza da Mesa do Senado, me seria dada resposta, em atenção à minha pessoa,
ou a. Mesa a julgava irrespondível
por qualquer circunstância.
Em fa-ce do exposto, julguei-me
no dever moral - para resguardar
a linha de conduta que venho mantendo nesta Casa - tirar esta dú·
vida do meu esDírito. Ou teria piei·
teado uma coisa incorreta ou teria
pleiteado coisa correta, para a, qual
não tive a honra de merecer um
pr-onunciamento da Mesa.
Prevaleci-me, então, da única fór·
mula que me era dada:
"Seção III - Das Indicações. ·
"Art. 220. Indi·:::ação corresponde a sugestão do Senador
ou Comissão para que o assunto nela focalizado seja objeto
de providência ou estudo pelo
órgão competente da Casa, com
a final!dade do seu esclareci·
· menta ou formulação de proposição legislativa.
Art. 221. A Indicação não será discutida nem votada pelo
Senado. A delibera.çã'o tomará
por base a. conclusão do pare.
cer da Comissão a que fôr dis·
tribuída".
Orientando-me, ainda, pelo Regimento, Sr. Presidente, formulei uma
Indlcaçã;o à Mesa que, por sua vez,
enviou-a à Comissão de Constitui·
ção e Justiça. e que, hoje consta
da Ordem do Dia, sob o Item 2.
Parecer n.o 559, de 1960, que diz:
"Discussão única do Parecer
n.o 559 de 1960, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre a
Indicação n.o 3, de 1960, do Sr.
Semictor Mendonça ·crark, com
. referência a ajuda de cust·o por
.. motivo da transferência do Se·
nado para Brasília".
Sr. Presidente, por fôrça, talvez,
do acúmulo de serviço da Imprensa
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Nacional, não puderam ser aqui incluídos os avulsos correspondentes
ao parecer da, Comissão de Consti·
tuição e Justiça.
Estão, pois, os Senhores SenadO·
res privados de conhecer através
dos avulsos da Ordem do Dia., as
razões daquela, douta Comissão e a
maneira como foi acolhida a mi·
nha indicação.
Por isso, Sr. Presidente, apenas
por êsse motivo, vou ler alguns trechos do mesmo parecer, publicado
no Diário elo Congresso Nacional,
seção II, fls. 2.820 e 2.821, de sá·
bado, 3 de dezembro corrente. (Lê) ·
Da Comissão de Constitu.i;;ão
e Justiça sôbre a Indicação· n.0
3, de 1960, da Senador !t'!endonça Clarlc, suplente de senaclor
Federal, em exercicio elo mandato, em tace da vícença; ao· ~r.
Senador Leônidas de Mello, so·
licitando tratamento igual ao
dado aos demais SenadCYJ·es Federais, quanto ci- ajuda de custo
de Cr$ 318.000,00·

Relator: Sr. Attílw Vivacqua.
1. O Senador José Mendonça
Clark, suplente em exercício dG Se·
nador Leônidas de Castro Mello, da
representação do Piauí, no Senado,
apresentou ·a. Indicação sob o n.o 3,
de 19GO. a fim de que esta Comissão
~e manifeste sôbre o assunto de seu
requerimento de 9 de agôsto dês~e
anoNesse requerimento· sustenta e
pleiteia espe-cialmente, com base no
artigo 14 do Regimento Interno ·Jo
senado, que no suplente que qe
enco·ntre no desempenho 'do man·
da,to, na forma do § 4. 0 do art. 60
da .Constituição lô'cdcral, .cabe "tratamento igual ao dado aiOs demais
Senadores em face da. ajuda de
custo de .Cr$ 318.000,00. A ilustre
Comissão Diretora. não adotou, porém êsse ponto de vista.
Diz; aqui o parecer que a Indica·
ção n- 0 3, de 1960 está motivada
pel-o mesmo requerimento à Mesa,
da ta elo do dia 9 de outubro de
1960, especialmente
baseado no

art. 14 do Regimento Interno des·
t::. Ca3a, que já li.
Continua o ilustre Relator da Co·
missão de Constituição e Justiça, o
nobre Senador Attilio Vivacaua:
(Lê).
•
2. A figura ·de suplente de Se-

nador aparece no atua! Estatuto
Politico, em virtude de emenda do
eminente Con3tltuinte Costa. Ne·
to, da qual resultou o aludido §
4- 0 do art. 60, assim redigido;
"Substituirá o Senador ou
suceaer-Zhe-á, nols têrmo; elo
art. 52, o suplente com ~le eleito".

Gustavo Capanema manifestouse, na Constituinte, contrár1o à instituição da suplência de Senador,
dizendo que "com relação aos Deputados, não há, em nosso direito vi·
gente, conservado no projeto que
elaboramos, prôpriamente a. figu.
ra do· suplente. Não se elegem su·
plentes para Deputados. O princípio é outro: ocorrendo vaga de
Deputado, convoC'a-se o imediato em
votação, na relação dos ca.ndidatos
de cada partido; êsse representante, convocado para preencher o lugar, é considerado pela lei como
um suplente". (Constituição Brasileira de 1946 - 2.o Vol. págs. 129
e 130- Jlosé Duarte).
3. Destacarse, nesse retrospecto
da elaboração do § 4.o e no exame
dos preceitos constitucionais referentes à suplência, a distinção entre o suplente de Deputado e o suplente de Senador. êste último eleito nominal e rttretamente pelo voto popular. Na sua missão essen-

cial de substituir o Senador ou
suceder-lhe, êle se equipara ao Vice-Presidente da República, que, como disse Ponte·s de Miranda, é
"suplente" do Presidente da Repú·
blica".
Comentários à Constituição de
1946, vol. II, pág. 53) .
·
O conceito dessa distinção entre
o suplente de Deputado e de Senador acentua-se na decisão do Su·
perior Tribuna·! Eleitoral no teaso do

-249-

Ministro Mário Pinotti, candidato
a suplente do Senador pelo Estado
do Pará e declarado inelegível parra a investidura pelo motivo de
nã 0 se· haver afastado do cargo de
Ministro de Estado nos três meses
anteriores ao respectivo pleito.
Aplicou·s2 a inelegibilidade do art.
139, n.O rv da, Constituição, malgrado autorizadas opiniões em contrário.
O a·rt. 14 do Regimento Interno do Senado, invocado pelo ilus·
tr~ Requerente, consagra, qua·nto
ao subsídio e à ajuda de custo o
princípto de origem constitucional,
da. perfeita parictade 'de direitos entre o Suplente e o Senador subs·
tituído;

I

1

I

"0 Suplente convocado perceberá, a partir da posse, o sub·
sidio e a, ajuda de custp a que
tiver direito o Senador em
exercício observado, quanto a
esta, o disposto no art. 13"·
"Parágrafo único - Se a convocação fôr em substituição ao
senador licenciado a ajuda de
custo só lhe será ·paga uma.
vez por sessão legislativa",
O Regimento Interno da Câmara
não contém disposição idêntica, sal·
vo a do parágrafo único do art.
14 (Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Título VI, Capitula
III - "Dos Subsídios" - Ajuda. de
Custo).
A importância de Cr$ 318.000 00
foi paga aos Senadores a titulo
de uma ajuda de custo extraordiná·
ria, na fase critica do ano da mudança da. Capital para auxiliar os
encargos excepcionais do exercício
do manda!to. Não visou atender,
apenas, à •situação dos Senadores
que viessem instala.r-se desde logo,
no Planalto Centrar mas, também,
â daqueles que nã,o tives~em ain·
da estabelecido sua residência em
Bll'asilia, daqueles que ainda aqui
não tivessem casa, como aconteceu,
com diversos colegas nossos.
O suplente que se desloca nessa fase cri ti ca., para a nova Ca pi·

tal, não tem em geral, possibilidade
de alugar uma residência e se o
consegue estaria sujeito a alugue·
res astronómicos. Assim, quando
não dispõe êle da hospitalidade
de um amigo, a única solução se·
rá a da onerosissima hospedagem
nos caríssimos hotéis de Br::..silia.
A ajuda de custo tem um cal'á·
ter de indenização por despesas no
desempenho do mandMo· Ne·sse período anormal da mudança da Ca·
pitar, em que os servidores públi·
cos e magistrados passaram a ser
beneficiados nor vencimentos dupli·
cados, julgou:se insuficiente para o
parlamentar a, ajuda de custo comum.
5. o art. 14 do Regimento Interno não admite distinção entre aju.
da de custo ordinária ou extraor·
ài'nâria, e esta teria, não só com
a máxima jurídica de que onãe a
t.ei não distingue, ninguém pode dis·
tinguir, mas com a natureza, cons·

titucional da suplência de Senador.
já anteriormente examinada e es·
·~llllrecida. O Suplente de Senador
é par.a todos os .efeitos, um Senador
com todos os seus inauferíveis di·
reitos e privilégios· O art. 14 que
não ct'ia direitos, mas tão sõmente
explicita. direitos constitucionais, e
estaria data venia, profunrlamente
vulnerado com a disparidade de
tratamento que se der ao Suplente
convocado, que é, como êle, um
membro do Senado Federal.
6. A ajuda de ·Custo cxtra·ordinária de Cr$ 318. 000,00 deve, pelas razões expostas, ser
pa:ga exclusivamente no ano
em curso, isto é, na.quela fase
crítica. a que nos referimos, do
exercício do mandato em Brasi·
lia, e a.penas uma vez, na conformidade do parágrafo único
do art. 14 do Regimento Interno do Senado Federar.

Sr: Presidente; Srs. Senadores, a
esta altura, mesmo antes do pro.
nunci!vmento do Senado da Repú.
blicn, considero-me plenamente amparado e sobremodo tranqüilo em
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virtude do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, assinado pe·
lo eminente Relator, Senador At·
tíllo V!vacqua, e subscrito pelos
ilustres Senadores Lourival Fontes,
Silvestre Pér!cles, Menezes Pimen.
tel, e Ary V!anna.. Absteve-se de
votar o nobre Senador Argem!ro
de Figueiredo e votou vencido o
Senador Calado de ·castro. Por conseguinte, por quatro votos contra
um, foi favorável o parecer daquela douta Comissão.
Diante dêle, Sr. Presidente, es·
tou ·satísfe!to. Vejo que os meus
pontos de vista não eram in-corretos; não poderia-m, portanto, ser
absurdos. São pontos de vista, ho·
je, não mais meus mas sim da dou·
ta Comissão de Constituição e Jus·
tiça. Mato, com 0 maior respeito, a decisão da Mesa, no sentido
de ser ouvida a Comissão de Fi·
na~~:ças, na certeza de que, com
minha. atitude não me coloquei mal
perante quem quer que seja.
Discutindo a matéria, neste momento, trago-a ao conhecimento pú·
bl!co e entrego-a ao julgamento do
Senado Federal, .com a maior se·
renidade. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE - Antt!s de
pôr em vota·ção o requerimento, a
Mesa. sente-se no dever de prestar
ao Plenário esclarecimentos sôbre
a matéria, tendo em vista a con.
fusão em que labora o nobre Se·
nador Mendonça· Clark.
Não está em discussão o mérito
da Indicação. O que ora se submete
ao Senado é simplesmente o requerimento do nobre Senador Cada·
do de Castro, no sentido de ser ou·
vida a Comissão Diretora. sôbre o
parecer da Comissão de constitui·
ção e Justiça.
Nada mais justo e normal, não
só no processo legislativo, como em
qualquer outro processo, do que a
audiência de um órgão técnico sô·
bre a ma-nifestação de outro órgão
técnico.
Continua em discussão o Requerimento. (Pausa) .

Nenhum Sr. Senador desejando
usar da palavra, encerro a d!scus·
são. ·
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
o Requerimento, queiram permanecer senta-dos. (Pausa> .
Está aprovado.
A matéria vai à Comissão Dlretora
Esgotada a matéria da ordem do
dia.
Em votação o Requerimento n.o
549, anteriormente lido, para que
o Sena-do se faça representar no
Encontro Latino-Americano de Eco·
nom!a Humana, a realizar-se em
São Paulo.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. - (Pausa) •
Aprovado.
Pa.ra a representação de que tra·
ta o requerimento ora aprovado,
designo o nobre Senador Antônio
Baltar.
Tem a palavra o nobre Senador
Alô Guimarães, orador insC'rlto para esta oportunidade.
O SR· ALO GUIMARAES - ( •)
Sr. Presidente, venho à tribuna. :!o
Senado para fazer um apêlo ao
eminente brasile.iro que dirige o
Ministério da Fazenda, no sentido
de que l!bere as verbas referentes
ao Ministério da Agricultura.
Tenho conhecimento, neste ins·
tante, de que as verbas concedid!lls
à Diretoria Geral do Serviço de Produção Vegetal daquele órgão estatal, até hojê, quase no fim do exercício, não foram a.lnda l!beradas pe.
lo Sr. Ministro da Fazenda.
De tal modo é grita-nte êste epi·
sódio na nossa vida .administrativa
que vários dos serviços at!nentes
àquela Diretor!a, esparsos pelo território nacional, estão vivendo dias
realmente dramáticos.
Essas verbàâ; a.lém de serem ae;..
tinadas ao desdobramento natural
dos serviços daquele Departamento,
( •) -

Nilo fot revtllo pelo orador.
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têm também, a finalidade de atender ao pagamento de salários aos
operários que vivem integrados na
comunhão do Ministério da Agricultura, através de convênio com os
Estados.
~estas condições, Sr. Presidente,
a:r>elo para o Sr. Ministro da Fazenpara que seja liberada. a verba S.
c. 1.169, de 1960, notadamente destinada ao ;pagamento dos operários
que trabalham nos serviços da Produção Vegetal.
O Sr. Lima Teixeira V. Exa.. um aparte?

Permite

O SR. ALO GUIMARAES - Com
muito gôsto.
O Sr. Lima Te-ixeira - As·soclo·me
a v. Exa. no protesto que faz, pela
falta de pagamento das verbas des·
t!nadas ao Fomento Agrícola do
seu Estado. Na Bahia, ocorre a
mesma coisa; hã quatro meses que
o funcionalismo federal do Minls·
tério da Agricultura, setor do Fomento Agrícola, não pel\Cebe seus
vencimentos. Fiz, há poucos dias,
uma reclamação ao Sr. Ministro
da Fazenda, no sentido de que S.
Exa.. liberasse as verbas correspon·
dentes. Pelo que estou vendo, tal
situação não ocorre só no meu
Estado, a Bahla, mas sim em tõd0s
os Estados da Federação. Urge providências da parte do Sr. Ministro
da Fazenda a fim de que seja resolvida. sobretudo a calamitosa sl·
tuação do Fomento Agrícola do MI·
nistérlo da Agricultura.

bas, que é um imperativo da M·
ministração Pública.
O Sr- Mourão Vieira V. Exa. um aparte?

Permite

O SR. ALO GUIMARAES - Com
muito pra.zer.

O sr. Mourão Vieira - o rato
que V. Exa., hoje focaliza já .~a
semana p!!issada ocupou a atenção
do Senado, através da .palavra .:ie
vários Srs. Senadores e, entre elas
a minha, que trazia reclamações
do Diretor do Fomento Agrícola da
Amazônia,. A esta altura, .porém,
trago uma notícia, que, agora mesmo, recebi. O Dr. Caetés Ferreira,
Diretor do Fomento Agrícola da
Amazônia inrorma terem sido definitivamente liberadas pe1o Senhor
Ministro da Fazenda-, tôqa:s as verbas sob o contrôle do despacho dês·
te Senhor. Recebi a notícia há coisa de mela hora, por via telefônl·
ca, do Rio de Janeiro, do Dlretor
do Fomento Agrícola da Amazô·
nia.

O SR- ALO GUIMARli.ES - Agradeço a informação do nobre Senador Mourão Vieira, representante
do Estado do Amazonas.
O Sr. Lobão da Silveira - Perml·
te V. Exa. um aparte?
O SR. ALO GUIMARAES - Com
muito prazer.
O Sr· Lobão da Silveira - Transmito a V. ·Exa::, nesta oportunidade,
minha solidariedade. Tenho recebido cartas de funcionários do Mi·
nlstério da Agricultura, do meu Es·
tado, que há onze meses, não recebem vencimentos. A angústia é
pois geral. V. Exa. nada mais faz
que traduzir, portanto, as aspirações de todos os funcionários do
Ministério da Agricultura.

O SR. ALO GUIMARAES- Muito
grato pelo aparte de V. Exa., 1lustre representante do glorioso Estado da Bahia, que vem confirmar
a situação de tal natureza. dramá·
tica dos operários e funcionários, do
Rio Grande do Norte que êles re.
correram à justiça para poder receber seus salários·
O SR. ALO GUIMARAES Esta. é uma situação que não po·
de continuar. O Sr. Ministro da Fa- '·Multo agrad~ç,o o aparte do nobre
~enda terá que
providenciar no Senador Lobão da Silveira.. Encersentido da liberação destas verro minhas palavras dizendo ao
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se analisa. através dos protestos dos
repre·sentantes dos diferentes Es·
tados da Federação brasileira.
'Tivemos, entretanto, a palavra .:ie
confôrto do nobre Senador repre·
sentante do Amazonas Mourão
Vieira, notifLcando ter sido liberada
esta verba. Se assim fôr, sr. Presidente, temos a satisfação de ha·
ver cumprido o no-sso dever de pro.
clamar esta ou aquela injustiça prnticada pelo Poder Público; todavia.
se as verbas não foram liberadas,
faço C'ôro com os representantes dos
outros Estados, no sentido de que
se reitere o apêlo ao sr. Ministro
da Fazenda, para a liberação das
verbas, porque, realmente, há ne.
cessidade de, na Administração Pública, atender-se a.os reclamos do
funcionalismo e do operariado. Mui·
to obrigado· (Muito bem/ Muito
bem!). (Palmas>.

do Pareceres: I - Sôbre o Projeto:
da Comissão de Constituição e Ju~
tiça, pela constitucionalidade (com
voto em separado do Sr. Senad'lr
Jeff·ers.on de Aguiar); de Serviço
Público Civil, oferecendo Emenda:s,
sob ns. 1 e 2 (CSPC); de Segurança Nacional oferecendo subStitutivo; de FlnatWas, favorá.V'el ao
substitutivo e pela rejeição das
emendas.
II -· Sôbre as eme11da.s de Ple·
nãrlo; da Comissão de Constituição
e Ju·stiça, pela constitucionalidade
e, qu!llnto ao mérito, pela rejeiçã·);
da Comissão de Servico Público Cl·
vU, pela. rejeição dã·s de ns. 1
(CSNl , 3 e 4 e mantendo as de
sua .autoria (1 e 2 - CSN) ; da
Comissão de Segurança Nacional
contrário às de ns. 3 e 4 e rla Comissão de Finanças, contrário às
de ns. 3 e 4.
2 - Dis·~ussão única da Redação
Final do Projeto de Lei do Senado
n.o 61, de 1954 que regula o plano
O SR. PRESIDENTE - Não ha. de Valorização EConómica. do Va·
vendo mais nenhum Senhor Sena- ie do Piraquê-Açu, e do aproveitador que deseje usar a palavra, von mento do pôrto de Santa Cruz, no
encerrar a sessão.
Estado Espirita Santo (redação ofe·
Antes, informo ao Plenário que, recida pela Comissão de Redação,
a. pedido do nobre Líder da Maio. em seu Parecer n.o 565, de 1960) .
ria, convoco uma sessãó extraordi·
3 - Discussão única da Redação
nária para as 16 horaSJ e 30 minu- Fina-l do Projeto de Lei do Senado
tos, pa.ra a qual designo a seguinte n.o 21, de 1957, que regula a prestação de aumentos provisionais
ORDEM DO DIA
à·s vítimas de acidentes pessoais de
1 - Vota·çáo, em discussão úni- transportes e a seus beneficiários,
ca, do Projeto de Lel da Câmara e estabelece outras providências
(redação oferecida pela Comissão
n.o 217, de 1958 (n.o 2. 380, de 1957,
na Câma.ra) que dtspõe sôbre apo. de Redação em seu. Parecer n.o 566
sentadoria dos funcionários fede. de 1960).
4 - Discussão única do Projeto
rais e dos empregados autárquicos
da União que participaram de ope. de Lei da Câmara n.0 68, de 1960
rações de guerra . na Fôrça Expe. (n.o 699,· de 1959, na Câmara) que
dicionária, na Fôrça Aérea e na. cria a Orden:" dos Músicos do Bra.Marinha de Guerra do Brasil ou sil e dispõe ·sôbre a Reguramentareceberam a Medalha de campa. çâo do EXercicio da Profissão de
nha do Atlânuco Sul (lncluido em Músico e da outras providências
Ordem do Dia, nos têrmos do ar- (incluido em Ordem do Dia em vir
tigo 171, n.o 1, Letra a, do Reg!. tude de dispensa de interstício, con·
mente Interno, em virtude de re. cedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Francisco Gallot. · querimento do Sr· Senador Moura
Andrade), tendo Pareceres :Fiavorá·
t1 e outros Senhores Senadoreg,
aprovado na. sessão anterior), ten. veis (ns., de 1960} das Comissões
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de Legislação Social e de Finan·
ças.
5 - Discussii.o única do Parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a Mensagem n.0 de 1960
pela qual o Sr. Presidente da. Re·
públlca submete ao Set~ado a es-

colha do Doutor Cândido de 011·
veira Neto para o cargo de .Procurador Geral da Repúbllca.
Está en-cerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 1'5
horas e 50 minutos.

'

I.

,,
)'

'•

.

184.n Sessão da 2.n Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 7 de dezembro de 1960
EXTRAOíRDINARIA
PRESID:t!:NCIA DO SENHOR FILINTO MtJLLER

A:s 16 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Paulo Fender.
Za·charias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Ar-cher.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho·
Rcginaldo Fernandes.
Dix-Huit Rosa,do.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo VIeira..
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Ary Vianna.
Jefferson de· Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de pas.tro.
Gilberto Marinho.
Nogueira da Gama.
Moura Andra.de.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.

Ta,ciano de Mello.
J-oão Villasbôas.
Filinto Müller.
Alô Guimarães.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
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. Segundo Secretário
procede à Zettura da Ata da
sessão anterior, que é aprovada sem debate. O Sr. Primeiro Secret!Uo Zê o segUiinte

EXPEDIENTE
PARECER

N.o 575, de 1960
Redação Final do Projeto de
Lei ·do. Senado n.0 2, de 1960·

Relator: Sr. Menezes Pimentel.
A Comissão apresenta a Redação
Final (fls. anexas) do Projeto de
Lei do Senado n.o 2, de 1960.
Sala das Comissões, em ·5 de
dezembro de 1960. - Arge1i1i!ro cte
Figueiredo, Presidente. - Menezes
Pimentel, Relator. - Ary Vianna.

I.: I
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-255ANEXO AO PARECER

N.o 575, de 1960
Redação FinaZ do Projeto de
Lei do Senado de n.0 2, de 1960.
Dispõe sôbre a garantia de
preços mínimos aos cereais.

\
I
I

'

I

i
I

assistência alimenta r e social
das cooperativas de consumo. Nesses casos admitir-se-â, nos preços
de venda, um acréscimo não exce·
dente a 10% a titulo de lucro destinado a ocorrer às despesas administrativas das aludidas entidades.
Art. 4· 0 Quando não fôr possível
aos beneficlârios desta lei, pela au·
sência dos meios necessârios, cum- ·
prirem as exigências do art. 11 no
toca.nte à embalagem da mercado·
ria em sacaria nova, devidamente
marcada, sua classificação e expur·
go, aquêles serviços serão executa.
dos pelos órgãos competentes na
forma dos arts. 6.0 e 7. 0 , por conta. da Comissão de Financiamento
da Produção, sendo as respectivas
despesas deduzlda•s do valor do fi.
nanciamento ou aquisição de que
trata o art. 4.o desta lei.
Art. 5.o O art. 9.o passa a. ter
a seguinte redação:
"Para os fins previstos nas arts.
7.o e s.o desta, lei, poderâ a Comissão de Financiamento da Produção agir em çoordenação com
a Comissão Federal de Abasteci·
menta e Preços, entida.des similares
do·s Estados ou órgãos que as pos·
sam substituir, com a mesma efi·
ciência, na execução da presente

O Congresso Nacional decreta.:
Art. 1.0 O art. 4.o da Lei no
1. 506, de 19·12-51, passa a ter a seguinte red111ção:
"Os preços para financiamento
ou aquisição, nas diversas regiões
do País, nos têrmos da.s letras A
e B do art 1.0 desta Lei serão determinados em função do disposto no
art. 3.0 e não poderão am hipótese
alguma, ser inferiores ao custo efe·
tivo da produção, acrescido da justa retribuição do trabalho do lavrador atendendo-se especia,lmente, à
necessidad·e de fixação do homem
à terra e à produção do bem-estar
social nos meios rurais"·
§ 1.0 ll:sses preços, estabelecldo•s
pela Comissão de Financiamento
da Produção, serão pagos aos
benenciârios desta lei, livres de
quaisquer ônus que possa,m incldtr
sôbre as mercadorias, ncando isen·
tos de selos e taxas previstos em
lei os contratos que forem firma·
dos para formalização das aquisi· lei"
ções ou financiamentos.
Art. 6. o A fim de propiciar a
§ 2.o As despesas decorrentes de
aplicação desta lei com a celeriimpostos, taxas, direitos, fretes e rldade essencial à consecução de
outros ônus .a que estão sujeitas as seus obletivos fica criada a Assesmercadorias desde a localidade on- soria de Planejamento e Execução
de tiver de efetuar-se o financill>- da Comissão de Financiamento da
mento ou aquisição até aos cen- Produção que, ·composta de pes- .
tros de consumo, correrão exclusi· sóal da Carteira de Crédito Agrí·
vamente, po':' conta do Ministério cola e Industrial do Banco do Bra.
da Fazenda.
sll requisitado nos têrmos do l!lrt·
Art. 2· 0 Os preços de venda ao 16 desta lei, em colaboração co• ·
consumo dos cereais e outros gê- a Comissão de Financiamento da
neros da produção na,clonal de que Produção, supervlslonarâ, nos Es·
trata e·sta lei, compor-se-ão pelo tados e Municiplos, os trabalhos
valor do ·custo das aquisições adi· · rela tlvos às aquisições e financia·
clonado às despesas do § 2· 0 d·O mentos de cereais e outros gêne.
art. 4. 0 da, presente lei.
ros da produção na.cional bem como
0
Art. 3. A Comissão de financia- coordenarã, com os interessados og
mento da Produção atenderâ, pre· financiamentos destinados às cons·
rerenclalmente, às solicitações de truções de armazéns para a guarcompra.s das entidades públicas de da, conservação e distribuição <l.o
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consumo das mercadorias ·a, que S<!
refere o al't. 155 desta lei.
Art· 7.o Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, re·
vogadas as drsposições em contrá·
rio
PARECER

N.0 576, de 1960
Redação Final do Projeto ele
Lei do Senado n.0 14, de 1957·

Reli!Jtor: Sr. Menezes Pimentel·
A Comissão apresenta a Reda:ção
Final (fi. ::mexa) do Projeto de Lei
do Senado n.o 14, de 1957, originá·
rio do senado Federal.
Sali!J das Comissões, em 7 de de·
zembro de 1960. - Argemiro de Figueiredo, Presidente. -Menezes Pi·
mente!, Relator. - Ary Vianna.
ANEXO AO PARECER

N.o 576, de 1960
Redação Final do Projeto de
Lei do $enado n.O 14, de 1957.
que dá ao Aeroporto de Codó,
no :E!stado do
Ma1·anhão, o
nome de Aeroporto Magalhães
de Almeida.

o Congresso
0

Nacional decreta:
Art. 1. Passa a denominar-se Ae·
reporto Magalhães de Almelda o
Aeroporto de Codó, no Estado do
Maranhão.
Art. 2· 0 Esta lei entrará em vi·
gor na data. de sua publicação, re·.
vogadas as disposições em centrá·
rio.
O SR. PRESIDENTE -

Sõbre a
mesa. requerimento que vai ·ser lido.
l!: lido o seguinte

mara n.o 88, 'dé'1960, que f·ederaliza
a Universidade da Paraíba·
Sala dllis Sessões, em 7 de dezem·
bro ele 1960. Moura Andrade. - Ar·
gemi1·o de Figueiredo.
O SR· PRESIDENTE - Nos têr·
mos do Regimento, o requerimento
será votado no final da Ordem do
Dia.
Vai ·ser lido outro requerimento.

lido e aprovado o seguinte

É

REQIUERIMEN'!O

N.o 553, de 1960
Nos têrmos dos arts· 211, letra p
e 315, dO Regimento Interno, re·
queiro dispensa de publicação para
a imedii!Jta discussão e votação da
Redação Final do Proj-eto de Lei do
Senado n.0 2, de 1960.
sala das Sessões, em 7 de de·
zembro de 1960.- Nelson Maculan.
O SR. PRESIDENTE - Em face
da aprovação do requerimento, pas·
sa·se à discussão única da. Redação
Finllil do Projeto de Lei do Senado
n.o 2, de 1960, constante do Parecer
n.o 575, lido no Expediente.
Não havendo quem peça a pa)a·
v,ra,
encerrarei a discussao·
(Pausa).

Está encerrada.
Os srs. Senadores que aprovam
a Redação Final, queiram perma·
necer sentados. (Pausa) .
Está aprovada. Vai à Câmara dos
Deputados.
VIIi!. ser lldo outro requerimento.
É

l!do e aprovado o seguinte
REQ11ERIMENTO

N.o 554, de 1960

Nos têrinos dos arts. 211, letra p,
e
315, do Regimento Interno, rc·
REQIUERIMENTO
queira dispensa de publicação para
a imediata dl"Scussão e votação da
N.o 552, de 1960
Redação Final do Projeto de Lei do
Nos têrmos do art. 330, letra 'b, rio Senado n.0 14, de 1957.
Regimento Interno, tequeremos ur· · Sala das S·essões, em 7 de dezem·
gência parn, o Projeto de Lei da Câ· bro de 1960. - Sebastião Archer.
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O SR. PRESIDENTE - Em face
da aprovação do requerimento, pas.
sa-se à discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei do
Senado n.o 14, de 1957, constante
do P'arecer n.0 576, lido no Expe.
dlen~.

i

Em discussão.
Não havendo quem peça a pa.
lavra, encerrarei a discussão: (Pau.

1!: o seguinte o discurso do Se·
nhor Jarbas Maranhão:
INFLUENCIA DA ALIMENT.4.·
ÇAO NO COMPORTAMENTO
HUMANO E NA CONFIGURA·
ÇAO DA SOCIEDADE.

A alimentação é um fato· btoló·
gico de·cisivo na configuração da so-

cleda,de humana.
Ninguém ignora que assegurando
sa).
estabilidade fisiológica ao individuo,
Está encerrada.
abrange e atinge profundamente o
Os Srs. Senadores que aprovam todo social, pelo que repercute na
a Redação Final, queiram permane- economia, na higiene, na politica
e na cu! tura..
cer sentados- (Pau:sa) .
O clima, a nutrição, os cruzamenEstá aprovada. Vai à Câmara. da·s
tos,
dif·erenclam os homens. As
Deputados. Vai ser lido mais um re·
civlllzações,
em sua maior ou me.
querlmento.
nor grandeza e peculiaridades, são
influenciadas pelo ambiente geo1!: lido e aprovado o seguinte
gráfico, onde os meios de nutrição
constituem fatôres expressivos.
REQUERIMENTO
Quando ·se ana-lisa o homem habi·
N.0 555, de 1960
tante, objeto da geografia humana,
os melas de subsistência são valioRequeiro que o Senado não fun· sos elementos a exigir atenção.
clone amanhã, 8 de dezembro, por
Vida! de La Blache, por exemplo,
se tratar de dia santiflca!!ta de destaca. o papel de certas plantas
a.lta significação para os sentimen- entre elas o trigo, o milho. o arroz,
tos reJ1giosos da povo brasileiro·
como veí.culos d:e civilização geral.
Bulnes chega ao extremo de con·
Sala das Sessões, em 7 de dezem.
siderar
milho planta maldita, fa·
bro de 1960. - Francisco Gallotti, tor de odecadência
dos povos, por
- Reginalào Fernandes. - Ruy êle alimentados; enquanto o trigo,
Carneiro- - Dix-Hu.it Rosado. vária-s vêzes tem sido apontado coSilvestre Péricles. - Lima Teixeira.
mo altamente favorável ao desen- Fernandes Távora. - Caiado de
volvimento humano. De qualquer
Castro.- MendonÇa Clark.- Oví· forma, é questão tranqülla o valor
dío Tel:ceira. - Al6 Guimarães. das ·condições alimentares no asSaulo Ramos. - Menezes Pimen- pecto sócio·hig!ênico das coletivldatez. - Coimbra Bueno. - Eugênio desPlatão antevira que o alimento
Barros. -Jorge Maynard. - Sepodia fortificar ou debmtar não
basiJião Archer. - Arlindo Rodrigues. - Lobão da Silveira. - An- só o corpo como a. alma. Realmente, tanto a altura, a longevidade,
tónio Baltar. - Mourão Vieira. a
aparência. dentária, a ·disposição
Paulo Fender. - Fausto Cabral·
física, a saúde e bem assim a perO SR. iPRESIDENTE - O Sr. Se· sonalidade podem ser afetadas pe·
nadar Jarbas Maranhão enviou à los hábitos dietéticas.
Com certeza, o comportamento
Mesa discurso, a fim de ser publi·
humano
e animal se transforma
cada, na forma prevista pelo Re·
em
face
da
fozne. No homem, quangimento·
do faltam os alimentos de manr.i·
ra drástica, a feição psicológica va·
S. Exa. será atendido.

--·!
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ria ct1tre a excitação e a depres· penúria alimentar; aproximada·
são, espécie de psicose cíclica, ou mente um têrço de seu povo.
entre período de alucinações e epiNa China.. quatorze milhões de
sódios delirantes- A escassez parcial pes·s·Oas sucumbiram vitimadas por
crônlca, constante, por sua vez, con- t.lma epidemia de fome, no ano
diciona a um estado permanente de 1849de deslnterêsse, tristeza e apatia.
Todavia, não somente deve ln·
Certas formas carenciais específl· quietar a tragédia da fome arrasacas levam à ansiedade, irritação dora, conduzindo ao estado orgâc até a mania aguda ou demên· nico de inanição ou starvation, deela, como sucede na pelagra.
primindo a sociedade, minando-lhe
Nos ca,mpos de concentração da as energias, arruinando-lhe a capa.
última guerra mundial foi ve. cidade produtiva; não apenas de·
rlficado que o regime alimentar ve preocupar e afligir essa fome
de acentuada restrição, alterava. a trágica - que, como estuda Reuelaboração dos hormônios sexuais ter, não é fenômeno freqüente na
provocando a mudança morfo-psl· civilização ocidental - fome devascológica no sexo masculino e ame· tadora, das épocas de convulsão, dos
norréa no sexo feminino. :&:sse fa. campos de prisioneiros, dos longos
to, de recente comprova.ção cientí· períodos de estiagem, e outros fe·
fica, já havia sido referido por nômenos. Deve inquietar, afligir,
Gillma e Gillman, entre pelagr:>- preocupar, do mesmo passo senão,
sos.
principalmente, a fome .crônlca, ln·
As alterações hormonais, na es- sidlosa, que decorre da falta de de·
fera genital. foram também regis· termina·dos princípios nutritivos,
tradas por V. Virgll Gheorghiu em que pode não chamar a atenção rlo
"A 25.a. Hora", q\Ia.ndo uma das ob-servador comum, mas acarreta.,
principais figuras do romance, ln· por Igual, desastrosas conseqüênternada em campo de concentra- cias à coletivldade.
. ção. do assunto se aproveita para
:11: a fome dos que comem todos os
satirizar ·com veemência a civillz!b- dias na Ilusão de se haver alimenção.
tado. Não é sempre a fome calóri·
A v·erdade é que a carência nu- c111, mas é sempre a fome especi·
tritiva se faz sentir em todo o orga- fica; não é sempre a fome total,
ni·smo: na. pele, nos órgãos vi· mas é sempre a fome parcial. Messuais, nos a:9arelhos digestivos, mo a civilização contemporânea,
circulatório e respiratório, no siste- apesar de marcantes conquistas
ma. nervoso, nas glândulas de se· técnicas e cientificas, continua. se
creção interna.
revelando incapaz de resolver ês·
Compreende-se, assim, perfel· se problema, o mais elementar das
tamente por que a falta dos meios necessidades humanas.
de subsistência., ou sua sensível
Entre os chineses, cêrca de 50% .
restrição, atuam como obstáculos (.cinqüenta por cento) da mortali·
que impedem ou alteram o cres- dade devia-se à fome crônlca.
cimento normal das populações·
Para a coniissãp de técnicos rlo
..·A fome, já mencionada no Ge· Mllbank Memorial Fund, com ex·
nesis, do Velho Testamento, na ceção, talvez, das psicoses, a sub·
terra de Canaã assume vez por nutrição é .a doença mais freqüenoutra, em muitos países, formas te na humanidade.
dramáticas.
Sem dúvida, nosso progresso temA índia, em 941, 1022 e 1033, so· se orientado num sentido muito téc·
freu fomes tão severas que· pro- nico e pouco humano, carrega.nclo
víncias inteiras se despovoaram consigo a maldição de dois terríveis
e o canibalismo se generalizou; e, estigmas: a penúria na.s massas, o ·
depois, em 1770, perd·eu, ainda, por mêdo e a indecisão na·s elites.
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SENTIDO DETERMINANTE DA
NOSSA EVOLUÇAO. CONSEQV"S;N·
CIAS DO LATIF'CJNDIO E DA
MONOCULTURA
Salienta-se o Brasil dentre os paí·
ses pior alimentados.· Triste condi·
ção que é um desafio à nossa. cultura e sensibilidade, ferindo a cons·
ciên·Cia de quantos, animados do
ideal democrático ou de concepção
humana da vida, almêjem a. valorização da. gente brasileira.
A observação, cheia de colorido
e entusiasmo do primeiro cronista
ao tocar o solo nôvo, de que "a
terra é em tal maneira graciosa
que ·em se querendo aproveitar darse-á nela tudo" não ta.rdou a ser
desmentida pelos fatos. O regime
de chuvas, as condições t.opográfi·
cas e as características do solo desfizeram ràpidamente tão otimista
impressão.
Só através de ingentes esforço3,
pôde o colono firmar em noS'so País
um tipo impar de civll1zação nos
trópicos, não sem alterar profundamente a paisagem e pra.ticar graves erros cujas conseqüências ainda hoje perduram.
Não se justlfica.rla continuasse o
processo econômlco dentro daquela
mesma técnica de feudalismo colonial que contrlbul11 para "li~sbara
tar nosso patrimônio somático, pe.
las deficiências sanitárias do melo,
e, sobretudo, pela deGnutrição. pela
miséria", na expressãJ de Alvino de
Pa.ula.
Caio Prado Júnior refere que a
evolução de um povo estâ na dependência de um sentido determinante.
A aventura do lusitano, em busca
irrefreável de riqueza, ·sua competição comercial para manter a supremacia. da cana, marca o sen.
tido determinante de nossa evolução.
"Foi o açúcar o motivo da colo·
nização, isto é, o fator a prender
o homem à terra ... Ond·e chegava
o elemento colonizador lançava logo as sementes da ca.na. Era como

que o grude para tlxá·lo" - ob~er
va Manoel Dlegues Júnior, em
magnifico ensaio sôbre o nordesb
agrário.
O .colonizador obedeceu, antes de
tudo, ao objetlvo da produção de
riquezas exportáveis, não de bens
de uso e consumo. Essa a constante que condicionou, desde o
inicio, o processo 'de nosso de·
senvolv!mento· Infellzm~nte, po.
rém os resultados dessa po.
litica vêm comprometendo, até hoje, o núcleo psico-sociológico do
brasileiro.
.
As·sim é que Sérgio Buarque de
Holanda, em "Raizes do Brasil",
indaga se, por acaso, a ânsia de
prosperida.de sem custo, de títulos
honoríficos, de posições e riquezas
fáceis. não é bem uma das manifestações mais cruas do espírito de
aventura, responsável por tôdas es·
sas fraquezas e com influência decisiva em nossa vida nacional.
O que ela é, sem dúvida, é uma
decorrência da mentalidade colonial, gue se firmou nos alicerces
viciosos da monocultura e latifúndio, da ganância. e trabalho escravo, sôbre os quais ·se levantou a
organização social do Brasil, sobretudo no nordeste.
O êrro da colonização, menos um
êrro que um imperativo da épo·
ca, tomou-se ainda mais gra.ve
quando, por fôrça da exigência de
braços livres para o industrialismo
nascente e seus reflexos de humanitarismo liberal rio terreno politico, o escravo passou a ter, ao menos juridicamente, o status de ho·
mem livre·
A êsse acontecimento que agravou o desequilibrio da economia
agrária, seguiu-se, no nordeste, a
decadência do engenho, debilitado
quando não absorvido pela usin!ll,
que, na prática da cultura extensiva, ampliava cada vez mais o latifúndio, esterilizando a terra., .ln·
corix>rando párias.
De tal form!b que Vasconcelos
Sobrinho chega. mesmo a pretender
que o engenho central ao invés da
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usina, teria salvo a estrutura econômlca e social ruralista e mantido o equilíbrio da riqueza melhor
distribuída.
.
Aliás, em todos os lugares onde
se firmou a monocultura absorvente s·obretudo da cana, segu!uJse·lhe
como corolário a expansão do pauperismo. Os exemplos são os mais
ilustrativos: Cuba, tndias Ocidentais, Pôrto Rico, Luisinia.
Em P'ôrto Rico -· um dos mais
expressivos documentários da fome
- os espanhóis não desenvolveram
demasiado a monocultura canaviei·
ra por .considerarem as condições
do solo pouco favoráveis. Os esta·
dunidenses, porém, ao dominarem
a ilha., reduziram, aos poucos, os
duzentos e cinco engenhos encon·
trados a algumas grandes usinas,
controladas por altos capitalistas,
num processo de deformação da
economia insular, em que a con·
centração de riqueza. contrastou
com a generalização da miséria.
Não há como esconder que, para
o nativo, o contacto com coloniza.
dor branco foi como que encon·
tro do lôbo C<lm o cordeiro.
Contraditoriamente, o mesmo
açúcar que adocicou a vida de uma.
elite que se locupletava de seus lucros, quase ·sempre à distância, tor· ·
nau ainda mais amargas as condi·
ções de existência dos trabalha,do·
res que, na agri·Cultura e na indús·
tria, o produziam; criou o escravo
legal e depois o pária, outra espécie de escravo - o escravo social·
Impôs salários de fome, lnterlorÍ·
zou as · massa,s.
No Brasil, a monocultura marcou
a terra de lado a lado. No nordes·
te, a ca.na; no leste, o cacau· no
sul, o café; o exclusivismo da 'bar·
racha., caracterizou o extremo norte.

A base da alimentação firmou-se
na farinha de mandioca, no · mi·
lho, nas comidas de origem afri·
ca.na, na caça e na pesca. A esteri·
. lização prejudi-cou o plantio de
frutas e verduras, tão necessárias
à harmonia dietética.
"O português no Brasil - assiná·
la Gilberto Freyre - teve de mu·
dar quase radicalmente o seu sls·
tema de alimentação, cuja ba.se se
deslocou com s·ensivel deficit, do
trigo para a mandioca, e o seu sls·
tema de lavoura, que as condições
químicas e fisicas do solo, tanto
quanto as de temperatura. ou de
clima, não permitiram fôsse o mesmo doce trabalho das terras por·
tuguêsas. . . Na formação de nos·
sa sociedade, o mau regime ali·
mentar decorrente da monocultu·
ra, por um la.do, e por outro da
Inadaptação ao clima, agiu sôbre
o desenvolvimento físico e sôbre
a eficiência econõmlca do brasileiro no mesmo mau sentido do cll·
ma deprimente e do solo quimicamente pobre. . . A mesma economia
latifundiária e ·escravocra.ta que
tornou possível o desenvolvimento
econômlco do Brasil, sua relativa
estabilidade em contraste com as
turbulências nos países vizinhos
env·enenou-o e perverteu-o nas sua~
f·ontes de nutrição e de vida ...
Multo da Inferioridade física do
bra.sllelro, em geral atribuída tôda
à raça, ou vaga e muçulmanamente ao clima, d·erlva-se do 'mau aproveitamento de nossos recursos natu·
rals de nutrição, os quais sem se·
rem dos mais ricos, teriam dado
para. um regime alimentar variado
e sadio que o seguido pelos prl·
melros colonos e seus descendentes
dentro da organização latifundiâ:
ria e es·Cravocrata. Jt Ilusão supor.
se a sociedade colonial, na sua
maioria, uma sociedade de· gente
bem aUmentada"·
A FOME NO NORDESTE
Prosseguindo, em sua análise, o
AÇUCAREIRO
autor de Casa Grande & Senzala
Na zona do nordeste açucareiro, ressalta que a alimentação da fa·
a fome sempre teve um caráter cn· mllla colonial brasileira, dos enge.
dêmico.
·
nhos e das cidades, surpreende pc·
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la má qualidade, pela pobl'eza de
proteínas de origem animal, pela
falta de vitaminas, de cálcio e ou·
· tros sais minerais, desde que se
acentuou ante a pressão de uma.
influência econômlco-social - · a
monocultura - a deficiência das
fontes naturais de nutrição, gue
a policultura teria atenu!bdo ou
mesmo corrigido e suprimido, atra·
vés de esfôrço . agri.cola regular e
sistemático.
Os próprios senhores de engenho
nutriam-se deficientemente- Falta·
va-lhes o leite na dieta.
A expansão da monocultura li·
torânea atrasava o desenvolvimento da pecuária, de que foi reflexo
a pequena quantidade de carne de
boa qualidade, mesmo para os mais
abastados.
Essa pobreza lbllmentar, que se
enraizou desde tempos remotos,
velo se agravando em face .de no·
vos fatôres que surgiam.
NO NORDESTE SEMJ:.ARI·
DO (NECESSIDADE DE UM
PLANEJAMENTO PARA RE·
CUPERAÇAO E DESENVOLVI·
VIMENTO DO POLíGONO DAS
S~CAS).
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No nordeste, onde se verifica um
estad-o de penúria permanente, a si·
tuação ainda mais se agrava nos
períodos de sêca.
Então a fome assume um caráter
agudo. A morte vai perseguindo os
retirantes na trajetória fatidica.. As
epidemias ca.mpeiam; a tubercu!o·
se aumenta; o tra.coma, registra
curvas ascendentes.
O farmacêutLco Rodolfo Teófilo,
que acompanhou a tremenda sê·
ca de 1877 a 1879, anotava, em li·
vro public!bdo em 1883, entre ou·
tros efeitos da estiagem nas po·
pulações vitimadas, as trágicas ma·
nifestações de carência alimentar
dos flagelados, salientando o surto
de beri-beri.
E antes dêle, já o Padre Fer·
não Cardim, em seu Tratados da
Terra: e Gente do Brasil, relatava
que, "no ano de 1583, houve tão
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grande sêca e esterilidade nesta
província (coisa rara e des!bCOS·
tumada, porque é terra de conti·
nuas chuvas) que os engenhos
d'águr. não moeram muito tempo. As fazendas de canaviais t!
mandioca multas secaram, por onde hOUVe grande fome, principal·
mente, no sertão de Pernambuco,
pelo que desceram do sertão aper·
tados pela fome, socorrendo-se aos
brancos quatro ou cin.co mil in·
dios. Passado, porém, aquêle traba·
lho da fome, os que puderam tornaram ao sertão, exceto os que fi·
caram em casa dos brancos ou por
sua, ou sem sua vontade".
Fala-se em uma sêca anterior que
provoc·ou a saída dos indígenas da
zona dos sertões do alto São Fran·
cisco, ainda em 1499·1500. Deve ser
essa a mais antiga. referência ao
fenômeno cícUco das sêcas.
No periodo colonial encontramos
a repetição do fenômeno em 1604·
1606; 1614-1615; 1651-1652; 1692·
1693; 1707·1711; 1720-1721; 1723·1727;
1735-1737; 1744-1745;; 1748·1751;
1771·1772;
1776-1778; 1783·1784;
1808·1809;
1790·1793; 1803·1805;
1819·1820. E no B·rasll independente: 1824-1825; 1829-1830; 1833·1835;
1845·1846;
1877-1879;
1888·1889;
1898·1900, sem falar nas àe nosso

século, por demais conhecidas.
Entretanto - é doloroso consta·
ta.r - periOdicamente, as sêcas, ain·
da hoje, continuam atingindo os
bra·sileiros da região nordestina.
As populações sertanejas - lo·
calizadas, na sua maioria, em zo·
nas de nível primário de clviliza,ção,
sem água, .sem luz, sem saneamento, sem transporte, sem produção
compativel - quando abaladas pela sêca, ficam à mercê d.o acidentr.,
em face de suas precárias condi·
ções sócio-econômico-cultura,!s.
A flagelação, o êxodo, as doenças,
imediatas conseqüências do fenô·
meno climático, são fatõres que resultam em crise permanente, pelo
reflexo desfavorável no nivel de
progresso, já tão rudimentar na coletiVldade sertaneja.
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A prolongada estilbgem, observa
Vasconcelos Sobrinho é a. causa da
morte da vegetação, da lnexlstên·
cla do solo, e da desertização do
ambiente.
Pode-se medir, assim, o impacto
da. repel'ICUSsão do fenômeno no
melo social e econõm!co.
A esca.ssez de chuvas Impondo o
o quadro desolador.
Quanta·s vêzes cruzei os sertões
adustos de meu Estado, das margens do São Francisco aos contra·
fortes da. Serra do Araripe e pelo
centro Elo sertão, onde a natureza
fí·slca parece ser ·aJnda mais hos·
til.
'
Tenho nos olhos e fixada no espirita e no sentimento a marcante
passagem fislca e humana, a per·
turbadora Impressão daquelas pa·
ragens. ·
É um céu cheio de nuvens brancas onde .a. gente Identifica o con·
celto de Wilde, de a natureza. co·
piar a a.rte·
Não parece um firmamento que
se contemple, horizonte que se divise; sugere um céu pintado.
E sob a beleza dêsse <Céu de
uma intensa luz, a beleza trágica
de um cenário cinzento e desola·
do, de árvores despidas, de galhos
secos num simbOlismo de braços
deflnh!l:dos e erguidos, suplicando ...
Cenário do sertão nordestltlo. So·
l!tário, sedento, estorricado, onde só
os mandacarus dão sinal de vida.
Sertão flagelado, estéril. ba.sta
cair-lhe uns pingos d'água, e do
fogo de suas entranhas fecundadas desabrocha uma vegetação nova, rebenta tõda de verde.
sertão do casaca de couro, do
vaqueiro, do homem em perfeita
Integração com a gleba·
O sertanejo tem o fetlchlsmo da
terra. A terra é sua carne, seu
sangue, sua vida, é mais, sua a·l·
ma, u'a mistlca, um fanatismo
ma.is poderoso que Antônio Conselhe!r.o -e Padre Cícero.
Vem a sêca e morre-lhe o gado,
a roça, tudo êle perde. O sertanejo

sofre. Mas é a. retirada, o abandono da terra, sua maior tragédia,
sua cruclante expiação ...
· E um dia êle volta, sorumbático,
interiorizado, na. alma a. mesma
beleza. e a opulência do sofrimento
da terra.
Volta. para a. grande luta do sertão.
O problema da sêca é um problema de fome.
É um problema de politica. económica- Sêca. significa queda de
produção, perda dos fatõres de rendimento e trabalho. Sêca significa
desemprêgo, Significa miséria. De·
pressão. Morte. No flagelo de 1932,
segundo o relatório da Inspetoria
de Obras Contra a.s Sêcas, morre·
ram 22. 616 pessoa·s; e, em 1877, sô·
mente no Ceará, 119.000.
Diz José Américo: "É simples a
definição. Deixando de chover, cessa. a produtividade da terra. Abandonadas as áreas agrícolas, sobrevém o desemprêgo rural e apresenta-se a. terrível alternativa: a. emi·
graç.ão ou as obras públicas. . . E
a. sê·ca é niveladora. Os pequenos
fazendeiros chegam a um estado
de exaustão que os obriga a dispen·
sar o pessoal e a. pedir colocação.
É uma agonia silenciosa. Só pedem
o que fazer para viver. Nós aqui,
tendo tudo sentimos f!blta de tudo.
l!:les só têm uma necessidade: só
precisam comer. Não é mais pro·
prlamente sêca, apesar da falta de
chuva. É pobreza. e esgotamento.
Se ainda há céticos, podemos ir
até lá.. Vamos ver a terra. morta,
sustentando uma gente s.emi·mor·
ta".·
:I_'.odo o plano que visar à recupe.
raçao do nordeste tem que cogitar
profundamente do problema das
estiagens. o seu tratamento - escreve Lopes de Andrade - comporta uma. solução sociológica e cientifica.
Em têrmos gerais, a Irrigação
das regiões as'Soladas é o passo
definitivo para superar os efeitos
dos estios.
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·M. Ribeiro acredita que a r e·
cuperação da zona nordestlnll! se
obtém na média açudagem. Em
qualquer sitio - acrescenta êle onde houver um dêsses mana.nci·
ais a sêca não provocará os se LlS
terriveis reflexos, porque a população e a. lavoura estarão a salvo dos males obrigatórios da falta do precioso liquido.
O pequeno açude, para José Amé·
rico, é o fixador providencial. "Se
a sêca chega a esgotá-lo, o fundo de lama, ou de areia. ainda ~us·
tenta a cultura de subsistência, cc.mo único refrigério dos maus tempos. Se fôr bem alimentado, poderá atravessar mais de dois <'ncs
de estiagem. o mais d!fic!l é educar, reforma.r a mentalidade. E todo homem do sertão tem fé no açu·
de particular. Todos desejam essa cooperação como um presente do
céu ... O problema das terras sê·
cas será sempre, lôg!camente, um
problema d'água. . . Tôda a água
será pouca, a.s barragens de retenção das enchentes; barragens su·
cessivas no mesmo rio; os aterros
da.s estradas-de-ferro e de rodagem; os "minadouros" das serras;
os "barreiras" dos planaltos; a gota
d'água. oculta sob ás pedras. . . A
água é a chave dêsse problema cruciante de uma comunidade sacr!·
ficada com direito a medidas protetoras e planos de recuperação".
Lamentáv1el é, portanto, q:ue o
flagelo sômente seja atacado, com
energia, ante a agressividade de
sua presença, quando se fazem sen·
tir, em tôda aspereza, os seus efei·
tos catastróficos. A assistência, em
tai·s ocasiões, é apenas um pa.liativo,
por melhor boa vontade úo govêr·
no, das instituições, dos técnicos, uo
povo.
Em seu último relatório, Gilberto da Costa Carvalho, Delegado Federal da 5,a Delegacia de Saúde,
ressalta a. precariedade da. illlPl.'•l·
visada assistência aos flagelados.
Essa assistência em quase nacl.t pc.
de ser efetiva. Os salários são avll·
tantes. Até a especulação cr!m!no-

sa se exerc~ sôbre os afetados pela
calamidade. E não é só, frisa Costa Carvalho: ensombra ainda o pa.norama da estiagem a !nst!tu!ção
terrível que é o barracão "Pela tarefa semana.l - continua - recebem os miseráveis operários fragelados a diária de vinte cruzeiros
que lhes Impingem como correspon·
dente a 0 repouso semar1al remune- ·
rado, e o restante em rações quoti·
d!anas de viveres, tão sumit!cas que
mal daria.m para a alimentação de
uma só pessoa, e ainda roubadas no
pêso, enquanto a famil!a numerosa,
no lugar da concentração, sofre o
flagelo da fome, irmão gême•J da
sêca".
Não falta, porém, a êsse~ angustiados homens, acossa.dos por vá·
rias moléstias, caindo aos pedaços,
como se diz na gíria popular, o necessário bom humor para cantar
"0 Canto do Barracão" que, apesar de tudo, é uma expressão, amena embora, ode revolta contrn. a
ganância mesquinha dos donos dos
barracões, mu!ta.s vêzes identificados com os próprios empregadores:
Livrai-me do barracão.
São Cosme e São ·DamiãJ.
Livra.i-me do barracão.
Santana, mãe de Maria.
Nunca vi tanta sangría,
No ponto, na medição.
Na tarefa, na cubagem.
Nos preços do barracão!
Só Jesus de Salvação,
Pode vir nos socorre:.
Nos livrando de morrer
Na bôca do tubarão!
Além do tombo, emput•rão,
Prossegue nosso flagelo
No dia do pagamP.nto,
Só aparece "suguelo"!
Vamos todos pr'o cutelo,
Ninguém não escapa, não!
As três fôrças estão armadas!
Sêca, fome e barracão!
O nordeste oferece aos estudlc·
s'os um capítulo de soci•)!ogl~ aplicada no setor dos de~a.Jusl:amcmtos
sociais.
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o desequilibrio gerado oela.s sã·
cas é dos ma1s g.t1atves ·com as
suas causas telúricas e extra-telú·
r!ca,s.
No entanto, a redenção do nor·
deste está na dependência da trans·
formação do sertão.
Urge vencer ou dlm !nulr os reflexos da ausência. prolongada de
chuvas, reatjustando-se o sertanejo,
de tão alta têmpem de lut&;dor, ,
cuja combatividade, estimulada na
host!lid&;de do ambiente, viria a ser,
dessa ferma, melhor aproveitada
no benefício da região.
O que se Impõe fazer é olhar o
problema, observá·Io e alcançá-lo
até às raízes, com a elaboração de
um plano ·~o·ncreto, amplo, deflnltl·
vo, capaz de recuperar econôm!ca
e socialmente a região nordestina.
As sêcas não são uin problema
de região, apenas. São u1n problema de amplitude nacional.
O fenômeno se projeta por m:tls
de um milhão de quilómetros quadrados, a,lcancando grandes fra·
ções da popufação brasileira (vin·
te milhões) .
São sensíveis e amplas suas re·
percussões, e não é precl·so insis·
tir sôbre o que representa, para o
interêsse económico social e até
militar do País, o desenvolvimento
do nordeste.
Em uma politica de luta contra
os fatôres depressivas do polígono
há de se considerar não só as me·
dldas de emergência, mas sobretu·
do as de caráter permanente, pia·
nificando, visando a organizar ra·
clon!lllmente a economia. da re. gião, de modo compativel com as
suas peculiaridades.
De uma vez por tôdas, encaremos
as sêcas como fator de degradaçã
do nordeste e também do Pais; não
apenas como razão de auxilio e ge·
ncrosldades, nem mesmo através de
planos açodados, até por isso ir
completos, •nas fases agudas da in·
clemência.
Encarêmo-las, sim, como sério
problema de govêrno - grave pro·

blema do Estado brasileiro, que de·
ve resolvê-lo, como o há de resolver.
O SR. PRESIDENTE oradores inscritos.

Não há

O SR. COIMBRA BUENO Presidente peço a. palavra.

Sr.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre senador Coimbra
Bueno·
O SR. COIMBRA BUENO - ( *)
- Senhor Presidente, Srs. Senado·
res, estamos sendo, novámente, as·
sediados nos corredores desta Casa,
e em nossos lares, por multidão de
candidatos às pretendidas cinqüen·
ta ou ma.is vagas, que, dizem, de·
verão ser açodadamente preenchi·
das nos próximos dias, nesse fim
de legislatura.
Desiludi, pelo menos aquêles que
se dirigiram a mim, afirmando-lhes
achar perfeitamente descabidas
tais nomea.ções de última hora; di·
zendo-lhes acreditar não ser cogita·
ção nem do Senado nem do Plenário, nem da. Mesa Diretora tais
nomeações às vésperas do perlodo
de férias.
Fui daqueles que há poucos dias,
apelaram para o Senlklo Federal,
e sobretudo para. a Comissão Dire·
tora, no sentido de, como vimos ta·
zendo hâ anos, as admissões nesta Casa sirvam de modêlo cremo·
crático contra essa doença.~ contra
êsse .cancro do empreguismo que
está avassalando no Pais. Apele! por mais de uma vez, nos vá·
rios anos que aqui tenho exercido
o meu ma'ndato, no sentido de que,
pelo menos o Senàdo, que com sessenta e três Senadores, tinha, há
poucos anos, número llmltatdo de
funcionários, faça suas admissões,
sem açodamento, digamos, uma por
mês ou no primeiro semestre de·
pois de realmente convencido de
que tais admissões consultam os
interêsses da Casa e não como se
vem fazendo. Não é questão de ven(o) -

Nao foi revisto pelo orador.
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cer, mas de convencer a maioria
dos Senadores da necessidade des·
sas novas nomeações,
sr. Presidente, vou ler para o
conhecimento do Senado, uma no·
ticia.publlcada no dia 4 de dezem·
bro no jornal "0 Estado de São
Pa.ulo", a propósito dos cinqüenta
e dois funcionários do Senado ora
em disponib!Udade. É noticia do
correspondente de :Srasilla, provà·
velmente, no momento, credencia·
do nesta Casa. Diz a notícia;
52 SERVIDORES DO SENADO

EM DISPONIBILIDADE
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BRAS:tt.IA, 3 - De surprêsa
e em absoluto sigilo, o Senaao
aprovou, em sessão extraordi·
nárla reallza.da na noite de on·
tem, projeto de resolução co·
locando em disponibilidade remunerada todos os seus fun·
cionários que, a. juizo da Me·
sa Dlretora., toram considerados "impedidos" de virem pa.ra
Bra.silia.
ltsse projeto, de autoria do
Primeiro Secretário do Sena.do,
Senhor Cunha 1\fello, não cons·
tava da Ordem do Dia e nem
tinha qualquer avulso impresso.
O . funcionalismo da Casa,
tomado de surprêsa, ficou !:'e·
voltado com o "favor" conce·
dido justamente a um grupo de
funcionários que não vem prestando serviços. O referido pro·
jeto decla.ra em seu artigo pr,imeiro: "Ficam em d!sponibl·
!idade Os funcionários dO Se·
nado Federal, constantes da ~c
lação anexa, que, por declsao
da Mesa Dlretora, até esta
data e com fundamentos na
ResÓlução de número 10, de
1960, foram julgados impedidos
de se transferirem do Rio de
Janeiro para Brasilla".
Em seu parágrafo único, re·
za: "Os cargos ocupados pelos
funelonárlos,. na relação ane·
xa, são declar111dos extintos, pa·

ra. efeito exclusivo do disposto
no artigo".
O artigo segundo diz: "Aos
funcionários postos em dispo·
nlbllldade, de acõrdo com o ar·
tlgo anterior, fica assegurado
o ·direito de percepgão das van·
tagens pecuniárias a que têm
direito, nesta data, e a aposen··
ta.dorla na forma desta lei".
O referido artigo declara,
ainda, que em qualquer tem:po o funcionário poderá voltar
ao serviço.
o projeto de resolução é as·
sinado pelo ·seu principal autor e pelos membros da Mesa,
Senhores Filinto Müller, Frei·
tas cavalcanti, Gilberto Ma·
rtnho, Novaes Filho, Mathlas
Olymp!o e Vlvaldo Lima. Devese res·saltar ainda que os fun.
cionáríos constantes da relação
anexa são em número de 52 e
foram nomeados 4 meses antes
da mudança da Capital.
Sr. Presidente, o artigo tem realmente alguma·s lncorreções, mor.
mente quando se refere a funcio·
nárlos nomeados há quatro meses.
Tor~.;.s sabemos tratar-sr. dL> iun·
cionários antlgus da Casa, Julgados
impedidos se IJem que assim não
.conste, uma vez não temoQS em
mãos as ra.zões, os motivos dêsses
Impedimentos, que crei<>, não fo.
ram publicados.
Fa!(o, neste awm.ent o um api!lo
à Mcs;i Direto:a, I•P 'a cL~ pub)J.
que, reedite as motivações dêsses
lmpecl.intentos para r.onh~cimentc
do Senado e do público em geral,
Acredlt0 não ter a noticia razão
quan•lo diz que algur.s dê~ses funcionários em di3punlJJ!acWle, têm
apena.s quatro meses de serviço no
Senado. lll provável que alguns te·
nham sldo admitidos após a pro·
mulgação da lei que decretou a
mudança da Capital para Brasilin,
fixada para 21 de abril de 1960.
Mas, ao serem admitidos, sabiam
que serlam transferidos, com suas
tamilias, para a nova sede do 00·
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vêrno brasileiro, em obediência a
preceito constitucional.
Sr. Presidente, longe de mim que·
rer afirma.r que ta1s disponibilida·
des foram liberalidades do Senado.
Apelo para que a Mesa mande pu·
blicar os motivos dos impedimen·
tos. Certamente convencerão os Srs.
Sena-dores, sobretudo a mim, das
razões que fundamentara.m a l'e·
solução da Comissão Diretora.
Tenho motivos para insistir no
assunto; não ·sou contra o pessoal,
contra funcionários do Sen111do da
Câ.mara dos Deputados, das repar·
tições públicas. Seria &. mesma coi·
sa que ser contra Deus ou contra
tudo. Sou a favor do funcionalis·
mo público, ma·s do bom funcioná·
rio. ser contra, seria uma decla·
ração sem sentido. Nossa função
legislativa. é fazer justiça; pagar
bem a. quem trabalha bem, seja
funcionário do . Estado ou de em·
prêsa privada· Não entendo o fa·
voritismo. O sentido de minhas pa·
lavras, em todos os discursos que
proferi em diversas oportunidades
nesta Casa, foi o de proteger e
remunerar bem o funcionário pú·
bllco, entendido como funcionário
público aquêle que realmente en·
cara seriamente os encargos que
lhe são cometidos pelo Poder Pú·
blico, da mesma forma que os fun·
cionârios de empresas privadas en·
caram os assuntos que lhes são
cometidos.
Não faço distinção entre fun·
cionário público e funcionário
de emprêsa particular. Pen·
so devia haver, como ocorre em
tõdas as grandes democracias, so·
bretudo nos países já desenvolvi·
dos, mais ou menos paralelismo de
remuneração entre uns e outros,
a tal ponto que não houvesse pre·
ferêncla pelos empregos públicos,
como acontece nos países de eco·
nomia estab111za.da e desenvolvida.
Desejo retificar a classificação
· talvez um pouco arbitrária que
venho :fazendo no funcionalismo
públic·o do Brasil. quando considero funcionário público e fUncioná·

rio politico. Alguns amigos do meu
Estado Interpretaram mal as últl·
ma-s palavras que pronunciei neste
plenário. A êstes, peço que atentem para o Diário do Congresso que
publicou meu discurso. Ali ·está a
expressão da verdade. Não fui con·
tra a paridade de vencimentos en·
tre servidores civis e militares; sou
contra o empreguismo. Pronünclei
discursos contra o empreguismo,
naquela oCasião por julgar oportu·
no e não contr111 a paridade. Afirmei
que era absurda a disparidade sistemática que se vem estabelecendo
nos últimos anos ná. .A:Õriifnistração
do Pais. Criam-se as disparidades
da mesma. forma que as _paridades. É um verdadeiro moto-conti·
nua que se vem repetindo de tem·
pos em tempos.
Todos os Srs. Senadores estão
lembrados de que chamei a atent:ão de S. Exas. para êsse ponto bâ·
sico. No primeiro ano do atual período governamental a:sslstlmos ao
mesmissimo fenômeno, que me parece fenômeno encomendado: primeiro a votação dos beneficias para os mUltares, para, em seguida,
provoca.das as reações naturais do
funcionalismo civil, virem êstes pa·
ra praça pública, prapugnando por
uma lei de emergência, como foi
votada, no inicio do Govêrno do
Senhor Juscelino Kubitschek, que
abalou indiscutivelmente a Adml·
nlstração, refletindo-se na própria
establlida.de do regime que, naquela
época andou mais para lá do que
para cá, enchendo de preocupações
sobretudo muitos dos Srs. SenadO·
res que pensam em têrmos de sobrevivência do regime.
Indêntico fato verificou-se no úl·
timo ano do mesmo periodo governamental. Assistimos à sanção das
leis que beneficiavam os militares,
esquecendo-se os funcioná.rio'S civis, como se êstes não fôssem parte integrante do pessoa.l da União.
O absurdo de ser votado parce.
ladamente a questão de pessoal é
que vem gerando ta.is desiquilibrios,
sobretudo as votações de última. ho·

-267-

l

ra, êsses corre-corre e açodamentos
que criam injustiças de tôda ordem. Entendo e afirmo, em alto e
bom tom, que isto é telecomando.
Hã algum malvado ou alguma lns·
tltuição provocando os desequ!librios, essas vot!bÇões de urgência,
as paridades e disparidades, para
anarquisar o Pais.
Estou certo de que agora, que
vencemos uma eleição, a própria
votação parcelada. favorâvel a mi·
litares e civis ou a. civis e mUita·
res, êsse jôgo de empurra em que
vivemos certamente tinha o objetivo de perturbar o regime democrâ·
tico do Pais. Não acuso os mem·
bras da Maioria. A ninguém acuso;
apenas, peço a atenção da Maioria,
dos homens responsâvels do Pais,
sôbre a possível, existência de um
telecomando por trâs dos acontecimentos que ·se vêm repetindo, em
descrédito do regime, do Poder Pú·
blico e da. Administração do Pais.
Desejo ler também para o Sena·
do o que ocorre com a paridade
recém-votada para os funclonârios
civis·
No recorte de "0 Correio da. Ma·
nhã", que tenho em mãos, do dia
29 de novembro de 1960, os mi·
Iltares dizem que são príncipes da
República. e os civis os Faraós.
(Lendo).
"0 General Saturnlno Lange e
o Almirante Duque Estrada, que,
juntamente com o Brigadeiro Ferreira Mendes, dirigiram os Grupos
de Trabalho das Fôrças Armadas
responsãvels pelos estudos do recen·
te aumento de veneimentos dos mi·
litares declararam ontem ao "Jor·
nal do Brasil" que chegou a. hora
do desabafo, "pois a paridade que
acaba de ser sancionada se apre·
senta em têrmos de muito esquisita
originalidade".
- Agora., que não mais criaremos dificuldades aos funcionârios
civis - salientaram - podemos
confessar que os militares, prínci·
pes da República, saúdam seus honrados irmãos, hoje faraós da Re·

pública., pelo que acabam de conquista,r com a paridade".
ll:sses membros representam as
Três Armas da República, justamente •na questão de estudo de
uma lei bâsica como a paridade·
Essa.s declarações, como outro artigo que passo e ler para que conste de meu discurso, foram assim
dlvulgada·s pelo "Correio da Ma·
nhã" do dia 4 de dezembro em
curso:
"OfiCialidade das Organizações
Militares, pede ao Govêrno Nível ·
Universitário".

Oficiais das três Fôrças Armadas,
"interpretando o pensamento da
unanimid!llde das guarnições militares do país (foram prêviamente
consultadas>", entregarão dentro
de alguns dias aos respectivos ministros memorial pleiteando o nível universitârio concedido pela
lei da paridade ao funcionalismo
civil e um Código-único de vantagens; e sublinham, como consta do
documento, "a. inquietação. que a
desigualdade de tratamento entre
civis e militares vem provocando
na oficia,lidade ativa". A entrega
se farâ concomitantemente aos mi·
nistros memorial pleiteando no níMa.rinha devendo para isso serem
constituídas comissões de oficiais
de cada um dêsses setores. Julgam
os oficiais, desde aspirante a. coronel, terem sido injustiçados pela
lei da paridade; entendem que ela
"proporcionou aos civis maiores
vantagens que aos militares, mesmo levando-se em conta. o Código
de vencimentos e Vantagens". Outro ponto que ressaltam: a forma
pela qual "certos políticos explora.
ram a lei da paridade, solapando a
confiança que a opinião pública deposita nas Fôrças Armada,s e dan.
do a impressão de que a Nação se
dividiu em duas metades distintas:
a metade militar, que tem tudo, e
a metade civil, que nã·O tem nada".
Em resumo, pedem:
a') Exten·são a.os mflltares do tem·
po-integral.
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bl Nível universitário.
'Código de Vencimentos e Vantagens único para civis e militares,
substituindo o Estatuto dos Fimclo·
nários Públicos Civis da União e o
Código de Vencimentos e Vanta·
gens dos Militares.
d) O Código-único deveria esta·
belecer a uniformização nas percen·
tagens de gratificações concedidas
a civis e militares em Igualdade
de condições e a correspondência
entre os nivels de venci.I1lentos dos
civi-s e os padrões de vencimentos
dos miUtares, considerando as atri·
bulções e as respànsabUidades.
LI, de que. hoje dou noticia exclusiva, o anteprojeto dêsse me·
mor!a,I. É uma batata quente que
os ministros militares terão de passar às mãos do Presidente da Rc·
pública. Se quem vai segurá-la é
o Sr. Juscelino Kubltschek ou o Sr.
Jânio Quadros, isso apenas dirá o
signo ou o horóscopo de cada um.
c)

RAZOES
"A lei ·da. .paridade", comentou·
me ontem um grupo dêsses ofi·
ciais, "afinal acabou sendo uma
lei de disparidade, de vez que os
miUtares passaram a ser conside·
rados portadores de forma.çã 0 universitária. Sem !alar no lmpa.cto
que procuraram causar na opinião
pública, fazendo-a crer que nós, nil·
litares, 'somos uns sugadores da
Nação e gozamos de vantagens in·
devidas. "E a. uma. pergunta. mi·
nha: "Absolutamente. Não somos
r.ontrárlos aos beneficies cciiicedidos ao funcionalismo civil, que bem
os merece. Todavia, o que não é
justo nem admissivel é que êsses
mesmos beneficies deixem agora
os m!Utares em sltua.ção de lnfe.
rloridade e flagrante lnju·stlça".
Quando indague! se o General-Deputado Menezes Cõrtes interpretara
o pensamento da classe com as
suas emendas à lei da paridade,
obtive esta resposta categórica, endossada. pelos redatores do memo·
rlal: "Não Interpretou coisa nenhu·
ma. Confundiu tudo e criou uma

situação de constranglme~to entre
mllltares e civis".
Conforme a argumentação exposta. no documento, os servidores
civis, cujos ca.rgos exigem formação
de nivel universitário e que antes
se escalonavam das letra.s K a O,
são hoje enquadrados nos nivets
17 e 18, Isto é, ocupando dois graus
na escala vertical, quando ante~
ocupavam cinco, o que correspondia a um acesso de 1.0 tenente a.
coronel. "A Igualdade de tratamen·
to só será atingida quando o vencimento-base do nível 17 (inicio das
carreiras de nivel universitário .l
.corresponder ao vencimento de 2.o
tenente, .e 0 vencime~to da referên.
ela 6 do nivel 18 (fim das carrel·
ra.s de niVíel univeJ.1sitário) corresponder ao vencimento de core·
nel"·
ITENS

1 - "Da maneira como foi pro.
posta a lel cía. paridade, chegamos
ao absurdo de encontrar· o aspi.
rante a oficial e o guarda-ma,rinha
(militares que possuem formação
universitária) igualados ao nível
8, onde há os cargos iniciais das
carreiras de pedreiro, calafate, !li!·
. faia te, pintor, carpinteiro, bombei·
ro-hidráulico, ferreiro, soldador, mo·
torlsta, guarda-civil, guarda-de-presidio, e parteira práfica".
2 - Outro trecho: "Os terceiros sargentos das Fõrça.s Armadas,
os quais atingem essa graduação
através de cursos sucessivos, ver!·
flcações de aptidão, cursos de es·
peciallzação, etc. foram equipara·
dos ao nível 4, ao cargo inicial da
carreira de copeiro, ficando colocados abaixo dos cargos iniciais !las
carreiras de ajudantes de pintor.
cozinheiro, garção, barbeiro, lubri·
flcador, feitor, serviçal, ascensorls·
ta. e outros do nivel 5. Os segun·
dos sargentos ficaram entre os funcionários de nivel 6, entre õl0s correelros-·sapateiros, vidrace!rcs, borracheiros, telefonistas, serventes de
necropsla, operários rurais, auxiliares de fotógrafo, etc". Por Isso,
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"achamos que os sargentos devem
contar como vencimento-base e a.s
referências horizontais dos civis de
nível 11, 10 e 9, equiparaçãl) que
vigorou de 1936 até 1960"·
3 - Tôdas as funções de che·
fia, direção, chefia de divisão ou
serviço do funcionalismo cM: fo·
raro classificados (continuo citando a argumentação dos m111taresnota 'de MCL) no Anexo II do Plano de Cla·ssificação como cargos em
comissão com os vencimentos especiais da. respecililva tabela. "A
igualdade de tratamento só será
atingida quando também nas Fõr.
ças Armadas forem considerados os
cargos de chefia. e direção como
cargos em comissão e indicados os
cargos que comportem a gratificação de função, uns e outros com
remunerações iguais às dos civll3".
4 - Mais: "Aos funcionários civis de nível universitário concedeu-se gratificação que vai até 25%
e varia de acôrdo com o número
de anos de curso universitário de
que o funcionário é possuidor. To.
dos militares de carreira têm for·
mação universitária, iniciada na
escola de formação de oficiais e
. continuada através dos cursos a
que são obrigados durante a vida
militar, e indispensáveis ao próprio
acesso na carreira. A paridade só
será alcançada quando também aos
mllitare·s se proporc1onar a gratificação de nível universitário, nas
mesmas condições dos civis"·
Para concluir

O memorial
cita dUerentes
"exemplos de disparidade", inclusive o seguinte: Dois médicos re·
cém-formado·s vão, um para as Fôrças Armadas e outro para o serviço
civil. o do serviço civil entra logo
no nível universitário, percebendo
tanto quanto um coronel; o que
segue a carreira militar entra como
2.o tenente e começa ganhando menos que um auxillar de enfermeiro
d-o serviço civil, inclusive os auxiliares civis da Guerra, seus subordinados.

Por último, mencionam o caso
dos !nativos, declarando que o ser·
vldor civil percebe, quando aposen·
tado, gratiticação de tempo inte·
gral até de 125%, gratificação de
ní.vel universitário até 25%, gratificação de tempo de serviço até
25% e ainda as estipuladas em leis
especiais, enquanto os mílítares
percebem na !natividade sõmente
um máximo de 45%. Dai porque
plelteam que "aos ina.tlvos milita- .
res sejam concedidas gratificações
Incorporáveis, idênticas às dos
civis'•.
Em suma, assistimos, a um mo·
vimento nas 'Classes Armadas para
afirmar que o que existe é disparidade, que o que acabamos de votar não tem nada de paridade.
Quer dizer, já há naturalmente, um
movimento para se fazer n<lva votação exdrúxula, pareia!, beneficiando apenas aos militares. Chamo
isso de tele-comando. Certamente
após essa virá outra tentativa de
perturbação da ordem no Pais, buscando a paridade para os civis, com
novas dl·sparidades ou paridades.
Não sei como batizar êsses movimentos já em gestação no País· A
afirmação é de pessoas responsáveis. São justamente aquêles que
constituíram o grupo de trabalho
para sugerir os itens da legislação
que foi aqui votada em relação à
melhoria dos vencimentos dos Mill·
tares.
Peço apenas a reflexão de meus
Pares sôbre êsse assunto, de que
a Imprensa Nacional já está cheia.
Estamos novamente num período
de agitação, em.. que os membros
das .Fõrças Armadas pura e . sim·
plesmente estão buscando paridade com a paridade votada há poucos dias.
Essa situ~tÇão tem que ter fim, e
o fim é o que venho sugerlndo há
seis anos, quando assumi meu mandato. É o mesmo fenômeno que
verifiquei quando Governador do
meu Estado. Não se pode fa:;:er
aumentos que não beneficiem tô·
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das as classes, pelo menos de um
Poder.
Vou um pouco além. Entendo que
essa lei devia ser anual, que devi~~o
mos votar nesta Casa, a Mesa. ou
.quem de direito devia tomar pru.
vidência•s no sentido de não acolhermos mais leis especiais faVO·
recendo determinados grupos não
só de ciViS! e mil!tares, mas de gru.
pos dentro das clas·ses clvls e ml·
litares, que formam verdadeiras escadinhas.
Relatei há cêrca de quatro a.nos
para o Senado o caso de um meu
amigo,· de Goiás, que chegando !l!O
Rio de Janeiro resolveu ser prin·
cipe da municipalldade. Naquela
época eram principes os advoga,
dos da Prefeitura do Distrito Fe.
dera!, se não me engano, na 1un.
ção de Procuradores.
Mcstrou-me, com antecedência. de
três anos, uma lei inocente que
ia conseguir - e conseguiu - da
Câmara dos Vereadores; fot nc..
meado !para um cal')glo inocente.
Um ano depois con(3eguiu a se.
gunda. lei que me havia mostrado,
então, com es·sas dua,s escadinh9.s,
foi guindado, como queria, a procurador da Prefeitura do ex-Distri·
·to Federal, com o vencimento as·
tronômico, na época, de Cruzeiros
33.000,00.
Creio que naquela ocasião os :Se·
nadares e Deputados ganhavam
menos de Cr$ 33. 000,00. Era,m os
príncipes da República, os advogados da Prefeitura do então Distrito Federal.
A ca:sos como êsse estamos as·
loliostindo diàrlamente. De boa fé
somos vítimas em votar pequenas
Iels que amanhã resultam em gran·
des questões nos Tribuna-is de Jus·
tiça., e que arrastam cla:sses inteiras, uma-s após outras.
Não protesto contra os benefí·
cios. Sempre declarei entender que
quem trabalha bem deve ser bem
remunerado. O que devemos é ex!·
gir bom trabalho dos funcionários.
Já fui dirigente de várias emprê·
sa·s. Serviu-me de lição a iniciativa

privada. Não vejo porque essa lei
não deva prevalecer também para
ll caso dos funcionários públicos.
Como dizia, quero fazer- uma ~·t:·
tlficação, quanto aos funcionários
que guindaram a
ca.rreira, não
através de concursos mas dE' apre·
senta.ção ou de pistolão, ou outro
qualquer sistema de acesso às car·
reiras públicas. Essa retificação eu
a faço no sentido de classificar ês·
ses funcionários em funcionários
públicos e funcionários politiquei·
ros. Excetuo os funcionários que,
1embora de origem politica, bem
desempenham suàs funções. Temos
na Calsa bons ·exemplos. Muitos
dêsses funcionários me procuraram
para pedir fizesse justiça ao tra·
balho que vêm desenvol111endo e
do qual sou testemunha.; declara·
ram-me terem ingressado no Sena·
do não por meio de concurso, mas
apresentados por êsfê ou aquêle se.
nador, ma·s cumprem com seu de·
ver. o que é forçoso reconhecer.
Realmente, Sr. Presidente êsses
funcionários que não entraram pe·
Ias portas constitucionais dos concursos mas de outros dispositivos
para admissão de pessoal são entretanto ótimos funcionários, e tàn·
to penso assim, que classificarei,
.como disse, aqlllêles outros em
"funcionários públicos politiquei·
ros". Faço ao mesmo tempo, um
apê!o aos funcionários públi<:os p~.
ra que se defendam dessas leis parciai-s que vêm sendo v.atadas no Senado em favor de grupos de elas·
ses que, em última análise resul·
tam em restrições contra o funcionalismo geral da. NaçãO·
Temos um exemplo na França em
que o atual Presidente De Gaulle
foi forçado, da noite para o dia., a
colocar na rua - essa a verdade!·
ra expressão ~ cêrca de trezentos
mil funcionários franceses. Se
continuarmos no atual regime não
estaremos longe de igual solução,
disse-me há poucos dias um Deputado estudioso. de a·ssuntos econô·
micos e de pessoal, preocupado com
a aprovação das leis votadas no
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Parlamento, neste fim de ano. Mais
de 80% da Receita para 1961, des·
tinada ao nôvo periodo governa.
mental que se instalará no Pais estão comprometidos apenas com pessoal, o que é quase slnal de ruturã de regime· Nenhum regime pO·
de manter-se gastando ·801% em
pessoal.
tp.ergunto ·aos funcionários públi·
cos, àqueles que .amam seu País.
aqueles que amam suas funções
se acham que isso está direito.! :S:sse o apelo que faço. Antes queria, justamente es·clarecer. O fa·
to de ter recebido cartas de alguns
funcionários do meu Estado dizendo que sou contra os funcionários,
que sou contra o funcionalismo, que
sou contra a paridade, não me importam. Procuro dizer sempre a verdade. Quanto a isso não tenho dú·
vida. Para com aquêles que merecem tenho sempre demonstrado
minha solidariedade em tôdas as
oportunidades; mas o que fa.zemos
da maneira por que acabo de dizer, é um absurdo, é um verdadeiro atentado contra a própria estabi!1dade do regime democrático em
nossa terra.
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo
soar os tímpanos) - Comunico a
V. Exa· que o tempo Regimental
de que dispõe está esgotado.
O SR. COIMBRA BUENO - Sr.
Presidente. Antes de encerrar meu
discurso, quero chamar a atenção
dos Srs. Senadores para o veto de
hoje que abrange três classes. Os
Srs. Senadores têm sido muito procurados. Dizem respeito a, outras
Injustiças; favorecem a uns em detrimento da maioria dos funcionários. Temos hoje um veto sôbre funcionários que têm curso de contabilidade, são contadores, outros
que têm curso de guarda-livros e outros auxiliares. Pois bem, disseram·
me que os vetos de hoje de n. 0 s
6, 7, 8 e 9 equipararam todos os funcionários, contadores, guardarlivros,
auxiliares numa mesma classe, não

dando valor algum ao curso de contador, quase um curso universitário.
Assistimos diàriamente a êsses
fatos em todos os vetos e votagões
parciais. Apelo ma,is uma vez pata
o Senado, para que alteremos o
Regimento Interno; juntarmos tudo quanto se refira a pessoal, F
ela,borarmos urna lei ânua. É apena·s uma questão de uso, de bom
costume, de boa vontlllde. A Mesa ·
poderá estudar minha sugestão.
Uma lei ânua, em que calmamente
se estude as alterações gerais do
funcionalismo públieo, beneficiando, se possível ou de justiça, àqueles que trabalham e produzem, para não fica.rmos o ano inteiro sendo atropelados no corredor, na
tranqüil1dade de nossas casa·s, por
indivíduos que estão, muita·s das
vêzes, defendendo direitos sagrados, que são desrespeitados pelo
próprio Parlamento Nacional. Se
estudarmos uma vez por ano P
alterações do qÚadro geral, abrangendç. os servidores da União, estou
certo de que uma lei calmamente
estudada, uma. lei ânua, fará jE·tiça a todos os servidore~ lta
União. Deixa,remos também de perturbar o próprio trabalho das repartições pública·s, atraindo para o
Senado dezenas, milhares de funcionários que se renovam durante
o ano, na defesa dos seus lnterêsses e estão perturbando a, marcha
do serviço da União.
O meu apêlo, de uma vez por tô·
das - é o sexto··ano que o repito
- é para que o Senado estude um
mei·o de agrupar tôdas as pretensões dos funcionários em um processo únieo em uma lei ânua, a
fim de se fazer justiça aos servidores civis e milita.res da União.
(Mui-to bem; muito bem!).

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa três requerimentos que vão
ser. lidos.
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aprovados os seguintes requerimentos:
REQ'OERIMENTO

N.0 556, de 1960
De conformidade com o disposto
no art- 66 § 1.0 do Regimento In·
terno, requeiro a prorroga.ção, por
um ano, do prazo de funcionamen·
to da Comi·ssão Especial de Estu·
do dos Problemas do Vale do Rio
Doce.
Sala. das Sessões, em de dezembro
de 1960. :- Lima Teixeira.
REQl1ERIMENTO

n.0 217, de 1958 <n.0 2.380, de
1957, na Cftmara) que dispõe
sôbre aposentadoria dos tuncio·
náríos federais e dos empregados autárquicos da União que
participaram de operações de
guerra na Fôrça Expedicionária, na; Fôrça Aérea e na Mari·
nha de Guerra do Brasil ou re·
ceberam a Medalha. de Campanha do Atlftntico Sul (incluído
· em Ordem do Dia, nos têrmos
do art. 171, n.o 1, letra a, do
Regimento Interno, em virtude
de requerimento do Sr. Fran.
cisco Gallottt e outros Senhorep
Senadores, aprovado na sessão
anterior), tendo:
PARECERES

N-0 557, de 1960

De conformidade com o dispas·
to no art. 66 § 1.0 do Regimento
Interno, requeiro a prorrogação, por
um ano. do prazo de funcionamento
da Comissão Especial da Politi-ca de
Produção e Exportação.
Sala das Sessões, em de dezem·
bro de 1960· - L~ma Teixeira.
REQUERIMENTO

N.0 558, de 1960

De conformidade com o dispas·
to no art. 66 § 1.0 do Regimento
Interno, requeiro a prorrogà_ç'ão, por
um ano, do prazo de funcionamen·
to da Comissão Especial de Estudo
dos Problemas da Sêca do Nordeste
Sala das Sessões, em de~dezem:
bro de 1960. - Reginaldo Femandes.
O SR. PRESIDENTE - De acôr·
do com a. deliberação do Plenário 0
pra~ de funcionamento das ~o
missoes de que tratam os requeri·
mentos que acabam de ser apro·
vados fi·Ca prorrogado por um
ano.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Votação, em discussão única
do Projeto de Lei da Cftmarâ

•I - Sôbre o Projeto:
da comissão de constltuiç4o
e Ju•sttÇa, pela constitucionalidade (·com voto em separado do
Sr. Senador Jefferson de
Aguiar;
- de Serviço Público Civil,
oferecendo Emendas, sob nú·
meros 1 e 2 (CSPC);
- de Segurança Nacional,
oferecendo substitutivo;
-de Finanças, favorável oo
substitutivo e pela rejeição das
emendas.
II - Sõbre as emendas de
Plenário:
_- da Com~são de Constituiça.o e Justiça, pela constitucionalidade e, quanto ao méri·
to, pela rejeição;
- da Comissilo de ,Serviço
Público Oivil, pela rejeição das
de ns. 1 CCSN), 3 e 4 e ma.ntendo as de sua autoria (1 e 2
'CSN);
- da Comissão de Segurança
Nacio'fl.al, contrário às de nú· .
meros 3 e 4.
- da Comissão de Finança>a
contrário às de ns. 3 e 4·
'
:-:

.'

O SR. PRESIDENTE - Em VO·
tação o Substitutivo, que tem preferência regimental.
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O SR. DANIEL

KRIEGER -

<Para encaminhar a votação) -

( *) - Sr. Presidente, Srs. Senado.
res, custa-me sempre contrariar
interêsses, ainda que nã,o legítimos,
mas me custa mais ainda contra.
rlar o pensamento e o desejo de
colegas da. Integridade, da probidade do Senador Calado de Castro. ·

o Sr.

Caiado de Castro -

obrigado a Voss.a Excelência.

Muito

O SR. DANIEL KRIEGER - Justifico a sua posição. Comandou,
com valor e galhardia, o Regimento
Sampaio, · que se cobriu de louros
e glórias na campanha da_ Itália.
Rendo-lhe, nesta hora, as minhas
homenagens, como as J,"endo àque.
les que lá pereceram, nos céus, nos
mares e na terra, dando Hção so.
berba de desprendimento e patriotismo.
Mas, Sr. Presidente, sou homem
que procura ser fiel à Constituição do pais. Assim sendo, sinto-me
no dever de tecer alguma·s considerações sôbre o projeto em debate.
Devo, Inicialmente, prestar, como
membro da Comissão de Constituição e Justiça, um esclarecimento.
.lllsse projeto tem parecer favorável, da lavra do eminente Sen~
dor Milton Campos. Vencidos fo·
mos o Senador Jefferson de Aguiar
e eu.
Não pude, na oportunidade, por
circunstâncias que não quero aqui
mencionar, debater ampla e elucldativamente meu ponto de vista
Limitei-me a votar vencido. Poste·
riormente, rel!otel projeto Igual quP
concedia também aposentadoria
com vinte e cinco anos de serviço
público, e então explanei pormenorizadamente minha opinlã.o.
Tive a felicidade, Sr. Presidente,
de ver meu ponto de vista consagrado pela unanimidade da Comis·
são de Constituição e Justiça., ten·
do o senador Milton Campos, com
aquela nobreza. que lhe é caracte(t) -

L

N11o foi r1vbto pelo oradol'.

rística e é própria. dO's homens de
saber e talento, se declarado con·
vencido e modificado seu voto an·
terlor, manifestando-se pela lnconstltuciona!ldlbde do projeto, aliás
perfeitamente Igual ao que ora se
discute.
Mais dois projetas semelhantes
foram submetidos à Comissão de
Constitução e Justiça e ambos rejeitados sob o fundamento de ln·
constitucionais.
Vem agora a Plenário êsse pro·
jeto e eu me sinto. Sr. Presiden·
te, no dever de aduzir, com sim·
pllcidade e sem preocupação de
que meu ponto de vista. encontre
eco no Senado da República, algu.
mas considerações.
Procuro ser como aquêles homens
de que falava Pinheiro Chagas, que
põem o coração acima. do estôma·
go e a consciência acima. do cora.
c;ão.
.lllsse projeto fere a Constituição
da República sob diversos aspec·
tos. O primeiro, que não é o es·
sencial, é o da. igualdadé de todos perante a rei.
Os que se aposentariam com vin·
te e cinco anos de serviço não
seriam os pracinhas que serviram
na Itália; seriam funcionários ln·
tegrados na. classe e, portanto,
constituiriam uma exceção, um privilégio. Que significaria Isso? Tra·
t.amento desigual para o. mesmo
serviço, pa.ra o mesmo devotamento, para o mesmo cargoMas, Sr. Presidente, tendo em
vista a boa vontade dos Srs. Se·
nadores poderia pô-lo ide lado.
Existe, porém, ·um outro argumento: é que só com o desejo co11s·
ciente, deliberado, de violar a Constituição se pode aprovar êsse pro·
jeto.
o Art· 191 da constituição Federal esta.belece três modalidades
de aposentadoria; a. primeira, por
invalidez; a segunda, compulsória,
aos setenta anas de idade; e a
terceira, voluntária, aos trinta e
cinco anos de serviço efetivo. A
aposentadoria por Invalidez, con-
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traída ·no serviço público ou por do·
ença contagiosa, é conceaida em
qualquer tempo, com os vencimen·
tos integrais; a compulsória é dllda quando o 'funcionário atinge
70 anos de idade, e está a.tacado, se·
gundo Sêneca, da pior da·s doenças
- a velhice; a voluntária, confere
ao servidor a faculdade, o direito
ou a prerrogativa de aposentarse ao9 trinta e cinco anos de
efetivo serviço e, aipda de acôrdo
com a Constituição, essa aposen·
tadoria voluntária nunca poderá
ser antec.tpada, isto é, é concedida
aos trinta. e cinco anos de servi·
co.
.
A Carta Magna em seu Art. 191,
§ 4.0 dispositivo invocado para
legitimar o pretendido no Projeto
- assim estabelece:
"Atendendo à natureza especial do serviço, poderá a lei
reduzir os limites referidos em
o número II e no § 2· 0 dêste artigo".
O número II trata apena.s da aposentadoria compulsória, aos 70
anos de idade. Quer dizer, atendi·
da a na.tureza especial do serviço,
a lei poderá estabelecer a aposen·
tadoria compulsória aos 40, 50, 60
ou 65 anos de idade. O § · 2.o diz
respeito aos proventos do funcioná·
ri·o, pois a Constituição estabelece
que se a aposentadoria se verifica-r
antes dos trintas anos de serviço
público, o aposentado receberá ape·
nas vencimentos propo1.1Cionais. De·
termina, porém, que se pela na.tureza do serviço, fôr diminuído o
limite de idade compulsória, o fun·
cionârio assim a.posentado terá di·
.. reito a vencimentos integrais.
. É a realidade, não hã como fu·
gir.
A Câmara dos Deputados, tam·
bém pela sua Comissão de Cbnsti·
tuição e Justiça, tem adotado, ln·
variàvelmente, êsse ponto de vista.
Já declarei, no inicio desta pc·
quena. intervenção, que meu dese·
jo é apenas resguardar os princi·

pios, constitucionais, e sou sempre
fiel a êsse pensamento. Sabe o
Senado que acorro à tribuna cons·
tantemente para defender meus pa.
re·Ceres e para me bater contra a.
violação da nos·sa Lei Maior. Repu:
to ser êsse um dever inalienável
dos que, no Congresso da Repúbl!·
ca. estão investidos da representação popular. Jamais devem esquecer os congressistas que o Parla·
mento é o Poder desa,rmado rla
Nação, que só sobrevive e só exis·
te em face da Constituição. No
dia ·em que ela desaparece, a pri·
meira vítima é o Congresso da Re·
pública, manifestação livre e sobe·
ra.na do povo que, num regime de
fôrça. é sempre estrangulado.
Tenho a esperança, Sr· Presiden.
te, Srs. Senadores, tenho a certeza mesmo de que os homens que
lutaram na Itália, que derramaram
seu sangue para que se instituis·
se no mundo e em 'Seu País o re·
gime do direito e da liberdade, hão ·
de compreender a atuação do Se·
nado da República, que outra coi·
sa não quer nem pede senão o
cumprimento da Constituição Bra·
si! eira. (Muito bem! Muito bem!).
O SR. CAIADO DE CASTRO ( •) - Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores, sejam minhas primeiras pa·
lavras de agradecimento ao nobre
Senador Daniel Krieger pela gentileza ao referir·se à minha oessoa
e aos meus valorosos companheiros.
Falo, em nome de mil e c!nqüen·
ta companheiros que, sob meu CO·
mando, derramaram seu sangue.n!ll
Itâlia; faJ.o em nome de ·~ento c
setenta e oito companheiros que
morreram no campo de batalha;
falo em nome de noventa c oito
muti!ilados que vagam pela·s rua·s.
Agradeço a S. Exa. e compreendo bem a sua posição.
Parece-me, porém, como simples
soldado e bacharel em Direito, cujo
curso fiz apenas para me ilustrar,
não tendo jamais exercido a pro.
(*) -

.Vão [ui rcuisto pelo orador.
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flossão, que no têxto da lei, votada
pelos Srs. Congressistas, quando re·
tornamos da Itália - ocasião em
que o POVlO nos considerava he·
róis - havia referência à nossa
atuação e a.o reconhecimento da
Pátria, aos nossos jovens que, co·
n·osco •. acreditavam no amparo da
lei. Os Srs. Congressistas houve·
ram por bem modifi·car a lei per.
mitindo que equêles que tomaram
parte na guerra, que comba.teram
efetivamente no teatro de opera·
ções da Itália, que patrulharam o
Atlântico, muitos dos quais jazem
no fundo do mar, vitimas dos nau·
frágios ocorridos com navios de
guerra. - ·e os que varavam as za.
nas enfestadas pelos submarinos
Inimigos para levarem aos nossos
irmãos do Norte e Nordeste a all·
mentação de que precisavam, se·
riam merecedores de uma condição
especial.
Era eu, Chefe do Estado-Ma.ior
no Início da Guerra; fui obrigado a
lançar mão de pirogas para levar
açúcar, arroz, feijão à população
de Belém do Pará.
Necessário foi desobedecer a dls·
positivos legais pa.ra autorizar as
refinarias de Marajá a fabricar o
açúcar, onde o ia.mos buscar para
distribui-lo à população civil.
lllsses ex·•Combatentes que no nr,
mar e terra defendera.m a integri·
dade do Brasil foram reconhecidos
pelos Congressistas como merecedo·
res de benefícios- Foram então, vo·
tadas várias leis que os favoreciam.
Entre essas leis, Sr. Presidente,
existe uma que permite aos mlll·
tares, .presentes no término da g'!er·
11a, continuassem na. proflssao,.·
transferindo-se para a Reserva, aos
25 anos de serviço.
Peço atenção dos Srs. Senadores
para o fato de que a lei até en·
tão, permitia condições especiais
de vida a êsses militares, transfe.
rindo-os para a Reserva, com 25
anos de serviço e dois terços dos
vencimentos.
O Congresso Nacional decidiu,
em sua alta sabedoria que àqueles

que se sacrificaram na guerra ou
que voltara.m com sua saúde aba·
!ada, fôsse-lhes permitida a transferência para a Reserva aos vinte
e cinco anos de serviço com venCi·
mentes intégrais.
Existe, portanto, uma lei em ple·
no vigor.
Nós, ex-combatentes, principalmente os que têm responsabilidade .
na situação atual, pleiteamos ape.
nas isto, a.os pracinhas que se
sacriflca·ram na Itália e que vindo
para o Brasil despiram a farda e
integraram-se na vida civil tivessem
êles os mesmos direitos que têm,
hoje, os seus companheiros que continuaram no Exército.
Temos, no Exército, por exemplo, oficiais que foram pracinhas
na. guerra. Ao voltarem, preferiram
continuar na profissão, estudaram,
fizeram a carreira e hoje são militares. Pergunto: por que aquêles
que fizeram a guerra e continuam
no Exército têm direito à Reserva
aos vinte e cinco anos de serviç·O e
aquêles que fizeram a. guerra, chegando ao Bra·sll deixaram o Exérdto para volta.rem à vld~ civil perdem os direitos conquistados . nos
campos de batalha?
l'!lste o ponto para o qual peça
a. atenção dos Srs. Senad·Ores. Não
deve haver exceção. Darmos aos excombatentes, verdadeiros heróis,
hoje civis o que demos aos demais
militares, não é pedir favor. Faço
questão de deixar bem claro que
o Projeto, não pleiteia favores.
Que se dê aos pracinhas, hoje integrados na vida éfvil, o mesmo di·
reito que o Congresso deu aos pracinhas que contlnuara.m na carreira
ml!ltar.
Entre as várias modalidades de
aposentadoria referidas pela Constituição - a que fêz menção o nobre Senador Daniel Krieger, a quem
rendo minha.s homenagens de simpatia e de amizade e de respeito,
pelo seu procedimento inatacável, e
que todos lhe reconhecemos, na ô:_n·
sia 'de ·ser justo e agir com correçao
- está justamente incluida a dos
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pracinhas. O Congresso, utilizando
êsse artigo da Constituição, con.ce.
deu aos militares de terra., mar ~
ar que permaneceram na carrel·
ra o direito de se reformarem, de
passarem para a Reserva, aos vin·
te e cinco anos de servi!(O, consi·
derando ·O desgaste físico e menta.!
sofrida durante a GuerraEntre uma dessas formas de aposentadoria é que queremas, é que
pedimos ou pleiteamos a inclusão
d:os Pracinhas. Não hâ, portanto,
como pode parecer neste projeto a não ~er, em pequena. parte já corrigida - qualquer elasti-cidade permitindo concessão de favores àqueles que não tomaram parte :na
Guerra.
O Sr. Silvestre Péricles - Permite V· Exa. um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTRO Com muito prazer.

o Sr. Silvestre Péricles - Considero o nobre Senador Daniel Krie·
ger homem ilustre, honrado e competente. Reconheço em v. Exa. &s
mesmas qualidades. Mas, como eu
servi, durante alguns anos, na Justiça Militar, devo tomar uma ligei·
ra parcela de responsabilldãde no
que está havendo com êste Proje.
to. Quem tem razão é V. Exa. ~
Legislação do tempo de guerra e
uma diferente da ~egislação comu~. O que há, na Constituição,
a respeito a funcionários públicos, é para o tempo comum, normal. O que v. Exa. está pleiteando
é uma questão ar.ormal, de tempo
de guerra, não incluído, nas Fôrças Armadas. A legi"Slação militar
difere, neste particular, da legislação civil. V. Exa. está - peço li·
cença ao nobre Senador Daniel
Krleger - com razão. Aqui não se
trata de um civil propriamente mas
de um civil que prestou serviço de
guerra e a diminuição do tempo
par!!J ~posentadoria não fere absolutamente, a Constituição. Não está inclui.do no artigo citado pelo

nobre Senador Daniel Krieger.
a legislação do tempo de guerra.

É

. O SR. CAIADO DE CASTRO Muito grato pelo !!Jparte de Vossa
Excelência.
O Sr· Daniel Krieger V. Exa. um aparte?

Permite

O SR. CAIADO DE CASTRO Poi-s não.

o sr. Daniel Krieger - Devo esclarecer, definitivamente, 'o a·ssunto.
Poderíamos se quiséssemos, transformá-lo em projeto constitucional,
contando o tempo de serviço de
guerra duas vêzes como já se conta
dez, cem. O projeto seria então
constitucional. O que não se pode
á aposentar o funcionário com vin·
te e cinco anos de serviço·
O SR. CAIADO DE CASTRO Agradeço o aparte do nobre Senador Daniel Krleger.
Sr. Presidente, a. aposentadoria
para os civis, a transferência para
a Reserva para militares efetivos
da pr·Dfissão, jâ existia. Os militares se transferem para a Reserva
com vinte e cinco anos de serviço,
levando apenas 2/3 dos vencimentos- Os militares que tomaram parte na guerra, transferem-se para
a Reserva aos vinte e cinco anos
de serviço c·Om vencimentos inte·
grais.
O que se pleiteia, o que pedimos
ao Senado é que •Conceda aos civis
que fizeram a guerra, como mlli·
tares, e que, terminada a guerra
deixaram a f!!irda e foram tratar
de suas vidas, o que se pleitea repito - é que ·se conceda a êsses
homens os mesmos favores, os mes·
mos direitos e regalias concedidos
ao·s militares.
Não quero discutir, e nã.o estou
em condições de fazê-lo, o proble·
ma sob o aspecto constltucion!!il, e
nem teria a veleidade de discuti·
lo com o nobre Senador Da'niel
Krieger, que considero mestre. Ape·
lo, porém, para o Senado. O que
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se pretende dar aos civis, nesse
projeto, é o que 'Se deu aos mlllta.
res·
Se votamos aqui, aos trancas e
barra,ncos, a lei de paridade para
não haver divergênC'ia entre civis
e militares; se demos aos civis mais
do que os militares têm, não sei
como ·ao discutir o problema ·dar.
se a. menos a um defensor da Pâ·
tria, ao homem que se sa,crlficou
e que voltou atacado de neurose
ou com outras deficiênda.s orgâni·
cas decorrent,es de uma guerra que
só quem estêve no campo de bata.
lha pode ava!lar o que foi, lutando
num terreno adverso, com clima
diverso e alimentação. outra, da.do
que não levamos para a Itãlla a
roupa nece·ssãria pa·ra suportar o
frio nem levamos calçado adequado
para galgar montanhas cobertas de
neve? como negar agora, a êsses
homens que se sacrificaram pelo
Brasil o que o Congresso deu, e a
Nação concedeu àqueles pr-Oflsslo·
nais, àqueles oue permanecem na
carreira?
Francament~ não compreendo.
Se eu tivesse precisado dessa lei,
e não contasse meus cinqUenta
anos de 'serviço, ter-me-ia dela. va.
lido, teria sido aposentado aos vln·
te e cinco anos de serviço com vencimentos integrais. Por que não
dar-se o mesmo aos Pracinhas que
prestaram o igual serviço?
Sr. Presidente eram êsses os
esclarecimentos que desejava prestar ao Senado ao encerrar o meu
discurso.
O Sr. Jarbas Maranhão - Per·
mlte V. Exa. um aparte?
O SR. CAIADO DE CASTltO Com todo o prazer·
O Sr. Jarbas Maranhão - A Câ·
mara dos Deputad·OS e o Senado,
lembraria a V. Exa.., aposentam os
Taquígrafos com vinte e cinco anos
de serviço.
O SR. CAIADO DE CASTRO Multo grato a V. Exa. pelo apar·
te.

Sr. Presidente, por maior que se·
ja minha simpatia pela TaqiLigrafia
·do Senado, por maior consideração
que tenha aos fun.clonãrlos do Se·
nado; ninguém me poderá convencer de que o serviço do taquigrafo seja tão sacrificado como o de
um pracinha. na guerra.
Eram os esclarecimentos que de·
sejava presta~. vamos receber no
próximo dia 15 os restos mortais ·
dos Pracinhas sacrificados na guerra. Entre êsses restos mortais, Sr.
Presidente, vêm cento e setenta e
alto urnas de comandados meus,
na arranca.da de Monte Castelo.
(Muito bem! Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE - Continua
em votação o substitutivo.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - (*) - Sr. Presidente,
poucas palavras pronunciarei. Fui
relator na Comissão de Constitui·
ção e Justiça, das emendas apresentadas em Plenário, qua.nrlo em
primeira discussão, o projeto.
A proposição é originária da Câmara dos Deputados. Relatou-a o
eminente Deputado Prado Ke!ly,
uma das maiores figuras das letras
jurídica.s do Pafs. Nesta Casa, proJatou o parecer o nobre Senador
Milton Campos, cuja cultura jurídi·
ca ninguém pode negar, sem co·
meter grave injustiça. Não é, porém, apoiado apenas na opinião
dêsses dois eminentes mestres cons·
titu-=ionalista·s que me permito con·
siderar a brl!ha.nte exposição de
Direito Público e Direito Constitucional que acaba de fazer o nobre
Senador Daniel Krieger. Merece
também S. Exa. nosso respeito e
nossa profunda admiração. pela
sua cultura, pela sua. lntellgêncla,
pelo seu zêlo, pelo seu espírito pú·
blico e, S·Dbretudo, pelo ardor com
que defende o respeito à Ccnstitul·
ção.
·
O Sr. Daniel Krlteger - Permite
v. Exa., um aparte?
(*) -

r-rao foi revisto pelo oreM/ar.
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REDO - V. E~a. há de permitir
divirja do seu ponto de vfsta, em·
bora não tenha a menor responsabll1dade, como relator das emendas. na. parte referente à consti·
tucii>na!idade do projeto. Não se
encontra presente, para responder
pelo seu parecer, o nobre Senador
Milton Campos. Coincidindo o parecer de S. Exa. não apenas com
meu ponto de vista sôbre a cons·
tituciona.!idade do projeto mas, se·
bretudo, em relação às emendas,
peç.o a atenção do Senado para ai·
guma·s objeções às afirmações jur~d·ic:o··~onstitucionais
defendidas
pelo nobre Senad·Or Daniel Krieger,
a quem tenho a honra de conceder
o apa.rte solicitado.
O ~r. Daniel Krieger - Pedi li·
cença para o aparte apenas para
declarar que, no inicio do meu discurso, afirmei que a Comissão de
Constituição e Justiça havia modificad·O o pa.recer do Senador Milton
Campos. S. Exa. aliás, a·ssinou o
nôvo parecer, opinando pela incons·
titucional!dade do projeto. Peço o
testemunho de Vossa Excelência..

O SR. ARGEM!IRO DE FIGUEI·
REDO - Nobre Senador Daniel
Krleger, estou-me referindo ao pa·
recer constante do Avulso, que é
pela constitu·cionalidade do projeto. v. iExa. foi voto vencido. É o
que c·onsta da publlcação.
O Sr. Daniel Krieger - Posteriormente discutiu-se na Comis'São
de Constituição e Justiça, dois ca.
sos idêntic·os; e o nobre Senador
Milton Campos modificou seu ponto de vista, votando, então, pela
lnconstitucionallda.de das outras
proposições

O SR· ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - Sr. Presidente, Importa,
o que está submetido à decisão do
Senado. Os argumentos do nobre
Sena.dor Daniel Kriegcr são à pri·
melra vista. profundamente impressionantes. O Senado não pode por

favoritismo, aprovar projeto que
tem eiva de inconstitue!onalldade.
Afirmou o nobre Senador Daniel
Krleger que a proposição fere vá·
rias normas expressas da Constl·
tuiçã,o Federal, dentre elas o prin·
cípio da. igualdade de todos perante a lei .
Sr. Presidente, o conceito da
igualdade perante a lei é relativo.
Já houve, como há dias salientei
neste Plenário,
quem afirmasse
que o tratamento igual estava justamente no tratamento desigua.I.
Todos são iguais perante a lei;
mas essa circunstância nã,o significa que todos os direitos e obriga~es devam ser estabelecidas den·
tro da mesma bitola, dentro do
mesmo ponto de vista. Todos os
fatos jurídicos desiguais, todos os
direitos e obriga.ções desigua~s, de·
vem ser tratados com desigualdade
tambémO princípio da igualdade perante
a lei, estabelecido na ·constituição,
no caso que se C!iscute não está
absolutamente violado, data venia
do nobre representante do Rio
Grande do Sul.
A Constituição no art. 191, estabelece três casos de aposentadO·
ria: a a.posentadoria por invalidez;
a aposentadoria C·Ompulsória aos
setenta anos; e a aposentadoria voluntária aos trinta e cinco anos de
serviço.
As 'leis ordinária,s têm alterado o
texto constitucional, sem o violar;
modificam, por vêzes, o limite, nêle estabelecido .para a aposentado·
ria voluntária, tendo em vista a
natureza, a responsabllida.de c o desgaste do funcionário na execução
de certos servi'ç&s. Por êste motivo
além de 'constituir expressamente
norma do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, mo·
dificações daqullo que a Carta
Magna determina como llmite, a
lei ordinária quero bem precisá-!{)
- no sentido de favorecer determinados funcionários, tem diminui·
do os prazos legais de aposentado·

-

ria, sobretudo no .caso da aposen.
tadoria voluntâria.
Para um ponto, Sr. Presidente,
o Senado precisa atentar bem- A
Constituição estabelece que a apo.
sentadoria voluntâria é concedida
aos 35 a.nos de "Serviço. Pergunt•:~:
quando a lei ordinârla. manda con.
tar em dôbro o tempo de serviço
público prestado pelo funcionãrio,
não altera de fato o texto consti·
tucional?
Altera, mas no bom sentido de be·
neficiar o funcionãrio atendendo à
natureza especial do serviço. É o
que consta expressamente do § 4.o,
do art. 191: atendendo à. natureza
especial do serviço poderã a lei reduzir os limites referidos no n.o II,
§ 2.o do art. 191 da .Constituição.
O n. 0 II é o que estabelece . a
apase·ntadoria voluntãria aos 35
anos de serviç.o
O Sr. Daniel Krieger - Permita
Exa. a interrupção. O nobre Co·
lega não está sendo fiel. O n.o II

v.

não tr!>ta da aposentadoria voluntãria

::

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - V. Exa. me estã apartean·
do com muito calor e entusioomo.
Meu hãbito é o de discutir com
serenidade. Peço a v. Exa. tenha
calma nas suas manifestações. Não
sou insincero. Nunca o fui. Sempre
defendi meus pontos de vista. c·Dm
tôda a lealdade e correção. V. Exa.
meu companheiro na Comissão de
Constituição e Justiça, tem visto o
modo por que me porto. O calor
com que Vo·ssa Excelência ...
O Sr. Daniel Krieger -

Não cs·

tou falando com calor.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - : . . se estã referindo é
auase - permita V. Exa. - fa.lta
de cavalheirismo para com seu ve·
lho companheiro.
O ~r- Daniel Krieger - Peço a
V. Exa. não me interprete mal.
Desejava apenas que V Exa· lesse
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o _número II. Afirma V. Exa.. que o
numero II refere-se à. aposentado.
ria voluntãria. Vi 0 equivoco de
Vossa Excelência.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - Se incorri em êrro, Se·
1:1~or Presidente, declaro-me desde
Ja vencido.
O Sr. Daniel Krieger - Peço a·
V. Exa.. que leia o n.o II. (Pausa).

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO. - (M o artigo) - v. Exa.
tem tôda a ra,zão.
O Sr. Daniel Krieger - Quero
que V. Exa. não me faça injustiça.

O SR. ARGEivURO DE FIGUEI·
REDO - V· Exa. tem tôda a razão:
o § 1.0 é que trata da aposenta·
daria voluntãria.
Peço a V. Exa. sempre que dis·
cutir com seu companheiro tenha
moderação, tenha calma; tenha o
respeito, a admiração que por v.
Exa. todos temos. Como Colega que
tem rendido homenagens ao mereciment!? de V. Exa. cabe-me,
consequentemente, o direito de ser
tratado com atenção.
O Sr· Daniel Krieger - V. Exa.
cuja autoridade todos proclamamos,
vai perdoar-me; referiu-se aquivocamente ao n.o II; e como a opinião
de V. Exa. é de grande valor, abri·
gou-me a pedir que o lesse.

O SR. ARGEMIRO DI!: FIGUEI·
REDO - Sr. ·Presidente, Srs. Se·
na;dores, trata-se apenas de equívoco na minha citação ...
O Sr. Daniel Krieger -

Perfeito.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - . . . e não infidelidade,
como disse o nobre Senad·or Daniel
Krieger.
·
O Sr. Daniel Krieger - SPr fiel
'ou infiel pode ser .consciente ou
lncon·scientemente; desde que v.
Exa. referiu equivocamente a deter· ·
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minada norma, não foi inflei conscientemente.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - Estou sa.tisfeito.
Sr. Presidente, vê v. Exa. que o
próprio § 4. 0 do art. 191 prevê mo·
dificações para as aposentadorias.
Manda o § 4.0 se atente à nature·
za especial do serviço para os ca·
sos do n. 0 II do art. 191.
O n.o II estabelece que a apo.
sentadoria é compulsória ROR setenta ano·s; e o § 4· 0 , do mesmo artigo
declara qUe êsse limite poderá ser
reduzido, tendo em vista. a natureza especial do serviço. l!J · portant·o,
uma. quebra, uma mudança, uma
modific-ação daquilo que o texto da
lei estabelece. Admite seja ela concedida antes dêsse limite de idade.
O § 1,0 declara. que os vencimen·
tos serão integrai-s se o funcioná·
rio •Contar trinta e cinco anos de
serviços; e proporcionais, se con·
tar tempo menor.
Quer dizer, sr. Presidente, que a
natureza do serviço prestado pelo
funcionári.o pode - sem ferir a
Constituição - servir de base para
que uma lei ordinária, no ca:so da
a.posentadorla voluntá,ria, modifi·
que o limite prescrito.
l!J argumento irrespondível, quan·
do afirmo que leis ordinárias têm
mandado contar, para efeito de
aposentadoria, menor tem!lo de serviç.o, tendo em vista a natureza do
trabalho.
Leis hã que mandaram contar
em dôbro, por condição especial, o
tempo de serviço. Que significa con·
tagem em dôbro do tempo de serviço? Significa que o funcionário
pode ser ap~sentado até com a me·
tade de tempo efetivo de serviço;
e a contag-em d·O tempo em dôbro
nunca teve contestada sua constlcionalidade.
Estou tentando a. defesa do pa·
recer elaborado pelo eminente Se·
nadar Milton Call}P·Os. com o apoio
da Comissão de Constituição e Justiça, o órgão técnico da Casa, Na
Câmara dos Deputados a matéria

foi examina.da também pela sua CO·
missão de Constituição e Justiça,
Integrada de juristas eminentes. No
caso que se discute foi relator o
nobre Deputado Prado Kelly.
Não vejo, Sr. Presidente, como se
Inquinar de inconstitucional o proi eto de lei dos Pracinhas. Essa inconstitucionalidade, em casos idênticos, poderia ser a.rgü!da ·se um
funci-onário, com . trinta. e cinco
anos de serviço, requeresse aposentadoria e o Poder competente não
a concedesse. J!J uma garantia para
o funcionário; mas nada Impede
que uma lei ordinária estabeleça
prazo menor, a.tendendo à natureza do serviço, em beneficio do
funcionário. Há inúmeros casos
dessa na tu reza; e quando :se trata, c·omo no caso, de pracinhas, de
soldados que prestaram serviço em
defesa da Pátria, que se desga~ta·
ram fisicamente, que adquiriram
lesõe·s graves que nunca mais os
permitirão recuperar a saúde, é de
tôda a justiça a diminuição do Jl.
mite para. aposentadoria.
Sr. Presidente, essas as poucas
palavras que desejava proferir em
defesa do projeto de que foi relator,
· na Comis·.são de Constituição e Justiça o eminente jurista Senador
Milton Campos. (Muito bem/ M!Li·
to bem!).
O SR. MOURA

ANDRADE -

(Para encaminhar a vota·ção) -

( • l - Sr. Presidente, Srs. Senadores, êste projeto dá-nos oportuni·
n!dade de conhecer o brllharite espírito e a profund!élade de conhecimentos jurídicos dos mais eminentes Srs. Senadores desta Casa.
Devo deClarar cjue os argumentos
aqui expendldos pelo ilustre Sena.
dor Daniel Krieger foram, de fato,
impressiona.ntes à luz da Constituição.
O n·Obre Senador Argemlro de
Figueiredo, na refutação. afirmou
uma tese que respeita à .circuns. tâncla de que a Constituição teria
(*) -'- Nao foi revisto pelo orador.
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E a outra dedicação, a, do nobre
desejado, ao fixar em 35 anos a
aposentadoria dos funcionários, C!S· . Senador Daniel Krieger, a dedicatabelecer um limite máximo à apo- ção pela Constituição. O amor pela Constituição que, como disse
sentadoria voluntária·
Confesso, Sr. Presidente, que no bem quando falou, é também a mesinstante de proferir o voto não ma causa. pela qual lutaram os
me sinto capacitado a opinar no que est.lveram na Itália porque da
campo da constitucionalidade dês· luta dêles nasceu no nosso Pais
se projeto. Porque, se de um lado o regime em que vivemos, nas-ceu
tivemos argumentação sólida a, fa. na nossa nação a Constituição que ·
vor da sua inconstitucionalidade, nos norteia; da luta. dêles nasce·
a verdade é que a 'Comissão de raro congressos n<Js países que não
Constituição e Justiça da Casa, que, os tinham; da luta dêles na·sceram
o estudou demoradamente, deu-lhe as constituições dos países que já
a,s haviam perdido. Essa dedicação
~provação pela, .constltucionalida·
do
nobre Sena,dor pelo Rio Grande
de.
do
Sul
faz com que eu me sinta auEntão, resta-me, neste instante,
declllll"ar que vou acompanhar a torizado, neste instante. a dirigir
Comissão de Constituição e Jus- uma palavra. aos pracinhas.
É preciso que êles saibam e se
tiça no seu voto, ·porém não dei·
xarei de considerar, no futuro e convençam de que o Senador Dana oportunidade que surja, a cir· niel Krieger, procurando honrar os
cunstância aqui levantada de mo· seus C·Ompromlssos culturais e pa.
do tão brilhante pelo nobre Sena. trióticos em relação à Constituição
dor Daniel Krieger. s. Exa. como brasileira, procurava ao mesmo
que sacode o Congresso para que tempo honrar os Pracinhas que
reinterprete as ·suas decisões an- foram a sua causa- Portanto, lonteriores, que concederam reduções . ge dos pracinhas sentirem no r;o·
de limite de aposentadoria,, alertan- ração mágua, devem sentir orgu.
do de que com tais atos não esta· lho dêsse representante que aqui
ria se coadunando com a Consti· possuem. Porque não é: facH - saibam êles, e os que me lerem não
tuição.
se
esqueçam disso, e se os houver
Todavia, Sr. Presidente, .:> obje·
presentes
que me ouçam. - Não é
tlvo de minha palavra neste ins·
fácil
a
qualquer
homem levantar.
tante é re·ssaltar dois extrem<Js re·
se
para
defender
uma convicção
a,lmente emocionantes em dois ho·
jurídica,
no
momento
exa!A:l em
mens públicos, duas dedicações em
que
se
faz
a
transladação
dos des·
ca,mpos opostos, mas duas dedlcapejos
dos
heróis
da
Pátria.
~ões, e amba·s resultando numa
:É preciso multo amor .pela Cons·
só verdade. A dedicação do nobre
Senador Calado de Castro pela cau- tltulção e muita conviocçã.o para
sa daqueles que .comandou, pela que se leva:nte e possa apresentar
lembrança daqueles que ficaram, o seu ponto de vista, com uma trl~·
dos que morreram sob seu coma,n. teza prQfunda no coração, im!l<·
do, sob sua ordem, dos que morre- ginando - quem sabe? - se não
ram na sua luta, dos que morreram seria bem compreendido.
sob a sua responsabilidade. Assim se
Então, sr. Preside·nte, eu me dlrl·
sente S. Exa. e assim compreende· j o a êsses Pracinhas dizendo: adm<Js a profunda emoção de que mirem um homem assim; não é
para prejudicá-los, não,! O dese·
está possuído. Comandou-os, levouos às vitórias. !Procurou poupá-los jo dêle foi defender a integridade
enquanto pôde e poupou-os a.té on· da Constituição que va·le mais que
de precisava deixar de poupá-los tudo, porque vale pelo valor que
pela honra nacional e pela causa dá à vida daqueles que a perderam
por ela.
.que era defendida.
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Muito bem.

O SR· MOURA ANDRADE - Da
mesma maneira, o nobre Senador
Argemiro de Figueir·edo procurou
estudar, com argumentos jurídicos
que, mais adiante talvez, possa:mos
consagrar c·Dmo legítimos, mas na
convicção de que assim rundamen·
tava o seu voto.
Sr. Presidente, tivemos, no dia
de hoje, um grande dia. A Liderança da Maiqria., diante da situação
em que está o pr<Jjeto, com parecer
favorável da Comissão de Constituicão .e Justiça embora sentindo-se
Úbalada e em dúvida. diante dos
argumentos jurídicos aqui apresen·
tados, por dois dos mais ilustres jU·
ri·stas -desta Casa, Senadores Daniel
Krieger e Argemlro de Figueiredo,
a Lideranrta da Maioria acompanhará o parecer da Constituciona.li·
dade, prolatado pela Comissão de
Constituição e Justiça.
O Sr. Cunha Mello- Permite V.
Exa. um a.pa.rte?

O SR. MOURA ANDRADE
Pois não.
O Sr. Cunha Mello - Não é de
hoje que discuto a constitucionali·
dade de leis que reduzem o prazo
da aposentadoria voluntãria, atendendo à acuidade das injunções, A
Constituição admite a redução dês·
se prazo. Na legislação brasileira,
desde tempos remotos, temos leis
mandando reduzi-lO· Uma dela·s é
a que rege a apOsentadoria dos
gua.rda:s·civis aos 25 anos de servi·
ço. Não sei se essa lei é constitucional ou não; não entro nesse
aspecto. Sei que tem fundamento
na Constituição e sobretudo no sen·
timento humano. Em virtude dês·
se sentimento não nos é possível
equiparar o prazo de aposentado·
ria de fun·clonãrlos que exercem
suas funções a,brigados, sem o ris·
co da própria vida, e da saúde corn
o dos guardas-civis que no exercíci<J
de suas funções se arriscam a to·
dos os azares, lutando contra de·

sordeir<Js, procurando manter a, or·
dem públlca· Não creio que o tempo
de aposentadoria deV'a ser igual
para os guardas-civis, para mag!S·
trados ou para os funci<Jnários pú·
blicos em geral. A lei que reduz ês·
se prazo pode ser in.constituc!onal
- na minha opinião não o é
mas é profundamente· humana.
O SR. MOURA ANDRADE
Agradeço o aparte de Vossa Excelência.
Procede bem a Lidera.nça da
Maiorllli, Sr. Presidente, ao acompa·
nhar o parecer prolatado pela Co·
missão de Constituição e Justiça,
pois acaba de receber aparte, no
mesmo sentido, de um dos mais
eminentes juristas desta Casa, o
Senador Cunha Mello.
Aqui encerro a declaração que
deveria fazer, reafirmando que o
voto da Maioria, longe de representar um des::tpreço ao·s argumentos,
aqui apresentados pelo nobre Se·
nadar Daniel Krieger, precisa ser
recebido por S. Exa. como um voto dado com o mais profundo respeito p!!lo seu valor intelectual e
moral·
Sr. Presidente, nesta hora, ren·
do homenagem ao grande Senador;
e o faço na esperança de que, tenho certeza, se concretizará •em
realidade, e que êsses Pracinhas,
hOmens que lutaram pela Consti·
tuiçã.o, estimam, amam e querem
aquêles que se preocupam apenas
no respeito e manutenção da in·
tegridade constitucional.
Se assim é, Senhor Presidente, o
nobre Senador Daniel Krieger está
tranqüilo com ·sua consciência; nes·
te instante, está em paz com os ex·
pedicionários brasileiros. Recebe
dêles o aplauso porque tiveram
oportunidade de conhecer, no Se·
nado Federal, homem que não teme, a d~fella, de um principio d·O
qual está plenamente convencido.
Viram-no levantar-se, mesmo que
sua atitude signifique uma surprê·
sa ou um choque emocional a
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quantos esperavam a aprova.ção
pacifica da matéria.
Finalmente, uma palavra ao Comanda.nte dos expedicionário~, ao
nobre Senador Calado de Castr-o. O
discurso de V. Exa., Senador Calado
de Castro, foi mais belo porque não
foi terminado- E a parte mais vl'brante de sua. oração foi jlllStamente aquela em que a emoção explodiu de dentro de sua alma pal'a seus olhos, naquele Instante em
que êles se umedeciam de lágrimas, de emoção e todo o Senado
sentiu mais ainda. a beleza de sua
atitude e a grandeza de sua dedicação aos seus soldàdosSenador Calado de Castro, V. Exa.
é homem feliz. Pôde o Comandante
dos expedicionários ter oportunidade de ser Sena;dor desta Repúbl!ca para que, mais uma vez, demonstrasse sua dedicação pelos que
comandou, pelos que perdeu e pelos que conseguiu trazer de volta
ao selo, ao coração e à admiração
do povo brasileiro. (Muito bem!
Muito bem! Palmas).

O SR. MEM DE SA caminhar a votação. -

I

q
I

(Para en( •) - Se-

nhor Presidente, Senhores Senadores, peço l!cença para, imodestamente, afirmar que minha situa·
ção, neste momento, é ainda mais
difícil do que a do nobre Senador
Daniel KrlegerFalou S. Exa. em primeiro lugar,
sustentando um ponto de vista alto como os que mais altos o forem
- o ponto de vista. da defesa lntransigente da Constituição.
Depois do discurso do eminente
representante riograndense, ouviu
o Senado a oração do nobre Sena-·
dor Caiado de Castro que, como
acaba de dizer o brilhante Líder da
Maioria, constituiu momento culmi·
nante na. vida do Senado. Foi oração que não terminou. Realmente,
eu que costumo dominar minhas
emoções, fiquei profundamente abalado ao ver êsse brasileiro, que tan-

<•> -

Nao fni revi.lln pelo orodor.

to honrou o Brasil no Exército, que
tantas glórias deu à Pátria na Itália e tanto dignificou a Nação no
Senado, defender uma causa que a
seu ver, deve prevalecer por humana e justa.
Ainda é difícil minha! posição rlepois do discurso tão brilhante e
tão comovedor do nobre Senador
Moura Andrade. Entendo que seria,
por tudO· isso, uma covardia de minha parte, se não viesse dizer que
estou solidário com o ponto de vista do nobre Senador Daniel Krieger, e que não é improvisa-do êste
ponto de vista- Consta de processo
onde fui voto vencido, na Comissão
de Serviço Púbnco Civil. Fui voto
ven-cido e continuarei a ser, primeiro, porque considero irrespondível a
argumentação do nobre Senador
Daniel Krieger, e segundo, porque
o projeto, como está, se Por um
lado, como bem diz o Ilustre Senador Caiado de Castr-o visa a equiparar os civis aos mllitares, por
outro lado, deixa uma brecha que
continua a ser preenchida pela injustiça e pela iniqüidade.
Desejo reafirmar a pr-ocedência
da. argumentação d-o nobre Senador
Daniel Krieger.
A letra da Constituição não permite, mesmo, dúvidas, é peremptória- No caso da aposento.doria fa- .
cultativa, ·só aos 35 anos de serviços será possível ao servidor recolher-se aos aposentos.
No caso da. apo"Sentadoria compulsória, sim. ..
Os exemplos citados não têm cabimento para o caso em foco. A
forma correta, constitucional, seria a de mandar contar em dôbro,
ou em triplo, o tempo de serviço
pvestacto nos campos de operações
de guerra.
Quanto à aposentadoria maior
poderia ser dada ao elaborar-se a
Constituição, tendo em vista a natureza do serviço.
É o caso da insalubridade, dos
riscos de vida, mas na hipótes.e vertente, Isto não se verifica. O servidor está numa. função civil, seja
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de datilógrafo ou de médico, e não
se justifica a diminuição no t~mpo
de serviço em decorrência do pe·
rí~do de combate na guerra, apoian·
do uma inversão de situação.
O que se admite será a conta·
gem de serviço em face da natul:'eza. do serviço que o servidor presta.
Nã-o vejo, por isso, como argumentar em face da Constltulcão.
No caso citado pero eminente Se·
nadar Caiado de Castro com todo
o respeito que S. Exa. me merece,
cada vez mais, sua. argumentação
não procede..
O Congresso concedeu êsses be·
nefícl~s aos militares que serviram
na Guerra .permitindo-lhes passarem para a Reserva aos vinte e
cinco an~·s de serviço
Terá sido, apenas, um dos muitos erros do Congresso como OU·
tras vêzes tem fav~recido militares
ou civis ..
Mas, se o precedente deve justl·
ficar o presente projeto, embora.
ferindo a Constituição e· sôbre ela
saltando, nesta Casa será preciso
que o preceito se estenda também
aos Pracinhas heróis brasileiros
que ·estão em atividades privadas, e
que não têm, pelas leis trabalhistas, o favor que se concede aos
servidores públicos. Quer dizer
que, a lei não t·em por finalldade
prestar um preito de gratldao e
de reconhecimento aos heróis da
FEB, ma:s, num primeiro ca.
so, aos mllltares que participaram
da guerra e, agora aos servidores
públicos.
Mas, a grande maioria não está
atendida, e entendo que a Nação
deverá prestar a todos os que participaram das o.perações de guerra os mesmos beneficias, reconhe·
cimento e preito.
Tenho, multas vêzes, ouvido o
eminente General Caiado de Castro,
ilustre Senador da República, re.
clamar contra a desidla, desinteresse e desprêzo .com que se tem tratado os Pracinhas que vivem a plei.
tea.r emprêgos subalternos e que

não são atendidos, enquanto os
afilhados obtêm cartórios e outras
· sinecuras.
O Sr. Oaiatlo de Castro - Permi·
te V. Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SA - Com pra·
zer.
O Sr. catado de Castro. - :tsse
justamente o ponto principal. Os
Pr~lnhas que vieram da guerra
não conseguem emprêgo porque
muitos dêles voltaram atacadas de
neurose. Estou cansa:do de meneio·
nar o fato. Desde que terminou a
guerra, andamos solicitando o aproveitamento dêles no comércio ou
na indústria, sendo que, sistemàti·
camente são recusados. A primeira
reação do negociante ou do indus·
trial é recusar, porque supõe que
o mõco é neurótico. Isto porque
a grande maioria dêles voltou so·
frendo de neurose. Há grandes di·
ficuldades em se conseguir uma
colocação para êsses homens. Em
segundo lugar, se o congresoo con·
cedeu aos mllltares de carreira a
a,posentadorla aos vinte e cinco
anos de serviço, apenas por que
tomaram parte na guerra e nã·o
possuem condições de sobrevivên·
cl.a,. 'eu, 1por exemplo, ~lão teria
conseguido aposentadoria, se precisasse, ~r ter servido em eleve·
lândia, nem por ter atravessado a
Pé qua..se todo o sertão de Pernambuco e da Bahia, ou por ter pa·ssar:lo, no sertão de Goiás, mais de
dez dias, comendo gado abatido
sem sal. Teria direito à aposentadoria apenas por ter estado na
guerra. A aposentadoria integral
foi concedida aos que tomaram
parte na guerra, aos vinte e cinco
anos de •serviço, aos civis, porém,
que na época eram mtlltares e estavam Incorporados. Tinham sido
chamwdos às armas para defender
o Brasil no estrangeiro. ~stes Pracinhas devem ter os mesmos direi·
tos quando torem funcionários fe·
derals ou autárquicos. :tste o meu
ponto eLe vista.
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O SR. MEM DE SÁ - É justa.
mente baseado neste ponto de vis·
ta que faço a minha argumentação.
Entendo que as leis e a proteção que o Estado devlll dar a todos os que defenderam o Brasil na
Itália, deviam ser a que V. Exa.
tanto reclama: a de amparar, por
tôdas .as formas, aos que dela voltaram abalados na sua saúde, neurótlco·s, aos que· voltaram precisando de readaptação, aos que! vol·
taram aleijados, a todos êsses a Nação tem uma dívida a resgatar que
seria a de lhes dar o restabelecimento físico e nervoso ou as condições materiais que lhes permitissem
suprir as deficiências decorrentes
do seu serviçO pela Pátria.. ll:ste é o
ponto de vista que V· Exa. sempre
tem defendido e que sufrago.
Lembro-me da coragem e da bra·
vura com que V. Exa. no velho
Monroe, fêz graves restrições às
despesas com um monumento aos
Pracinhas, dizendo que melhor fô·
::a aplicar aquêles recursos tão
largos nesta finalidade de atendi·
menta, de socorro aos que estão
necessitados do amparo da Nação.
Entendo, por isso, que êsse projeto, além de Inconstitucional, não
é aquêle de que a Nação precisa
dar, porque, de duas, uma: se o
servid·or público que, em conseqüên·
cla da expedição militar sofreu reduções, está doente, combalido, neste caso êle deve ser atendido e ter
uma legislação com favores especiais, pelo fato da. redução da sua
capacidade fislca, nervosa ou emocional; mas se êle está, e é a Se·
gunda hipótese, perfeitamente in·
tegro, se êle teve a felicidade de
atravessar íntegro as agruras, as
dificuldades e os sacrifícios da guerra, então não há razã,o para que
êle se aposente lnconsutucionabmente aos vinte e cinco anos de
serviço.
Is·so vale tanto aos civis como
a~os militares. O argumento éle v.
Exa. foi que referiu os militares; entendo que é um êrro. Não participei dêsse êrro porque não era !e·

gislador, mas estou sendo chamado a votar neste ca·so. Entendo que
a lei não é adequada; a lei deveria
ser a que desse recursos para o
atendimento de todos os partlcl·
pantes de guerra carecedores de
proteção especial. Uma aposentadoria especial .como esta, além de
Inconstitucional a meu ver, agora
é iníqua, porque só atende aos
que, participando da guerra, aí se
tornaram heróis mllitares ou civis
deixando completamente ao desamparo e sem tratamento Igual os que
igualmente se sacrificaram e sofreram e hoje não estão nem no Exército nem no serviço público, mas
nas a tividades privadas.· Sobretudo,
porém, entendo que a argumentação do nobre Senador Daniel Krie·
ger continua, c a Comissão de Cons·
tltulcão, e Justiça, em votos anteriores, corrigiu um pensa·mento
ou o parecer anterior.
A forma correta seria a da contagem dupla ou tripla do tempo
do serviço. Isto não!
Entendi do meu dever fazer essa afirmação expressa do meu voto vencido ...
O Sr. Moura Andrade -

Vossa. Excelência.

Louvo

O SR. MEM DE SÃ - Justamen·
te porque fui voto vencido, queria
justificar as minhas razões, por
multo que agora Isto me pese, porque, além de todos os motivos de
ordem humana, emocional e sentimental, tenho de ser levado a di·
verglr e dar voto contrário à pro·
posição sustentatla, pela fornut co·
mo . o foi pelo eminente amigo o
nobre Senador caiado de Castro.
<Muito bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Em vo·
tação o Substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa).

Aprovado.
.. É o seguinte.
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·.::.-r-···
Substitutivo

Art. 1.0 Os funcionários fedérai:s
e ail.ltárquicos da União que participaram efetivaniente de operações
de guerra na Itália e tenham cumprido missões de patrulhamento de
guerra em qualquer teatro de operações, ou participaram, na Marinha. Mercante Nac~onal, de duas
viagens na zona de ataque de submarinos, poderão aposentar-'se com
25 (vinte e cinco) anos de efetivo
serviço com as vantagens das Leis
ns. 288, de 8 de junho de 1948, e
1. 756, de 5 de dezembro de 1952.
Parágrafo único - Os funcionários a que se refere êste artigo,
quando ocupantes da: última Classe de cargos de carreira ou de
cargo isolado, de provimento efetivo, terão, ao aposentar-se, as vantagens do artigo 184 do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da
UniãoArt. 2.o Esta lei entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE - Em face
da aprovação do Substitutivo, ficoam prejudicados o projeto e as
Emendas ns. 1 e 2.
É o seguinte o projeto prejudicado
PROJETO

DE LEI DA CâMARA

N.0 217, de 1958
(N.o 2.380-C, de 1957, na Câmara
dos Deputados)
D'ispõe sôbre a aposentadoria
dos funcionários federais e dos
empregados autárquicos da
União que participaram de operações de gnerra na F'ôrça Expedicionária, na FôrÇ'a Aérea e
na Marinha de Guerra doBrasil ou receberam a Medalha aa
Campanha dO Atlcintico Sul.

Art. 1·0 Os funcionários federais
e os empregados aUJtárquicos da
União que participa.ram de operações de guerra na Fôrça Expedicionária, na Fôrça Aérea -e na Marinha
de Guerra do Brllsil ou receberam
a Medalha da Campanha do Atlântico Sul, instituída pela Lei n.O 497,
de 28 de novembro de 1948, serão,
a.o aposentar-se, promovidos ao cargo imediatament!;1 superior, se existir tal categoria no seu quadro, e
perceberão integralmente os respectivos vencimentosArt. 2-o Os funcionários e empregados, a que se refere o art. 1.0 ,
poderã-o requerer aposentadoria, se
c-ontarem 25 (vinte e cinco) anos
de servico.
Art- 3.0 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas M disposições em contrário.
São as seguintes as emendas
prejudicadas:
EMENDAS

N.o 1-CSPC
Dê-se ao art. 1.o a seguint-e redação:
"Os funcionários federais e os
autárquicos da União qu-e participa.ram de operações de guerra da
Fôrça Expedicionária, na Fõrça
Aérea e na Marinha de Guerra ou
Mercante, serão, a-o aposentar-se,
promovidos ao cargo imediatamente superior, e perceberão integralment-e os respectivos vencimentos,
acrescidos de 20% (vinte por cento), se em final de carreira ou
cargo isolado. ,. · ···;
Parágrafo Íirii~o - O disposto
neste artigo aplica-se, de igual modo, aos funcionários do Ministério
das Relaçõ·es Exteriores que durante a última guerra serviram como
representantes do Brasil no territó·
rio dos paises em luta,,

-287EMENDA

N.o 2 - CSPC
Ao art. 2.0 Suprima-se a expres.
são "e empregados".
O SR. PRESIDENTE - Em vota·
cão a Emenda n.0 3.
· Os Srs. Senadores que a aprovam. queiram conservar-se senta.
tados. (Pausa).
Rejeitada..
Em votação a Emenda n·o 4.
Os Srs. Senadores que a apro.
v·am, queiram permanecer senta.
dos. (Pausa).
Rejeitada.
São as seguintes as emenaas
rejeitadas
EMENDA

N. 0 3

I

f

I,

fi

I

Acrescente-se onde convier:
Art. Os benefícios da presente
lei sã·O extensivos aos servidores
públicos civis que pertenciam às
Fôrças Armadas durante a s·egunda guerra mundial e aos mesmos
fizeram jus.
EMENDA

N. 0 4

Acrescente-se ao projeto ou ao
substitutivo:
"Art. Os benefícios desta lei são
·extensivos a.o·s servidores federais
e autárquicos que integravam a Po·
lícia Militar do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal ao
tempo em que essas corporações
foram ·Consideradas em s·ervlços de
guerra".
O SR. PRESIDENTE - A matéria vai à 'C'oml·ssão de Redação.
Discussão única da Redação
Final do PrOjeto de Lei do Senado número 61, de 1954, que
regula •o Plano de Valorização
Económica do Vaze do Pira·quéAçu, e do aproveitamento do

Pôrto de Santa Cruz, no Es·
tado do Espirita Santo (redaçã,.o oferecida pela Comissão r!e
Redação, em seu Parecer número 565, de 1960).

Em discussão·
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
a Redação Final, queiram conservar-se sentados.
Aprovada.
É

a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE LEI DO SENADO

N.o 61 -

de 1954

Regula o p·lano de Valorizaçao
Econômica do Vale do Ptraqué·
Açu e do aproveitamento do
Pôrto de Santa Cruz, no Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o É o Poder Executivo au·
torizado a organizar e executar, em
colaboração com o Estado do Es·
pírlto Santo e o Munlcínlo de Ara·
cruz, o plano de utilizaÇão do Pôrto de Santa Cruz, no Estado do
Espírito Santo e de Valorização
Econômlca d·O Vale do Plraquê-Açu
e das regiões circunvizinhas, que
julgar eonvenlente incluir no mesmo plano.
Art. 2.o Para execução do exposto no art· 1.0 , será criada uma
Comissão, de que pa.rticiparã,.o um
representante do Govêmo do Espi·
rito Sarito, um do município de
Ara.cruz e um da Petrobrás.
Parágrafo único. A Comissão terá autonomia técnica e admin\s·
trativa e sua sede será, de preferência, em VItória, na Capital do
Espírito Santo.
Art. 3.0 Compete à Comissão r,ealizar os estudos dos recurs·Ds econômlcos da região e da·s condições
de vida de sua população, elaborando o Plano de Desenvolvimento
Econômico, o qual abrangerá:
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finalidades regionais;·
b) pesquisas geológicas para reconhecimento :da natureza e po·
tencial das· jazidas e depósitos minerais;
c) estudo agr.ológico, objetivando a: racionalização das culturas
·existentes e a intr·odução. de novas
espécies, .combate à erosão e trabalhos de irrigação;
c!) pesquisas visando o conheci·
menta e aproveitamento dos recur·sos energético,s;
e) construção de armazéns e frl·
goríficos;
f) reflorestamento, conservação
do ~alo e irrigação;
g) estudo das condições geo-climá ticas e sociais, pa.ra a cril••"ão
de .colônias agricola'S;
h) industrialização local, d:e be·
neficiamento e tranfo·rmação ·de
produtos de origem animal e •;e.
getal;
i) saneamento e correção do regime fluvial;
j) desenvolvimento e modernização do sistema. de transp.ortes.
Art. 4.o Fica aberto o crédito de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), no primeiro ano de funcionamento para atender às despe·sas com· a instalaçã·o da Comis·
são, estudo e elaboração dos pla·
11os e execução de que tl'ata esta
lei·
Art. 5.o Para. a realização de pesquisas e elaboração de seus plan'Os, a comissão poderá contratar
o pes'S·Dal técnico e especia:Jizarlo,
que se fizer necessário.
Art 6· 0 A Comissão poderá, tendo cm vista as necessidades ele
seus estudo·s, requisitar, mediante
autorização do Presidente ·r.la Repú.
bllca servidores públicos ou autár·
quicos federais ou estaduais, êstes
em entendimento com os governos
estaduais respectivos.
Art. 7.0 A Gomissão terá o prazo
de 12 (doze) meses para. concluir

e entregar ao Poder Executivo o
Plano previsto nesta lei.
Art. 8.0 Na constituição de socie·
d·ades, para exploração de lndú:s·
trias conslderada.s fundamentais,
poderá ser permitida a participação de capitais privados, desde que
fique assegurado o contrôle do Es·
ta do.
Art. 9.0 Esta fel entrará em vlg:or, após a regulamentaçáo, de·
vendo ser feita dentro de noventa.
(90) dias, contados da data de sua
publlcação.
O SR. PRESIDENTE - O proJ~,:.
to vai à Câmara dos Deputados.
Discussão única ela Redação
Final do Projeto de Lei do Senacl0 n.0 21, de 1957, que regula a prestação de alimentos
provisionais às vítimas de acidentes pessoais de transportes
e a; seus beneficiários, e es·
tabelece outras · prov'fdências
(redação oterecicla peza Comissão de Redação em seu Parecer n-0 566, de 1960).

Em discussão.
Não havendo quem faça uso. da
palavra, encerro a discussão.
Em votação a Redação Flnai.
Os Senhores Senadores que a
aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Aprova.da.
É

nal:

a seguinte a Redação Fl·

Regula a prestaÇão de ali·
mentos PrC!Visionais às vítimas
ele aciclentes pessoais ele transporte e seus benetioiártos, e P.S·
tabelece outras proviclênctas.

O Congresso Nàélonal decreta:
Art. 1.0 Nos ca·sos de acidente ele
responsabllldade das estradas-deferro e das demais emprêsas que
exploram o transporte público de
pessoas, exceto as de aviação, prestarão elas, na forma da presente
lei, ao passageiro acidenta,do ou a

11
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I

$eus beneficiários alimento pro- para os efeitos desta lei, depois de
visional, desde o dia do acidente até ·efetivamente regulada a respectiva
a data da liquidação amigável ou llquidação pela emprêsa seguradojl!dir.ial da respe·Ctiva indenização. ra.
Art. 2.o Consldera,.se acidente, paArt. s.o A pensão alimentar será
ra fins desta lei, tôda lesão cor· paga até .o décimo dia do mês subparai, perturbação func~onal nu seqüente ao v-encido e as despesas
mental, ou ·doença produzida por de tratamento dez dias após a pufato imprevisto e alheio à V·Dntade blicação da sentença que as arbi·
da vítima e de que resulte a mor· trar.
te, suspensão ou limitação, perma·
Parágrafo únf..Co. A impontualida·
nente ou temporária, total ou par- ele no pagamento importa. automàcial, da sua capacidade de traba· ticamente no acréscimo de 25%
lho.
<vinte e dnco por cento) sôbre a
Art. 3.0 Os alimentos provisio· quantia devida, sem prejuízo dos
nais regulados nesta lei compre- juros ·de mora, e sujeitará a emenderão:
prêsa transportadora à multa de
a) despesas de tratamento .mé- Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiro~)
dico-hospitalar ou ambulatório e e de Cr$ 1. 000,00 (mil cruzeil'Ds)
as de ~.a>arelhos de próltes·e, até a 10.000,00 (dez mil cruzeiros) nas
o total máximo de Cr$ 20. 000,00 reincidências· A multa. será impos.
(vlnte mil cruzeiros) ; b) pensão ta pela autoridade competente. pronunca inferior ao salário-mínimo cessada e cobrada na forma da !e·
da região, zona ou subzona. acres- gislação em vigor.
cido da parcela correspondente à
Art. 7.o É vedado o pagamento
educaçã·o, e nem superior ao dôbro antecipado de pensão por· período.
dêsse salário.
superior a três meses.
§ 1.o Observado o disposto neste
Parágrafo único· Não se aplica ·
artigo, a pensão será equivalente essa
aos cas·Ds de consiga 75% da remuneração percebida naçãoproibição
judicial,
respectiva im·
pelo acidentado quando se verifi· portância será, cuja
porém,
levantada
car a morte ou invalidez total, e com observância dêste artigo.
s•erá arbitrada segundo o grau ele
Art. a.o O crédito resultante da
redução da, capacidade, quando se
obrigaçã-o
de prestar alimento protratar de invalidez parcial.
visional é privilegiado nos têrmos
§ 2· 0 Se o passageiro não pel.'·
ceber remuneração, a pensão será do art. 97 do Decreto-lei n·? 7 .036,
arbitrada, tomando-se como base a de 10 de novembro de 19'14, resdespesa média da vítima e das peitada a preferência estabelecida
pess·Oas sob sua dependência, com no parágrafo único dêsse artigo.
alimentação, habitação, vestuário,
Art. o.o A definição de beneficiáhigiene, transporte e edu.caçfuo, rios e de seus direitos; as providên·
ntendido o limite fixado neste ar- cias facultadas à emprêsa quand·O
tigo.
a vitima fôr desidiosa no tratamell·
Art. 4.0 O Juiz poderá reduzir o to méc!ico ou recusar a se submevn.lor do•s alimentos provisionais ter a êsse tratamen tn; os deveres
ou denegá-los tendo em vista o res- do médico que a tiver sob seus cui·
sa.l'Cimento proveniente do s·eguro dados e a fixação do grau de
instituído pela emprêsa transpor· incapacidade são regidos pa·ra os
tadora, as condições econômlca·s e efeitos desta. lei e no que tiveo grau de necessidade do acidentado rem sido por. êle alterada, pelas
disposicões ap!ic'áveis do Decreto-lei
ou de seus benefícios.
Art. 5.o O valor do seguro con- n.o 7. o36, '·de 10 de novembro de
tra risco pessoal de transporte fei· 1044, com as . modificações decorto pelas emprêsas será computado rentes da legislação posterior.
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Art. 12 .. Na a.udlêncla inicial de
beneficiários os fllhos nascidos até ação de lndeniza.ção, o Juiz pro·
porá conciliação. Não havend·O acôr·
300 dias após o acidente.
Art. 10. A providência regulada do, prosseguirá a Instrução pro·
por esta lei se inclui entre as me· cessual·
didas preventivas a que se refere
Art. 13. Ao autor incumbe provar
o Título I, 'do Livro V, do Códl· apenas o contra.to de transporte ·e
go de Processo Civil, e obedecerá, o acidente verificado no curso dês·
às disP·Osições dêsse Titulo, no que te.
tiverem sido modificadas por es·
§ 1.o o contrato de transporte
ta lei·
provar-se-á, para. os efeitos desta
Parágrafo único. O pedido, quan- lei, por presunções e demais pro·
do não fôr requerido como medida vas admitidas em direito.
prepara tórla. de razão principal,
§ 2.o A culpa da emprêsa so·
deverá ser formulado no início da mente poderá ser elidida medla.nte
lide, sob pena de decadência do as provas admitidas no a;rt. 17
direito; e processado em >autos do Decreto Legislativo, n.o 2.681,
apensos.
de 7 de dezembro de 1912.
Art. 11. Ocorrido o acld·ente, se
Art. 14. Independem de hemo·
não houver acôrdo sôbre a presta· legação judicial os Môrdos de que
ção de alimentos provisionais, o in· cogita o art. 12 para a prestação
teressado requererá a. medida ao de alimentos provisionais, obser·
Juiz competente para conhecer da vando·se, quando houver interessa·
respectiva ação de lndenlzação pro. dos incai!>Bzes, as dlsposi!}ões do
posta com fundamento no acidente art. 80 e 'Seus parágrafos do Có·
de transporte.
digo de Pr·CJ.Cesso Civil.
§ 1.0 A petição inicial indicará a
Art. 15. Tanto as sentenças prO·
espéc~e ou natureza do acidente, lu·
feridas quanto os acôrdos conclui·
ga.r e data em que ocorreu, e de· dos por fôrça desta lei poderão ser
mais circunstâncias que lhe sejam modlflcad.os ou revogados, na sen·
inerentes, e será, conforme o ca- tença fina.! da causa, e no curso
so, acompanhada dos seguintes do· desta, nos seguintes cas·CJos:
cumentos: a) certidão de óbito; b)
a) quando a incapacidade ate·
certidão do laudo pericial proce- nuar-se,
repetir-se ou agravar·se, ou
dido no respectivo inquérito e, na vier a falecer
a vítima em canse·
falta dêste. de atesta.do médico com qüência do acidente;
especificações sôbre o !J.Cidente; c)
b) quando se verificar êrro fun·
certidão de casamento; d) certidão
damental
de cálculo na determina·
de nascimento dos filhos menores;
da
Incapacidade
que servir de
ção
e) declaração dos rendimentos do
base
à
sentença
ou
acôrdo.
acidentado e de ·seu beneficiário, es·
Parágrafo único. O procedimento
peciflcando as respectivas fontes e
judicial para a, providência facul·
OSJ encargos de família; f) com·
provante das despesa.s de hosplta· tada nas hipóteses das alínea·s a e
Iização, de tratamento médico e b dêste artigo obedecerá à forma
prescrita nó art· 11.
de entêrro.
0
Art. 16. O pagamento da quantia
§. 3. Omitindo a petição Inicial
qualquer dos requisitos menciona- fixa cxJVl, desta lei, por sentença
dos no parágrafo anterior, o Juiz. ou acôrdo poderá, a requerimento
rtuando julgar ttue não poderão ou ex·offir:io ser ordenado nos têr·
êstcs ser preenchidos na instrução mos do art. 922 do Código de Pr·D·
do processo, marcará pa.ra êsse fim ces'SO CiVil.
prazo nunca ·excedente de dez dias.
Art. 17. Compensam-se, no arbi·
salvo a dilatação dêsse prazo por tramento da indenização resultan·
motivo de fôrça maior·
te do acidente, lliS lrnpartânclas pa·
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gas pela emprêsa por fõr~ desta
Ief.
Art. 18. São isentos de impôsto
de sêlo e taxas federais os atos processuais e quaisquer declarações e
d.Qcumentos, Inclusive as obrigações
nêle previstas, especialmente des·
tlnados a produzir prova em juiz.Q
ou fora dêle, para fins desta lei.
Art· 19. Quem, para os efeitos da
alinea e, do art. 11, prestar decla·
ração falsa, responderá pelo cri·
me previsto no art. 299 do Código
Penal.
Art. 20. Os filhos menores e
quaisquer outras pessoas lnca.pazes
que vivam sob a dependência da
vítima, terão preferência, no caso
de morte ou Invalidez permanente
de'sta, para internação em estabeieclmentos públicos de ensino e de
assi'stêncla assim c.Qmo nos estarbeleclmentos particulares desta natureza subvencionados pela União ou
autarquias federai's.
Parágrafo único. Para o éumprimento do disp.Qsto neste a.rtigo, os
responsáveis pela dlreção de tais
estabelecimentos, logo o.ue tiverem
conheclmento do acidente, c.omunlcarã·O à administração da emprêsa
c ao Juiz de Menores competentes, as vagas disponíveis nesses Institutos.
Art. 21. Esta lei entrará em vi·
g·Or na data de sua. publicação re·
vogadas as di'sposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE - A maté·
rlar vai à Câmara dos Deputados.
Disau'ssão única do Projeto de
Lei da Cdmara n.0 68, de 1960
(n.0 699, de 1959, na Cdmaral,
que cria a Ordem dos Músicos
do Brasil e dispõe s6bre a Regulamentação do Exercício da
Profissão de Músico e dá outras
providl!ncias (incluído em Or·
dem do Dia em virtude de dis·
pensa de interstício, concedida
na sessão anterior, a requeri·
menta do Sr. Senador Moura,
Andrade), tendo Pareceres Fa·

.I

varáveis <ns. 567 e 568, de
1960), das Comissões, de Legislação Social e de Finanças.

Em dis·cussão.
Não havendo quem faça uso da
palavra, ~encerro a discussão.·
Em votação o projeto.·
Os Srs. Senadores que o apro·
vam, queiram conservar-se senta·
dos (Pausa).
Aprovado.
l!: o seguinte
PROJETO DE LEI DA Chii:ARA

N.o 68, de 1960
(N.0 690..Bi, de 1959, na Câmara dos
Deputados)
·
Cria a Ordem dos Músicos do
Brasil e dispõe s6bre a regulamentação do exercício da profissão de músico e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decretar:
CAPiTULO I
Da Ordem dos Músicos do Brasil

Art. 1.° Fica criada a Ordem dos
Músicos do Brasil com a finalidade
de exercer, em todo o Pais, a sele·
ção, a disciplina, a: defesa da elas·
se e a fiscalização do exer-cicio da
profissão do músico, mantidas as
atribuições especificas do Sindicato
respectivo.
Art. 2· 0 A Ordem dos Músicos
do Brasil, com forma· federativa,
compõe-se do Conselho Federai dos
Músicos e de Conselhos Regionais,
dotados de personalidade jurídica
de direito público e autonomia. ad·
ministrativa e patrimonial.
Art. 3·0 A Ordem dos Músicos do
Brasil exercerá sua jurisdição em ·
todo o Pais, através do c-onselho
Federa:!, com sede na Capital da Re·
pública..
§ l·o No Distrito Federal e nas
capitais de cada Estado harverâ um
Conselho Regional.
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onde haja, pelo menos, 25 (vinte e
clnc.o) músicos, podérã Instalar-se
um Conselho Regional.
Art. 4.o O Conselho Federal dos
Músicos será composto de 9 (nove) membros e de igual número
de suplentes brasileiros natos ou
naturalizados.
Parãgrafo· único. Os membros do
Conselho Federal -serão eleitos por
escrut!nio secreto e maioria absoluta de votos, em assembléia dos
delegados dos Conselhos Regionais.
Art. s.o São atribuições do Conselho Federal:
a) organizar o seu regimento lnterno;
b) aprovar os regimentos internos orga-nizados pelos Con-selhos
Regionais;
c l e!·eger a sua dlretorla;
d l preservar a ética profissional,
promovendo as medidas acautela.doras necessárias;
e) promover quaisquer diligências ·OU .verificações, relativas ao
funcionamento dos Conselhos Regionais dos Músicos, nos Estados
ou Territórios e Distrito Federal e
adotar, quando necessárias, providências convenientes a bem da. sua
eficiência e regularidade, inclusive
a designação de diretoria provisória;
f) propor ao Govêrno Federal a
emenda ou alteração do Regulamento desta ~e!;
g) expedir as Instruções necessãrias ao bom funcionamento dos
Conselhos Regionais;
h) tomar conhe-cimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e dirimi-las;
i) julgar os recursos Interpostos
das decisões dos Conselhos Regionais;
i> fixar a anuidade a vigorar em
cada conselho Regional, por proposta dêste;
kl aprovar o orçamento;
ll preparar a prestação de contas
a ser encaminhada ao Tribunal cle
Contas.

Art. s.o o mandato dos membros
do Conselho Federal dos Músicos
será honorifico e durará 3 (três)
anos renovando-s·e o têrço anualmente, a partir do 4.o ano da primeira gestão.
Art. 7.o Na primeira reunião ordinária de cada. ano do Conselho
Federal, será eleita a sua dire·toria, que é a mesma da Ordem dos
Músicos do Brasil, composta tle
presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro e segundo secretários e tesoureiros na forma elo
regimento.
Art. a.o Ao presidente do gonselho Federal compete a direçao do
mesmo Conselho, representã-lo ativa e passivamente em juízo o_u rara dêle e velar pela .conservaçao do
decôro e da independêncfa d·DS Conselhos Regionais dos Musicas e pelo livre exercício legal d.O•s direitos
de seus membros.
.
.
Art. g,o O se-cretário-geral tcra a
seu cargo a secretaria permanente
do Conselho Federal.
Art. 10. o patrimônio do. Conselho Federal será constitu1do de:
a) 20% (vinte por .cento) pagos
pelo Fundo Social Sindical, deduzidos da totalidade :la cota. ao mesmo atribuída, do impôsto sindico.!
pago pe.Jos músicos, na forma do
art. 590, da Consolidação das Lei>
do Trabalho;
b) 1/3 (um têrço) da taxa de
expedição das carteiras profissionais;
.
c) 1/3 (um têrço) das multas.
aplicadas pelos Conselhos ~egio·

nals;

à) doações e legados;
e) subvenções oficiais;
fl bens c valores adquirid·Os;
g) 1/3 <um têrço) das anuidades
percebidas pelos Conselhos Regionais.
Art. 11. Os Conselhos RegLonais
serão compostos de 6 (seis membros quando o 'Conselho tiver até
50 {cinqüenta) n1úsiC'os Inscritos;
de 9 <nove), até 150 (cento c cinqüenta) músicos inscritos; de 15
(quinze), até 300 (trezentos) músi-
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cos inscritos, e 21 (vinte e um),
sclho e. pelo livre exer-~icio dos
quando exceder dêsse número.
direitos dos músicos;
Art. 12. Os membros dos Con.
i) publicar os relatórios anuais
selhos Rlegionais dos Músicos se· · de seus trabalhos e as relações dos
rão eleitos em escrutínio secreto, em profissionais registrados;
assembléia dos inscritos de cada
j) exercer ns atas de jurisdição
região que .estejam em pleno gôzo que por lei lhes s.eJam cometidos;
de seus direitos.
k) admitir a colaboração dos sin§ 1.0 As eleições para os Consedicatos e associações profissionais,
lhos Regionais ·serão feitas E'em nas matérias previstas nas letras
áiscriminação de carg~os, que se· anteriores;
rão providos na primeira reunião
ll eleger um delegado-eleitor paordinária, de .cada ano, dos referi- ra a assembléia referida no art.
30, parágrafo único.
dos órgãos.
§ 2.o o mandato dos membros
Art. 15. O patrlmônio dos Condos Conselhos Regionais s~erá ho- selhos 'Regionais será constituído
norifico, privativo de brasileiro na- de:
to ou naturalizado e durará 3 (três)
a) taxa de inscrição;
anos, renovando·se o têrço anualbl 2/3 (dois terços) das multas:
mente, a partir. do 4.0 ano da pri- aplicadas de acôrdo com a alínea
"c", do artigo 19;
meira gestão.
Art. 13. A diretoria de cada cone) doações e legados;
selho Regional será composta de
j) subvenções oficiais;
presidente, vice·presidente, primeiro
g) bens e valores adquiridos.
e segundo ·secretários e tesoureiro.
Art. 16. Os músicos só pod•erão
Parágrafo único. Nos Conselholl exel'cer a profissão depois de reRegionais onde o quadro abranger gularmente !'egistrados no órgão
menos de 20 (vinte) músicos Ins- competente do Ministério da Educritos poderão ser suprimidos cs cação e Cultura e no C011selho Recargo~ de vi~e-presidente ~ . OR de gional dos Músi·Cos sob cuja jurisprimeiro e segundo secretar10s, ou dição estiver compreendido o local
alguns dêstes.
de sua atividade.
Art. 14. São atribuições dos ConArt. 17. Aos profissionais reselhos Regionais:
gistrados de acôrdo com esta lei
a) deliberar sôbre a inscrição e
serão entregues as carteiras procancelamento no quadro do Conse- tisEionais que os habll1tarão a:o
lho cabendo recurso no prazo de exerci·Cio da profissão de múRir.o
30 '(trinta) dias, contados da ciên- em todo o País.
cia para o Conselho Federal;
1,0 A carteira a que alude ês·
b) manter um registro dos músi- te § artigo
valerá C·Omo. documento
cos legalmente habilitados_ com de identidade e te~:á fé públ!c~.;
exercício na respectiva regiao;
§ 2.o No caso de o músico ter
c) fiscalizar o exercício da pro- de exercer temporàriamente a sua
fissão de músico;
profissão em outra. jurisdição, ded) conhecer, apreciar e d~ci~i.r
verá,, apre:ilentar a carteira pt'O·
sôbrc os assuntos a tinentes a etl- fissi·Onal para ser visada pelo preca profissional, impondo as pena- sident•e do Conselho Regional eleslidades que couberem;
ta jurisdição;
el elaborar a proposta do seu re§ 3.o Se o músico inscrito no
gimento }ntrerno submetendo-'l!l à Conselho Regional de um Estado
aprovação do conselho Federal;
passar a exercer por mais de 90
j) aprovar o orçamento anual;
(novent!ll dias atividade em outro
g) expedir carteira profissional;
Estado, deverá requerer inscrição
hl velar pela conservação da no Conselho Regional da jurisdição
honra e da hi'depcndência do Con- dêste.
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Art. 18. Todo aquêle que, me·
diante anúncios, cartazes, placa.s,
cartões comerciais ou quaisquer outros meios de. propaganda. se pro·
puser a·O exercício da profissão de
músico em qualquer de seus gêneros e oespecialldades, fica sujeito
às penalldades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não
estiver devidament·e registrado.
Art. 19. As penas discipllnares
apl!cáveis são as seguintes:
a> advertência;
b) censura; .
c) multa;
d) suspensão do e:x~ercício profissional até 30 {trinta) dias;
e) cassação do exercic!o profls·
sional ad reterendum do Conselho
Federal·
§ 1.o S111lvo os casos de gravidade manifesta que exijam aplicação
imediata, da penalidade mais grave, a Imposição das penas obedecerá à gradação dêste artigo.
§ 2.0 Em m111térla disciplinar, o
Conselho Regional deliberará de
ofício ou em conseqüência de representação de autoridad•e, de qualquer músico insCrito ou pesso5.
estranha ao Conselho, interessada
no caso.
§ 3.0 A deliber~~~Ção do Conselho
precederá, sempre, audiência do
acusado, sendo-lhe dad.o defensor,
no caso de não ser encontrado, ou
fôr revel.
§ 4.0 Da imposição de qualquer
penal!dade caberá recurso no prazo de 30 ! trinta) dias, contados da
ciência, para o Conselho Federal,
sem efeito suspensivo, Sllllvo os casos da alineas c d e e, dêstoe artigo,
em que. o efeito será suspensivo.
§ s.o Além do recurso previsto
no parágraf.o antetlor, não caberá
qualquer outro de natureza a.dmi·
nistra ti va, ressalvada aos interessados a via judiciária para as ações
cabíveis.
§ 6. 0 As denúncia·s contra membros dos Conselhos Regionais só S<'·
rão recebidas quando devidamente
assi·nadas c acompanhadas da indi·

cação de elementos comprobatórios
do alegado.
Art. 20. Constituem a assembléia.
geral de cada Consoeiho Regional os
músicos Inscritos, que se achem no
pleno gôzo de seus direitos e tenham aí a sede princlpal de sua
atlvidade profissional.
Parágrafo único. A assembléia. gera.! será dirigida pelo presidente e
os secretários do Cons•elho Regional
respectiV·O.
Art. 21. A assembléia geral compete:
I - discutir e votar o relatório
e contas da diretorla, devendo, para êsse fim, reunir-se ao menos
uma vez por a.no, sendo, nos anos
em que se tenha de realizar a elei·
ção do Conselho Regional, de 30
{trinta) a 45 (quarenta e cinco)
dias antes da data fixada pa.ra essa
eleição;
II - autorizar a alienação de
imóveis do património do Conselho;
III - elaborar e alterar a taobela de emolumentos cob).'ados pelos 'Serviços prestados, ad reterendum do Conselho Federal;
IV - deliberar sôbre as questões ou consultas submetidas à sua
decisão pelo Conselho ou pela dlretorla;
V - eleger um delegado e um
suplente pllira a elelção dos membros e suplentes do Conselho Fed•eral.
Art. 22. A assembléia geral, em
primeira convocação reunlr-se-á
com a maioria absoluta de seus
membros e, em segunda convocação, c.am qualquer número de membros presentes.
Pará.grafo único.· As deliberações
serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
Art. 23. O voto é pessoal e obrigatório em tôda eleição, salvo doença ou aus~ncia comprovada plenamente. .
§ 1.0 Por falta injustificada à
eleição lncorrt'rá o membr·D do Conselho na multa de Cr$ 200,00 (du-
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-295zentos cruzeiros) dobrada na rein·
c) prem1os de via,gens no tercidêncta,.
ritório nacional e no exterior:
§ 2.o Os músicos que se encond) bôlsas de estudos;
tra,rem fora da ·sede das elei(;Ões,
e) serviços de cópia de partitupor ocasião destas, poderão dar ras sinfónicas dramáticas, premiaseu voto em dupla sobr·ecarta, opa- das em concurso.
ca, fechada e remetida, pelo correio,
Art. 27. O Poder Executivo prosob registro, acompanhada por ofí· videnciará a entrega ao Conselho
cio, com firma rec·onhecida dirigi- FlederaJ dos Músicos, Jogo após a
do ao presidente do Conselho Re- publ!cação da presente lei, de 40%
gional.
(quarenta por cento) pagos pelo
§ 3. 0 Serão computadas as céfundo s·O.Cia,l sindical, deduzidos da
dulas recelbitlas com as forma:Ji. totaHdade da ·Cota atribuída ao
dades do parágrafo precedente, até mesmo, do impôsto sindical pago
o momento de encerrar·se a vota- pelos músicos, na forma d·O artigo
cã·O. A sobrecarta maior serâ aber- 590 da Consolidação das Leis do
ta pelo presidente do Conselho, que Trabalho·
depositarâ a sobrecarta, menor na
Parágra.fo único. A instalação da
· urna sem violar. o segrêdo cio voto. Ordem d·OS Músicos do Brasl! s•erá
§ 4.0 As eleições serão a·nunciapromovida por uma comissão comdas no órgão oficial e em jornal posta de um representante d-o MI·
de grande circulação, ·~om 30 (trin- nistério da Educação c Cultura, do
ta) dias de ant·ecedência.
Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, da União dos Músicos
§ 5.0 As eleições serã.o feitas por
escrutínio secreto, perante o Con· do Brasil, da E~·cola Nacional de
selho. podendo, qua:ndo haja mais . Música., da Academia Brasileira :·]e
de duzentos votantes, determinar- Música e 2 (dois) representantes
se locais diversos para o recebi· das entidades sindicais.
menta dos votos, permanecendo
CAPíTULO II
neste .caso em cada local, dois di·
retores ou músicos inscritos, desigDas condições para o exernados pelo Conselho.
cício profissional.
§ a.o Em cada eleição, os votos
serão recebidos durante 6 (seis)
Art. 28. É livre, o exercício da
horas contínuas, pelo menos.
profissão de músico, em todo o terArt. 24. Insta,Jada a Ordem dos ritório nacional, observados o reMúsicos do Brasil serâ estabeleci· quisit-o da capacidade técnica e de
do o prazo de 6 (seis) meses pa- mais condições estipuladas em lei:
ra a inscrição daqueles que jâ se
a) aos· diplomados pela Escola
encontrem no exercício da profis- Na·Cional de Música da UniV'ersida.de d·o Brasil ou por estabelecimensão.
Art. 25. O músico que, na. data tos equiparados ou reco·nhecidos;
b) aos diplomados pelo Conserva.
da publicação desta lei, estiver, hã
mais de seis meses, sem exercer tório Naclonal de Canto Orfeónico;
atlvldade musical, dcverã compro·
c) aos diplomados por conservavar o e2eercí.cio anterior da profis· tórios •escolas ou institutos estransão de músico, para poder regis· geiros' de ensino superior de múo,i.
trar-se na Ordem dos músicos do ca, legalmente reconhecidos, desBrasil.
de que tenham revalidados os seus
diplomas no País, na forma da lei;
Art. 26. A Ordem dos Músicos do
Brasil lnstituirâ:
d) aos professôres catedráticos
a) cursos de aperfeiçoamento e aos maestr·Os de renome internaprofissional;
cional que dirijam ou tenham rll·
rigido orquestras ou côros oficiais;
b) concursos;

-298à) Instrumentais de todos os gê·
e) aos alunos dos dois últimos
anos dos cursos de composição, re- neros e especialidades;
e) ·Ca·ntores de todos os gêneros
gênCia ou · de qualquer instrumento da Escola Nacional de Música e especialidades;
f) professôres particulares de
ou estabelecimentos equiparados ou
música;
reconhecidos;
g) diretores de cena lírica;
f) aos músicos de qualquer gêh) arranjadores e orquestradonero ou especialidade que estejam
em atlvidade pr·Ofisslonal devida· res;
tl copistas de música.
mente comprovada, na data da puArt. 30. Incumbe privativamente
blicação da presente lei;
a.o compositor de músJ.ca erudita
g) os músicos que forem aprovados em exame prestado perante e ao regente:
banca examinadora, constituída de
a) exercer .cargo de direção nos
três especialistas, no m!nimo, in- teatros oficiais de ópera. ou balladicados pela Ordem e pelos sin di· co;
catas de músicos do local e nomea·
b) exercer cargo de dlreção mudos pela autoridade competente do sical nas estações de rádio ·Ou teMlnlstêrlo do Trabalho, Indústria levisão;
e oomél'Cio·
c) •exercer cargo de dlreção mu§ 1.o Aos músicos a que se resical n!ts fábricas ou emprêsas de
ferem as aJíneas f e g dêste artigo gravações fonomecànl·Ca,s;
será concedido certificado que os
d) ser consultor técnico das auhabilite ao exercício da profissão. toridades civis e militares em as§ 2.0 Os múslc·Os estrangeiros fi·
suntos musicais;
cam dispensados das exigências dêse) exercer cargo de dlreção mute a·rtigo, desde que sua permanên· sical nas ·Companhias produtoras de
ela no território nacional não ul· filmes cinematográficos e do Instrapasse o período de 90 (noventa) tituto Nacional de Cinema Educativo;
dias e sejam:
a) compositores de música erut> dirigir os conjuntos musicais
dita ou popular;
contratados pelas companhias nab) rtlgentes de orqu<estra sin· ·Cl:onals de navegação;
fônlca, ópera, ba!Iado ou côro, de
g) ser diretor musical das fábricomprovada. competência;
cas de gravações fonográficas;
c) Integrantes de conjuntos orh) dirigir a secão de música das
questrais, operistlcos, folclóricos, bibiiotecas públlcàs;
populares ou típiCos;
i) dirigir estabelecimentos de en- ·
d) pianistas, violinistas, violon- sino musical;
celistas, cantores ou lnstrume·ntls·
i> ser dlretor técnico dos teatas vlrtuoses de outra especlalida· tros de ópera ou bailado e dOS tead•e, a critério do órgão instituído tros musicados;
pelo art. 27 desta lei.
k) ser dlretor musical da seção
Art. 29 . Os músicos proflssJ.onals, de pesquisas folclóricas do Museu
pa,ra os efeitos desta lei, se clas- Nacional do índio;
sificam em:
l) ser dlretor musicai das orquesa) •Compositores de música eru- tras sinfónicas oficiais e parti·CU·
lares;
dita ou popular;
m) ensaiar e dirigir orquestras
b) regentes de orquestras slnfô·
sinfónicas;
nlca!l, ópel'ilS, \b.ailados, opel'letas,
n) preparar e dirigir espetác•.l·
orquestras mistas, de sa·lão, clgflnas, jazz, jazz-slnfônico, c·onjuntos los teatrais de ópera, baJ.lado ou
opereta;
corais c bandas de música;
o) ensaiar e dirigir conjuntos
C) dlretores de
orquestras ou
corais ou folclóricos;
conjuntos populares;
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p) ensaiar e dirigir bandas de
a) realizar recitais Individuai~;
música;
b) participar, como solista de or·
q) ensaiar e dirigir orquestras · questras ·sinfôn~cas oti populares;
populares;
c) integrar conjuntos de música
de câmara;
r) lecionar matérias teóricas musicais a domicílio ou em estabeled) participar de orquestras slncimentos de ensino primário, se- fônicas, dramáticas, religiosas ou
cundário ou superior regularmente populares, ou de bandas de músi·
organizados.
ca;
0
§ 1. É obrigatória a inclusão
e) ser acompanhador, se organis·
do compositor de música erudita ta, pianista, violinista ou acordeo·
e regente nas comissões artisti<:as nista;
/) Iecionar, a domicílio ou em
e culturais de ópera, balladó ou
quaisquer outras de natureza mu- estabelecimento de ensino regularsical;
mente organizado, o Instrumento de
sua •especialidade, se portador ele
§ 2.o Na localidade em que não
houver compositor de música eru. diploma do Curso de Formação lle
dita ou regente, será permitido a Professôres da Escola Nacional de
exercício das atribuições .previstas Mús~::a ou estabelecimento equipaneste artigo a profissional diplo· rado ou reconhecido.
§ 1· 0 As atribuições constantes
mado cm outra especialidade mu·
si·Cal.
das alínea!l. c, d, e, !, g, h, k, o e q
Art. 31, Incumbe privativamente do art. 30 são extensivas · aos proao diretor de orquestra ou conjun. fissionais de que trata êstç a·rtigo.
to popular:
§ 2.o As atribuições referidas nes·
a) assumir a responsabilidade da te artigo são extensivas ao compoeficiência artística do conjunto;
sit·Or, quando instrumentista.
b) ensaiar e dirigir orquestras ou
Art. 34. Ao diplomado em matéconjuntos populares.
rias musicais teóricas, compete Jc.
Parágrafo único. O diretor de or- clonar a domicílio ou em estabelequestra ou conjunto popular a clmenws de ensino regula·rmente
que se refere êste artigo, deverá organizados, a disciplina de sua e,;.
ser diplomado em composição e re- pecialldade.
gência pela Escola Nacional de Mú·
Art. 35. Somente os portadores
sica ou estabelecimento equipa·rado de diploma do Curso de Formacão
ou reconhecido.
de Professôres da Escola Nacional
Art. 32. Incumbe privativamente de Música, do Curso de Professor do
ao cantor:
Conservatório Nacional de Ca-nto
a) realizar recitais individuais; Orfeônico ou de estab~le·Cimentos
b) participar como solista, de equiparados ou reconhecidos podeorquestras sinfônicas ou populares; rão leclonar as matérias. das esco·
c) participar de espetáculos de las primárias e secundárias.
ópera ou operetas;
Art. 36. Somente os portadores de
d) participar de conjuntos corais diploma do Curso de Formacão de
Professôres da. Escola Nacional de
ou folclóricos;
e) lecionar, a domicUio ou em Mús~ca ou estabeleciment·Ds equl·
estabelecimento de ensino regular- parados ou reconhecidos poderão
mente organizado, a matéria de sua lecionar as matérias das escolas de
especialidade, se portador de di· ensino superior.
Art. 37. Ao diplomado em decla·
ploma ou Curso de !Formação de
Professôres da Escola NaCional de mação lb;.Jca incumbe, privativaMúsica ou de estabelecimento de mente, ensalr, dirigir e mental'
ensino equiparado ou reconhecido. óperas e operetas.
Parágrafo único. As atribuições
Art. 33. Incumbe privativamente
constantes dêste artigo são extensi·
ao instrumentista:
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diploma de metteur - en - scene
ou regisseur.
Art. 38. Incumbe privativamente
ao arranjador ou orquestrador:
a) fa.zer arranjos
musicais de
qualquer gênero para coral, arques·
tra sinfónica, conjunto de câmara
· ·
e banda de música;
b) fazer arranjos para conjunt.os populares ou regionais;
c) f~zer o fundo mus~cal de pro·
gramas montados em emissoras de
rádio ou televisao e em gravações
fonomecànicas.
Art. 39. Incumbe ao copista:
a) executar trabalhos de cópia
de música;
b) fazer transposição de parti tu·
r~s e partes de orquestra.
Art. 40. É condição essencial pa·
ra o provimento de cargo público
privativo de músico, o cumprimento
pelo candidato das disposições desta lei.
Parágrafo único. No provimento
de cargo público prlv~tlvo de mú·
sico terá preferência, em iguald'l·
de de condições, o músico diplomado.
CAPíTULO III
Da duração do trabalho

Art. 41. A duração normal do
trabalho dos músicos não poderá
e~ceder de '5 (cinco) horas, excetuados os casos previstos nesta
lei·
.
§ 1.0 O tempo destinado aos en·
saios será computado no perl.odo
de trabalho.
§ 2.0 'Com exceção do destinado
à refeição, que será de 1 (uma)
hora. os demais intervalos que se
verificarem, na duração normal do
trabalho ou nas prorrogações serão
computados c.omo de. serviço efetl.
VO·

Art. 42. A duração normal do
trabalho poderá ser elevada:
I) a 6 (seis) horas, nos esta·
belecimentos de diversões públicas,
tais como - cabarés, boates, dan.
cings, táxi-danclngs, salões de dlllll·

ças e congêneres, onde atuem 2
(dois) ou mais conjuntos.
II) excepcionalmente, a 7 (sete)
horas, nos casos de !ôrça maior, <Ju
festejos populares e serviço recla·
mado pelo interêsse nacional.
§ 1.o A hora de pr·Drrog~l}ão, nos
casos previstos do Item II dêste
artigo, será remunerada com o dô·
bro do valor do salário normal.
§ 2.o Em todos os casos de pror·
rogação do período normal de tra·
balho, haverá obrig.atôriamenti),
um intervalo pa,ra repouso de 30
(trinta) minutos, no mínimo.
§ 3.0 As prorr·Ogações de caráter
permanente deverão ser precedidas
de homologação da autoridade com ..
petente.
Art· 43. Nos espetáculos de ópera, bailado e teatro musicado, a du·
ração norml!ll do trabalho, para
fins de ensaios, poderá ser dividi·
da em dois períodos, s·eparados por
intervalo de várias horas. em benefício do rendimento artístico e
desde que a tradição e a naturE;;:·:.
d·O espetáculo assim o exijam.
Parágrafo único. Nos ensaios ge.
rais, destinados à censura oficial,
poderá ser excedida a duração nor·
mal do trabalho.
Art. 44. Nos espetá;cul-os de teatro
musicado, como revista, opereta e
outros gêneros semelhantes, os mú·
sicos receberão uma, diária por
sessão eX·Cedente da,s normais·
Art. 45. O músico das emprêsas
nacionais de navegação terá um
horário •especial de trabalho, de·
vendo participar, obrigatoriamente,
de orquestra ou como solista:
a) nas horas do a,lmôço ou jan·
tar;
b) das 21 às 22 horas;
c) nas entradas e saídas dos
portos, desde que êsse trabalho se·
ja executado depois das 7 e antes
das 22 horas.
Parágrafo único. O músico de
que trata . êste artigo ficará dis·
pensado de suas atividades duran·
te as permanências das embarcações nos portos,··'desde que não ha.jam passageiros a bordo.
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Art. 46. A cada período de seis Cio das quais tenham vindo ao
dias consecutivos de trabalho cor- País.
re~ponderá um dila. de descanso ·
Art. 50. Os músicos estrangeiros
obrigatório remunerado, que cons- aos quais se refere o § 2· 0 do art.
tará do quadro de horário afixado 1.0 desta lei, poderão trabalh>:Or
pelo empregador.
sem o registro na Ordem dos Músi·
Art. 47. Em seguida. a cada pe· cos do Brasil, criada pelo art. 27,
ríodo diário de trabalho, haverá. desde que tenham sido contrataum Intervalo de 11 (onze) horas, dos na forma do art. 7.0 alínea d,
no mínimo, destinado ao repouso. do Decreto-lei n. 0 7.967, de 18 de 3e·
Art. 48. O tempo em que o músl· tembro de 1945.
co estiver à disposição do empregll·
Art. 51. Terminados os prazos
dor será computado como de tra- contratuais
e desde que não habalho efetlvo.
ja acôrdo em contrário, os empresários ficarão obrigados a reconCAPíTULO IV
duzir os músicos estrangeiros a·os
seus pontos de origem.
Do trabalho dos músicos es·
trangeiros
Art. 52. Os músicos devidamente
registrados no País, só trabalharão
Art. 49. As orquestras, os con· nas orquestra-s estrangeiras, em
juntos musicais, os cantores e con- caráter provisório e ern caso de fôrcertistas estra.ngeiros só poderiio ça maior ou de enfermidade com·
exibir·se no território nacional, a provada de qualquer dos componenjuizo do Ministério do Trabalho, In· tes das mesmas não podendo o
dústria e Comércio, e pelo prazo substituto em nenhuma hipótese,
máximo de 90 (noventa) dias de· perceber proventos inferiores ao :lo
pois de legalizada sua permanên· substituído .
ela no País, na forma da leglsla.Art. 53. Os contratos celebrados
ção vigente.
.
com
os músicos estrangeiros so§ 1.o As orquestras, os conJUn·
mente
serão registrados no órgão
tos musicais e os cantores dé que
competente
do Ministério do Tratrata êste artigo só poderão exi·
ba.lho,
Indústria
e ·comércio, de·
bir-se:
_
pois
de
provada
a realização do
a) em teatros, como atraçao ar· pagamento pelo contratante
da tatistica;
_
xa
de
10%
(dez
por
cento),
sôbre
b) em emprêsa.s de radiodlfusao o valor do contrato e o recolhimene de televlt.ão, em ca:ssinos, boates to da mesma ao B-anco do Bra.sll em
e demais estabelecimentos de di· nome da Ordem dos Músicos do
versão, desde que tais emprêsas ou Brasil
e do sindicato local, em parestabelecimentos contratem igual tes iguais.
número de profissionais brasileiros
Parágrafo único. No caso de conpagando-lhes remuneração de igual
tratos
-celebrados com base, total
valor.
ou parcia.lmente, em percentagens
§ 2.o F1cam dispensados da exi·
gêncla. constante da parte final da de bilheteria, o recolhimento prealinea b, do parágrafo anterior, visto será feito Imediatamente após
as emprêsas e os estabelecimentos o término de cada espetáculo.
que mantenham orquestras, conjunCAPiTULO V
tos, cantores e concertistas nacionais.
Da fiscalização do trabalho
...
§ 3,o As orquestras, os conjuntos
Art. 54:· Para os efeitos da exemusicais os cantores e concertistas
de que trata êste artigo não pode· cução e, conseqüentemente da fls·
rão exercer atividades profissionais callzação do tra.balho dos múslco·s
diferentes daquelas para o exerci- os empregadores são obrigados:

-300a) a manter afixado, em lugar
visível, no lOCal de trabalho, qua·
dro discriminativo do h·orárlo dos
músicos em servi~;
b) a possuir livro de registro de
empregados destinado às a.notaçôes
relativas à identidade, Inscrição na
Ordem dos Músicos do Brasil, nú·
mero da carteira profissional, data
de admissão e saída, condições de
trabalho, fér!a,s e obrigações da lei
de acidentes do trabalho, naciona·
llzação, além de outras estipuladas
em lei.
Art. 55. A fiscalização do traba·
lho dos músicos, ressalvada. a com·
petência privativa da Ordem do3
Músicos do Brasil quanto ao exer·
ciclo profissional, compete, no Dis·
trit.o Federal, ao Departamento Na·
clonai do Trab~lho, e, nos· Estados
c Territórios, às respectivas Dele·
gac!as Regionais obeãeé!das as normas fixadas pelos arts. 626 c Re·
guintes da Cons<llldação das Leis
do Trabalho.
CAPíTULO VI
Das penalidades

i .
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Art. 56. O lnfrator de qualquer
dispositivo desta lei será punido
com a multa de Cr$ 1.000,00 (um
mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros), de acôrdo com a
gravidade da infração e a juizo da
autoridade competente, apl!c~da
em dôbro, na reincidência.
Art. 57. A oposição do empregador sob qualquer pretexto, à fls·
calização dos preceitos desta lei
constitui infração grave, passivei de
multa de Cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros) apllcada em dôbro, na
reincidência..
Parágrafo único. No caso de habitual infração dos preceitos desta
lei será agravada a penaUaade podendo inclusive, ser determinada a
interdição do estabelecimento ou
suspensão da. ativldade exercida em
qualquer local pelo empregador.
Art. 58. O processo de autuação
por motivo de infração dos disposi·
t!vos reguladores do trabalho do

músico, constantes desta lei, assim
como o dos recursos apresentados
pelas partes autuada·s, obedecerá as
normas constantes do Título VII,
da Consolida.ção das Leis do Trabalho.
CAPfrULO VII
Dispo&ições Gerais e Transitórias

Art. 59. Consideram-se emprêsas
empregadoras para. os efeitos desta. lei:
a) os
estabelecimentos comerciais, teatrais e congêneres, bem
como as associações recreativa.~.
sociais ou desportivas;
.
bl os estúdios de gravação, rar
diodlfusão, televisão ou filmagem;
c) as companhias nacionais de
navegação;
d) tôda organizaÇão ou instituigão
que el!!plore qualquer gênero &e
diversão, franqueada ao público ou
privativa. de associados.
Art. 60. Aos músicos profissionais aplicam-se todos os preceitos
da legislação de assistência e pro·
tecão d·o trabalho, assim .como da
previdência social.
Art. 61. Para os fins desta lei,
não será feita nenhuma. distinção
entre o trabalho do músico e do
artista músico a que se refere o
Decreto número 5.492, de 16 de julho de 1928, e seu Regulamente,
desde que êste profissional prc~s
te serviço efetivo ou transitório a
empregador, sob a dependência
dêste e mediante qualquer forma
de remuneração ou s~árlo, inclusive "cachet" pago com continulda·
de.
Art. 62. Salvo o disposto no artigo 1~o, § 2.o, será permitido o
trabalho do músi-co estrangeiro, respeitadas as •exigências desta lei,
desde que não exista no Pais pro.
fissional habll1tado na especialldnde·
Ar~: 63. Os contratantes de quais·
quer espetáculos musicais deverão
preencher os necessários requisitos
legais e efetuar, no ato do contra-
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to, um depósito no Banco do Brasil, à ordem da a:utoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da. importância igual !). uma semana dos ordenados de todos os profissionais contratados.
§ 1,0 Quando não houver na localidade agência do Banco do Brar
sll o depósito ·será efetuado na
Coletoria Federal.
§ 2.o O depósito a que se refere
êste artigo somente poderá ser levantado por ordem ãã autoridade
competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comérc1o, mediante
provas de quitação do· pagamento
da·s indenizações decorrentes das
leis de protecão ao trabalho, das
taxas de seguro sôbre acidentes do
trabalho, das c-ontribuições de previdência social e de outras estabelecidas por lei.
Art. 64. Os músicos serão segurados obrigatórios do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, excetuados os das emprêsa de navega.ção, que se filiarão ao Instituto de Aposentad<Jria
e Pensões dos Marítimos.
§ 1,0 Os músicos cuja ativida-de
fôr exercida sem vínculo de emprêgo contribuirão <Jbriga.tàriamente
sô bre o salário-base fixado, em
cada região do País, de acôrdo com
o padrão de vida local, pelo Ministro do Trabalho Indústria e .Comércio, mediante proposta do Instituto
e ouvido o Serviço Atuarial do MInistério.
§ 2.o O salário-base será fixado para vigorar por um ano,
considerando-se prorrogado por
mais um ano, se finda ·a vigência;
não houver sido alterado.
Art. 65. Na aplicação dos dispositivos lega-is relativos à nacionalização do trabalho, será apenas
computado, quanto às orquestra:s, o
total dos músicos a serviço da emprêsa, para ·OS efeitos do art- 354 e
respe·::tivo parágra·fo único, da
COi1solida·ção das Leis do Trabalho.
Art. 66. Todo contrato de músicos profissionais, ãlnda que por

tempo determina<:!Q_ e a curto prazo, seja qual fôr a modalidade da
remuneração, obriga ao desconto
e recolhimento das contribuições de
previdência. social e do impôst-o sin·
dical, por parte dos contratantes.
Art. 67. Os componentes das orquestras ou conjuntos estrangeiros
não poderão se fazer representar
por substitutos, sem a prévia concordância do c-ontratante, salvo motivo de fôrça. maior, devidamente
comprovado, importando em inadimplemento contratual a ausência ao trabalho sem o consentimento referido.
Art. 68. Nenhum contrato de músi-~o. orquestra ou conjunto nacio·
nal e estrangeiro, será registrado
sem o comprOvante do pa:gamento
do Impôsto Sindical devido em razão de contrato anterior.
Art. 69. Os contratos d-os músicos deverão ser encaminhados, para fins de registro, ao órgão competente do Ministério d<J Traba!~o.
Indústria e Comércio dlretamente
pelos interessados ou pelos respectivos órgãos de classe, que poderão
apresenta.r as impugnações que julgarem cabíveis.
Art. 70. Serão nulos de pleno direito quaisquer a.côrdos destinados
a burlar os dispositivos desta lei,
sendo vedado por motivo de sua
vigência aos empregwdores rebaixar salários ou demitir empregadOS·

,

Art. 71. A presente lei entra:rá
em vigor na data de sua publicação.
Art. 72. Revogam-se as dispo~!
.ções em contrário.
O SR· PRESIDENTE - O projeto
vai à sanção.
Discussão única do Parecer
da Comissão de Consmuição e
Justiça, s6bre a Mensagem n. 0
160 de 1960, pela qual o Sr. Prcsic!énte da República submete
ao Senado a escolha do Dr. Cândido de Oliveira Neto para o
cargo de Procurador Geral ela
República-

,,
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Trata-se de matéria a ser a.pre·
Ciada em sessão secreta.
A sessão é transformada em
· secreta às 18 horaJs e 20 minu.
tos e volta a ser pública quinze
minutos depOis.

O SR. PRESIDENTE _: Está reaberta a. sessão pública.
Esgotada a ma térla da Ordem do
Dia, vai ser v.otado o Requerimento n.o 552, anteriormente lido, de
urgência para -o Projeto de Lei da
Câmara n.o 88, de 1960.
Em votacão.
O SR. MEM DE SA - (Para en·
caminhar a votação> - (•) - Sr.

,.

Presidente, apenas para dizer que
não só voto contra a urgência nos
têrmos em que está, como até prote_sto contra o ~:equerlmento, por
nao ver a menor necessidade elo
recurso à urgên·cla especial para.
o projeto em causa.
Já está com o parecer de tôdas
as Comissões e poderia ser vota.
do perfeitamente sexta-feira ou
nos dias da semana vindoura.
Demonstrei ma·is de uma vez, no
decurso dêsse processo, ao eminen·
te Lider da M!aiorla, como f\li atento às solicitações que me fêz, dan.
do andamento rápido; de uma fel·
ta, no mesmo dia em que êle me
solicitou trouxe o projeto de volta.,
com voto vencido.
Há tempo, portanto, sufi·clentc
para que o projeto entre em Or·
dem do Dia. e sofra tramitação nor·
mal.
A urgência urgentíssima é, no caso, um luxo. Mais; já está convo·
cada uma sessão extraordinária, do
Congresso, como teria, de ser fatal·
mente. Portanto, além dos dias que
nos restam ainda teremos tôda
sessão extraordinária para, conhe·
cê-lo, se por aC'aso fôsse emen·
dado, para que a Câmara corihc·
ces,1c das emendas.
( •) - Nao foi revisto pelo orador.

Não vejo, portanto, essa ileces·
sidade com a qual não posso con·
cardar. Serei vencido pelo número,
mas deixarei meu protesto contra
o uso abusivo dêsse dispositivo, não
obstante a.s promessas reiteradas,
tantas vêzes, confirmadas e repetidas de que se não usaria ês.·
se processo senão em casos excep·
cionais.
Tem sido dito aqui e inúmeras
vêzes prometido que o processo de
urgência urgentíssima só deveria
e só poderia. ser usado quando os
pra-zos fôssem fatais. Cito diversos
exemplos: o caso da. Lei de Inqul·
llnato. Se estivesse a se vencer o
prazo e não houvesse outro recurso, as leis .com prazo findo, como
o caso do Plano Nacional do Car.
vão, que está sendo votado na. Câ·
mara dos Deputados e que dr.verá
chegar ao Senado; se não votarmos
uma nova lei, a Nação ficará sem
o Plano. No caso vertente, porém
não há essa urgência· Trata-se tãÓ
somente da federalização de uma
universidade, projeto que tem pa·
receres fa.vorá veis das Comissões.
Tenho meu ponto de vista exter.
nado e reiterado. Mas como o Se·
nado sabe, já não dou mais combate como fazia, porque me curvo
ao sentimento e pensamento da
maioria dos meus nobres colegas.
O Sr. Novaes Filho - Vossa Ex·
celêncla permite um aparte?

O SR. MEM DE SA - Dou o
aparte a V. Exa. Senador Novaes
Filho.

O Sr. Novaes Filho - O meu vo·
to neste Plenário, em relação ao
projeto em tela, será favorável
em homenagem ao Estado da Pa·
raíba que multo adniiro c pelo alto aprêço que tar.to me merecem
seus dignos representantes nesta
Casa· O Senado, mais uma vez, está convocado para. os primeiros
dias de janeiro. Solldarlzo·me com
o Senador Mem de Sá, não somente
contra esta proposição mas a qualquer ·u11gêncla · que venha surgir,
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salvo se se tratar de um projeto
excepcional. O meu ap!auso a Vos·
sa Excelência e a minha solidariede às suas declarações.

I
\'
/;
i

I·

I

I
I

I

I.
'

,.
'

11

'l
'l
l

I

,I

O SR. MEM DE SA - Agradece
o confôrto e apoio que V· Exa. me
traz. Cito, corroborando desde logo dois proj etos que deverão vir
para o Senado e· pa,ra os quais considero perfeitamente justificável e
~igno de .louvor, o ~recesso da
urgência urgen~íssima. O Plano Nacional do Carvão, cuja vigência
encerrar-se·â em dezembro e que
precisa ser novamente votado· e o
Tratad·O de Montevidéu que cria a
zona livre do comércio da Améri·Ca
do Sul, de importância imensa, a
meu ver, para o BJ.ta·sil e a respeito
do qual temos um interêsse fl:l·
grante em vê-lo aprovado.
No caso v·ertente, entretanto a,
federalização de uma Universidade
não apresenta essa urgência. Além
do mais tem o projeto pareceres
favoráveis, não havendo sequer
quem o combata, nem mesmo eu.
Vindo como veio, através de Men.
sagem Presidencial, mesmo que eu
não con·C·Orde com o sistema de fe.
deralização em massa, não tenho
como comb9.tê·lo. Portanto, não vejo porque essa urgência especial.
Lembro aos eminentes colegas
que· quando se quer, hã tempo para
tudo, sem precisar recorrer a processos violentos. Hã poucos dias ao
votarmos a te! do Inquilinato foi
dito, apregoado e proclamado que se
aceitássemos as emendas, a Câma·
ra dos Deputados não terià tempo
nem quorum para delas tomar t:o·
nhecimento. Em boa hora defen·
demos as prerrogativas do Senado
e pelo voto da Maioria foram aprovadas. Hoje a Câmara. dos Deputa·
dos acaba de apreciâ·las, aprovan·
do duas e rejeitando outras duas.
Quer dizer que houve tempo e hou·
vc quorum. Basta que o Senado se
afirme, que cumpra, com seus deve·
res, de a·côrdo com os interêsses da
Nação, s·em porém lançar mão de
recursos violentos, que entend·O des·

necessários, quando não constituem
luxo de poder da Maioria. (Muito
bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra, pa.ra encaminhar a vota·
ção, o Senador Moura Andrade.
O SR. MOURA ANDRADE - <Pa·

ra encaminhar

a: votação). -

(•)

- Sr. Presidente, Srs· Senadores,
diz bem o nobre Senador Mem de
Sá que o projeto, de origem governamental, está com pareceres fa.
varáveis e prep111rado para ser sub·
metido à votação.
O requerimento de urgência nao
constituiu surprêsa à Oposição nesta Casa. Consultei, antes de formulá-lo, o nobre Líder João Vilasbôas. Dei conhecimento ao Senador,
Mem de Sã, conversei com os Srs·
Senadores da Oposição, conversei
com os meus companheiros e Jí.
deres da situação.
·
No caso, o requerimento de ur·
gência se torna um meio plena·
mente regimental para dar oportunidade ao Senado de apre·Ciar ma·
téria que 1e•stâ preparada, com
pareceres favo rã veis, para ser votada. As argumentações de que haveria tempo para ser votado são
admitidas por todos. Não só existe
a sessão extraordinária, .como esta
legislatura termina, em 62 e real·
mente a alegação de tempo está
apenas na dependência de votar
uma matéria preparada, ou deix~r
de votá-la.. Nada nos obriga, efeti·
vamente, a que votemos uma lei,
embora tenhamos sid.o eleitos para
isso, mas a verdade é que a questão
do prazo se estende através da ~e
glslatura, de modo que no ca·so o
pedido de urgência é sôbre um projeto preparado para o efeito de
permitir sua apreciação por parte
do Senado, considerando a circunstância ele que am~nhã não teremos
sessão,. não a teremos depois de
amanhã, domingo,· forçosamente,
não a teremos, assim como, na sC·
(•) -

Nilo foi revisto pelo orculor.
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gunda-feira. Restar-nos-ão têrça e
quarta-feira·S·
Sr. Presidente, diante de uma
emergência desta na.tureza, os proj etos preparados para serem posto·s
em Ordem do D!a se dependerem,
:~penas do 1·equerimento de urgência para serem apreciados, a Liderança da Maioria não pode recusar
o requerimento de urgência.
O Sr. Mem de .Sá - Não foi o
que v. Exa. prometeu há meses.
O SR. MOURA ANDRADE- São
projetas prep·a.rados .uara serem
submetidos à votação. Não são projetas de natureza fundamental,
mas de natureza normal dentro da
vida do Senado.
Estou de acôrdo em não requerer
urgência para assuntos fundamentais, que dependam de estudo. O
que tenho declarado é que não
requeiro urgência para. privar o Senadú do conhecimento de matéria,
mas se ela f·Di estudada, se está
pronta, deixar de votá-Ia apen::ts
para que fique para o futuro ...
· O Sr. Mem de Sá - Poderá ser
incluída na sessão de sexta-feira
próxima.

O SR. MOURA ANDRADE . . . é realmente algo que fica inteiramente subordl'nado, naturalmente, a deliberações que são t,o.
madas não isoladamente.
Sabe V. Exa. que dei conhecimento ao nobre Líder João Villasbôas, dei ·conhecimento ·l!J V. Exa.;
dei conhecimento à Oposição, consultei todos, formulei um requerimento C·Omo processo de se obter
pronunciamento sôbre matéria estudada. Não estou privando as Comissões, nem ao Senado do conhecimento da ma.téria.
O Sr· Mem de Sá - Os pareceres das Comissões nem foram publicados. ·
O SR. MOURA ANDRADE - Não
poderia recusar a tlrgência no caso de haver matérias nos têrmos

normais de estudá-las para submeter à a-preciação do Senada. devo
declarar que meu procedimento
tem sido imparcial nesta Casr..
Ainda ontem votamos o projeto d~::
Juiz de Fara.
O Sr. Mem de Sá - Sem recurso
à urgência urgentíssima.
O SR. MOURA ANDRADE - O
nobre Senador Daniel Krieger [rJi
testemunha. Procurei V. Exa., conversamos, chamamos ambos o SenB;dor Daniel Krieger para cnmuni·
car que estávamos prontos para
aprovar o projeto sem emenda ai·
guma. O Senador Daniel Krleger é
que tinha compromisw com o Senador Afonso Arinos de aceitar
emenda sua, e então pediu que a
aceitássemos, mas para não atrasar interêsses da União Democrática Nacional, principalmente da Câmara, hoje pusemos imediatamente
em votação. Requeri dispensa de
publicação e ao mesmo tempo soii·
citei que a Mesa preparasse o a utógrafo quanto antes e que mandasse entregá-lo, ainda dura-nte a
sessão da outra Casa do Congresso,
ao nobre Deputado José Bonifácio.
E por que procedi assim? Pela im·
parcialidade com que procuro conduzir-me na Liderança da Ma·ioria.
Se estou, neste instante, requerendo uma urgência, faço-o como mel-o
permissível ao Senado de apressar
matéria em estudo.
O Sr. Mem de Sá - É permlf;·
sível porque estâ no Regimento. ll:
eviden1e.
O SR. MOURA ANDRADE - AS·
sim, SenhOr Presidente, não pr·;].tiquei ato que pudesse ter surpre ..
endido nem ao nobre Senador Mem
de Sá, que dêle tomou ,conhecimento, nem ao nobre Senador João
V1llasbôns, Líder da Uni5.o Democrática Na·cional, nem aos demais
Senadores.· Tenho certeza de que
podemos votar, em sã consciência, a
urgência requerida, e com isso não

~
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estou sendo faccioso, não estau sen·
do .violento.
O Sr. Mem de Sá - Na. verdade,
V. Exa. nunca agiu com violência.
O SR. MOURA ANDRADE - Estou procurando, Sr Presidente, fa·
cilitar, neste fim ·de ano, a forma·
ção das pautas e a votação das
matérias já preparadas, que não se
justificaria ficassem para o futuro.
Sou, Sr. Presidente, um Líder
que está terminando sua liderança,
por fôrça da mudança · de Govêrno ...

O SR. MOURA ANDRADE - ...
e plenamente feliz, porque tenho
a certeza de que, terminada a mi·
nha liderança. outro lfder de mais
capacidade e maior dedicação ain·
da aos trabalhos desta Casa ...

O Sr. Mem de Sá -·Exercida
com muito brilho e nobreza.

que haja, nesta Casa-

O Sr. MOURA ANDRADE - , ..
e espero poder terminá-la com o
respeito e a consideração de meus
colegas. Espero, prlncipalmentP,
que o nobre Senador Mem de Sá
possa fazer-me justiça no futuro,
sabendo que jamais o surpreendi,
jamais fui desleal para com S. Exa.
e .para com o Parlamento. Se adotel
essa atitude repito, foi no sentido
de facilitar os trabalhos desta Ca·
sa. Esta a razão por que formulei
êste requerimento de urgência.
,I;

.'''

1-

1:
'

. O Sr. Mem de Sá - iPermite Vossa Excelência um a.parte?

O SR. MOURA ANDRADE - Pois
não.
O Sr. Mem de Sá - Quero declarar, desde logo, que tudo que
V. Exa. dlsse é inteiramente exa·
to· V. Exa tem procedido com
grande altitude, nobreza e corre·
ção.
C'reio, porém, que de minha parte, não tem faltado reciprocidade
para com ·essa conduta. Quando v.
Exa. generosamente me comunicou
que requereria a urgência, eu Imediatamente o informei de que a
c·ombateria, dentro da limitação ele
meus recursos.

O SR. MOURA ANDRADE - Mui·
to obrigado a v. ll:xa. pelo seu deI

I

'I

I

polmento e pela gentileza excessiva
da.s declarações que fêz a respeito
da minha personalidade.
Queria explicar, Sr. Presidente,
que ao dizer que sou um homem
tranqül!o...
O Sr. Mem de Sá -- V. Exa· de

fato o é.

O Sr Mem de Sá -

Não creto

O SR. MOURA ANDRADE - ...
orlentarái os nossos trabalhos, c
nessa oportunidade eu saberei fa·
zer justiÇa a êsse lider, se encontrar, como espero que encontrarei,
da parte dêle, as mesmas intençõe"
que sempre me animaram. (Mu.i'to
bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o apro·
vam, queiram conservar.se sentados· (Pausa).
Está aprovado.
O SR. MEM DE SA - (Pela or·
dem) - Sr. Presidente, requeiro

verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE - Vai-se
proceder à verific~ão' requerida
pelo nobre Senador Mem de Sá.
Os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento de urgência, queiram levantar-se. (Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que aprovaram o requerimento de urgência e levantar-se os
que o rejeitam. (Pa?~sa.).
Votaram a. favor 27 Srs. Senado·
res e, contra, 2.
Não há. número.
Val-se proceder à chamada.
A chamada. será feita do Sul pa·
ra o Norte.
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Os Srs. Senadores que aprovam G dor disporá de uma hora para fa·
requerimento ae urgi!ncia respon· lar.
derão "sim" e os que 0 rejeitam,
O Sr. Primeiro Secretário vai
"não".
proceder à leitura dos pareceres.
Procede-se à chamada.
São !idos os seguintes parP.·
. Respondem à chamada e votam
ceres:
"SIM" os Srs. Senadores: Mourão
Vieira, Cunha Mello, Paulo Fender,
PARECER
Lobão da S1lveira, Seba.stão Ar·
cher, Eugênio Ba-rros, Mendonça
N.o 577, de 1960
Clark, Joaquim Parente, Fernandes
Távora. Menezes Plmentel, ArgeDa Comissão de Serviço Pú·
miro de Figueiredo, Ruy Carneiro,
blico Civil, sôbre o Projeto de
Jarbas Maranhão, Antônio Baltar,
Lei da CO.mara n.0 88, de 1960·
Freitas Cava.lcanti, S1lvestre Péri·
(Pro,ieto de Lei'"'í!.0 2.007-60,
eles, Jorge Maynard, Ovídio Teina Ciimara), que federaliza n
xeira, Lima Teixeira, Ary Vianna,
Universidade da Paraiba e dá
Caiado de Castro, Nogueira da Ga·
outras providências.
ma, Moura Andrade, Taciano de
Relator: Sr. Ary Vianna·
Mello, Alô Guimarães, Nelson Ma·
Pelo presente projeto, enca-minhaculan, Francisco Gallotti, Saulo Ra·
do pelo Chefe do Govêrno à apremos e Irineu Bornhausen. <29).
Respondem à chamada e votam ciação do Congresso Nacional, a
"NAO" os Srs. Senadores: Nova.es Universidade da Paraíba, que, de
F11ho, Lourival Fontes, Daniel acôrdo com o Decreto n.0 40.160, de
Krieger e Mem de Sá. {4).
16-12-56 já pos·suía as prerroga.tivas de estabelecimento equipara-do,
O SR. PRESIDENTE- Votaram passa a integrar o sistema federal,
a favor do. requerimento, 29 Srs. de ensino ·superior do Ministério
Senadores e, contra 4. Está man· da Educação e Cultura, na forma
tida a aprovação do requerimento. da Lei n.o 1. 254, de 4-12·50. A nova
Passa-se à dis-cussão do projeto.
Universidade, incluída na categoria
de estabelecimento federalizado,
O SR. NOVAES FILHO - (Pela passará
a gozar de personalidade
ordem) Sr. Presidente, peço a pa. jurí.dica, autonomia. financeira. ad·
lavra pela ordem.
·
O SR. PRESIDENTE - Tem a ministrativa, didática e disciplin;tr.
De conformidade com o art. 2.0 da
palavra pela ordem o nobre Se·
supracitada lei, a Universidade da
nador Novaes Filho.
Paraíba demonstrando eficiência
didática nos seus diversos <:ursos,
O SR. NOVAES FILHO-{*) sr. Presidente, consulto V. Exa. sô- perfeito funcionamento administra.
bre a hora em que terminará o tem- tive, número expressivo do seu cor·
po de que disporá cada Senador pa. po discente e elevada projeção, nos
ra discutir o projeto. (Muito bem). meios culturais, "como centro uni·
ficador do pensamento científico e
O SR. PRESIDEN'I1E - Informo cultural braslleir·O", preen-che os re.
a V. Exa. que a sessão começou às qulsltos lega-is para sua federaJi.
16 horas e 30 minutos. sendo o zação.
tempo regimental de duração da
A Universidade da Paraíba c o.
sessão de quatro hora·s, a presente Universidade Federal de São Pau·
sessão terml·nará às 20 horas e 30 lo, sediada na cidade de São car.
minut-os. A discussão do presente los, passando a Integrar o sisteprojeto ·será normal e cada Sena.. ma federal de ensino superior do
Ministério da Educação e Cultura,
(*) - Ntlo foi revl.•lo pelo or~~tlOI',
terão economia própria, "sem pre-

]
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juizo de outros auxilies que lhes
sejam concedidos pelos poderes pú.
blicos".
Compor-se-ão as duas Un!vers!da.
des de faculdades e cursos superiores criados por lei, .com funcionamento devidamente autorizado
por atos do Govêrno Federal.
O aproveitamento e a organiza.
ção do pessoal administrativo e
auxiliar-técnico em quadro extraordinâr!o aprovado pelo Poder Pú·
blico, nas diversas unidades escolares que comporão as duas Univer.
sidades, bem como as outras me.
d!das complementares de ordem administrativa, estão devidamente
previstos e obedecem rigorosamente às disposições legais que regem
a ma.téria.
Diante do exposto, a Comissão de
Serv!ç.o Público 'Civil manifesta-se
pela aprovação do projeto, com a
seguinte emenda:

sivel, seguido pelos demais setores
do Poder Executivo, a resposta do
'E:xmo. Senhor Ministro da Educação ao pedido de informações e es·
clarecimentos a êle endereçado.
Ao item primeiro, ·em que a Co·
missão sollcita indicações min!ste·
riais a fim de preencher a lacuna
existente no projeto - quanto ao
número de cargos de professôres
catedrât!cos da Faculdade de Me·
dicina - o ilustre ·Dr. Clovis Sal·
gado se apressa a informar que
"a omissão de que trata o presen·
te item foi suprida com o Oficio
n.o 3·60 (Câma.ra dos Deputados),
do qual consta a Redação Final do
Projeto de Lei n.O 2.007-B, de 1960,
no art. 8.0, retlficado, no qual se
fixam em 31 os cargos de pro·
fessor-catedrãtico".
Só resta a mim, no caso, consig·
nar o extraord!nârio e supreenden·
te entrosamento existente entre o
Ministério
da Educação e a Câmara
EMENDA
dos Deputados, levado a tal extremo que lhe permite comunicar aos
N.o 1-CSPC
membros da Comissão de Serviço
Substitua-se o. § 1.0 do art. 6.o Público do Senado o teor, e até a
pelo seguinte:
cópia, ·do oficio endereçado pelo Sr.
Secretãr!o daquela Casa do Con·
§ 1.0 Os atuais professõres das
Faculdades e Escolas, referidos no gresso ao Presidente da. referida Co·
art. 2.o, não admitidos como cate- missão, ainda antes que êles do
drâticos na forma da legislação em mesmo tivessem conhecimento ofi·
vigor, serão aproveitados interina- ela!. Trata-se de um exemplo de
mente, devendo as Faculdades e harmonia entre os Podêres que -E&colas realizar os concursos de embOra sem tais extremos - pode·
títulos e provas, pa.ra o provimen· ria figurar na história mundial do
to das cãtedras nestas condiçõeR, funcionamento do sistema presidencial.
dentro do prazo de três anos.
o item segundo recebe explicação
Sala das Comissões, em 7 de de·
sattsfatória,
em face da resposta
zembro de 1960. - Daniel Krieger,
anterior·
Havendo
31 cargos de proPresidente. - Ary Vianna, Relator
fessor
na
atual
Faculdade
de Me·
- Caiado de Castro. - M em de Sá
dic!na,
esclarece
o
of~c!o
ministerial
vencido, nos têrmos do voto em se·
que o a.rt. 9.o do projeto manda
parado.
reduzi-los a 18, na medida em que
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
vagarem, pois êste é o quant!tati·
vo reputado conveniente, tal como
N.O 88, de 1960
ocorre na Faculdade de Med!.!)ina
de Santa Maria.
Voto em separado
Cab'e; _portanto, apenas ressaltar
quão
opulento é, atualmente o corChega a esta Comissão, com ra·
po
de
catedrât!cos da Faculdade de
pidez e solicitude que merecem re·
João
\Pessoa.
Dizem o artigo men-.
gistro como exemplo a ser1 se pos-
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cl-onado e o Sr. Ministro que com
pouco mais da metade dos cargos
existentes, pode à Faculdade dar
conta plena de sua missão.
O item terceiro Informa que a
anomalia da distribuição das dotações decorre de ·ser o pessoal da
administração dos estabelecimentos
integrados na Universidade, "quase todo requisitado de outras repartições públicas percebendo apena·s gratificação". Nooa há que hesitar em face da palavra do MInistro, tão bem e tão prontamente
Informado sôbre todos os pormenores de todos os projetas do interêsse de sua pasta.
O último quesito do 'oficio da Comissão pedia. ao Ministério e, nomeadamente, à Divisão do Ensino
Superior, que externassem seu
ponto de vista e prestassem tôdas
as informações cabíveis à criação
da Universidade Federal de São
Paulo, Incluída no projeto mediante
emenda aceita. pela Câmara dos
Deputados.
A resposta do ~nistro é lapidarmente sucinta e parcimonlosa. Reza
textua-lmente: - "Quanto à criação da Universidade Federal de
São Paulo, nos têrmos dos arts. 11
12 e 13 do projeto, o Ministério
nada tem a opor. Tôdas as E"ooola·s
referidas no art. 12 se acham em
regular funcionamento, sendo que
a Escola Paulista de Medicina é d<:!
propriedade da união".
Como se vê, o Ministério apenas
nada tem a opor. Nisto se resume
sua ma·neira de considerar o Importante problema da criação de
Universidades Federais no Brasil.
Considera ocioso ·expend'er tais
qual·squer considera.ções (justlflcat!vas, restritivas ou contrãrias) a
uma das mai·s graves questões que
assoberbam o ensino superior e o
ensino público em geral. O Ministério simplesmente aceita, sem explicações nem objeções, com passividade e indiferen~a que não po·
dem suscit!lir aplausos a quantos se
preocupam com o mais profundo e
complexo problema brasllelro.

Acrescenta, ainda. o Ministro,
que a·s Escolas se acham em regular funcionamento, o que nem ao
menos tranqüillza o espírito de
quem lê a decla,ração. E não tranqul11za porque, se a Câmara dos
Deputados aprovou a emenda em
foco, o menos que se poderia supor,
em honra ao mais rudimentar jul·
gamento do critério daquela Casa
do Congresso, é que as Escolas, reunidas em Universidade, existissem
e i!stlvessem em funcionamento.
Continuo, quanto ao resto, a respeito da criação da aludida, Uni·
versidade, entendendo· que o expediente constante do art. 13, mediante o qual se determina que o Poder Executivo envie mensagem, dentro de 60 dias, criando os cargos
públicos para, que a Universidade
passe a ser mantida pela União é claramente inconstitucio·nal.
Penso, por tsto, que a resposta
ao item quarto não satisfaz nem
contém o remédio ca.paz de sanar
a irregularidade que, a meu ver,
existe no processo adotado pelo
projeto.
Trata-se de um ponto de vista
pessoal que estou pronto a modi·
ficar em presença de argumentos
capazes de me convencer.
Tais as considerações que desejo
manter expressas, no caso em exame.
Sala da:s Comissões, em 7 de novembro de 1960;- Mem de Sá·.
PARECER
N.O 578, de 1960

Da Comissão de Educação e
Cultura sôbre o Projeto de Lei
da Câmara n.0 88, de 1960 (Projeto de Let n. 0 2. 007-60, na Câmara) , que federaliza a Univer.
sidade da Paraíba e liá outras
providéncia·s.·

Relator: Sr. Lima Teixeira.
Aprovando Exposição de Motlvm•
do Ministro Interino da Educação
c Cultura, encaminhou o Sr. Pr~
sldente da RepúbUca à considera.
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ção do Congresso Nacional o presente projeto de lei, em que ·propõe a federalização da Unlversida·
de da Paraíba. e toma outras pro.
vidências tendentes à concretização
dessa medida.
A Exppslção de Motivos do titular daquela Pasta, fundamentando
as razões da Inclusão da referida
Universidade na categoria de estabelecimento federalizado de ensino,
nos têrmos da Lei n.0 1. 254, de 4
dezembro de 1950, salienta que esta medida visa a a.tender não só
aos justos reclamos dos centros culturai·s do Estado da Paraíba, como
aos reais e Iegitlmos interêsses do
ensino superior e ao progresso cultural dessa Unidade da. Federação.
De acôrdo com o projeto, a nova
Universidade, que passará a lnte·
grar o sistema federal de ensino
superior do Ministério da Educação e Cultura, gozará de personalidade jurídica, autonomia didática, financeira, administrativa e dls·
clpl!nar, compondo-se de várias fa.
culdades e escolas superiores, tôdas elas devidamente reconheCidas
e com funcionamento autorizado
por ·ll!tos do Poder Executivo.
Os demais dispositivos do projeto
de caráter ll!dministrativo e financeiro, vazados nos mesmos moldes
das normas legais que regem os
estabe~eclmentos que Integram o
sistema federal do ensino superio:·,
determinam medidas indispensáveis
para o perfeit'o func!Onll!mento da
nova Universidade.
O Estado da Paraíba, cuja universidade já possuía as prerrogativas de estabelecimento equiparado
de acôrdo com o Decreto n.0 40.160,
de 16 de outubro de 1956, pOdia,
com razão, colimar a meta da universidade federalizada, tendo em
vista o ·seu alto grau de progresso
intelectual e ma teria!.
A União, por sua vez, atendendo
à conveniência. da medida e aos
legítimos interêsses do ensino, não
faltará .certamente, capacidade para assumir mai-s esta responsabill·
dade na esfera do ensino superior.

Inspirada nos mesmos propósitos
e invoca.ndo os mesmos fundamentos do projeto originário do Poder
Executivo, a Comissão de Educação
e Cultura. da Câmara dos Deputados entre outras emendas de menor Importância, aprovou a que crL:t
também a Universidade Federal de
São Paulo, com sede na cidade de
São Carlos, e que, por Idênticos
m·otlvos, passará a integrar o MI·
nistérlo da Educação e 'Cultura.
Tal como ocorre com a Universidade da Paraíba, a Universidade
Federal de São Paulo, satisfazendo
a:s exjgências do Ministério da Edu.
cação e Cultura, está, igualmente,
em condições de receber o mesmo
tratamento e de gozar das mesmas
prerrogativas.
Diante do exposto, opinamos pe.
la aprovação do projeto.
Sa,la das Comissões, em 7 de no·
vembro de 1960.
~ebastião
Archer, Presidente. - Lima Teixeira, Relator. - Francisco Gallot·
ti. - Antônio Baltar.
PARECER

N.o 579, de 1960
Da Comissão de Finanças sô·
bre o Projeto de Lei da Câma1'a número 88, de 1960 (Projeto de Lei n.0 2.007·60, na Câmara), que federaliza a Universidade da Paraíba e dá outras providências.

Relator: Sr. Ary Vianna.

o projeto de lei em exame, ori-

ginário do Poder Executivo, dispõe
sôbre a federallzação da. Universi·
dade da. Paraiba e dá outras providências.
Em virtude da emenda apresentada posteriormente pela Comissão
de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados, e aprovada por esta Casa d·O Congresso, o projeto pro·
põe também a criação da Universidade . Federal de São Paulo com
sede "ria cidade de São C!<::'!os, Estado de São Paulo, a qual, como
a da Para.íba, passará a integrar

I.
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o sistema 1!ederal de ensino do
Ministério da Educação e Cultura,
gozando de personalidade juridlca,
autonomia dldá tlca, financeira, ad·
m!nlstra.tiva e disciplinar, na forma
que a lei estaBelece.
O projeto, que tem a justificálo, o pronunciamento dos órgãos
técnicos do Ministério da Educação
e Cultura e das Comissões de Educação e Cultura e Serviço Público
do Senado que o examinaram do
ponto de vista de suas competências especificas, foi moldado na·s
mesmas disposições legais que já
regem com eficiência comprovada
diversas Unidades Federais do
Pais, estando nêle consubstancia·
das tôdas as medidas e dispositivos
que assegura.rão o êxito de mais
esta Iniciativa de caráter cultural
para o País.
Se a inclusão das duas novas unidades universitárias na categoria de
estabelecimentos federa.Iizados, "exvi" do art. a.o da Lei n.0 1. 254, de
4 de dezembro de 1960, implica necessàriamente em ônus para a
União, contrastante com a.s dificuldades financeiras dos Estados
membros da Federação a que elas
pertencem, não menos certo é que,
para êstes mesmos Estados membros que conseguiram atingir expressivo desenvolvimento cultural e
ma.terlal, a: conveniência e necessi·
dade de uma vivência universitária
mais intensa pelas unidades da Federação, como a que propõe o projeto, justifica amplamente tôdas as
repercussões fina.nceiras que dela
possam advir.
Acresce que os artigos do projeto que dispõem sôbre matéria financeira, como os que abrem os
créditos especiais para. o cumprimento das futuras disposições lellals, estão perfeltamenlie tie acôrdo com a té-cnica financeira.
Nestàs condições, a Comissão de
Finanças é de parecer que o pro.
Jeto merece ser aprovado.
Sa.la das Comissões, em 7 de novembro de 1960· -Menezes Pimentel, Presidente. -- A1'1J Vianna, Re-

lator. - ArZindo Rodrigues. - Lima
Teixeira. - Irineu Bornhausen. -Taciano de Mello. - Jorge Maynard. - Francisco Gallotti. Coimbra Buneo.
O SR. PRESIDEN'I1E - Os pareceres são favoriÍI.veis ao proJeto.
tendo a Comissão de Serviço Pú·
blico Civll oferecido emenda- (Pausa).
Sôbre a mesa, emendas que vão
ser lidas.
·
São lidas e apoiadas as seguintes emendas:
EMENDA

N.O .!

Acres.cente-se onde convier:
Art. Podem pedir agregação à
Universidade da Paraíba., dentro de
120 (cento e vinte) dias a contar da
publicação -desta lei, Faculdade Ca·
tólica de Fllosofia de Campina
Grande, Escol!lJ de serviço Social
de Campina Grande e Conservatório de Canto Orfeônico da Paraiba.
§ 1·0 A agregação far-se·â nos
têrmos do § 2.0 do art. 2. o desta
lei.
§ 2· 0 • O aproveitamento do pes·
soai administrativo, auxiliar técnico e professôres de escola agregada serâ feito provisàr!amente, me·
diante tabela de extranumerários,
até que sejam criados em lel os
cargos e funções correspondentes.
Justificaçoo
As Escolas referidas foram excluídas da Universidade da Paraíba.
Parece-nos prudente dar-se-lhes
oportunidade de se agregarem, se
o quiserem, pôsto que sendo esta·
beleclmentos privados, o Poder Executivo não podia agregá-las compulsàriamente.
Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 1960. - Irineu Bornhausen-

j

·.).

...
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N.0 3

I:

Art. a.o § 1.o.
Redija•se o § 1.o:
Os professôres das Faculdades e
Esc·Olas referidos nesta lei, admi·
tidos sem concurso, serão aproveitados interinamente.
Justificação

. ·'~

As Escolas que passam a compor
a Universidade da Paraíba., 1ora
federalizada, eram instituições pri·
vadas que se agregaram à mesma
Universidade, criada pelo Govêrno
do Estado.
Os professôres, todos êles ou na
sua maioria, tiveram ingresso no
magistério superior sem concurso.
Nada mais prejudicial ao ensino do
que a permanência de mestres, em
caráter efetlvo, quando não tenha~n
se submetido à prova de seleção.
O professor catedrático é cargo
vitalício para cuja investidura a
Constituição Federal exige concurSO·

J

I

i·>

A figura de profes·sor efetlvo s~
rá uma burla à Constituição e per·
niciosa ao ensino se essa efetlvicb·
de dispensa concurs-o.
S9Jla das Sessões, em 7 àe '
zembro de 1960. - Jrineu Bornhausen.

~·

EMENDA

N. 0 4
i.i

''

Acrescente-se ao art. 2.0 :
k) Escola de Agronomia do Nor·
deste.

'

Justificação

Não 'acarreta aumento de despesa. A Escola de Agronomia, fede. rallzada que é, recebe no Orçamen·
· to da República dotações bastantes
para o seu funcionamento.
A inclusão de mais essa unida·
escolar na Universidade da P::l.·
raíba vai ao encontro dos reclamos
de todo um corpo docente e dis·

cente, altamente responsável pela
vida. da Escola pioneira no que tange ao Ensino Superior na Paraíba.
Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 1960. - Irineu Bornhausen.
EMENDA

N.O 5
Acrescente-se um parágrafo ao
art. 12 do Projeto n.o 2.007, de
1960, com a seguinte redação:
Fica também transformada em
estabelecimento federal de ensino
superior a Faculdade de Direito de
Sergipe, a que ·se refere o Decreto n·o 35.289, de 30 de março de
1954, incorporando-se, independen.
temente de !nden!zação, ao Patri·
mônio ua União, mediante inventá·
rio e escritura pública, todos . os
bens móveis, imóveis e direitos perte-ncentes à re.ferida Faculdade.
Justificação

A Faculdade de Direito de Sergipe, foi fundada em 28 de fevereiro de 1950 e vem funcionando,
sempre com excelentes resultados,
desde 1951.
Pela. lei n.o 3. 038, de 19 de de·
zembro de 1956, foi incluída entre os estabelecimentos subvencionados pela União, num formal t•e.
conhecimento do alto nivel de ensino ali dispensado.
Impõe-se, já agora, a sua transformação em estabelêclmento fede·
ral, o que lhe possibilitará completo desenvolvimento, sendo de ou·
tro lado medida. da maior justiça,
pois Sergipe não conta até hoje com
nenhum estabelecimento federal de
ensino superior- ·
Brasília, 7 de dezembro de 1960.
-Jorge Maynard.

o SR. PRESIDENTE - Em dis·
cus·são o projeto com as emendas .
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a. dis-cussão.
As emendas foram apresentadas ·em Plenário, sôbre ela·s devem
manifestar-se as Comissões que já
opinaram sôbre o projeto.
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C<lmo as Comissões de Finanças
O SR. PRESIDENTE - Peço o
e Educação e Cultura. deverão opl· parecer da comissão de Educação e
nar sôbre a emenda apresentada Cultura.
pela Comissão àe Serviço Público,
OSR. LIMA TE~-(*)
aproveitaria o ensejo para pedir o
parecer das duas Comissões sôbre Sr. Presidente, o Projeto de Lei da
a emenda daquele órgão técnico, a Câmara n.0 2.007, de 1960 da Câ·
respeito da qual os pareceres eml· . mara dos Deputadas federaliza a,
Universidade da Paraíba e dá outidos não fizeram referência.
Solicito, o parecer da Comissão tras providências. Em regime es· .
apvesentadas em
de constituição e Justiça sôbre a·s peclal, foram
Plenário
três
emenda·s.
emendas de Plenário.
A primeira. pede agregação da
O SR. LOURIVAL FONTES Universidade da Paraíba dentro de
Sr. Presidente, como Presidente da 120 dias, a contar da data da pu.
Comissão de Constituição e Justiça, bllcação da presente lei, da Faculdesigno relator o Senador Menezes dade Católica. de Filosofia de Cam·
Pimentel.
plna Grande, .Escola de Serviço So·
cial de Campina Grande e ConserO SR. PRESIDENTE - Tem a
de Canto Orfeôn!co da Pa·
pala.vra o nobre Senad'or Menezes vatório
raíba
e
as outras serão aproveita·
Plmentel para, em nome da Co· das oportunamente".
missão de Constituição e Justiça,
A outra emenda inclui a Escola
emitir· parecer sôbre as emendas de
de
Agronomia. do Nordeste, e fi.
Plenário e sôbre a que apresentou
nalmente
a que dispõe:
a Comissão de Educação e Cultu·
r a.
"Acrescente-se um parágrafo
ao
art. 12 do Projeto n.o 2.007,
O SR. MENEZES PIMENTEL de
1960, com a. seguinte reda(*) -Sr· Presidente, ao Projeto de
0
ção:
Lei da 'Câmara n- 80, de 1960, fo·
"Fica transformada ·em esta·
ram apresentadas três emendas e
belecimento
federal de ensino
uma subemenda.
superior
a
Faculdade
de SerDo ponto de vista constitucional,
gipe,
a
que
se
refere
o
Decrenada há que Impeça a sua aprova·
0 3'5.. 239, de 30·3·1954".
to
n.
ção.
:S: o parecer da Comissão de
O Sr. Presidente, não negamos
Constituição e Justiça.. (Mutto que o objetlvo dos autores das
bem!).
emendas foi o mais louvável possível,
o de federa.llzar as escolas
O SR. PRESIDENTE - Pe~ o dos seus
Estados. Ocorre, porém,
parecer da Comissão de Serviço Pú·
uma
circunstância,
que. temos de
blico CIvil.
analisar pela Comissão de Educação e Cultura.
O SR. ARY VIANNA - ( *)
Senhor Presidente, o parecer da
O projeto. em regime de· urgêncomls·são de Serviço Público Clv!l cia, vai receber emendas que di·
sôbre as emendas apresentadas em flcultarão lnevltàvelmente sua traPlenário, é no sentido de que c·ons· mitação. Foi requerida urgência e,
tituam projeto em sepa.rado, a fim
a.o mesmo tempo, o projeto recebe
de não perturbar a votação do pro- emendas, o que obrigará a volta
jeto.
do projeto à Câmara dos DepuJl:sse o nosso pa.recer. (Muito tados, retardando, assim, cons!debem!).
ràvelmente a sua aprovação.
(*)

-

Nt1o foi rc11islo

pelo orador.

(*)

-

Nao foi revisto pelo orador,
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Embora reconhecendo os propósi·
tos dos seus autores, a 'Comissão
de Educação e Cultura. opina nn
sentido da transformação das emendas em projeto a parte, a fim
de não· dificultar a marcha normal
em regime de urgência. (Muito
bem!),

O SR. PRESIDENTE - Peço o
parecer da Comissão de Finança,s.
O SR. MEM DE SA - Peço a pa·
lavra, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra, pela ord·em, o nobre Senador
Mem de Sá·
O SR. MEM DE SA - (Pela or.
dem) - ( •) -sr. Presidente, creio

que o eminente Relator da Comis·
são de Educa,ção não se referiu à
emenda da Comissão de Serviço
Público Civil.
O SR. PRESIDENJ'rE - A Mesa
solicitou o parecer das Comissões
Rôbre as emendas de Plenário·
Tem a palavra o nobre senador
Ary Vianna, pa.ra emitir parecer em
nome da Comissão de Finanças.
O SR. ARY VIANNA- (*) Senhor Presidente, em relação às
emendas de Plenário, como Relator
da comissão de Finanças meu pa.
recer é contrário, repetindo a opinião já formulada do Relator da
Comissão de Serviço Público Civl!
a respeito das emendas, no sentido
de que constituam projeto à parte.
Qua.nto à emenda ·da Comissão
de Serviço Público Civil, o parecer do Relator é favorável. (Muito
bem!).

O SR. PRESIDENTE - Peço ao
nobre Relator da Comissão de Edu·
cação que se manifeste sôbre a
emenda da Comissão de Serviço
Público Civil.
(*) -

Nao foi rrr•isto pelo nra.dor.

O SR. LIMA TEIXEIRA - ( •)
- Senhor Presidente, se não estou
enganado, a Emenda n. 0 1 subs·
tltui o § 1":'0 do artigo 6.0, pelo
seguinte:

"Os atuais Prof.essôres das
Faculciades e Escolto.s referi·
dos no art. 2.0 , não admitidos
como catedráticos na forma
da legislação em vigor, serão
aproveitados interinamente, de·
vendo a.s Faculdades e Esco·las realizar .os concursos de
titules ·e pvovas para provimento das cátedras, nestas
condições, dentro do prazo de
três anos".
sr. Presidente, o motivo que a
Comissã·O de Educação e Cultura
apresentou, para que constituam
projeto em separado as emenda~
oferecidas em Plenário, prevalece
para a emenda da Comissão ele
Serviço Público.
O Sr. Me11t de Sá- Em hipótese
alguma. Trata-se, de emenda. que
diz respeito, fundamentalmente, à
educação. Corrige textos defeituosos· Como é que v. Exa. como Relator da Comissão de Educação e
Cultura, vota contra uma emenda
que diz respeito à educação?
O SR. PRESIDENTE- (Fazendo
soar os tímpanos) -. Lembro que

o nobre Senador Lima Teixeira está emitindo parecer, não sendo
permitido apartes.
O Sr. Mem de Sá - Peço des·
culpas a V. Exa. Senhor Pr~slden
te.
O SR- LIMA TEIXEIRA - O argumento oferecido pela comissão
de Educação e Cultura é o de que,
estando o projeto em regime de
urgência especial, e por conseguinte t.endo o Plenário se manifestado
pela. ·aprovação Imediata do projeto,
qualquer emenda aprovada iria re-

<*> -

Nno foi rc••islo pelo ora.rlor.
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tardar a aprovação do projeto, com
sua volta à Câmara dos Srs. Deputados.
Por essa razão, como as emenda.s
oferecidas visavam à Incorporação,
também, da Federallzação de outras Escolas, a Comissão de Educação manifestou-se· contràriamen-

te.

A emenda da Comissão de serviço Público tem outra flna,lldade:

"Os atuais Professôres das
Faculda,des e E-scolas referid<:s
no artigo 2.0 , não admitidos como 'Catedráticos na forma da
Legislação em vigor, serão
aproveitados ·interinament.'"!,
devendo as Faculdades e Es·
c·Olas realizar concurso de titulas e provas para provimr
to das Cátedras, nestas condições, dentro do .prazo de três
anos".
Sr. Presidente, à emenda da Comissão de Serviço Público, em ver·
dade, não pode a Com~ssão de Educação ·e Cultura manifestar-se contráriamente; entretanto, sua aprovação impediria a aprovação imediata do projeto, com sua volta à
Câmara dos Deputados. (Muito
bem!).

SR. MEM DE SA -Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O

O SR. :PRESIDENTE -

Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador Mem de Sá.
O SR. MEM DE SA - (Pela or(*) -Pergunto a V. Exa.,
Senhor Presidente, se cada vez que
um projeto entrar em regime de
urgência especial não será possfvr.!
apresentar-lhe emendas?
Dentro do ponto de vista apresentado pelo nobre Senador Lima
Teixeira, estando um projeto em
regime de urgência, tôdas as emendas devem constituir projeto em
dem) -

( *) -

Nao foi revisto pelo orador.

separado senão o Senado entraria em contradição: dava regime
de urgência urgentlssima e no entanto aceita,va emendas, o que faria, o projeta voltar à Câmara dos
Deputados, Impedindo a. finalidade
da urgência.
Sendo assim, pergunto a V. Exase não será demasia estarmos considerando sôbre emendas que não
podem ser aprovada·s e que nem
mesmo deveriam ter sido apresentadas?
.
O SR. PRESIDENTE -' RespO!l·
dendo à questão de ordem suscitadn
pelo nobre Senador Mem de Sá,
a Mesa declara que pode ser apresentada emenda ao projeto em regime de urgência. O plenário poderá
co·ncordar .com o parecer dos Srs.
Senadores que opinarem no sentido
de constituir o projeto em separado; poderá discordar dêsse parecer, ma,s não pode constituir regra que o projeto em regime de
urgência não receba emendas.

O SR. MEM DE SA - Muito
agradecido a. V. Exa. Neste caso, solicitaria de V. Exa. Sr. Presidente,
quanto ao mérito da emenda, informasse qual o parecer da c-or·
são de Educação e 'Cultura. De·
sejava conhecer o pensamento da·
quela Comissão quanto ao mérito
da emenda. (MUJito bem!) .

/'

r

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Relator da Comissão de Educação
e Cultura apresentou pa,recer verbal.
.
Por ocasião da votação poderão
ser solicitados esclarecimentos e a
matéria ser esclarecida.
O SR. MEM DE SA - (*) Muito agradecido a, V. Exa. Sr. Presidente, apena.s desejava ter a satisfação de ouvir do eminente Relator da Comissão de Educação e ,
Cultura o pensamento de s. Exa ..1
sôbre o mérito da emenda. (Muito (1
bem!).
~
(*) -

Nilo

f~l relli,,lo pelo orador, ~

i'

I·
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emenda fôr submetida a Plenário
poderá v. Exa. sollcita.r quaisquer
esclarecimentos não só do Relator
~ m~~:téria na Comissão de Educaçao e Cultura como dos mais órgãos técnicos pelos quais tramitou.
O SR. MEM DE SA -Muito agra.
decido a V. EXa. Perguntava porque sou membro titula.r da Comissão de Educação e Cultura mas;
casualmente, essa comissão funcionou neste processo sem nenhum de
seus titulares, estando integrada in·
teiramente de suplentes ou d-esignados para êsse fim. Como membro titular da mesma, desejava saber qua.l o ponto de vista sôbre o
mérito da emenda da Comissão de
Serviço Público- (Muito bem>.
O SR. PRESIDENTE - Vai-se
proceder à votação do projeto, sem
prejuízo das emendas.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto, queiram conservar-se sentados- (Pausa).
Aprovado.
É

o seguinte

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 88, de 1960
Federaliza a Universidade da Paraíba e dá outras providên·

oias.

i

I
il

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A Universidade da. Pa·
raiba a que se refere o Decreto n.o
40.160, de 16 de outubro de 1956,
passa a integrar o Ministério da
Educação e Cultura - Diretoria do
Ensino Superior, incluída na categoria constante do item I, do art.
3.0 da Lei número 1.254, de 4 de
dezembro de 1950·
Parágrafo único. A Universidade terá personalidade juridica e gozará de autonomia. didática, fi·
na.nceira, administrativa e disciplinar, na forma da lei.

Art. 2. 0 A Universidade comporse-â dos seguintes estabelecimentos
de ensino superior:
al Faculdade de Filosofia da Paraíba. <Decreto n.O 38.146, de 25
de outubro de 1955l;
b) Faculdade de Odontologia da
Par!biba (Decreto n.0 38.148, de 25
de outubro de 1955l;
c) Escola Politécnica da Paraíba
(Decreto n. 0 33.286, de 14 de julho
de 1953);
dl Faculdade de Direito da Paraíba (Decreto n.o 33.404, de 28 de
agô~to de 1953);
el Faculdade de Medicina da Pa.raiba (Decreto n.o 38. 011, de 5 de
outubro de 1955) e Escola. anexa de
Enfermagem da Paraíba (Decreto
número 37.283, de 29 de abril de
1955 e Portaria Ministerial n.0 365,
de 9 de junho de 1958) ;
1> Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba (Decreto n.o
30.236, de 4 de dezembro de 1951);
g) Escola de Engenharia da Paraíba (Decreto n.o 39.221, de 21 de
maio de 1956) .
h) Escola de Serviço Social da
Paraíba (Decreto n.o 39.332, de a
de junho de 1956) ;
i) Faculdade de Farmácia da. Universidade da Paraíba;
j) Fa.culdade de Ciência-s Econômicas de Campina Grande (Lei n.o
512, de 1 de julho de 1955).
§ 1.o As
faculdades e escolas
mencionadas neste artigo passam
a denominar-se: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letra.s; Facul·
dade -de Odontologia; Escola Politécnica; Faculdade de Direito; Fa·
culdade de Medicina e Escola Anexa de Enfermagem; Faculdade de
Ciências Econômica;s; Escola de En·
genharla; Escola de Serviço Social
da Universidade da Paraíba; Faculdade de Ciências EConômicas de
Campina Gra.nde e Faculdade de
Farmácia da Paraíba·
§' ·2.o A agregação de outro curso ou de outro estabelecimento de
ensino depende de parecer favorá·
vel do 'Conselho Universitário c de
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da lei, e assim a. desagregação.
Art. 3.o O patrlmôn!o da Universidade da Paraiba será formado pelos:
·
a) bens móveis, Imóveis e instalações ora ut!l!zados pelos estabelecimentos mencionados no artigo anterior e que lhe serão transferidos nos têrmos desta lei;
b) bens e direitos que adquirir
ou que lhe ·sejam ~ransfer!dos, na
forma da lei;
c) legados e doações legalmente
a,c·eltos;
d) saldos da receita própria e
dos recu;rsos orçamentários, ou outros que lhe torem destinados.
Pa.rágrafo único. A apl!cação dos
saldos referidos na letra d dêste
artigo depende de deliberação do
Conselho Universitário e somente
poderá sê-lo em bens patrimoniais
ou cm equipamentos, instalações e
pesquisa.s, vedada qualquer alienação sem expressa a.utor!zação do
Presidente da República.
Art. 4.0 Os recursos para manutenção e desenvolvimento dos serviços provirão das dotações orçamentárias que lhes forem atribuídas pela União; das rendas patrimoniais; das receitas de taxa.s escolares; de retr!bu~ção de at!vida- ·
des remuneradas de laboratórios;·
de doações, auxillos, subvenções e
eventua.is.
Parágrafo único. A receita e a
despesa. da Universida.de constarão
de seu orçamento, e a comprovação
dos gastos se tará nos têrmos da
legislação vigente, obrigados todos
os depósitos em espécie no Banco
do Brasil, cabendo ao Reitor a movimentação das conta.s.
Art. ·s.o Independente de qualquer
· inden!zação, são incorporados ao
património da Universidade, mediante escritura pública, todos os
bens móv·els, Imóveis e direitos ora
na posse ou ut!l!zados pelas Faculdades e Escolas referidas no
art. 2. 0 •
Parágrafo único. Para a transfe.
rência dos bens mencionados nes-

te artigo é assegurado o prazo de
180 (cento e oitenta.) dias, findo
o qual será o estabelecimento ha.vido agregado.
Art. 6.o É assegurado o a.provcitamento do pessoal administrativo
e a ux!liar técnico dos estabelecimentos referidos no art. 2.0 em
quadro extraordinário a.provado pelo Poder Executivo, não podendo
os vencimentos exceder aos das atividades correspondentes no serviço
público federal.
§ 1.o Os professôres das Faculdades e Escolas, referidos no art- 2. 0 ,
não admitidos em caráter efetivo
na forma da legisla.ção federal, poderão ser aproveitados como interinos.
·
§ 2.o Para o cumprimento do disposto neste artigo, a adminisfração
das Faculdades e Escolas apre·sentarão à D!retoria do ·Ensino Superior a relação, acompa.nhada de currículo, de seus professôres e servidores, especificando a forma de investidura, a .natureza do serviço que
desempenham, a data da admissão
c a remuneração.
§ 3.o Serão expedidos pelas autJJr!dades competentes os titulas de
nomeação decorrentes do aproveitamento determinado nesta lei, depois e a contar da data da última
das esCrituras públicas referidas no
artigo 5- 0 •
Art. 7.o Para execução do que
determina o art. 1.0 desta lei é
criado no Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura
- Diretoria de Ensino Superior um cargo de Reitor, Padrão 2-C,
uma função gratificada de Secretârio 3-F e uma. de Chefe de Portaria 15-F para. a ReltoriaArt. 8.0 Para execuéão do disposto no art. 2.0 são criados, no Quadro Permanente do Ministério da
Educação
Cultura, 47 cargos de
Professor Catedrático <FF UPbDESUl , na Faculdade de Filosofia, 12 ca.rgos de Professor Catedrático (FO UPb-DESU), na Faculda·
de de Odontologia, 34 cargos de
Professor Catedrátl·co (EP UPb·

e
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DESU), na Escola Politécnica 22
cargos de Professor Catedrático
(FD UPb·DESU) , na Faculdade de
Direito, 31 cargos de Professor Ca·
tedrático (ESS UPb·DESU), na Fa·
culdade de Ciências Económicas, 34
cargos de Professor ca.tedrátlco (EE
UPb·DESU) , na Escola de Engenha·
ria 3f cargos de Professor Catedráti·
co (EE UPb·DESU), na Faculdade
de Ciências Econômicas de Campina ·Grande, 14 cargos de Pr·O·
fessor Catedrático (EE UPb·DESU),
na Faculdade de Farmácia da Pa·
raíba e uma função gratificacla
de Diretor 1-IF', uma de Secretá·
rio 3·F e uma de Chefe de Portaria 15-F, para. cada uma das r~·
feridas Faculdades e Escolas.
Art. 9.0 Os cargos de Professor
Catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade da Paraíba.
serão reduzidos progressivamente a
18 (dezoito) , à medida que se fo.
rem vagando, por extinção das res·
pectivas cátedras, na forma a ser
previ:sta no Regimento da. Escol9.,
que deverá ser aprovado dentro de
60 (sessenta) dias após a Instala·
ção, da Universidade.
Parágrafo úi:lic·O, O disposto nes·
te artigo será aplicado às câtedrfl.~
vaga·s na data da publicação desta
lei, as quais não deverão ser pro·
vidas em caráter efetivo até a aprovação do Regimento.
Art. 10. Para provimento, em
caráter interino, de cátedras de
novos cursos, que forem Instalados
em qualquer escola Integrante da.
Universidade da Paraíba, só poderão ·ser contratados docentes li·
vres. ou Professõres Catedráticos
das mesmas disciplinas ou disclpll.
nas afins.
Art. 11. Fica criada, a Universi·
dade Federal de São Paulo (U. F.
s. P. ) com sede na cidade de São
Carias, Estado de São Paulo, e que
será integrada no Ministério da
Educação e Cultura.
Parágrafo único- A Universidade
terá persona.lldade jurídica Ef goza.
rá de autonomia didática,, flnan·

ceira, administrativa e discipli'nar,
na forma da lei.
Art. 12. A Universidade comporse-á dos seguintes estabeleclmen·
tos de ensino superior:
a) EscOla Paulista. de Medicina
(Lei n.o 2. 712, de 21 de janeiro
de 1956);
b) Escola de Engenharia de São
Carlos (Decreto n.0 41.797, de 8 de·
julho de 195'1);
c) Faculdade de Filosofia, Ciên·
elas e Letras de Araraquara (De·
creto n.0 45.776, de 13 de abril C: e
1959);
d) Fa.culdade de Farmácia c
Odonto1ogia de Araçatuba (Decre·
to número 41. 557; de 22 de maio
de 1957);
e) Faculdade Municipal de. Ci·
ênclas Económicas de Santo André
<Decreto n.0 42.706, de 29 de na·
vembro de 1957).
Parágrafo único. São tra.nsformn·
dos em estabelecimentos federais de
ensino superior os estabelecimentos
referidos nas letras b e e dêste artigo, sem ônus para a União e me·
diante a lncorpot:ação ao patrimô.
nio desta dos bens imóveis em que
funcionam as escolas, de propr1e·
dade do Govêrno do Estad.o de São
Paulo e da municipalidade de San.
to André, Estado de São Paulo, bem
c·omo suas atuais instalações;
Art. 13. Dentro de 6G (sessenta)
dia·s, a partir da data da publicação
desta lei, o Poder Éxecutivo envia·
rá ao Congresso Nacional mensagem nos têrmos constitucionais, pa.
ra atender ao disposto nos artigos
anteriores.
Art. 14. Para cumprimento das
disposições desta lei, é aberto ao
Ministério da Educação e Cultura
- Diretoria do Ensino Superior o crédito especial de Cruzeiros
130.788.000.00 (·cento e trinta mi·
lhões, setecentos e oitenta e oito
mil cruzeiros), sendo 'Cruzeiro·s
112.760.000,00 (cento e doze mi·
lhões, setecentos e sessenta mil cru:
zelros) para pessoal permanente;
Cr$· 5.508.000,00 · <cinco milhões,
quinhentos. e oito mil cruzeiros)
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para o pessoal administrativo; Cr$
10.020.000,00 (dez milhões e vinte

mil cruzeiros). para funções gratificadas; Cr$ 1.'500. 000,00 (um mi·
!hão e quinhe·ntos mil cruzeiros)
para a Es·Cola de Enfermag.em e
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros) para 8 insta.lar;ão da Reitoria.
Art. 15. O Esta.tuto da Universidade da Paraiba, que obedecerá à
orientaçã.o dos das Universidades
Federais, será expedido pelo :P'oder
Executivo, dentro de 120 (cento e
vinte) dias da data da publicação
desta lei.
Art. 16. Esta lei entrará em vi·
gor na. data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em centrá·
rio.
O SR. MEM DE SÃ - Sr. Presidente, quero que se consigne na
Ata dos nossos trabalhos meu voto contrário. <Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE - A decl;1·
ração de V. Exa. será consignada.
Vai-·se pr()ceder à votação das
emenda·s,
As emendas apresentadas em Plenário, sôbre as quais as comissões
técnicas manife-staram-se no senti·
do de que constituiS'Sem projeto em
separado, serão passiveis de um!h
consulta preliminar ao Plenário, se
devem ou não constituir projeto em
separado. Quanto à Emenda n.o 1
da Com~ssão de Serviço Públ!co,
teve pa-receres discordantes das Co·
missões e deverá posteriormente
ser votada.
Formulo consulta ao Plenário.
Os Srs. Sena.dores que concordam que a-s ·emendas· apresentadas
constituam· projeto separado queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
As emendas serão retlr!!idas do
projeto para. constituírem projeto
em separado.
O SR. IRINEU BORNHAUSEN -Sr; Presidente, requeiro ·verificação da votação. · ·
(Pela Prdem) -

O SR. PRESIDENTE - Vai-se
proceder à verificação da votação
requerida pelo nobre Senador Iri·
neu Bornhausen.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que concordam em que as
emendas constituam projeto em separado. (Pawsa).
Queiram sentar-se os Srs. Sena·
dores que a.provaram e levantarse os que o rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor da constituição
do projeto em separado 24 Srs. Senadores e contra, 5.
Não há número. Vai-se proceder
à chamada.
Procede-se à chama.da
Respondem à chamada e votam
"sim" os Srs. Senadores: Mourão
Vieira, :Paulo Fender, Lobii<l da Sil·
veira, Sebastião Archer, Eugênio
Barros, Mendonça Clark, Fernandes Távora, Menezes Pimentel, Ar·
gemiro de F!gueil'edo, Ru)Y 'Carneir-o, Jarbas Ma.ranhão, Antônio
E!•altar, Freitas Cavalcanti, Louri·
val Fontes, Jorge Maynard. Lima
Teixeira, Ary Vianna, Caiado de
Castro, Nogueira. da dama. Moura Andrade, Taciano de Mello, Alô
Guimarães e Nelson Maculan. (23).
Respondem à chamada e votam
"não" os Srs. Senadores: Silvestre
Péricles, Francisco Gallotti. Saulo
Ramos, Irineu Bornha.usen e Mem
de Sá. (5).
Votara.m Bim 23 Srs. senadores;
votaram não 5 srs. Senadores. Não
há número.
O projeto voltará à Ordem elo
Dia na próxima sessão· (Pausa).
Para a Comissão que deverá re·
presentar o Senado nas solenidades que se real!za,rão no Rio de
Janeiro ao ensejo da chegada do'S
despojos dos brasileiros que morreram na Itália, na Segunda Guer·
ra Mundial, designo os Srs. Senadores Caiado de Castro, Gilberto
M!llrlnho e Sérgio Marinho.
Esgotada a matéria da Ordem do
Dia, encerro a sessão. Designo para
a sessão da próxima sexta-feira a
seguinte

I

!
I

-319ORDEM DO DIA

.,•.
~ ·,

.~·

.,,

...
'

1 - Continuação da votação, em
cliscussão única, do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 88, de 1960 · (n.o
2.007, de 1960, na 'Câmara) que fe.
derallza a Universidade da Parai·
ba. (em regime de urgência, nos
têrmos do art. 330, letra "b", do
Regimento Interno, em virtude de
requerimento do Senhor Mo.util. An·
drade e ·Outros Senhores Senadores,
aprovado na sessão anterior), tendo
Pareceres: I - Sôbre o Projeto: da
Comissão de Constituição e Justiça,
favorável; da Comissão de Serviço
favorável, com a
Público Civil,
Emenda que of·erece, sob n.o J.
(CSPCl · da. Comissão de Edu.cação e Cultura. favorável; da. Co·
missão de Financas, favoravel;
II - Sôbre a.s eméndas, da Com!ssão de Constituição e Justiça, pela
constituci·Onalidade; da Comissao
de Serviço Públi.co Civil, con~rárlo
às de ns. 2 a 5; da Comlssao de
Educação e Cultura., pelo destaque,
para projeto em separado; da Comissão de Finanças, favorável it
de n.o 1 e contrário às demais.
2 ·- Discussão única do Projeto
de Decreto Legislativo n.0 2, de
1957 (n.0 110·56 na Câmara dos
Deputados) que determina o regls·
tro do contrato celebrado entre o
Ministério da Agr~cultura e Antônio
Reis Lima e sua mulher Francisca Benevldes dos Réls, para exe.
cução e pagamento das obras destinadas à Irrigação da fazenda.
"Teodoro" no Município de Qui·
xeramoblm, no Estado do Ceará,
tendo Pa·receres: (ns. 213, 214 e 558,
de 1960), das Comissões; de Fi·
nanças oferecendo substitutivo; de
Constituição e Justiça; 1·0 par~
cer - favorável ao projeto; 2. 0
pa.recer - reconsiderando o ante.
rior, para se manifestar n favor do
substitutivo.
3 - Discussão única do Projeto
de Resolução n.o 46, de 1960, que

suspende a execução da Lei n.o
146, de 23 de dezembro de 1948, do
Estado do Rio Grande d·o Norte, na
parte que desmembrou do M'tmicí·
pio de São Tomé a localidade dmo·
minada "Sítio Nõvo", anexando-a
ao Município de Santa' Cruz por
ter ·sido julgada Inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal. em
decisão definitiva (Projeto ofere-·
cido pela Comissão de Constituição
e Justiça em seu Parecer número
414, de 1960).
4 - Discussão única do Pr·Ojeto
de Resolução n.o 47, de 1960, de autoria da Comissão de Constituição
o Justiça·, que suspende a execl!çã?
d·O artigo 67, Inciso II, da ConstltUJ·
ção do Estado do Rio Grande do
Norte, e:m virtude de haver sido
julgado inconstitucional por dec!.
são definitiva do Supremo Tribunal
Federal (projeto apresentado como
conclusão do Parecer n.0 416, de
1960).
5 - Discussão única do Projeto
de Resolução n.o 48, de 1960, que
suspende a execução do art. 57, 11· 0
III da Lei n.o 64, de 21·2·1948, do
Estado do Pa·raná, julgado incons·
titucional pelo Supremo Tribunal
Federa.! em decisões definitivas
(projet~ oferecido pela 'Comissão rle
Constituição e Justiça em conclusão de seu Parecer n.O 423, de 1960 l ·
6 - Discussão únl.ca do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 258, de 1956
(n.o 854, de 1955, na Câmara) que
abre ao Ministério da Agricultura.
o crédito especial de Cr$ 500.000,00,
para a realização do convênio entre êsse Ministério e o Instituto de
Pesquisas do Brasil Central, tendo
Pa1'eceres Favoráveis, sob ns. 560
c 561, de 1960, das Comissões de
Constituiçã-o e Justiça e de Finan·
ças.
Está encerrada a sessão,
Encerra-se a sessão às 19 ho·
ras e 55 minutos·
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185.a Sessão da 2.a Sessão Legislativa, da 4. 8 Legislatura,
enG 9 de dezenGbro de 1960
PRESIDlllNCIA DO SENHOR FILINTO MULLER

i\s 14 horas e 30 minutos, acham·
se presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Mathlas Olymplo.
Joaquim Parente.
Fa.usto Cabral.
Fernandes Távora.
· Menezes Piment'el.
i::>ix-Huit Rosado.
Antônio Baltar.
Freitas Cavalcantl.
Rui Palmeira.
Silvestre Pérf.cles.
Lourival Fonte·s.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira..
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Caiado de Castro:
Gilberto Marinho.
Nogueira da Gama.
Moura Andrade.
Taclano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Nelson Ma,culan.
Fra·ncisc.a Gallotti.
Saulo Ramos.
· Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guida Mondim. - (36).

número legal, declaro aberta a sessão·
Vai ser lida a Ata

o

Sr. Francisco Gazlottl., servindo de 2. 0 Secretário, procede à leitura da· Ata da sessão
anterior, que é aprD'Vada sem
dc~ates.

O Sr. Primeiro tSecretário lê
o seguinte

EXPEDIENTE
Oficias

Da Câmara dos Deputados ns.
1. 003, 1. 033, 1. 032 e 1. 034, do corrente ano, encaminhando autógrafos dos seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 100, d·e 1960
(N.o 2. 357-B, de 1960)
Cria a Universidade Federal
de Goiás, e dá ou tra·s prolll·
dências.
"

o

congresso Nacional decreta:

Art. 1.o l!: criada a Universidade

!Federal d·e Goiás, com sede em
Goiânia, . Capital do Estado de
Goiás, integrada no Mlnistérlo dn.
Educação e Cultura, e incluída na
categoria constante do !tem I do
art. 3.o da Lei n. 0 1.254, de 4 de
setembro de 19'50.
Parágrafo únicO· A Universidade
O SR. PRESIDENTE - A lista Federal de Goiás terá personali·
de presença acusa o comparecimcn. . dade juridica e goza.rá de autono·
to de 36 Srs. Senadores. Havendo rnla dldá tlca, financeira, admlnis·
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e disciplinar na forma da
lei.
Art. 2. 0 A universidade compor·
se·â dos seguintes estabelecimentos
de ensino superior:
a) Faculdade de Direito de Galãs
(Le! n.o eo4, de 3 de janeiro de
1949);
b) Faculdade de Medicina de
Goiás (Deocret.o n.0 48.061, de 7 de
abril de 1960);
c) Escola de Engenharia do Brn.·
sil Central (Decreto n.0 45.183, de
29 de dezembro de 1958);
d) Faculdade
de Farmácia e
Odontologia de Goiã·s (Decreto n.o
30.180, de 20 de novembro de 1951);
e) Conservatório Golano de Música (Decreto n.o 45.785, de 26 de
ja.neiro de 1959).
§ 1.o As Fa.culdades, Escola e
Conservatório mencionados neste
artigo passam a denominar-se, res·
pectlvamente: Faculdade de Direi·
to, Faculdade de Medicina, Escola
de Engenharia, Faculdade de Farmácia. e Odontologia e Conservatório de Música da Universidade Fe·
deral de Goiás.
§ 2. o A agregação de outro curr.o
ou de outro estabelecimento de en·
sino depende de parecer favorável
do Conselho Universitário e de de·
liberação do Govêrno, na forma da
lei e, bem a-ssim, a desagregação.
§ 3.o O Poder ~ecutivo pr·Omoverã, dentro do prazo de 3 (três)
anos, a criação ou agregação ii
Universidade Federal de Galãs. de
uma Faculdade de Filosofia, Ciên·
elas e Letras.
Art. s.o O patrimônio da Univer·
sidade Federal de Goiás será for·
ma<lo por:
a·) bens móveis e imóveis per·
tencent.es :J.O Patrlmônlo da União
e ora utl!lzados pelos estabeleci·
mentos de ensino superior men.
~ionados no artigo anterior e que
lhe ·são transferidos, na forma da
lei;
b) bens e direitos que adquirir ou
que lhe sejam transferidos, na for·
m!li da lei;
·

c) saldos da receita própria e
dos recursos orçamentários, ou de
outros que lhe forem destinados.
Parágrafo único. A aplicação dês.
ses saldos depende de deliberação
do Conselho Universitário e sõmen·
te poderá sê·lo em ben'S patrlm.o·
niais ou ·em equipamentos, instalações e pesquisas, veda.da qualquer
alienação sem expressa autoriza.
ção do Presidente da República.
Art. 4. 0 Os recursos para manutenção e desenvolvimento dos serviços provirão da'S dotações orçamentárias que lhes forem atribuídas pela União da.s rendas patrimoniais, da-s receitas de taxas escolares, da retribuição e ·ãtlvidades
remuneradas de laboratórios e de ·
doações, auxílios, subvenções e
eventuais.
Parágrafo único.· A receita e a
despesa da Universidade con'Starão
de seu orçamento e a conaprovação
dos gastos se fará nos têrmos da
legislação vigente obrigados os de·
pósitos no Banco do Brasil S. A.,
cabendo ao Reitor a movimentação
das contas.
Art. 5,0 Independentemente de
qualquer !ndenlzação são Incorpora·
dos ao patrlmônlo da Universidade,
mediante escritura pública, todos
os bens móveis, imóV'eis e direitos
ora na posse ou utilizados pela$
Faculdades, Escola e Conservató·
rio referidos na.s alíneas b, c, d e
e do art. 2.0 •
Art. 6.o É assegurado o aproveitamento, no serviço público federal,
a partir da data da publicação desta lei, do pessoal admini'Stratlvo
das Fa.culdades, ESCola e Conservatório referidos nas a.lineas b, c,
à e e do art 2.0 , como funcionários em Quadro, que será criado,
para êsse fim, contando-'Se o tempo de serviço para efeito do art.
192 da Constituição Federal.
Parágrafo úniCO· Poderão ser
a.proveitados, como interinos, os
professõres e fundadores dos alu·
· didos estabelecimentos que O·Cupam,
Interinamente óu por contrato, cátedras dos mesmos.
·
· ·

-322Art. 7.o Para o cumprimento do
que dispõe o artigo anterior, a a-d·
ministracão das referidas Faculda·
des, Escola. e C<mservatório apre·
sentarão à Dlretoria -do Ensino Su·
perior relação acompanhada do currículo de seus professôres e servi·
dores, especificando a forma da ln·
vestidura., a natureza do serviço que
desemr.wnham, a da.ta de admissão
e a remuneração·
Parágrafo único. Serão expedl:lc·
pelas autoridades competentes os
títulos de nomeação decorrentes do
aproveitamento determinado nesta
lei, depois P. a contar d'a data. da
última das escrituras públicas re·
feridas no art. 5.o.
Art. 8. o Para execução do que
determina o art 1-0 desta lei, são
criados, no Quadro Permanente do
Ministério da. Educação e Cultura,
um cargo de Reitor, símbolo 2-C,
duas funções gratificadas, sendo
uma de Secretário, 3-F, e outra de
Chefe de Portaria, 22·F.
Art. 9,o Para execução do disposto no art. 2. o, alineas b, c, cl, e e,
· no parágrafo único do art. 6.o, são
criados no Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura,
22 (vinte e dois) carg-os de Profes·
sor Catedrático, uma função grati·
ficada de Diretor 5-C, uma de Se·
cretárlo 3-F e uma de Chefe de
Porta.ria 20-F, para a Faculdade de
Medicina; 32 (trinta e dois) cargos
de Professor 'Catedrático, uma função de Diretor 5·0, uma de Secre.
tário 3-F e uma de Chefe de Porta·
ria 20-F, para a Escola de Enge.
nharia; 24 (vinte e quatro) cargos
de Professor Catedrático, uma função gratificada de Diretor 5-C, uma
de Secretário 3-F e uma de chefe
de Portaria 20-F, para a Faculdade
de Farmácia e Odontologia; e 12
(doze) cargos de Professor Catedráti-co, uma função gratlfica.da de
Diretor 5-C, ·uma de Secretário 3-F
e uma de Chefe de Portaria 20-F,
para o Conservatóri.o de Música.
· § 1. 0 Os Cargos de Professor
Catedrático na Faculdade de Medi·
cina da Universidade Federa.! de

Goiás, serão reduzidos progressivamente a 18 (dezoito), à medida que
forem vagando, por extinção das
respectivas cátedras, na forma. a
ser prevista no Regimento da Escola, que deverá ser aprova.do dentr-o de 60 (sessenta) dias após a
instalação da Universidade. ·
§ 2.o O disposto no parágrafo anterior será aplicado às cátedras vagas na data da publicação desta
!e!, as quais não deverão ser providas em caráter efetivo, até a
aprovação do Regimento.
§ 3.0 Para provimento, em cará·
ter interino, de cátedras de novos
cursos, que forem instalados em
qualquer escola integrante da UIJ.i·
versidade Federai de Goiás, somente poderão ser contratados Docentes Livres, ou Profes·sôres Catedrá·
ticos, das mesma.s d.isciplinas ou
disciplinas afins.
Art. 10. Para cumprimento das
disposições desta. lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura,
o •Crédito especial de Cruzeiros
114.072.000,00 (cento e qua,t-orze mi·
lhões e setenta e do~s mil cruzeiros), sendo Cr$ 5.304.000,00 (cinco
milhões, trezentos e quatro mil>,
para funções gratificadas; Cruzei·
ros 78.268.000 00 (setenta e oito
mllhões e duzentos e sessenta e
oito mil .cruzeiros) para pessoal
permanente; Cr$ 30.000.000,00
<trinta milhões de cruzeiros) para
material, e Cr$ 500.000,00 (quinhentos mll cruzeiros), para diversos.
Art. 11. Os cargos dos Institutos
de ensino que integram a Universi·
dade Federal de Goiás serão pr~·
enchidos à medida do desenvolvimento dos cursos c das neces"Sida·
dcs das respectivas administrações.
Art. 12. Os cargos e funções de
que trata. a presente lei serão enquadrados e ajustados automàticamente ao sistema da Lei de C'lassiflcação de Cargos e Funções.
Art. 13. O Estatuto da Universl·
dade Federal de Goiás, que obede·
cerá aos moldes . dos das Universidades Federais, será expedido pc·
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lo Poder Executivo, dentro de 120 e Cultura designará uma COmissão,
dias a contar da data da publica- constituída de três membros, sendo.
um indicado pela Reitoria da Unição desta lei.
Art. 14. lil o Poder Executivo au· versidade do Rio Grande do Sul,
torizado a abrir um crédito espe· outro pela direção das Faculda.des
cial de Cr$ 17. 000·000,00 (dezes- federais de Santa Maria e o ter·
sete milhões de cruzeiros), sendo ceiro pela Divisão de Orçamento
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de do Ministério para levantar as vercruzeiros) destinados à manutenção bas que, a serem desta.cad!ls da
de restaurantes universitários e Cr$ Universidade do Rio Grande do
7. 000.000,00 (sete milhões de cru· Sul. devam ser transferidas para
zeiros) à a.quisição de veículos pa· a Universidade de Santa Maria.
ra transporte de universitários de
Art. 19. Enquanto a Universida.de
Goiânl:a e Anápolis, tudo a cargo de Santa Maria não tiver estatuto
da União Estadual dos Estudantes próprio, reger-se-á, no que couber,
(UEE) de Goiás.
pelo estatuto da Universidade do
Art. 15. Fica igualmente criarla Rio Grande do Sul, da qual serão
a Universidade àe Santa Maria., si. desmembrados alguns dos institutuada em Santa Maria, no Estado . tos de ensino de que trata a. pre·
do Rio Grande do Sul, e que será sente lei.
Integrada no Ministério da EducaParágrafo úniCO· Até ser criado
ção e Cultura.
e provido o cargo de Reitor da
Art. 16. A Universida.de de San- Universidade de Santa Maria, as
ta Maria será constituída dos se· respectivas funções serão exercidas
guintes estabelecimentos federais pelo Diretor mais antigo dos a.tuais
de ensino superior, com sede na re- estabelecimentos federais de ensiferida cida.de:
no ali sediados; e as direções dês·
a) Faculdade de Medicina;
tes serão desempenhadas pelos
b) Faculdade de Farmácia;
professôres designados pelo Reitor.
c) Faculda.de de Odontologia;
Art. 20. Esta lei entrará em Vi·
d) Instituto
Eletrotécnico, do gor na data de sua publicação, re·
Centro Politécnicovoga.das a·s disposições em contrá·
Art. 17. A Universidade de San- rio.
ta Maria. será integrada, ainda. dos
Câmara dos Deputados, em , , ..
seguintes estabelecimentos particu- de dezembro de 1960·
lares de ensino superior ou de alto
As Comis'sões de Serv~ço Pú·
padrão na situação de agregados:
blico CiviZ, de Educação e CU!·
a) Faculdade de Direito;
tura e de Finanças.
'b) Faculdade de Filosofia, Ciên:Cias e Letra.s Imaculada ConceiPROJETO DE LEI DA CÂMARA
ção;
c) Faculdade de Ciências Politi·
N.o 101 de 1960
cas e Económicas;
d) Escola de Enfermagem N. s. (N.o 1.327-B de 1960, na Câmara)
Medianeira.
Cria a U11iversidcide do Esta.
Art. 18. Até serem previstas ledo
do Rio de Janeiro, e dá ou..
galmente as dotações próprias do.
tras
providências.
Universidade de Sa.nta Maria, todos os encargos dos institutos fe·
O Congres·so Nae!onal decreta:
derais continuarão sendo custeados
Art· 1.0 lil .criada a Universidade
pela Universidade do Rio Grande
Federal
do Estado do Rio de Ja·
do Sul, na forma do Orçamento
nelro
(U.F
..E.R.J.), situada em
·
desta autarquia edu·cacional.
Niteról,
c
vinculada
ao Ministério
Pa.rágrafo único. D~ntro de s~s·
e
Cultura.
da
Educação
senta dias, o Ministro da Educaçao

-324Parágrafo único, a· U.F.E.R.J.
terá persona.lldade jurídica e go.
zará de autonomia didática, financeira, administrativa e disciplinar,
·
na forma da lei.
Art. 2.0 A U.F.E.R.J. compor·
se·á dos seguintes estabelecimentos
de ensino superior:
a) Incorporados;
1. Faculdade Fluminense de Me·
dicina, (Lei n.o 1. 254, de 4 de dezembro de 1950) :
2. Faculdade de Direito de Nite·
ró! (Lei n.0 2. 721, .de 30 de janei.
ro de 1956);
3. Faculdade de Farmácia e
Odontologia do Estado do Rio de
Janeiro (Lei n. o 3 . 077, de 29 cl e
dezembro de 1956) ;
4. Faculdade Fluminense de
Odontologia (Lei n- 0 3. 463, de 20 de
novembro de 1958;
5. Faculdade Fluminense de Me·
diclna Veterinária (Lei n.o 1. 050, de
16 de janeiro de 1950) ; e
b) agregados;
6. Faculdade Fluminense de Fi·
loso~ia (Decreto n.0 29.362, de 14
de março de 1951 e Decreto n.o
35.628, de 8 de junho de 1954);
7. Escola Fluminense de Enge.
nharla (De-creto n.o 42.517, de 5
de novembro de 1957);
8. Faculdade de Ciências Eco·
nômicas <Decreto n.0 26.937, de 21
de julho de 1949);
9. Escola de Servlco Social (De·
creto n.o 39.968, de 3 de abril de
1956);
10. Escola. de Enfermagem (De·
creto n.O 22.526, de 27 de janeiro
de 1957).
§ 1. 0 As Faculdades mencionadas neste artigo passarão a denominar-se, respectivamente, Faculdadade de Medicina, Faculdade rle
Direito, Faculdade de Farmácia, Fa·
culdade de Odontologia, Faculdade
de Veterinária, Faculdade de Filoso·
fia, Ciências e Letras, ESCola de
Engenharia, Faculdade de Ciências
Econõmicas, Escola de Serviço So·
ela.! e Escola de Enfermagem tb
U. F. E. R. J.

§ 2.o o curso de Odontologia da
Faculdade de Farmácia e Odonto·
logla do Estado do Rio de Janeiro
passará a integrar a Faculdade de
Odontologia da u. F. E. R. J., fi. ·
cando garantidos todos os direitos e
prerrogativBis de seus catedráticos;
o Curso de Farmácia da referida Fa·
culdade se transformará em unida·
de universitária e autõnoma, com
a denominação prevista no parágrafo anterior.
§ a.o A Congregação da Faculda·
de de Odontologia da U.F . .i:.R.J.
ficará composta, provisàriamente,
dos professõres ca.tedrMicos da
atual Faculdade Fluminense de
Odontologia e dos professõres catedrátiCos do atual Curso de Odontologia da Faculdade de Farmácia e
Odontologia do Estado do Rio de
Janeiro.
§ 4.o A medida. que se vagarem
as cátedras excedentes da Faculdade de Odontologia da U.F.E.
R.J., serão elas extintas até que
se restabeleça a Congregação da
atual Fa-culdade Fluminense de
Odontologia.
§ 5.o Enquanto a. Faculdade de
Odontologia da U.F.E.R.J. não fôr
dotada de nova sede própria, com
anfiteatros e laboratórios com capacidade de 150 alunos em cada
série, ós Cursos de Odontologia, fun·
dldos por esta lei, continuarão funcionando onde se encontram e com
autonomia didática.
§ 6· 0 Pa.ra agregação de qualqUCl'
outro estabelecimento ou curso de
nível superior à U.F.E.R.J. serão necessários parecer favorável
do Conselho Universitário e deli·
beração do Go'!êrno Flederal, na
forma da lei, processando-se de
igual forma a desagregação.
Art. 3. o o patrimõnio da U. F.
E.R.J. será formado:
a> pelos bens móveis, direitos r.
Imóveis pertencentes ao patrlrnõn!o
da União· utilizados pelos estabeJe.
Cimentos féderais referidos na ali·
nea. a do artig·O anterior;
b) pelos bens e direitos que fo·
rem adquiridos;
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c) pelos legados e doações;
do ao Reitor a. móvimentaÇão das
eit
pró
respectivas
contas.
d) pelos sa ldos de rec a
.
Art. s.o No caso de desagregaçãu
pria, e pelos recursos orçamenLá· de qua,lquer escola mencionada na
rios e outros que lhe forem desti· alínea "b" do art. 2 .P, ou de qual·
nados.
.
quer outra não federal que se vier
§ 1.o Dependerá de del!beração do
a agregar, os bens adquiridos P!lra
conselho Universitário a utilização a mesma com recursos provem~n·
dos saldos mencionados, que ·Sà· tes de dotações ou bens da Uni~,
mente poderã-o ser apl!cados em continuarão integrando o pa,trimo·
bens patrimoniais ou em equipa. nio da u. F. E. R. J. e por esta
mentes, instalações e pesquisas, serão aplicados nos têrmos da presendo dis·so dada. ciência ao Minis. sente lei.
Art. 9 .o Para cumprimento do ·
tério da Educação e Cultura.
§ 2.oA alienação de qualquer bem
disposto nesta lei, fica 0 Poder Excda U.F.E.R.J. dependerá de ex- cutivo autorizado a abrir, pelo Mipressa autorização do Presidente da nistério da Educação e Cultura, o
crédito especia.l de Cr$ 30.000.000,00
República. .
Ari:. 4. o A Faculdade de Filoso· (trinta milhões de cruzeiros), senfla, Ciências e Letras e a Fa.culda· do Cl'$ 465.800,00 (quatrocentos e
de de Ciências Econõmicas da U. sessenta e cincó mil e oitocentos
F .E.R.J. manterão as pessoas ju- cruzeiros), para os encargos derídicas próprias.
correntes do art. 6.0 , Cr$ 534·200,00
Art. 5.o A Faculdade de Filoso· (quinhentos e trinta e quatro m~l
fia, Ciências e Letras da U .F. E. R. e duzentos cruzeiros) pa.ra EquiJ. será consignada, anualmente, 110 .• ; pamentos, material e Diversos e
Orçamento da União,0 subvenção deüCr$ 29.000.000',00 (vinte e nove
acôrdo com a Lei n. 3. 641, de 10 milhões de cruzeiros) para aquiside outubro de 1959.
ção de construção de sede para a
Art. 6.o Para a U.F.E.R.J. são U.F.E.R.J.
criados, no quadro Permanente do
Art 10 Fica redigido da seguinMinistério da Educação e _Cultura, te maneka 0 art. 5.o da Lei n. 0
um cargo de_ Reitor, P.adrao CC-3, 3. 46 3, de 20 de novembro de 1958:
e duas (unçoes gr~tif1cadas, sen- Para nomeação do pessoa.!, admido uma de Secretár10 da, Reitoria, nistra·tivo e de auxiliares de ensino
FG-3, e outra de Chefe ele Por- necessários ao funcionamento nortaria, FG-5.
mal das novas unidades universiArt. 7.o Os recursos para manu- tária'S ficam criadas, no Quadro
tenção e desenvolvimento d~s ser· Perm~nente do Ministério da, Edu·
viços da U.F.E.R.J. provirao das cação e Cultura os seguintes car·
dotações orçamentárias que lhes gos· para a Universidade do Paforem atribuídas pela União, das ranâ _ 8 assistentes, padrão "K";
rendas patrlmonia.is, da rece~ta de 2 Bibliotecários _ Auxíli3-r padrão
taxas escolares, da retribuiçao ele "E'· 4 datilógrafos padrao "E"; 4
atividades remuneradaJ. de dota· Ins'petor de Alunos padrão "E"; 20
ções, auxílios, subvençoes e even- Instrutor padrão "!"; 8 Laboratotual-s.
ris ta, padrão "E"; 1 Oficial Ad§ 1.0 A receita e a despesa da
ministrativo padrão "!"; 4 ServenU.' F. E. R. J. constarão ~e seu tes, padrão "A"; para a Faculdade
orçamento e a comprova,;ao dos Fluminense de Odontologia; 4 As·
gastos se fará nos têrmos da Le- sistentes padrão ''K" ~ 1 Bibliotecâ ·
gislação vigente.
rio - Auxiliar, padrao "E"; 2 Da·
§ 2. o Todos os depósitos em estllógrafo pad~ão .:·~:·.: 2 Inspetor d~
pécie serão obrlgatàriamente feitos Alunos, padrao E , 10 Instrut01,
no Banco do Brasil S. A., .caben- padrã-o "I"; 4 Labora:tor~t:l.. pa-
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tivo, padrão "I"; 4 Serventes, pa·
drão "A".
Art. 11. Dentro de sessenta dia:;,
a contar da data da publicação
desta lei, o Poder Executivo apro·
vará o Estatuto da, U.F.E.R.J.
Art. 12. Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação,
ficando revogadas as dispOISições
em c·ontrárlo.
As Oomlissões de SerViço Pú·
blico CMl, de Educação e Cul·
tura e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂllARA

N.o 102, de 1960
(N. 0 2.396·B, de 1960, na, Câmara)
FederaZi;::a a Universidade do
Rio Grande do Norte, cria a
Universidade de Santa Catarina
e dá outras providências.

O Congres·so Nacional decreta,:
Art. 1.0 A Universidade do Rio
Grande do Norte, a que se refere
o Decreto n.o 45.116, de 26 de de·
zembro de 1958, passa a integrar
o Ministério da Educação e Cultu·
ra - Diretoria do Ensino Superior,
incluída na categoria constante do
Item I, do a.rt. 3,0 da Lei n.o 1.254,
de 4 de dezembro de 1950Art. 2. 0 É criada a Universidade
de Santa Catarina, com sede em
Florianópolls, Capital do Estado de
Santa Catarina, e lntegra,da no Mi·
nistério da Educação e Cultura Diretoria do Ensino Superior, ln·
cluida na categoria constante do
item I, do art. 3.o da Lei n.o 1·254,
de 4 de dezembro de 1950.
Art. 3.o As Universidades referi·
das nos a,rtigos anteriores terão
personalidade jurídica e gozarão dp,
autonomia didática, financeira, ad·
mlnlstratlva e disciplinar, na forma
da lei.
Art. 4.o A Universidade do Rio
Grande do Norte compor-se-á dos
seguintes estabelecimentos de P.l1·
sino superior:

a> Faculdade de Medicina ele
Natal (Decreto número 42.923, de
30 de dezembro de 1957) ;
b) Faculdade
de Farmácia de
Natal (Lei número 3.727, de 14 de
fevereiro de 1960) ;
c) Faculdade de Odontologia de
Natal (Lei n. 0 3. 727, de 14 de fe.
vereiro de 1960) ;
d) Faculdade de Direito de Nata,!
(Lei número 3. 727, de 3 de feve.
reiro de. 1958);
e) Es•Col!b de Engenharia da Universidade do Rio Grande do Norte
(Decreto número 47.438, de 15 de
dezembro de 1959).
§ 1,0 As Faculdades e Escola mencionadas neste artigo passam a denominar-se: Faculdade de Mediei·
na, Faculdade de Farmácia,, Faculdade de Odontologia, F'aculdade de
Direito e Escola de Engenharia da
Universidade do Rio Grande do Norte.
§ 2.0 O Poder Executivo promoverá dentro do prazo de três anos, a
criação ou agregação à Universidade do Rio Grande do Norte de uma Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras.
Art. 5.0 A Universidade de Santa
Catarina compor-se·á dos ·seguintes
estabelecimP.ntos de ensino supe.
rior:
a) Faculdade de Direito de S.a·n·
ta Catarina (Lei n.0 3.038, de 19
de dezer.nbro de 1956) ; ·
b) Faculdade de Medicina de San·
ta Catarina <Decreto n.o 47.531, de
29 de dezembro de 1959, retificado
pelo Decreto n.o 47.932, de 15 de
marco de 1960) ;
c) F'aculdade .de F1armá·Cia de
Santa Catarina Cóecreto n.o
30.234, de 4 de dezembro de 1951);
d) Faculdade de Odontologia de
Santa Catarina (Decreto n.o 30.234
de 4 de dezembro de 1951);
'
e) Faculdade Catarinense de Fi·
losofia (Decreto n.0 46.266, de 26
de junho de 1959, e Decreto n.o
47.672, de 19 de janeiro de 1960) ;
f) Faculdade de Ciências Eco.
nõmicas de Santa Catarina, (Decre·
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de 1955) ;
g) Escola de Engenharia Industrial (modalidades: Química, Mecâ·
nica e Metalurgia) ;
h) Faculdade de Serviço Social,
da. Fundação Vida! Ramos, na qualidade de agregada (Decreto n.o
45.063, de 19 de dezembro de 1958).
Parâgrafo único. As Faculdades
e Escola mencionadas neste artigo
passam a denominar-se: Faculda.de
de Direito, Faculdade de Medicina,
Faculdade de Farmâcia, Faculdade
de Odontologia, Faculdade de FI·
losofia, Ciências e Letras, Faculdade de Ciências Económicas Esco·
la de Engenharia Industrial da
Universidade de Santa Catarina e
Faculdade de Serviço SocialArt. 6.0 A agrega,ção de curso ou
de outro estabelecimento de ensi·
no depende de parecer favorâvel
do Conselho Universitârio e de deliberaçã.o do Govêrno, na forma da
lei, e assim a desagregação.
Art. 7.o O património das Universidades referidas nesta lei, serâ
formado pelos:
a) bens móveis, imóveis e i·ns·
talações ora utilizados pelos esta·
belecimentos nelas integrados, ex·
ceto a agregada e que lhes serão
transferidos nos têrmos desta leib) bens e direitos que adquirir
ou que lhes sejam transferidos na
forma da. lei;
c) legados e doações legalmente
aceitos;
d) saldos da receita própria e
de recursos orçamentârios outros,
que lhes forem destinados.
Parâgra.fo único. A aplicação dos
saldos referidos na alínea. d dês·
te artigo, depende de deliberaç~.n
do Conselho Universitârlo e só·
mente poderâ sê-lo em bens patrimoniais, em equipamentos, em ins·
talações ou em pesquisas, vedada
qualquer alienação sem expressa
autorização do Presidente da Re·
pública.
Art. 8. o Os recursos para ma.
nutenção e desenvolvimento dos
serviços provirão das dotações or-

çamentârias que lhes forem atribuídas pela União; das rendas patrimoniais; da receita de taxas cscolares; de retribuição de ativlda·
des remuneradas de laboratório.;;;
de doações, a.uxilios, subvenções e
eventuais.
Parâgrafo único. A receita e a
despesa constarão do orçamento de
cada Universidade; e a comprovação dos gastos se farâ nos têrmos
àa legislação vigente, obrigando todos os depósitos em espécie no
Banco do Brasil S. A·, cabendo ao
Reitor a movimentação das conta.s.
Art. 9.o Independentemente de
qualquer indenização, são incorporados ao património da União, mediante escritura pública, todos os
bens móveis, e imóveis e direitos
ora na Posse ou utiliza.dos pelas
Faculdades e Escola.s referidas nesta lei, exceto a agregada.
Parâgrafo único. Para a transferência dos bens mencionados neste artigo, é a·ssegura.do o prazo de
90 (noventa) dias, findo o qual serã havido como revogado o disposto nesta lei em relação ao estabelecimento que desatender.
Art. 10. É assegurado o aproveitamento do pessoal administra tiv0 e auxiliar téCnico dos estabelecimentos al'udidos nos artigos 4.o e
5.o, em quadro extraordinârio, a
ser aprovado pelo Poder Executivo,
não podendo os respectivos salârios
exceder acs das atividades correspondentes no ·serviço público fe·
dera!.
§ 1.o Os professôres da.s Faculda.des e Escola, referidos nesta lei,
não admitidos em carâter efetivo
na forma da legislação federal, poderão ser aproveitados como interinos.
§ 2. o Para o cumprimento do
disposto neste artigo, a administração das Faculdades e Escola apresentará à Diretoria do Ensino Su·
perlor a relação, acompanhada de
currículo, de seus professôres e ser.
vidores, especificando a, forma ae
Investidura, a natureza do serviço
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§ 3.0 Serão expedidos pelas auto·
rldades competentes os titulas de
nomeação decorrentes do aproveitamento determinado nesta lei, de·
pois e a contar da data da última
das ·escrituras públicas referidas no
art. 9. 0 •
§ 4.o Para provimento, em cará.
ter Interino, de .cátedras de novos
cursos que forem lnstala.dos em
qualquer Faculdade . ou. Escola Integrante das Universidades meneio·
nadas nesta lei, só poderão ser
contratados docentes livres ou professôres catedráticos, das mesmas
disciplinas ou discipllna.s afin-s.
Art. 11. Para execução do que
determina os artigos 1.o e 2.0 desta
lei, são criados, no Quadro Per.
manente do Ministério da Educação
e Cultura Diretoria do Ensino
Superior, dois cargos de Reitor, p:t·
drão 2-C, duas funções gratificadas
de Secretário, 3·F, e duas de Che·
fe de Portaria, 15·F, para as Reitorias
Art. 12. Para execução do diS·
posto nos artigos 1·o e 4. 0 , são criados, no Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura
- Diretoria do Ensino Superior, 33
cargos de professor 'Catedrático
(FM-URN·DESu), para a Fa.culda·
de de Medicina; 12 Jargos de Pro·
fessor Catedrático (l!"D-URN·DESu·)
para a Faculdade de Farmácia; 14
cargos de Professor ca.tedrâti1:o
<FO·URN·DESu) para. a Faculdade
de Odontologia; 22 cargos de Pro·
fessor Ca:tedrátiC'O lFD-URN·DESu.)
para a Faculdade de Direito; 25
cargos de Professor Catedrático
<EE·URN·DESu) para a Escola de
Engenharia; e uma função gratificada de Diretor. uma de s~~retá·
rio e uma de Chefe de Portaria,
para cada uma das referida,s Fa·
culdades e Escola.
Art. 13. Para execução do dis·
posto nos artigos 2.o e 5. 0 são criados, no Quadro Pe;rmanente do Mi·
nistério da Educação e Cultura, Diretoria do Ensino Superior, 22

cargos de Professor Ca.tedrático
(FM·USC-DESu.) para a Faculdade
de Medicina; 12 cargos de Professor .Catedrático (FF-USC·DESu.)
para a Faculda.de de Farmácia; 31
cargos de Professor catedrático
(FFI·USC·DESu) para a Faculda·
de de Filosofia; 12 ca.rgos de Pro.
fessor Catedrático (FO-USC-DESu·)
para a Faculdade de Odontologia;
23 cargos de Professor 'Catedrático
(FCE·USC,DESu.) para a Facul·
dade de Ciências Económicas; 26
C'argo.s de Professor Catedrático
(EEI-USC-DESu.) para a Escola de
Engenharia Industrial; e uma função gratificada de Diretor, s.q,
uma de Secretário, 3-F, e uma de
Chefe de Portaria, 20-F, pa.ra cada
uma das referidas Faculdades e
Escola.
Art. 14. As nomeações e admissões de pessoal para as escolas
de engenharia, mencionada.s nos
artigos 12 e 13, se farão à medida
da progressão dos cursos.
Art. 15. Os cargos de Professor
catedrático nas Faculdades de Me·
dicina das Universidades objeto desta lei, serão progressivamente reduzidos a 18 à medida que se f<>rem
vagando, por extinção das respecti·
vas cátedras, na forma a ser prevista no Regimento da Escola, o
qual deverá ser aprovado dentro
de 60 dias após a insta.lação da Uni·
versidade.
Parágrafo único· O di-sposto neste artigo será aplicado às cátedras
vagas na data da publicação desta
Lei, as quais não deverão ser pro·
vidas em caráter efetlvo, até a
aprovação do Regimento.
Art. 16. Para cumprimento das
disposições desta lei, é autorizada
a abertura., pelo Ministério da Educação e Cultura, do crédito especial de Cr$ 194.200.000 DO (cento
e noventa e quatro milhões e duzentos mil cruzeiros), sendo Cr$
86.240.·000,00 <•oitenta e s~is milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros) para a Universidade do Rio
Grande do Norte, assim di'strlbu!-
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dos: Cr$ 51.444.000,00 (cinqüenta
e um milhões, quatrocentos e quarenta. e 'quatro mil cruzeiros), para Pessoal Permanente; Cruzeiros
. 28.752.000,00 (vinte e oito milhões,
setecentos e clnqüenta e dois mil
cruzeiros) Pílra Pessoal Técnico c
Administrativo do Quadro Extraordinário; Cr$ 5.544.000,00 (cinco
milhões, quinhentos e quarenta e
quatro nil cruzeiros), para funções gratifica,das; e 'C'r$ 500. 000,00
(quinhentos mil cruzeiros), para
instalação da Reitoria; e de Cr$
117. 960. 000,00 (cento e dezessete
milhões, novecentos e sessenta m!l
cruzeiros), para a Universidadê de
Santa ·Catarina, assim distribuído:
Cr$ 71. 604. 000,00 (.setenta. e um
milhões, seisc~Jntos e quatro mil
cruzclros) , para Pessoal Permanente;· Cr$ 28.320.000,00 (vinte e oito
milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) , para Pessoal Técnico e Administrativo do Quadro Extraordi·
nário; Cr$ 7.536.000,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis
mil cruzeiros), para funções gratificadas; Cr$ 500.000.00 (quinhentos mil cruzeiros), pa.ra Instalação
da Reitoria; e Cr$ 10.000.000,00
(dez milhões de cruzeiros) para
equipamento e instalação da Escola de Engenharia Industrial.
Art- 17. O provimento efetlvo
dos cargos de Professor Catedrático, criados pelos artigos 12 e 13,
se fará por melo de concurso, de
títulos e de provas, realizado em
estabelecimento congênere federal,
designado em cada caso pela Dlretoria do Ensino Superior, a esta
cabendo a publicação dos edlta!s
dentro de três anos do primeiro
provimento Interino, e, até que a
Congrega.ção disponha de número
legal para a realização dêsses atas.
Art. 18. O Estatuto da Universi·
dade do Rio Grande do Norte e o
da Universida.de de Santa Catarina,
que obedecerão à orientação dos
das Universidades federais, serão
expedidos pelo Poder Executivo
dentro de 120 (cento e vinte) dias
da data da publicação desta. lei.

Art· 19. Esta lcl entrará em
vigor na data de sua publlcaçã..
revoga.das as disposições em con·
tár!o .
As Comissões· de Serviço Pú·
bUco Civil, de Educação e Oultura e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 103, de 1960
(N.o 2.030:B, de 1960, na Câmara)
Autoriza a abertura ãe
crédito especial de Cruzeiros
25. 000. 000,00, p·ara ocorrer às
despesas com material, ser?!i·
ços e instalações da Justiça do
Distrito Federa·z.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao . Poder Judiciário
- Tribunal de Justiça. do Distrito
Federal - o crédito especial de Cr$
25. 000. 000,00 (vinte e .cinco milhões
de cruzeiros) , destinado a ocorrer
às despesas com material, serviços
e Instalações dos órgãos de 1.a e
2.a instâncias da Justiça local do
Distrito Federal, bem como dos cartórios e serventias de Justiça mantidos pela UniãoArt. 2.0 Aplica-se ao Tribunal de
Justiça do atual Distrito Federal o
disposto na Lei n.o 5. 059, de 8 de
novembro de 1926, relativamente
aos recursos destinados a materia.l,
s.erviços de terceirõs e despesas di·
versas, na forma regulada pelo Tri·
bunal de Contas.
Art. 3.0 O crédito de que cuida
a presente lei será automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas e di-stribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 4.o Esta lei entrará em vlg·Or
na da ta. de sua publicação, revoga.
das ·as disposições em contrário-
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PARECER

N.o 580, de 1960
Da Comissão de Constituição
e Justiça sôbre o Projeto de Lei
da camara n.0 77, de 1957 (n.o
1. 695·B, de 1956, na Câmara),
que denomina Aeroporto Barto.
Zomeu Lisandro ·o atuaz Aero.
porto Municipal de CampO's.

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O Projeto n. 0 77, de 1957, oriundo
da Câmara dos Deputados, dá a
denominlllção de "Bartolomeu Li·
sandro" ao Aeroporto Municipa:l de
Campo·s, ·no Estado dG RiG de Ja.
neir.o.
Nenhum impeclimeruto constitu·
cional ou jurídico impede a tramitação do projeto, que, nestes têrmos, merece aprovação.
Sala. das Oomissões, em 24 de
noveri1bro de 1960. - Lourivaz Fontes, Presidente. - Jetftlrson de
Aguiar, Relator. - Ruy Carneiro.
- Menezes Pimentez. - Silvestre
·péricles. - Attílio Vivacqua.
PARECER

N·o 581, de 1960
Da: Comissão de Transportes,
Comu.nicações e Obras Públi·
cas, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara n.0 77, de 1957 (na
Câmara número 1.695-B, de

1956).

Relator: Sr. Francisco Gallotti.
O projeto em 'exame tem por fi·
nalidade dar o nome de !Bartolomeu
Lisandro ao atual Aeroporto Municipal de Campos, situado no 6.o dis.
trito dêsse Município, no Estado c ,
Rio de Janeiro.
A homenagem não Poderia. ser
mais justa nem. mais oportuna, por
isso que reverencia a rn..emória de
um dos mais ilustres campistas.
As·sim, opinamos pela aprovação
do presente projeto.

Sala das Comissões, em 7 de de·
zembro de 1960. - Francisco Gal·
lottt, Presidente. - EugêniCI Barros,
Relator. - Joaquim Parente. COimbra Bueno.
PARECER

N.o 582, de 1960
Da Comissão de Finanças aô·
bre a Emenda (1) ao Projeto
de Lei da Câmara n.O 44-5!1 (na
Cdmara, n.0 2.131-B. de 1956),
que abre pelo M·inistérlo da Aeronáutica, o crédito especial de
Cr$ 5·000.000,00, para a ampliação da pista de aterrissagem e
construção do abrigo de passageiros do aeroporto de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina.

Relator: Sr. Saulo Ramos.
O presente pr·ojeto se refere ao
aeroporto de Joaçaba. e já logrou
parecer favorável das Comissões
competentes. De fa.to, Joaçaba, cen·
tro de extensa região geo-econômi·
ca. de Santa Catarina é, pelo seu
comércio, suas indústrias além das
mais diversas ativldades em crescente desenvolvimento, a verdadei·
ra capital do oeste catarlnense. Por
isso se justifica cabalmente o crédito de Cr$ 5. 000. 000,00, previsto
no projeto, pa.ra a sua ampliação.
O mesmo acontece com o aeroporto de Ourinhos, no Estado de
São Paulo, situado nas proximidades da divisa com o Estado do Paraná e objeto da emenda. de plenário, que autoriza a. abertura de
crédito de igual importância, destinado à construção de sua pista
de aterrissagem e estação de passageiros.
Opinamos, assim, favoràvelmente à emenda, com a seguinte subcmenda:
Ao a.rt. 1.0, ond.e se diz:
"Fica aberto".
diga-se:
"É o Poder Executivo autorizado
a abrir".
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Sala das Comissões, em 11 de
agôsto de 1960. - Vivaldo Lima,
Presidente. - Saulo Ramos, Rela·
tor. - Taciano de Mello. - Mene<:es Pimentel. - Irineu Bornhau.
sen.- Mendonça Clark. - Guddo
Mondim. - Fernando Corréa, Daniel Krieger.
PARECER
N.o 583, de 1960

Da Comissão de ConstituiçãiJ
e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n.0 76, de 1959,
que concede auxílio especial às
jornadas Médico-Cirúrgicas, de
Uruguaiana.

Rela,tor: sr. Daniel Krieger.
O Projeto de Lei n.0 2.868-B, de
1957, oriundo da Câmara dos Depu-

tados, concede auxilio especial para atender à:s despesas efetuadas
com as "Jornadas Médico-Cirúrgica,s" realizadas, em 1958, na cidade
de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
A proposição inicial de autoria
do eminente Deputado Tarso Dutra, foi modificada por emenda snbstitutiva da douta Comissão de
Finanças, decorrente da. demora ha·
vida na sua tramitação.
O projeto foi amplamente justificado.
No ângulo juridico con-stitucio·
na! também, nada em contrário se
lhe Pode opor.
Assim sendo, opinamos pela sua
aprovação.
Saia· das Comissões, 21 de outubro de 1959. - Lourival Fontes, Presidente. - Daniel Krieger. - Re.
Iator. - Ruy Carneiro.- Menezes
PtmenteZ. - Attílto Vivacqua. João VilZasMas. - Argemiro de Figueiredo. - Lima Guimarães.
PARECER
N·o 584, de 1960

Da comissão de Saúde ao Projeto r1e Lei da C{i,mara; n.o 76,
de 1959 (na Cdmara n.o 2.868B, de 1957).

Relator: Sr. Pedro Ludovico.
O projeto em questão concede auxílio especial de Cr$ 400.000,00 às
jornadas médico-cirúrgicas de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do
Sul.
·
Trata-se de encontro de relevante significa.ção no campo da medicina e da saúde pública onde se
Ob'Servam experiências e inf.ormações de alto valor científico. O cer- ·
tame tem o apoio das autoridades
sanitárias federais e estaduais e é
prestigiado pelo comparecimento
de hDmt~.ls de ciência de todo o
País.
Somos, portanto, pela aprovação
do Projeto.
Sala das Comi'Ssões, em 26 de
julho de 1960. - ReginaZdo Fernandes, Presidente. - Pedro Ludovico, Relator. - Alô Guimarães.
PARECER
N.0 585, de 1960

Da Comissão de Finanças, sôb1'e o Projeto de Lei da Camara n.0 2.868-B-57 (no Senado n.o
. 76, de 1959).

Relator: Sr. Daniel Krieger.
O projeto em causa, originário da
Câmara dos Deputados, visa a. autorizar o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Saúde, o crédito
especial de Cr$ 400.000,00 (qua.trocentos mil cruzeiros), para atender
às despesas com as "Jornada.s Médico-Cirúrgicas", que se processaram em 1958, em Uruguaiana, no
Estado do Rio Grande do Sul.
As comissões de Constituição e
Justiça e de Sa.úde já se manifestaram favoràvelmente a.o projetoNa parte que respeita a esta Comis·são examinar nada há que opor
à aprovação do projeto, ver!fican·
do-se que a despesa a. ser creditada em favor dêsse conclave Médico
Cirúrgico atende à·s exigên·cias de
uma politica de desenvolvimento
cientifico de profícuos resultados
para o nosso Pais.
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Assim, opinamos pela aprovação
do presente projeto.
Sa.la das Comis:sões, em 30 de
novembro de 1960.- VtvaZdo Lima
- Presidente em exerctcio. - Daniel Krieger. - Relator. - A771
.Vtanna. - Saulo Ramos. - Mendonça Clark. - Guido Mondim. Fernando Oorrêa. -Francisco Gal·
lotti. - ·Tactano de Me.llo. - Mene.
r::es Pi1nentel.

PARECER

N.o 586, de 1960
Da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Pro1eto de
Lei do Senado n.o 10, de 1960,
que autoriza o Poder Executivo
a emitir uma série de selos postais comemorativos do sesquicentenárto da Carta de Lei de
4 de dezembro de 1810. (Apresenta·do pelo Senador Francisco
Gallotti).

Relator: Sr. Menezes Pimentez.
O Projeto n.o · 10, de 1960, auto.
riza o Poder Executivo a emitir uma.
série de seios postais comemora.
tivos do sesquicentenârio da Carta
de Lei de 4 de dezembro de 1810.
Pela Carta em aprêço foi criada
no Pais, pelo Príncipe Regente, Dom
João VI, a Academia Real Mlllta.r
com a alta finalidade de' formar
oficiais de Engenharia, Artilharia,
Geógrafos e Topógrafos.
Justlflca-se, dêste modo, a. homenagem proposta pelo nobre Senador Francisco Gallotti, autor do
projeto.
E como êste em nada atente con.
tra os preceitos constitucionais e
jurídicos, opinamos por sua aprovação.
Sala da.s Comi·ssões, em 13 de
abril de 1960. - Lourtval Fontes,
Presidente. - Menezes PtmenteZ,
Relator. - Ruy Carneiro. - Rui
Palmeira. - Jofio Villasbdas. - At.
tílio Vivacqua.

PARECER

N.o 587, de 1960
Da Corwissão de Tran8'Portes,
ComuniCações e Obras Públicas
. sôbre o Pro1eto de Lei do Senado n.0 10, de 1960.

Rela.tor: Sr· Joaquim Parente
O projeto em exame autoriza o
Pmier :EXecutivo a emitir pelo MInistério da Viação e Obras Públl·
cas - Departamento dos Correios
e Telégrafos - uma série de selos
postais comemorativos do sesquicentenârio da ·carta de Lei de 4 de
dezembro de 1810.
·
A Carta. assinalou a criação da
Academia Real Militar, destinada
à f-ormação de oficiais de Engenha·
ria, Artilharia, Geógrafos e Topógrafos, ministrando o ensino das
clência·s ma.temâU.cas e das então
denominadas Ciências de observaçfio (Física, Química, Mineralogia,
Metalurgia e História Na.tural) .
É pacífiCa a importância de que
se reveste pa.ra o lPaLs o ensino das
ciências naturais e das ciência·s matemâticas. Hoje, como acontecia hã
150 anos atrâs, ainda nos ressentimos da falta de escolas voltadas
para êsse tipo de atlvldade pedagógica - enquanto são numerosas
aquelas que promovem o ensino das
chamadas ciências culturais.
.Direito, História., Filosofia, Literatura, Filosofia, Latim, envolvem
conhecimentos, sem dúvida, de alta ·
significação para a. formação e a
conso!ldação de uma cultura indi·
vidual· Mas não subestimando ês·
ses conhecimentos, lembraremos
que êles servem de lastro necP.ssàrlamente a um dinamismo de câtiedra e de gabinete, quase sempre
dissociado das tarefas de con-strução material de que tanto precisa·
mos.
Ba-charéis e filósofos são necessâ·
rios a qualquer pai-s - )nas, ponderamos que não é com o dlreto
auxilio dêles que se llquidarâ uma
situação de subdesenvolvimento, em
qualquer parte do mundo. Para 11·
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quldá-Ja, lembramos, é preciso que
entrem em cena os profissionais da
engenha,rla e do·s setores afins, exa·
tamente aquêles que a Academia
Real Militar Iria formar.
Muitas das falhas Por exemplo,
de que se ressente o nosso s!stema
de transportes - pr!neipalmente
no que ·se relaciona com a,s ferrovias - são decorrentes de formulações distorcidas dos problemas regionais e nacionais de transporte
que acabaram prevalecendo, por
causa da lnca.paddade de nossas
elites para um reajustamento das
mesmas à luz de critérios técnicos
objetivos, assentados no c·hão da
geografia, da. economia aplicada. . e
da e·statistica.
A criação da Academia Real MI·
lltar representou, assim, na linha
de considerações que acabamos de
desenvolver - um acontecimento
histórico de significado marcante
e que bem merece a comemoração
proposta., motivo pelo qual opinamos favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 26 de
julho de 1960. - Franctsco Ga:Zlotti,
Presidente. - Joaquim Parente,
Relator. - Coimbra Bueno.
PARECER

N.o 588, de 1960
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de Lei do Senado
n.o 10, de 1960.

Relator: Sr, Taciano de MeZlo.
Apresentado pelo nobre Senador
FranC'isco Gallotti, objetlva o projeto em exame autorizar o Poder
Executivo a, emitir, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas DCT - uma série de selos postais
comemorativos do sesquicentenário
da Carta de Lei de 4 de dezembro
de 1810.
Propõe, ainda, 0 projeto, que a
série de selos a ser la.nçada em cir·
culação na data comemorativa da·
auela efeméride (10 de dezembro
do corrente ano>, compreenderá
2. 000.000 de unidades, devendo con-

ter a efígie de Dom João VI, cria·
dor da referida Academia, e a do
Conde de Linhares, que assinou
com o Imperador o diploma., fundando o velho Instituto, destinado
à formação de oficiais de Engenharia. Artilharia, Geógrafos e Topó·
grafos.
Se as ciências experimentais,
exatas e naturais se tornaram mo·
vimento organizado e ganharam·
real Impulso no século XVII, durante o século seguinte, o seu progresso não foi de um modo geral,
tão impressionante ou de tão grande alcance para a. cultura.
Dai a alta significação de que
se revestem para a história da edu·
cação brasllelra., a e.ria.ção e a assinatura daquele d-ocumento histórico, !nstltulndo um dos órgãos
pioneiros de nosso ensino especializado no campo das ciências matemãt!cas e de observação. ·
Efetlvamente, o estudo dos conhecimelltos teóricos de execução
como os de organização e dlreçã·1
de empreendimentos que ca-racterizam o ensino ministrado na antiga
Academia Real Mlllt'ar, contribuiu
de maneira decisiva para a prepa.
ração proflossi.anal e formação hu·
manfst!ca. de uma plêiade de com.
petentes técnicos, promovendo a.
mob111zação de eminentes construtores da. economia e cultura bra.
slleira, nos primórdios de sua his.
tória.
Eis porque a. data do sesqu!centenárlo daquele diploma, llissinalando um dos mais. importantes marcos na história da Instrução públlca
do Brasil, merece ser e-omemorada
pela forma proposta no presente
projeto.
Somos assim, pela sua aprovação.
Sa.la das Comissões, em 1 de dezembro de 1960. - Viva!do Lima,
Presidente. - Tacia.no de MeZZo, Relator. - Saulo Ramos. - Francisco GaZlotti. - Menezes Pimentez. -Daniel Kr+leger. - Mendon.
ça·Clarlc.- Gu·ido Mondim.- Fm··
nando Corréa.

-334 -·
PARECER

PARECER

N.o 589, de 1960

N.o 590, de 1960

Da Comissão de Cons<ituição
e Ju·stiça, s6bre o Projeto de
Lei da Câmllra n.0 83 de 1960
(n.o 4.697•C·58, na Câmara),
que cria Coletorias Fede1·ais em
diversos municípios dos Estados
do Rio Grande -do Sul, Santa
Catarina, Goiás, Bahia, Minas
Gerais, Paraná, Mato Grosso,
Pará, Rio de Janeiro, Pernam.buco e São Paulo e dá 0 utra ·
providênCias.

Relator: Sr. Daniel Krieger.
Originário do Poder Executivo, o
presente projeto crlà Coletori:J.s Fr
derais em diversos ~unlciplos dos
E·stados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás. B·a:hla, Minas
Gerais, Paraná, Mato Grosso, Pará,
Rio de Janeiro, Pernambuco, São
Paulo, e dá outra:s providências, entre as quais a extinção de agências
de arrecadação e a autorização para abertura de crédito especial destinado às despesas decorrentes da
nova leiA proposição em exame aglutina
várias outras, enviadas à Câmara
dos Deputados, através de Exposição de Motivos devidamente fundamentada, na qual, se demonstr-ou a necessidade da criação das
exa:torlas, em obediência, além do
mais, aos têrmos da Lei n.o 1.293,
de 27 de dezembro de 1950 (art.
13) , que reorganizou o "Serviço de
inspeção dêsses órgãos federais e
estabeleceu condições para a sua
instituição.
Assim, seja do ponto de vista
jurídico, como constitucional, nada
obsta à aprovação do projetoÉ o parecer.
Sala das Comissões, em 9 de novembro de 1960. - Louriva·z Fontes,
Presidente. - Daniel Krieger Relator. -- Silvestre Péricles. ~ Ruy
Carneiro. -Menezes Pimentel. Jefferson de Aguiar.

Da Comissão de ,Serviço PÚ·
blico Civil, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n.o 83, de 1960
<n.O 4.697-A de 1958, na CD.mara).

Relator: Sr. Daniel Krleger.
Com a Mensagem n.o 414, de
1958, o Poder Executivo propôs,
através de projeto de lei a extin·
ção das Agências de Arrecadação
dos Municipios de Paramb!, Gramado, Hor!zontina, Três de Maio e Cêrro Largo, todos no Es~a.do do Rio
Grande do Sul, ao me"Smo tempo
que sugere a criação de Coletorias
em cada um dos Municípios .citados.
Na exposição de Motivos que
fundamenta a referida Mensagem.
aduz o Ministério da Fazenda. as
razões que o levaram a propor essa·s medidas, salientando que, diante •da Lei n- 0 2. 584, de 1955, as
Agencias de Arrecadação não mais
se poderiam Instalar, à vista de
terem os Distritos a elas correspondentes pa·ssado à condição de
Municípios.
O projeto chegou, assim, à audiência da Comissão de Finanças
da Câmara dos Deputados, onde
foi a matéria exau·st!vamente es·
tu dada.
D0 exame dêsse órgão técnico da
Câmara dos Deputados, resultou
que a proposição foi alteracia, v!n·
do, então, a aglutinar situações
análogas, decorrentes de numerosos
projetas que se encontravam em
face de estudos naquela Casa do
Congresso.
Foram, assim, reunidos em uma
só proposição os Projetes ns.
4. 697, de 1958; 4. 721, de 1958; 4. 719,
de 1958; 4. 748, de 1958; e 195, de
1959, consoante substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição c
Justiça. desta Casa já se manifestou na espécie concluindo pela aproyação do projeto, apreciada a sua
Jurldicidade e const!tucional!dade.
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Cabe, agora, a esta Comissão examina.r o aspecto que lhe é pertinente, tendo em vista a conveniência
e o interêsse para o serviço público.
De fato, verifica-se que as medi·
das consubstanciadas no presente
projeto, além de deflulrem de im·
perativo legal (Lei n.o 1. 293, de
1950), servem a u:ma melhor poli·
tica de a.perfeiçoamento do aparelho arrecadador do Estado, suprindo a.s suas deficiências e proporclo·
nando meios mais práticos de ar·
recadação, em favor do Estado e do
próprio contribuinte.
·
Face ao exposto, o:pinamos pela
aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 7 de
dezembro de 19CO. - Daniel Krieger, Presidente e Relator. - Jarbas
Mara1~hão.- Joaqu·lmParente.Mem de Sá. - Nezson Maculan. Caiado de Castro.

PARECER

N. 0 391, de 1960

l

~-·

r:

. Da Comissão de Finanças SÔ·
bre o Projeto de Let da Odmara
n.0 83, de 1960 (n.O 4.697-C-58,
na Cdmara), que cria OoZeto·
rias Federais em diversos municípios dos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Cata,,ina,
Goiás, Bahia, Minas Gerais, Pa.
raná, Mato Grosso, Pará, Rio
de Janeiro, Pernambuco e São
Paulo e dá outras provid§n.
dias.

Relator: Sr. Mem de Sá.
O presente projeto cria Coleto·

I
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rias Federais em 189 Munlciplos,
sendo 57 no Rio Grande do Sul, 49
em Santa Catarina, 35 em Goiás,
31 na Bahia, 4 em Minas Gerais,
2 no Paraná, 3 em Mato Grosso, 4
no Pará, 2 no Rio de Janeiro, 1 em
Pernambuco e 1 em São Paulo.
A providência, de iniciativa do
Poder Executivo e precedida dos
estudos necessários, a tua·llza o sls·
tema federal de arrecadação, sem
fugir ao preceito da legislação em
vigor de que as Coletorlas podem

ser criadas nos Municípios que as.
segurarem renda supei.'ior a Cr$
Cr$ 240. ooo;oo por ano e mais de
100 contribuintes (art. 13 da Lei
n- 0 1.293, de 27 de dezembro de
1950)'
O artigo 2.0 do projeto autoriza
a abertura do crédito especial de
Cr$ 47. 286. 000,00, por atender às
despesas com a Instalação dos no·
vos· serviços.
Examinado o assunto, a. Comis·
são de Finanças · opina. pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em de de·
zembro de 1960PARECER

N.0 592, de 1960

Da Comissão de Serviço Pú·
blico Civil, s6bre o Projeto de
Lei da Cdmara n.O 1416-B, de
1960 (no Senado n.0 54, de
1960), que cria cargds no Quadro Permanente do Ministério
da Agricultura, e dá outras pro.
vid~ncias .

Rela.tor: Sr· Ary Vianna.
.O presente projeto, oriundo de
Mensagem do Poder Executivo, \'Í·
sa a criar cargos, no quadro perma:nente do Ministério da Agri.cul·
tura, para atender às necesslétades
de pessoal nas seguintes Escolas
Agro técnicas:
a:) Escola Agrotécnica de Bra.
sília, no Distrito Federal;
b) Escola Agri.cola de Urutai, no
Estado de Goiás;
c) Escola Agrícola do Rio Pomba,
no Estado de Minas Gerais; .
d) Escolas Agrícolas de Passo
Fundo e westphalen, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Para isso, propõe-se a criação de
numerosos cargos e funções, a sU·
ber:
12 - Agrônomo, classe J;
5 - Almoxarife, classe G;
5 - Blbliotecârlo·auxiliar, elas·
.
se E;
.. 5 - Datllógrafo, classe D;
10 - Escrlturârio, classe E;

-3365 - Médico, classe K;
5 - Oficial Administra.tivo classe H; ·
20 - Técnico agrícola, classe D;
5 - Técnico de Educação Rural,
classe L;
5 - Veterinãrio, classe J;
50 - Artífice, referência 19;
·5 - Assistente Social, referência 24;
..
10 - Dentista, reJerência 24;
10 - Enfermeirll, referência 21;
5 - Mecânico agrícola, referência. 23;
10 - .. Motorista, referência 19;
20 - Orientador Educacional, referência 28;
75 - Professor referência 28;
15 - Servente, referência 18;
150 -- Trabalhador, referência 19;
10 - Tratorista, referência 23;
10 _;_ VIgia, referência. 20;
5 - Zelador, referência 20·
Além de tais cargos e funções
de extranumerãrios, cogita o projeto da criação das seguintes funções gratificadas:
Diretor, símbolo FG-1;
Feitor Geral, ·símbolo FG-2;
Chefe de Núcleo de Agricultura,
símbolo FG-3;
Chefe de Núcleo de Zootécnica,
símb-olo FG-3;
Chefe de Núcleo de Indústrias Rurais símbolo FG-3; e
Chefe de Turma de Administração, símbolo FG-3.
Medidas complementares são ainda sugeridas na propo"Sição em exame, visando:
a) à elevação para
Cruzeiros
15.000.()00,00 (quinze milhões de>
cruzeiros), no mínimo, das dotações a. serem consignadas anualmente no Orçamento Geral da
União para despesas de qualquer
natureza com as Escolas a que se
refere o art. 1.o;
b) à transferência, para. entida·
de educacional idônea, da responsab!lidade de administração da Escola Agrícola de Frederico Westphalen e da utilização dos recursos alu·
•lidos ·no l!Jrt, ·4· 0 , tudo mediante con·

vênio com o Ministério da Agricultura;
c) à autorização para o Poder
Executivo abrir, pelo Ministério da
Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 55 .130. 200,00 (cinqüenta e cin·
co milhões, cento e trinta mil e
duzentos cruzeiros), para atender
às seguintes rubricas de pagamen. tos de pessoal:
Cr$
Pessoal Permanente
. (vencimentos) . . . . 7.428.000,00
Pessoal Extraordlnâ·
rio (salârios) .... 34.692.000,00
Funções
Gratifica·
das . . . . . .. . . . . . . .
380.000,00
Abono Provisório . .
12.630,00
d) à concessão de auxilio anual
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros), a ser consignado no
Orçamento Geral da União, em fa.
vor da Escola Agrícola Frederico
Mentz de Horizontina, Rio Grande
do Sul.
Como se observa, o projeto obe·
dece, ainda, no que tange à naturereza e estrutura dos cargos, fun·
ções de extranumerãrlos e funções
gra.tificadas, aos princípios que ln·
f-ormavam legislação anterior à Lei
n.o 3. 780, de 12 de julho de 1960
('Classificação de Cargos).
As -dotações, para atender às despesa·s com pessoal, estão fixadas_ e
discriminadas em valores que nao
mais correspondem à realidade, face ao nôvo sistema estabelecido na
lei ele Classificação de cargosPelos motivos expostos, deveria·
mos opinar para que o presente
projeto baixasse ·em diligência, para que o Departamento Aaminlstrativo -do Serviço Público se ma.nifestasse quanto à sua conveniência,
diante do ·preceituado na Lei n. 0
3. 780, de ·12 de julho de 1960.
Entretanto, reconhecendo de lndiscutível neces"Sidade para a ad·
ministração pública a criação dos
cargos c funções do projeto, con·
forme sa.lienta a Mensagem do Po·
der Executivo, e, portanto, de cet··
ta urgência ess:~. criação, cremos
que ·essa· diligência PO'SSa ser dis-
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pensada se aprovarmos a seguinte
emenda:
EMENDA

N.o 1·CSPC

Inclua-se entre os arts. 3.0 e 4.o,
o seguinte artlgo:
"Art. - Os cargos e funções de
que trata a presente lei serão a.utomàtlcamente ajustados ao siste·
ma. a que se refere a Lei n.0 3. 780,
de 12 de julho de 1960".
:tste é o nosso parecer.
Senado Federal 2 de dezembro de
1960. - Daniel Krieger, Presiden·
te. - Ary Vianna, Relator. - Nel·
son Macuzan. -

Caiado de Castro.
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N.o 593, de 1960
Da Comissão de Finanças sô·
bre o Projeto de Lei da Cdmara
n.o 54, de 1960 <Projeto de Lei
n.O 1.416·B, de 1960, na Ct'l.ma·
ra).

Relator: Sr. Daniel Krieger.
Pelo presente projeto, originário
do P.oder Executivo, são criados, no
Quadro Permanente do Ministério
da Agricultura, e incluídos nas clas.
ses Iniciais das respectlvllls carrei·
ras, diversos cargos destinados às
Escolas Agrotécnlca·s de Brasílla e
às Escolas Agrícolas de l.ocalidades
dos ·Estados de Goiás, Minas Gera.is
e Rio Grande do Sul·
Cria, ainda, o projeto diversas
funções, na !rabeia única de EX·
tranumerârio do referido Ministério, "consideradas indispensâveis ao
funcionamento das mencionadas Es·
colas".
Para dar cumprimento ao dispost.o na proposição, estabelece •
art. 4.o que serâ consignada, anual·
\mente, no Orçamento Geral da
União, no minimo, a. dotação de
Cr$ 15.000. 000,00, destinada a ocorrer às despesas de qualquer natureza .com 111s Escolas a que se refere o projeto, ficando o Poder Execu-

tive autorizado a abrir, desde lo·
go, pelo Ministério da Agricultura,
o crédito e·special de Cruzeiros
55.130.200,00, discriminado pela .
forma que estabelece, a fim de
atender aos vencimentos do pessoal
permanente, salários do pessoal eX·
traordinário funções gratificadas e
abono provisório (art. 6.0 ).
Sôbre a matéria jâ se pronunciou
a Comissão de Serviço Público des·
ta. Casa, ressaltando conter a mesma dispositivos referentes 'l natureza e estrutura dos cargos que
obedecem aos principi.os informado·
res da legislação anterior à Lei n. 0
3. 780, de 12 de julho do corrente
ano.
Salienta, ainda, aquêle órgão téc·
nico que, em face do nôvo sistema
est!!Jbelecl:do na lei de cla:ssiticação
de cargos, bem como das disposições da Lei número 3. 826, de 1 de
dezembro do ano em curso, as despesas com pessoal fixadas :rio projeto não mais correspondem à realidade.
Todavia, tendo em vista"~ indis·
ctttível necessidade para a adminis·
tração pública a criação dos cargos
e funções do projeto confol1lle salienta a mensagem do Poder Exe·
cutivo, e, portanto, de certa :urgên·
ela essa criação", a, referida Co·
missão houver por bem apresent!lir
emenda objetivando ajustar ao sistema da supracltada Lei n· 0 3. 780,
o·s cargos e funções nêle menciona·
dos.
As medidas propostas no projeto
encontram sua .. maior justificativa
na· necessidade de se aparelhar as
aludidas escola·s do pessoal impres·
cindível ao andamento normal de
sua,s ativldades, a fim de que as
mesmas possam preencher as finalidades para que foram instituídas.
Impunha-se, ao nosso ver, a X'e·
estimativa das importâncias pro·
postas destinadas à manutenção do
pes·soal permanente, ao pagamento
do abono provisório e das funções
g·ratWcadas.
'contudo, põr não dispormos de
elementos que nos habllitem a efc-
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a que o Govêrno poderá oportuna.mente tomá-la através de s·ollcitação ao 'Congresso Nacional do ne·cessârio crédito, parece-nos mais
aconselhável, pelas razões expostas,
manter inalterado o quantita.tivo
proposto no projeto do Poder Executivo.
Nestas condições, esta Comissão
opina pela aprovação do projeto e
da Emenda n.o l·CSPC a êle apre·
sentada.
.
Sala da,s Comissões, de dezembro
de 1960. - ..Vivaldo Lima, Presidente. - Daniel Krieger, Relator. Fausto Cabral. - Taciano de Mello.
- Fernandes Távora. - Francisco
Gallotti. - Dix-Huit Rosado. - Menezes Pirnentel.
PARECER

N.0 594, de 1960
Redação Final da emenda su.
bstiitutiva do Senado ao Projeto
de Lei da Cdmara n.o 217, de
1958 (na Cdmara, n.o 2.380-C,
de 1957).

Relator: Sr. Menezes P.imentel.
A Comissão apresenta Redação
Final (f!s. anexas) da. Emenda Substitutiva do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n.o 217. de 1958 (na
Câmara, n.0 2.380·C, de 1957), originário da Câmara Federal.
Sala da·s Comissões, em 9 de de·
zembro de 1960. - Sebastião Ar·
cher, Presidente. -Menezes Pimentel. - Relator. - Daniel Krieger.
ANEXO AO PARECER

594, de 1960
Redação Final da Emenda Slt·
bstttutiva do Senado ao Projeto
ele Lei da CO.mara n.o 217, de
1958 (na Ctlmara. n.o 2 .380·C,
de 1957), que dispõe sôbre a
aposentadoria dos funcionários
federais e dOs empregados au.
tárquicos da União que participaram àe operações de guerra
na FfJrça Expedicionária, na

Fôrça Aérea e na Marinha de
Guerra do Brasil ou receberam
a Medalha da Campanha do
AtlCtntico Sul.
EMENDA SUBSTITtJTIVA

Art. 1. o - Os funcionários federais e autárquicos da união, que
participaram efetivamente de operações de guerra na Itália, ou tenham cumprido . missões de patrulha.mento de guerra em qualquer
teatro de operações, ou participa.
ram, na Marinha Mercante Na-clona!, ·de duas viagens na zona de
ata.que de submarinos, poderão aposentar-se com 25 (vinte e cinco)
anos de efetivo serviço, com ·as vantagens das leis números 288, de 8
de junho de 1948, e 1. 756, de 5 de
dezembro de 1952.
Parágrafo único. Os funcionários
a que se refere êste artigo, quando
ocupantes da última classe de cargos de carreira. ou de cargo isolado, de provimento efetivo, terão,
ao aposentar-se, as vantagens do
art. 184 do Estatuto dos Funcionarios Públicos Civis da União.
Art. 2.0 - Esta lei entrará em
vigor, na data de sua publlcação,
revoga.das as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa projeto de lei, de autoria do
Sr. Caiado de Castro, que vai ser
!Ido.
É !Ido, apoiado e vai às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças o ·seguinte:
PROJETO DE LEI . DO SENADO

N·o. 41, de 1960
"Dispõe sôbre o Montepio dos
Parlamentares".

Art. 1.o É criado o Montepio dOs
Pa.rlamentares.
Art. 2.0 são' contribuintes ob:::igatórios do Monteplo dos Parlamentares, mediante desconto em fôlha,
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os Parlamentares no exerciclo dos
respectivos mandatos
Art. a.o - São contl'lbuintes fa·
cultativos:
a) o Vice-Presidente da Repúbll·
ca;
b) os Suplentes não convocados;
c) os Funcionários de qualquer
na.tureza do Congresso Nacional.
§ 1.o os Parlameritart!s, o VicePresidente da República e os Su·
plentes não convocados, termina·
dos os respectivos mandatos, poderão continuar como contribuintes
do M.ontepio dos Parlamentares,
desde que requeiram e efetuem o
pagamento da respectiva .contril
buição mensa.l, na Casa do Parla·
mento a que estiveram vinculados·
§ 2.o Os Funcionários, depois de
aposentados, continuarão fazendo
sulliS contribuições mediante des·
conto em fôlha, na fonte pagadora.
§ a.o A faculdade prevista neste
artigo sõmente poderá ser exerci·
da. no primeiro ano do mandato
ou de nomeação, sendo como tal·
cons~derado o primeiro ano que se
seguir à promulgação da presente
lei.
Art- 4,o A contribuição para o
Monteplo dos Parlamentares será
Igual a um dia do respectivo subsidio (parte fixa e parte variável)
ou vencimento.
Parágrafo único. Pa.ra efeito da
contribuição, o mês é considerado
sempre, de trinta dias.
Art. s.o Em caso de aumento de
subsidio, poderá o antigo Parlamentar, contribuinte facultativo, optar
pela contribuição primitiva, mediante documento escrito, na fonna
dos artigos 10 e 11 desta Lei·
Art. a.o O contribuinte facultativo
que passar (24) vinte e quatro meses sem recolher sua contribuição,
perderá o direito ao Montepio.
:Parágrafo único - Se falecer, antes de completar os (24) vinte e
quatro meses de atraso, os seus
benefiC'Iárlos deverão saldar a divida no a,to do primeiro recebimento
da pensão do Montepio.

Art. 7.0 o MontepXo dos Parlamentares defere-se à pessoa ou pe:;soas designadas pelo respectivo contribuinte.
Art. a.o A habll1tação dos benefi·
ciários será feita na Casa do Parlamento a que o contribuinte estêve vinculado e obedecerá a ordem
estabelecida pelo contribuinte, na
forma do artigo anterior. ·
·
Art- g_o Todo contribuinte é obrlgllido a fazer sua declaração de beneficiários, que prevalecerá pa.ra a
qualif!.cação dos mesmos, à pensão
do monteplo·
Art. 10. A declaração de beneficiários será feita de próprio pu.
nho, em livro especialmente desti·
nado a. êssa fim, e será obrlgat~
rlamente acompanhada, de uma copia datllografada, sem emendas ou
rasuras, devidamente assinada pelo declarante para efeito de arquivo e contrôle.
Art. 11. Qualquer alteração na.
declaração a que se refere o artigo
anterior, obriga o contribuinte a
fazer outra, aditiva, que obedecerá
às mesmas formalidades exigidas
para a declaração lniclalArt. 12. A pensão do Monteplo
corresponde, sempre, a quinze (15)
vêzes a contribuição e será paga,
mensalmente, aos beneflclái'ios declarllidos, na. forma do artigo 7.
Art. 13', O direito à pensão está
condicionado ao pagamento de 24
(vinte e quatro) contribuições mensais, que poderão ser antecipadas
a critério do contribuinte.
Parágraf~. único - Se o contri·
buinte falecer antes de ter efetuado
o pag!llmP.nto das 24 (vinte e quatro) prestações a que se refere ês·
te artigo, os beneficiários poderão
saldar de uma. só vez as contribuições restantes ou pagá-las em três
(3) presta.ções, descontadas na_ ocasião do recebimento da pensao.
Art. 14. - Perderão o direito à
pensão:
.a> o beneficiário do sexo masculino que atinja a maioridade, vâlldo e capaz, ou ao completar 24
anos, nas mesmas condiçoes, quán·
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do estudante ma.trlculado em Escola Superior;
·
b) o beneficiário que tenha sido
condenado por crime de natureza
dolo·sa, do qual resulte a morte
do contribuinte.
Art· 15. Não haverá reversão
de pensão de Monteplo, nem ha·
verá transferência ·de direito entre os beneficiários da mesma or·
dem, sa.lvo quando expressamente
declarado pelo contribuinte na for·
ma dos artigos 7 e 8 desta lei.
Art. 16. A pensão do Montepio
dos Parlamentares é Impenhorável
e só responde pelas dívidas contrai·
das com o Impôsto de Renda.
Art. 17. É permitida a acumulação de pensão do Moiitepio
dos Parlamentares com qualquer
outra ou com pro'llentos de qualquer natureza.
Art. 18. A pensão do Montepio
dos Parlamentares não será atua·
lizada.
Art. 19. Todo processo de ha·
billta{}ão e pagamento da pensão
do Monteplo dos Parlãmentares é
da competência da Casa do Congresso a que estêve vinculado o
contribuinte.
Art. 20. O Parlamentar que
falecer no exercício de mandato terá, como auxilio de funeral, um
mês de subsidio, pa.go a quem fi·
zer as despesas do enterramento.
Justificação

A experiência tem demonstrado
que, via de regra, os Parlamentares
fa.lecem pobres multas vêzes dei·
xando a família sem os lndispensá·
veis meios de subsistência. Dai a
Idéia de se organizar a Mútua Par·
lamentar que não tem dado os re·
sultados esperados, e, não raro, a
providência de se conceder uma
pensão aos herdeiros dos Parla.men·
tares. Entretanto, temos constatado
que não existe qualquer critério na
concessão dessa pensão, cujo montante varia com a ·situação polítl·
ca do momento ou com as sim·
patias e a.mlzades do morto. O Con·

gresso tem concedido pensões, ora
de quarenta mil cruzeiros, ora rle
vinte mil, e segundo fomos Informados, transita na Câmara um pro·
jeto concedendo apenas dez mil
cruzeiros. Nas pensões concedidas
não se levou em conta o número
de filhos deixados, a.lém da viúva.
Já tivemos oportunidade de assi·
nalar que durante o nosso mandato
conhecemos alguns casos em que
pensão alguma foi .concedida. A
falta de uma orientação segura. e a
não consideração até do número de
dependentes do Parlamentar falecido tem merecido reparos da opl·
nião pública e está provocando má·
goas e Incompreensões. Procuramos
atender aos que não dispõem de
fortuna. e, por is·so, o projeto de
lel, ora apresentado, cria um Mon·
tepio que, obrigatório para os Par·
lamentares durante o mandato é
facultativo para o Presidente do Senado (Vice·Presldente da. Repúbli·
ca), para os Suplentes não convo·
cados e para os Funcionários do
Congresso.
Os Parlamentares terão a. facul·
dade de continuar c·Ontrlbulndo pa.
ra o Montepio depois de expirado o
mandato.
A pensão deixará de ser um favor, passará a ser um direito da·
quele que contribui mensalmente,
para deixá-la ·aos que lhe são que.
ridos, e, no seu entender, mais
necessitados. O projeto defende os
interêsses do Tesouro, diminuindo
grandemente os ônus das pensõ~s
tie favor e ampara. de modo mais
elevado aquêles que estão mais li·
gado·s ao Parlamentar.
Quem não se. preocupar com o
futuro de seus dependentes, quem
não precisar dês·se pequeno Monte·
pio porque di-spõe de meios de fortuna, todos ficarão sabendo cansei·
entemente que a lei exige uma, con·
tribuição durante o mandato e fa·
culta o direito de continuar concorrendo para o estabelecimento de
um pecúlio, mesmo depois de ter·
minado o período para o qual foi
eleito.
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O Congresso, dadas a·s garantias
do Montepio, não mais será chamado a conceder pensões, a não ser
em caso especialíssimo.
Sala das Com~ssões, em 9 de dezembro de 1960- - Caiado de Castro• .

te.

O SR. PRESIDENTE - Está finda a leitura. do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Joaquim Parente, por cessão do Senador Novaes Fllho-

O SR. PRESIDENTE - Em face
da dec~são do Plenário, e como a
matéria não excede .os llmites fixa:
dos no Regimento Interno, o requerimento será submetido à decisão
do Plenário Jogo após a Ordem do
Dia, independentemente do parecer
da Comissão Diretora.
Há um requerimento de urgência, que vai ser Udo pelo Sr. t,o Secretário.

0 SR. JOAQUIM PARENTE -

(Lê o seguinte discurso): -Sr. Pre-

sidente, Senhores Senadores:
O ·Estado da Guanabara deu lní·
elo, a 5 do corrente, a uma nova
fase na sua vida política e administrativa.
Com a posse do llustre Governador Carlos La,cer.da e a instalação
da Assembléia Constituinte ingressou definitivamente na federação
brasileira, como unidade autônomalllste acontecimento, Sr. Presidente, tão almejado pelos cariocas e,
posso dizer, por todos os brasl!ei·
ros, é uma decorrência da prática
da democracia. em nosso Pais que,
dia a dia, mais se aperfeiçoa e
fortalece.
Congratulando-me com o nobre
povo carioca por tão significativo
acontecimento, requeiro a transcrição em nossos Anais dos discursos
proferidos pelo ;Excelentíssimo Se·
nhor Presidente do rrribunal Regional Eleitoral, Desembargador Ho·
mero de Pinho e pelo llustre Go·
vernador do Estado, Sr. Carlos
Lacerda. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa requerimento que vai ser Jl.
do pelo Sr· 1.0 secretário.
l'l: lldo e apoiado o seguinte
REQUERIMENTO

N. 0 559, de 1960
'/

l
II

cursos anexos proferidos pelos Srs.
Homero Pinho e Carlos Lacerda,
quando da posse do nôvo Governador do Estado 'da Guanabara.
Sala das Sessões, em 9 de rlezembro de 1960. - Joaquim Paren-

Requeiro, nos têrmos do Regimen·
to Interno, a transcrição dos dls·

É

Udo o seguinte
REQtrEII:tMENTO

N- 0 560, de 1960
Nos têrmos do artigo 330, letra b,
do Regimento Interno, requeremos
urgência para o Projeto de Lei da
Camara n.0 100, de 1960, que crla
a Universidade Federal de Goiás e
dá outra·s providências.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 1960. - Moura Andrade- Daniel Krieger.

O SR. PRESIDENTE - O requerimento será votado no final da
Ordem do Dia, de acôrdo com o
que estabelece o Regimento.
Tem a palavra o nobre Senador
Caiado de CastroO SR. CAIADO DE CASTRO(•) - Sr. Presidente, meses atrás,
tive oportunidade de, numa forma
explicita, transmitir ao Senado as
minhas preocupações relativamente às pensões que o Congresso vem
concedendo, de maneira des·Ordenada, aos herdeiros ·aos congressis-

tas.

Naquela ocasião, 'SOlicitei da Me- ,
. sa uma solução que regularizasse
( •) -

Nflo foi revisto pelo orador.
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o a,ssunto. Dla:s . depois o nobre Li·
der da Maioria honrou-me com a
designação de elaborar o projeto·
Procurei então lançar mão .da experiência adquirida quando elabo·
rei, em 1950, o projeto de lei que
Instituiu o Montepio dos Mllitares.
Devido à premência de tempo, fiz
pequena adaptação; procurando ln·
cluir na proposição todos os congressistas e o Vice-Presidente da
República, com obrigatoriedade, ~:
os fun.cionârlos do Senado, de mo·
do facultativo.
Sei que o projeto não estâ perfeito. Eu mesmo jâ lhe notei ai·
guma.s falhas. Minha intensão, porém, é boa. Desejo, primeiramen·
te, desincumblr-me da missão re·
cebida; em segundo lugar, cola·
borar, para que resolvamos, de for·
ma definitiva, êsse problP.ma, p01s
as soluções provisórias jâ estão causando mâ impressão ao ptiblico
deixando-nos a nós, congressista~,
em· situação vexatória.
Tramitam nesta Casa, present-emente, se nã-o me engano, três
·projetos concedendo pensões a her·
deiros de parlamentares mortos.
Um, fixa essa pensão em trinta
mil cruzeiros, outro em vinte mil
e o terceiro em oito mil. Não hâ,
assim, qualquer critério na. manei·
ra de estabelecer o quantum des·
sas pensões. Considero até depri·
mente que os herdeiros de um con·
gressista recebam oito mil cruzei·
ros, enquanto que os de outro per·
cebem quarenta mil ou mais·
Desejo, penitenciar-me perante o
Senado pelo a.traso •Com que o pro·
jeto foi trazido ao plenârio, e é
com êsse objetivo que ocupo a tr1·
buna.
Por falta .de entendimento, a pro·
posição permaneceu quase dois me·
ses em mãos do Assessor, de quem
o recebi. Fui informado de que po·
deria apresentâ-lo diretamente à
comi'ssão de Cónstltuição e Justiça,
e assim procedi. Hâ três dias, porém, esclareceram-me que o proces·
so por mim usado com o objetivo
de ganhar tempo, era anti-regimen-

tal. A essa altura, jâ o projeto fôra
distribuído ao nobre Senador Menezes Plmentel, que o estava. estudando.
Atendendo, assim, à objeção de
irregularidade feita pela Assessoria Técnica, fui forçado a mandar
minha proposição à Mesa, que, por
sua vez, encaminhou-a ·à Comissão
de Constituição e Justiça, ü:"! ~., \I
nobre Relator, Senador Menezes
Pimentel, jâ vai com seus estudos sôbre o assunto bem adiant.ados.
Neste momento, desejo pedir ao
Senado que dê a melhor atenção
à matéria, procurando corrigir-lhe
!IIS falhas, a fim de que possamos
fazer alguma coisa de útil.
Não tenho vaidade; não procurei,
fazer com que o projeto figurasse
como de minha autoria. Entregueio diretamente à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que
aquêle órgão o a.presentasse.
Antes de a·sslm proCeder, submeti-o ao exame do nobre Lider
da Maioria para que s. Exa. corrigisse algumas falhas que, ao meu
ver, existia.m.
Resolvido todos êsses pontos e
Ilda a proposição, volto, Sr. Pres~dentc, a insistir no sentido de que
P!ecisamos solucionar tais qucs·
toes.
Não é possível continuarmos neata situação de constrangimento.
Confesso-me, sem coragem de votar contra projeto que concede pensão às viúvas, órfãos e herdeiros
de um companheiro quando vejo
vota.das tantas liberalidades para
com outros.
Dói-me a consciên-cia quando me
lembro que a viúva .do Presidente
da República recebe de pensão,
apenas, dez mi! cruzeiros, enquan·
to conC'edemos quarenta mi! cruzeiros a .tantas outras pessoa.s.
Não desejo fazer ·crítica ao fato
de havermos concedido à viúva do
Vice-Governador de Goiâs uma
pensão de quarenta mil cruzeiros.
Constitui sem dúvida forma esqui·
slta. de prestarmos homenagens. o
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caso tem provocado comentários
em Brasília e em Goiânia onde, ouvi
a velha expressão: "o Congresso
está dando boa tarde com o chapéu alheio''.
· O meu objetivo, sr. Presidente,
é éorrigir as falha·s da Proposição
e para isto a-pelo para os Senho·
res Senadores no sentido de cola·
borarem e não perroitirem acont0·
ça o que vem acontecendo com o
outro projeto que apresentei em
março dêste ano, ao se cogitar da
transferência do congresso pa.ra
Brasília. Votava·se naquela ocasião
a Resolução concedendo vencimentos em dôbro aos funcionários do
Legislativo. Sugeri, então, que as
mesmas regalias se estendessem
. ta.nto a.os servidores civis em ge·
ral, como aos militares,
Estamos, em Brasília, em situa·
ção difícil de explicar; os funcioná·
rio·s .civis recebem, não venclmen·
tos em dôbro, ma.s uma gratifica·
ção que terminará a 31 de dezem·
bro; os militares, recebendo diárias, que eu, como soldado, cola·
borei durante cinco anos, no Códi·
g.o de Vencimentos e Vantagens sei que é irregular. Não tenho dúvi·
das de poder em cinco minutos, .
apresentar um parecer fundamen·
tacto, provando a irregularidade do
que se está fa.zendo. Não tenho cD·
nhecimento perfeito, profundo do
assunto mas desejando acabar com
êste critério, apresentei pr.ojeto em
que concedia igualdade de condi·
ções a todos os servidores.
:tste projeto porém, até hoje, não
teve Parecer. De março a dezem·
bro não transitou. O nosso sa.udo·
so companheiro, Senador Lima
Guima..rães, com os atr-opelos da
mudança e, talvez, devido ao ex·
travio dos nossos ddcumentos, não
teve a oportunidade de emitir Pa·
recer.
O projeto até hoje não foi cn·
contracto. O nobre Senador Lima
Guimarães, por várias vêzes, nest~:
Plenário, dizia-me impossib1!ltado
de dar parecer, embora estivesse de
acôrdo com a proposição, porcj'ae

os documentos de que necessitava
ainda não lhe haviam chegado às
mãos.
FaleC'Ido S. Exa·, voltei à 'Comissão de Constituição e Justiça, recla·
mando uma solução. Lido em Plenário o projeto parecera ra.zoável· Desejava apenas saber se os Relatores
tinham pontos de vista contrários,
dar parecer, embora estivesse 'de
que opinassem confra para que pudéssemos discutir a matéria em
Plenário.
Os funcionários do Congresso e
os da Justiça recebem em dôbro -e a meu ver deveriam receber em
triplo, dada a situação precária e
de sofrimento por que vêm passan.
do desde abril. Hoje, para citar u:n
exemplo, quando esperava condu·
ção, vi funcionários do Congresso
executarem verdadeira ginástica
para sair da ilha. de lama em que
se achavam. Vivemos, Sr. Presidente, rodeados de um lamaçal tre.
mendo, situação que não tem merecido cuida·do dos responsáveis dos
edifícios residenciais. Há quatro
dias, não aparece a limpeza J>Ú·
blica, na zona em que vivo. O lixo
fica acumulado, exala.ndo um mau
cheiro impressionante; detritos são
atirados no vão dos elevadores; e,
por cúmulo, uma quitanda. foi ali
instalada para vender frutas, mais
das vêzes estragadas, atraindo
grande quantidade de môscas.
O que quero dizer, Sr. Presidente, é que os funcionários em geral
passam pelas mesmas agruras. Devemos, pois,"reconhecer-lhes a situa.
ção.
Sei que Brasília é uma clda.de
em formação. O Congresso concordou na transferência, confiado nas
Informações e promessas dos assessôres e mudancistas - que aliás
não mais apa.recem aqui. - Foi o
Presidente da República, informado
de que tudo estava .pronto e em
condigões de ha.bitabilidade. Mas, o
momento, porém, não comporta ::ri·
tica·s. A nossa obrigaçã 0 é suportar
e enfrentar a situação com boa-vontade e otimismo, pro·curando encon·
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trar uma justifiêatlva para. tudo ceram depois de apresentado o pro·
que acontece.
jett>. Foi uma falha que não consi·
Dizia eu, sr. Presidente, em mar. derel. Parece.me, salvo melhor juí·
ço, quando apresentei a minha pro. zo, que deveríamos fazer qualquer
. posição, não compreender que fun· coisa para atendê·lOs· Há poucos
cioná.rlos ·Civis não tivessem situa· dias faleceu o nobre Senador Otá·
ção melhor. Os funcionários mlli· vio Ma~gabeira. Todos sabem tare·s, os de carreira e conscritos, e não vou repetir, .o que sobeja·
tan1bém ainda. não têin o problema mente foi dito nesta Casa - do
completamente solucionado, uma va-lor dêste homem, a quem, mais
vez que suas vantagens cessarão a uma vez, tributo minhas homena·
31 de dezembro, segundo o que te· gens. S. Exa. também faleceu po·
nho sabido.
bre.
Confesso a v. Exa., Sr. Presiden.
Forçosamente, dentro do próxi·
te, que não estou em condições de mo ano, teremos um projett> que
afirmar que, realmente, cessam ês· concederá à viúva e herdeiros uma
ses benefí·cios em 1.0 de janeiro pró· pensão. Se já houvesse sido vota.·
do, estaria o assunto resolvido e,
:ximo.
Citei o fa.to para mostrar ao Se· resolvido de acôrdo com a retidão
nado e a v. Exa·, Sr. Presidente, e o ·critério com que S. Exa.. tra·
que o projeto que apresentei em tava de as·sunto dessa natureza.
março, no Rio de Janeiro, ainda
Outro aspecto merece ser exami·
não saiu da primeira Comissão pa· nado· Naquela ocasião esqueci·me
l'a a qual foi distribuído.
de mencionar. Quando morre um
ou Parlamentar, que
funcionário
O processo foi recomposto; es·
contribuiu
pa-ra
o montepio, a viú·
tau informado que, feitos os tra·
ba.Ihos regimentais, . voltará para va deveria receber um mês de ven.
ser estudado e discutido. Infeliz· cimentos como auxílio para o en·
mente o ano e"Stá terminando.
têrro. 1l:sse auxílio já existe nas
Fôrças
Armadas. Criou·o o Gene·
Pediria - no caso de merecer, já
nã,o digo aprovação, pelo menos o ral Góes Monteiro, quando eu traexame do Senado - que a matéria balhava c-omo seu Secretário.
fôsse discutida ainda na convoca·
O General Góes Monteiro preo.
ção ·de ja..neiro, a fim de solucio- cupou·se muito com a. situação dos
. narmos uma situação, deveras afli· herdeiros de um militar falecido.
tiva para êsses servidores da Na·
T·Ddos sabemos atualmente da di·
ção.
ficuldade de um entêrro no Rio de
Sr. Presiden~:e, era o que desejava Janeiro. Pior ainda em Brasília.
dizer. Vou repetir, dando uma jus·
É tremenda a luta da viúva. e dos
tificativa e uma. explicação, porque herdeiros para conseguir promover
o projeto demorou. Está há quase o enterramento do chefe de fa.
tl'ês meses pronto e foi de afoga. mília quando não dispõem de di·
dilho, para cumprir uma determi· nheiro suficiente.
··
nação.
Tão preocupado estive com êsse
Meu apêlo é dirigido, principal. problema que certa feita. pretendi
mente, aos Srs. Relatores das vâ· apresentar projeto de lei neste sen·
rias Comissões, para que não s 5 tido. Não o fiz porque vários Cole.
111pressem o estudo da Proposição, gas me aconselharam, alertando·me
como façam aos correções devidas, de que eu poderia ser interpretado
de maneira a que possamos, no de forma diferente. O que eu pre.
pl'ó:ximo ano, discutir a matéria.
tendia, com o projeto, era. apenas
Há dois JJOntos, Sr. Presidente, a compra de um terreno no cemité·
que anotei e para, os quais quero rio, à prestação, porque de tal mo·
alerj:a..r o Relator: o primeiro, quan. do o terreno é tão dlfícll que nem
tt> à situação daqueles que fale· sei como as famillas pobres e me·
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nos favorecidas poderão lograr. Os
colegas acharam minha. pr~tensão
um pouco forte. Confesso, Sr. Pres1dente, que continuo pensando da
mesma forma.
Em Brasília Ignoro quanto custa
o enterrament<l; mas sei que é preciso ter pistolão para enterrar no
Cemitério de Bra.sília; não é para
qualquer um. É preciso ter certa si·
tuação social, senão vai para o ce·
mitérlo de Taguatlnga,
Hã caso até, se não me engano,
com a senhora de funcionário· Níio
tinha onde ficar. Transferida pa·
ra o IAPI, perto da cidade-!lvre,
não foi possível o cadâver ficar lá.
Era um necrotério e havia diver.
sos cadáveres nus. Foi preciso nova providência. Se não me falha
a memória, estou rel!btando o que
me C<lntaram, procuraram as Pioneiras Sociais, e o cadáver ali fi·
cou· Essa foi a segunda viagem.
A primeira foi do Hospital para
a cidade-livre, onde não senJo pos·
sível voltou o cadáver para o Plano
Pilõto.
Quando, porém, a família e co·
nhecidos do funcionário muitos do
Senado, quiseram fazer o velório,
não puderam porque não havia luz.
Fecharam então as portas e o cadáver ficou sozinho. Quando, no dia
seguinte, ·se quis enterrar o cadáver
no Cemitério de Brasília - porque
a.li só se enterram pessoas gradas
- foi preciso llcença especial. Se
não me falha a memória, era mãe
ou sogra de um funcionário do
Senado.
Minha proposta não é despropo·
sitada - vender-se- terrenos à pres·
tação, n<ls cemitérios, para os pO·
bres poderem ser enterra.dos.
Sr. Presidente; ~enovo _meu apêlo
aos Srs. Senadores, já que todos
ou quase todos estão de acôrdo comigo - e tenho-o sentido nas oca·
siões em que votamos projetas de
pensões - então que o Senado conserte a situação. Se todos estão ln·
teressados em corrigi-la, peço-lhes
que colaborem: cortem, risquem o
que estiver errado, não tenho nc·

nhuma veleidade de ser o a.utor do
projeto.
O Sr. Vivalào Lima V. Exa. um aparte?

Permite

O SR. CAIADO DE CASTRO Pois não!
O Sr. Vtvaldo Lima - No caso
da aquisição de uma faixa de terra
no cemitério, quem Se encarre-gará
de pagar as prestações?
O SR. CAIADO DE CASTRO
Naturalmente será paga pelo Go·
vêrno. T<ldo montepio é oneroso ao
Estado. O que- pretendemos é trans·
formar o montep( 0 numa espécie
de seguro de vida. Os técnicos, c
principalmente o.s interessad<ls, fo·
ram contra. É oneroso, mas muito
útil. Vamos contribuir. Daqui a. ai·
guns anos talvez se possa enc<lntrar
fórmula melhor. Inicialmente, a
União sofrerá mais êsse encargo;
mas é mais interessante, nobre Se·
natdor é mais honesto. É o que tO·
dos desejamos.
Pelo meu projeto, cada um concorre com um mês de subsídios.
Nossos herdeiros virão à pagadoria
do Senado ou da Câmara. de cabeça
erguida. Ninguém virá pedir esmo·
Ias. N<lssas viúvas - minha. não,
que já sou viúvo - e nossos herdeiros não pedirão favor. Quando
vierem ao sena,do virão receber
aquilo a que têm direito. O chefe da.
famílla. contribui. O projeto criará
situação sui generis, os Que tiverem mais de 35 anos, ao contrário dos que começarão a contribuir
muito cedo. Eu, por exemplo, Co·
mecei a contribuir com dezessete
anos. Os militares começam a con.
tribuir muito cedo. Os servidores começam a contribuir aos vinte, vinte
e um a.no·s. Naturalmente- a prestação mensal será módica. A nossa
terá que ser um pouquinho maior.
Mjesmo assim, .ainda será muito
suave. Permitirá então deixar aos
nossos herdeiros quantia considerável. Embora não ·seja igual aos far
millares dos falecidos que têm ami·
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gos na Câmara, não será tão peque·
na como aquelib que dá à viúva de
um ex-congressista: inferior ao sar
lário-minimo!

o Sr. João Villasbóas - Diz V.
Exa. muito bem "dos que têm ami·
gos na Câmara", porque nós não
podemos ter a iniciativa de proje·
tos dessa natureza:· Os que tenham
amigos aqui estão em inferiorida·
de de condições-

o SR. CAIADO DE CASTRO -

Exat~niente!

Tive oportunidade de
conversar com Vossa Excelência.

o
te

Sr. Sebastião Archer ....:. Permi·

v.

Exa. um aparte?

O SR. CAIADO DE CASTRO -·Pois não.
O Sr. Sebastião Archer - Refere·

se V· Exa. à·s pensões.

Quero dizer que todos estamos de
acôrdo em que seja modificada con·
cessão das pensões. Dá-se mais a
uns que a. outros. Não é justo nem
razoável que, no caso da pensão à
viúva d·O ex-Senador Góis Montei·
ro, o projeto fique parado. Deveria·
mos terminar êsse caso. De agora
para diante adotariamos nova mo·
dalidlllde. Não devemos prejudicar
os herdeiros daqueles que já mor·
reram, os quais estão necessitados
dessa ajuda. Dirijo apêlo a todos
os Senadores, para que apressem a
discussão dêsse projeto, a fim de
que pos·samos aprová-lo.
O SR. CAIADO DE CASTRO
Estou ·de pleno acôldo com V. Exa·
Tive oportunidade, no dia em que
se dis-cutiu a pensão da viúva dO
Senador Bayma, de dar o meu pon·
to de vista. Também penso que não
devemos condicionar a pensão pro·
posta, à concedida à viúva daquele
nosso ex-colega, ou melhor as que
já se encontram no Senado, depois
de passar pelo crivo da Câma:-a
dos Deputadas. Já demos tantas
pensões! I!
Eu, a principio aceitava, sem
qualquer relutância ~s pensões es·

tipulada·s; depois fui me impressio·
nando e confesso que estou preocupado com a quantidade de pensões
aprovadas, não só beneficiando viú·
vas de Congressistas,. como de funcionários. Além do mai-s benefida·
se a pessoas que não têm motivo
para receber pensões do Govêrno.
Estudando o assunto, preocupado,
troquei idéias com vários colegas,
aludi ao caso no Senado. Sabem v.
Exas. sou um representante do po·
vo, eleito pelo Partido Traba.J.hi-sta
Brasileiro; ingressei inesperada·
mente e contra a minha vontade na
politica. Meu cantata, porém, é com
as pessoas humildes, com a gen.
te pobre e tenho ouvido muitos CO·
mentários principalmente no Rio de
Janeiro, a respeito dessas Iiberall·
dades do 'Congresso. Não vou ci~ar
casos particulares, mas conheço
viúvas há mais de quinze anos de
Deputados, de Governadores de Es·
tado, de Magistrados, com pensões
muito inferiores .ao salário-mini·
mo a tua!. Citarei um caso na minha
familia; todavia de antemão afirmo, que não reivindico favores pes·
soais; não peço, não quero, não
aceito. Meu pai foi Deputado durante muitos anos, eleito Senador
depois de morto - porque na época não havia. rádio nem avião para
a devida comunicação do seu fale·
cimento ocorrido a 26 de setembro
e as eleições se processaram a 3 de
outubro - obtendo votação maior
do que 0 Senador efetivo, foi Governador ·de Estado, Secretário de
Estado, Desembargador, Presidente
da Tribunal .de· Contas e deixou pensão multo . inferior ao atual salário-minimo.
Sr. Presidente, por que damos hO·
je à viúva de um Deputado, às vê·
zes com quatro meses de mandato
no congresso Nacional, ou de um
Senador com apen111s um ano de
exercício nas funções, pensão de
quarenta mU cruzeiros, deixando as
demais nestas condições?
Sr. Presidente, é contra isso que
me rebelo e é contra es'Sa falta de
critério nas decisões que tomamos,
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que o povo se revolta, reclam!b. Em
1950 elaborei um projeto regulan.
do o montepio dos mllltares, por
ver viúvas de marechais de verdade - não de pijama como eu como a do Marechal Hermes da
Fonseca recebendo dois mil e quatrocentos cruzeiros por mês, multo
menos que uma pensão deixada.
por um sargento. Mais tarde, estando eu em Casa. Militar, o Dr.
Getúlio Vargas, homem preocupado
como poucos com êsses problemas
do povo, sobretudo dos pobres,
achou indispensável modificar a si·
tuação e aprovou o projeto. Ti·
nhamos, por exemplo, vlúV!bs dos
heróis da guerra do Paragu!bl, ga.
nhando sessenta cruzeiros por mês.
Era o que recebiam, e até menos,
de pensão. Não dava sequer para
a passagem de ônibus pa.ra receber,
no fim do mês, os respectivos pro~
ventos. A viúva de um soldado, de
um sargento ou de um ·tenente ti·
nha de proventos .Cr$ 10,00 ou Cr$
20,00· Os anos foram passando, a
vida encarecendo· e não se corri·
g!u a situação. Mais tarde foi cor·
rlgida,; mas na oportunidade, fui
alvo de criticas severas, sob a ale·
gação de que eu estava sobreca.rre·
gando demais o orçamento de quem
Já vivia numa situação difícil. Ar·
gumentav.a que, de fato, eu sobreca,rregava as viúvas com mais um
ônus, para que os seus herdeiros
tivessem um futuro melhor.
Hoje, Sr. Presidente, digo com or·
gulho que sancionada pelo Senhor
Presidente da República, a lei votada pelo Congresso, muitos anos
depois, recebi documento, assinado
por mais de dois mil herdeiros, ai·
guns com oitenta anos, agradecen·
do-me pelo trabalho reallzado dez
anos antes.
Para terminar, desejo dizer que
o projeto que a.presentei ao Sena· .
do não se restringirá aos Congres·
sistas; poderá a;branger os fun·
clonários das dua·s Casas do P'arla·
mento que assim o queiram, pot"·
que será fMultatlvo o Ingresso. Is·
to não é original, já existe para os

militares. No Monteplo dos Militares muitos civis são admitidos, desde os que tra.balham na Justiça,
do elemento mais graduado ao mais
humilde. Eu, por extensão, dava
aos representantes do povo no Congresso, ma•s como todos já são
contribuintes, proponho que se torne facultativo. A obrlgatorieda,de é
apenas para o Congressista,, enauanto estiver n.o exercício dO mandato, e facultativo para os funclo·
nários das Secretarias do Senado
e da Câmara. Não a.credito, Sr.
Presidente e Srs . Senadores, haja
funcionário casado e com filhos
que se recuse a contribuir para
êsse Montepio; embora Isto lhe pe·
se um pouco mais no orçamento, o
bem-estar que proporcionará no futuro a seus dependentes - compensará o sacrifício.
Sr. Presidente, já me alonguei
mais do que desejava, mas V. Exa.
perdoará minha insistência - o
projeto, foi entregue ao Senado há
três meses e ainda não teve andamento. De início, por uma gentile·
za do nobre Líder da Maioria, houve uma diferença: qúando apresentei o projeto ao nobre Líder da
Maioria foi para que Sua excelên·
cia e os nobres Líderes das Banca.
daa o corrigissem. Pretendia com
isso, adiantar o trabalho; na ocasião dos pareceres já se sa.beria a
opinião dos Líderes da Casa do Congres·so. S . Exa. generosamente
achou que não devia, fazê-lo, deveria en·caminhar o projeto, porém demorou. Enganei-me, quis que
o projeto fôsse encaminhado à Comi·ssão de .Constituição e Justiça
para receber parecer e assim ga.
nhar uns dias, embora perdesse,
de saída, a minha autoria. Meu nome não apareceria.. Se caísse, fi·
caria com os ônus da apresentação
de uma proposição que sequer foi
objeto de um só parecer favorável;
se vencesse e corressse os trâml·
tes·legais, não !~varia. o meu nome
como tendo-o apresentado. Estou
insistindo nesse ponto, porque quero justificar o fato de o projeto
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outro criando um Instituto; não
quero, de maneira alguma, pareça
que o meu projeto, embora completamente diferente, tenha se ins·
pirado no outro ou tenha sido ob·
jeto de vaidade de minha parte.
Não; quero dizer: que o caso é
antigo, que o projeto foi tratado,
que recebi a missão de apresenta.r
um esbõço de projeto que já está
no Senado há mais de três meses.
Com isso creio tem, não digo, justificado o projeto, mas de certa
forma mostrado sua necessidade e,
sobretudo explicado a razão dêle
ter sido lido hoje. (.Mu-ito bem. Muito bem).

O SR. PRESII>ENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Gilber~o
Marinho.
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discurso que,
· entregue à revisão do orador,
será pubUcado posteriormente.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa requerimento que vai ser li·
do pelo Sr. 1.o Secretário.
lido pelo Sr. Primeiro Se·
cretário o seguinte
É

Há outro requerimento, que vai
ser lido pelo Sr. 1.0 Secretário.
É lido e sem debate aprovado
o seguinte
REQUERIMENTO

. N· 0 562, de 1960
Nos têrmos do art. 211, letra n,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia dis·
tribuição de avulsos para o Projeto
de Lei da Câmara n.o 83 de 1960, a
fim de que figure na Ordem do
Dia da. sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 1960. - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE - Em face
da aprovação do requerimento o
projeto será incluído na. Ordem do
Dia da próxima ·sessão·
Sôbre a mesa outro requerimento
que vai ser lido pelo sr. 1.o Secretá·
rio.
:i • : ~li/JJ]
É lido e sem debate aprovado
o seguinte
REQUERIMENTO

REQtrERil\{.a:N'TO

N.0 561, de 1960

COm fundamento no art· 202, n.o
2, do Regimento Interno, reque·remos a, transcrição nos Anais, da
carta dirigida pelo Sr. Senador Fi·
llnto Müller ao Diretor de "0 GlO·
bo"', publicada na edição de ontem
do mesmo jornal.
Sala das Sessões, 9 de dezembro
de 1960. - Gilberto Marinho. -João Villasbôas. - Cunha Mello. Moura Andrade. - Heribaldo Viei.
ra. - Rui Palmeira.

N.0 563, de 1960
Nos têrmos do art. 211, letra n,
do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de interstício e prévia distri·
buição de avulsos pa,ra. 0 Projeto
de Lei da. Câmara n.o 54, de 1960,
a fim de que figure na Ordem do
Dia da s.essão seguinte.
Sala ·das sessões, em 9 de deze.rn·
bro de 1960. - Daniel Krieger.

O SR. PRESIDENTE - Em face
da aprovação do requerimento, o
O SR. PRESIDENTE - O reque· projeto será incluído na Ordem do
rimento que acaba. de ser lido se· Dia d111 próxima sessão.
rá apreciado ao fim da Ordem do ·
Vai ser Udo mais um requeri·
Dia, de acôrdo com o Regimento
mento.
da. casa.
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lido e aprova;do o seguinte
REQtTERIMENTO

N.0 563A, de 1960
Nos fêrmos dos arts. 211, letra p,
e 315, do Regimento Interno, re·
queiro dispensa de publicação para
a imediata discu'Ssão e votação da
Redação Final do Projeto :!e Lei da
Câmara n.o 217·58Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 1960· - Caiado de Castro.
O SR. PRESIDENTE - Em face
da aprovação do requerimento, pas-.
sa-se à imediata discussão da Reda..
ção Final do Projetó de Lei dá' Câ·
mara n.o 217, de 1958, constante
do Parecer n.o 594, lido no Expe- ·
cliente.
Em di·scussãO·
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão.

.(Pausa> .

i
l
•''
'

Está encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam
a Redaçã0 Final, queiram perma.necer sentados. (Pausa).
·Está aprovada. Vai à Câmara dOs
Deputados·
Tem a palavra 0 nobre senador
Saulo Ramos.
O SR. SAULO RAMOS - (•) _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo de receber apelos individuais e
coletivos por telegramas, carta.s e
ofícios dos servidores do Estaleiro
Naval de Coqueiros, em Florianôpolis, no Estado de Santa Catarina.
Os referidos servidores não vêm
sendo beneficiados com os abonos
concedidos, respectivamente, pelas
Leis ns. 3.531, de 1958 e 3 .826, de ·
1960, bem como os benefícios de
que trata a citada Lei n. 0 3.531.
Ésses servidores Ignoram a situação jurídica e funcional em que se
encontram e desejam saber se· est~o enquadrados na Lei que dÍspoe do Plano de C'lassificação de
Cnrgo'S e Funções.
( •) -

Nau foi rer•lsto pelo orador.

É nesse sentido, Sr. Presidente,
que envio a V. Exa., nos têrmos
do Art. 202, letra. a, do Regimento
Interno, requerimento de informações para que V. Exa. se digne encaminhá-lo ao Sr. Ministro da Marinha. (Muito .bem).

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa requerimento que vai ser lido.
É

.I

lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO

N.0 563·B, de 1960
Requeiro, nos têrmo·s do art. 212,
I, letra a do Regimento Interno,
sejam prestadas pelo Ministério dar
Marinha, as seguintes informações:
1) qual a situação jurídica e
fun·Cional dos servidores civi-s d-o Estaleiro Navai de Coqueiros, da cidade de Florianôpolis, Esta-do de
Santa Catarina.
2) se os referidos servidores
vêm sendo beneficiados com os
abonos concedidos, respectivamP.nte, pelas Leis n.o 3.531, de 1958, e
n.o 3. 826, de 1960, bem como se o
benefício de que tratar a supracitada Lei n.o 3. 531, foi Incorporado
aros seus vencimentos, de conformidade com o disposto na Lei n.o
3. 780, de 1960.
3) qual o .critérf.o a ser adotado
quanto ao enquadramento dos referidos ·servidores; em face do q\\e
dispõe a Lei de Classificação le
Cargos.
Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 1960. - Saulo Ramos.
O SR. PRESIDENTE -Passa-se à
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em
discussão única, do Projeto de
·...Lei da oamara n.o 88, de 1960
·!n.0 2 .007, de 1960, na camara)
que federaliza a Universidade
da Paraíba Cem regime de w·gência, nos tê1'mos do art. 330,
·~
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letra "b", do Regimento Inter-

no, em virtude de requerimento
I

I
II
I.
II

·i

li
'i

I
ir

ii

do Sr. Moura Andrade e outros
Srs. Senadores, aprovado, na
sessão anterior), tendo Pareceres: I - Sôbre o Projeta: Da
Comissão ·de constituição e Jus·
tiça favorável,· Da Comissão de
Serviço Público Civil, favorável
com Emenda que oferece sob
n.o 1 (CSPC); Da Comissão de
Educação e Cultura, favorável;
Da Comissão de Finanças, ta·
vorável; II - Sôbre as emen.
das: Da Comissão de Constitui·
ção e Justiça, pela constttucio·
nalidaãe,· Da Comissá<O de Ser·
viço PúbUco Civil, contrário às
de ns. 2 a 5; Da Comissão de
Educação e Cultura, pelo desta·
que, para projeto em separado;
Da Comissão de F'tnanças, favorável à de n.o 1 e contrário
·àS demais.

O SR· PRESIDENTE - Na ses·
;âo anterior a votação ficou ln·
terromplda por fa,lta de número,
quando se deliberava sôbre a pro·
posta da Comissão de Educação e
Cultura, no sentido de constituirem projeto em separado as Emendas de Plenârlo, sob ns. 2 a 5.
Em votação a proposta da Co·
missão de Educa,ção e Cultura.
Os Srs. Senadores que aprovam
o destaque da·s emendas para constituírem projeto em separado, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Aprovado.
São as seguintes
EMENDA

N. 0 2

vatório de Canto Or!eônico da Pa·
raiba.
§ 1.0 A agregação far-se-â nos
têrmos do § 2. 0 do art. 2.0 desta
lei.
§ 2.o o aproveitamento do pes·
soal administrativo auxiliar téc~
nico e professôres de escolct agregada ·serâ feito provisõrlamente,
mediante tabela de extranumerâ·
rios, até que sejam criados em lei
os cargos e funções corresponden·
tes.
EMENDA

N,O 3

Art. 6.0 § 1·0
Redija-se o § 1.o:
Os professôres da·s Faculdades e
Escolaos referidos nesta lei, adml·
tidos sem concurso, serão aprovei·
tados Interinamente.
EMENDA

N- 0 4

Acrescente-se ao art. 2.0 :
k) Escola de Agronomia do Nor·
deste.

I
I
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EMENDA

N,O 5

Acrescente-se um parâgrafo ao
art. 12 do Projeto n.0 2.007, de
1960, com a seguinte redação:
FI·Ca também transformada em
esta,belecimento federal de ensino
superior a Faculdade de Direito de .
Sergipe, a que se refere o Decreto n.o 35.289, de 30 de março de
1954, incorporando-se, lndependen·
temente de indenização, ao Patrimônio da União, mediante inventário e escritura pública, todos o·s
bens móveis, Imóveis e direitos per.
tencentes à referida Faculdade.

Acrescente-se onde convier:
Art. Podem pedir agrega,ção à
Universidade da Paraíba, dentro de
120 (.cento e vinte) dias a contar
da publicação desta lei: Faculda· ·
O SR. PRESIDENTE - Em vo:
de Católica de Filo·sofia de Cam- tação a Emenda n.o 1, proposta
pina Grande, Escola de Serviço So· pela Comissão de Serviço Público
cial de Campina Grande e Conser- CiVil·

I·
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O SR. MEM DE SA - (Para encaminhar a votação - (*) - Sr-

Presidente, Srs. Senadores, venho

à tribuna apenas para comunicar

.~

'

lI
)
i
J

I

~

ao Senado que capitulei. Decidi não
mais continuar na atitude de fis·
caUzacão da elaboração legislativa, para Impedir que êsse verdadeiro rosãrio, êsse chorrllho de fe·
deralizações alcanQa'Sse o ritmo que
vai tomando.
A emenda que apresentei na Cil·
missão de Serviço Público, e por
ela aprovada, é apenas moraliza.
· dora. Visa a impedir a pretensa
ou Impropriamente cognominada
efetivação de professôres catedrãti·Coso Senador Afonso Arinos teve
oportunidade de demonstra.r dias
passados, a Irregularidade e !lega.
Jidade dessa denominação, provando que só há professôres catedráticos e professõres interinos nos estabelecimentos superiores de ensino.
O projeto, contendo o mesmo êr·
ro dos anteriores, foi por mim
emendado, adotando-se para o dispositivo a redação que o Govêrno
ou a Câmara dos Deputados propôs parlll a federalização da Escola de Farmácia e Od'ontologla de
Diamantina. Foi gabada, neste Plenário, a propriedade dessa redação,
através da qua,l se Impedia a Imoralidade da efetlvação de professôres que não poderiam ter essa posição.
Sr. Presidente, desisto da luta que
vinha travando há cêrca de três
anos nesta Casa,.
Obtive certa vez uma vitória,
quando v. Exa. então Líder da
Maioria, impressionado com a argumentação que eu expendla,
derrubou um projeto pelo qual
eram federalizados, de uma só vez,
vinte e um estabelecimentos de ensino superior.
Vejo entretanto que depois dis·
so, e principalmente agora, a palavra de ordem é federalizar fu(*) -

NOo foi J'cvislo pelo oratlor.

Culdades e universidades por todo
o Brasil. E mais: em regime de
urgência especial, de urgência ur.
gentisslma já foi concedida, a.pe.
sar da minha impugnação e do
meu protesto, à universidade da
Paraíba.
Agora, Sr. Presidente, e Senhores
Senadores, vai ser dado o mesmo
tratamento de urgência, super-especial, à pretensão da Universidade de· Goiânla e, em seguida, à
de Santa Catarina. Como diante
dêsses .precedentes tudo se justifi.
ca, será também concedida a federa.
lização da Faculdade de Medicina
de Alagoas há tanto tempo pleiteada sem êxito.
Apelei para o Senador Cunha
Mello dizendo que tomasse a mesma Iniciativa para a. Faculdade de
Odontologia e Farmácia de Manaus.
O projeto referente a essa federalização já estêve em Ordem do Dia
para ser votado em regime de urgência- O eminente . representante
do Amazonas, entretanto, V\erlficando a procedência das objeções
que eu levantava, desistiu da urgên·
ela; retirou o projeto da Ordem do
Dia e pediu-me para, na sess!'lo extraordinária., apresentar um substitutivo dando-lhe melhor aspecto legal.
Em face, porém, dessa onda, dessa avalancha de federalizações que
o Senado está adotando disse ~.o
Senador Cunha. Mello que Jealmen·
te o avisava do que se estava passando, a. fim de que a Faculdade
de Odontologia e Farmácia de Ma·
naus gozasse do mesmo fa·vor.
O Sr. Cunha Mello - Permite V.
Exa- um aparte?
O SR. MEM DE SA - Com multo prazer.
O Sr. Cunha Mello. - V- Exa.,
como ·sempre, faz da tribuna do Senado. declarações absolutamente
verdadeiras, que não merecem qual·
quer contestação. Os representall·
tes do Amazonas - eu, o Senador
Vivaldo Lima e o Senador M:ouriio

,,
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Vieira - juntamente com outros
Colegas, requeremos urgência para
o projeto de lei que federaliza a
Faculdade de Odontologia <lo Ama·
zonas. Fomos, porém, procurados
pelo Ll:der de nossa Bancada na
Câmara dos Deputados que nos solicitou retirássemos o pedido de ur.
gência, de vez que hâ, naquela Ca·
sa, projeto de maior amplitude com
o mesmo objetivo, o qual deveria
chegar ao Senado no fim do mês·
Entendemo-nos com o Deputado Ar·
tur Virgilio e com o próprio Go·
vernador do Amazonas; e todos fo·
ram acordes em que esperássemos
até o fim do mês. Se até então
aquêle projeto não tiver chegado
a esta Casa,, pediremos urgência
para o nosso, já distribuído na Co·
missão de Educação e Cultura, se.
gundo sei, a V. Exa. para relatá·
lo. Aguardamos o seu substitutivo,
que sanará as irregularidades da
proposição - primeira, a. falta de
mensagem do Presidente da República; segunda, a referente no art.
3.o, que determina sejam as nomeações feitas sem concurso, e admissão de professôres por contrato.
V. Exa. chamou-me a atenção para
es·sas irregularidades, e concordei
plenamente com suas observações,
dizendo-lhe que aguardaria seu substitutivo, para o qua.l pedirei urgência caso não nos venha a tempo o projeto da Câmara dos Depu..
tados, ao qual me referi.
O SR. MEM DE SÃ- Fico mui·
to agradecido pelas pala V·ras de
Vossa Excelência.
O Sr· Jefferson de Aguiar - Permite V. Exa. um pequeno aparte?

O SR. MEM DE SA - Pois não
O Sr. Jefferson de Aguiar - Já
está na Câmara dos Deputados
Mensagem do Poder Executivo criando a Universidade do Espírito
Santo e federalizando-lhe as Fnculdades.

O SR. MEM DE sA - Minhas
congratulações ao Espírito Santo e,
especialmente a Vossa Excelência.
O Sr. Vivaldo Ltma -

v. Exa. um aparte?

O SR. MEM DE SA zer.

Permite
com pra.

o Sr. Vivaldo Lima - Respeito
o ponto de vista de V.Exa., não
obstante a posição assumida no caso das federallzações de Faculda·
des e, sobretudo, quanto ao pro.Je·
t 0 que restabelece a Faculdade de
Odontologia do Amazonas. Trata-se
de criá-la de nôvo, pois já exis·
tia, tendo ·sido fechada em 1951.
V. Exa. tem combatido essas fe.
dcralizações por atacado e, natu·
ralmente, continuará a fazê-lo, ainda que venham a varejo. Como
sempre porém, o Senado reconhece
o alto espirita público do nobre
colega.
O Sr. Cu.nha Mello -

ponto de vista.

Foi meu

O SR. MEM DE SA - Estou extremamente desvanecido com a ge.
nerosidade do nobre Senador Vi·
valdo Lima.
Realmente, nunca as federaliza·
ções foram mais por ata.cado do
que agora. Desta vez, são feitas
às grosas. 1!: uma. verladeira avalancha, e mais tederalizações serão concedidas, em regime de ur·
gência urgentíssima. O Sena.dd não
sabe ao meno·s o que está votan·
do. Tivemos prova dis·so na melancólica e triste sess·ão de anteontem,
quando os Relatores eram pegados
de surprêsa, pela aba do casaco, paro. ler naquele momento o Projeto
com as emendas e sôbre elas em!·
tlr parecer sem ao menos saber
onde .se situavam.
v. :Exas· Ignoram como fi·Cou re·
digido' o Projeto· Sou dos poucos
que· o conhecem, .Pois o li com aten·
ção. Posso informar que, nesse Pro·
jeto, são federalizadas na Paraiba
dez Faculdades!

F
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Por ata-

O SR. MEM DE SÁ - Muito grato a vossa Excelência.
Minha emenda, como dizia, visa
restabelecer princípio mora.l!zador,
aceito e decantado por muitos.
:tl:sse mesmo preceito ficou estabelecido que vigoraria para a Faculdade de AlagoasPorém agora, vai-se aprova.r uma
série de federalizações de Fa.culdades, em regime de urgência urgentíssima, sem pareceres, sem estudos, sem coisa nenhuma.
Vamos federalizar a Universidade
de Goiânia..
Já se encontra na Câmara, para
ser votado provàvelmente na sessão desta tarde, projeto criando a
Universidade de Brasilia.
Então, vamos ter uma Universidade em Goiânia. e outra em Brasíl!a.
Federallzações em marchaO Brasil se apresentará ao mundo como o pais das universidades.
Em 1\I'Jlnas Gerais está a Universidade de Belo Horizonte, e já foi
criada. a de Juiz de Fora.
E existe proposição no sentido da
criação de uma Universidade em
Uberaba e outra Rural.
Vamos ter universidades. Não sei
se teremos ensino, mas universidades teremo·s muitasAgora, é Inútil que eu continue
lutando ...

O SR. MEM DE SÁ - Mais ainda, naquele Estado, cuja extensão
V. Exa\S. conhecem, são federalizadas duas Escolas de Engenharia - uma em João Pessoa e outra
em Campina Grande - e duas
Faculdades de Economia - uma
em João Pessoa e outra em Campina Grande.
Esta. a situação.
Apenas uma dezena de universidades de uma vez, só por que João
Pessoa insiste em pedir ao eminente colega.
Não vejam na minha posição
qualquer menosprêzo a qualquer
dos Estados da IFeder!I!Qão ou a
qualquer escola ou municipio.
Refiro-me, em tese, a uma lei
que regula o processo de federalizações, que determina que as escolas se federalizem após certo número de a.nos de existência.
As da Paraíba, nenhum tem mais
de dez anos.
Determina essa. lei que 0 Conselho Nacional de Educação se manifeste sôbre o projeto, e, ainda, que
seja apresentado parecer esclarecendo se a. Faculdade está em condições de ser federalizadaNada disto se faz.
Entrando em regime de urgência especial, nem se pode conhecer
do projeto.
Esta a situação.
o Sr. Jefferson de Aguiar - Não
Minha emenda ...
apoia.do!
"
O Sr- Jefferson de Aguiar - PerO SR. MEM DE SÁ- ... porque
mite V. Exa. um aparte?
pràticamente a unânimidade do Senado, com apenas duas ou três voO SR. MEM DE SÁ - Peço per- zes
discrepantes a me apoi_arern,
dão oo nobre colega, mas estou fa- Ma.ioria
e Minoria, todos estao de
lando para encaminhar a votação e
a·::ôrdo
em
dar urgência urgentíssio eminente Presidente já me adma.
e,
desta
forma, votarem a mavertiu de que de acôrdo com o Retéria.
gimento, não é permitido aparte
Minha emenda é moralizadora
nesta oportunidade.
ninguém o contesta, reproduz o teor
O Sr- Jefferson de Agutar - Pre- cios dispositivos votados e proclam.l·
tendia falar apena.s para apoiar da como moralizadora, nesta Caas justas ponderações de Vossa sa. M!!IS embora reconhecida como
Excelência.
··
·
mornl!z~dora, será rejeitada.
·

I
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O nobre Líder da Maioria honesta e nobremente já me declarou que
nã.o .poderá aceitar minha emenda,
embora multo lhe pese assim pro·
ceder.
De modo que, Sr. Presidente, capitulo.
·
Va-mos ter, em seguida, federallzações em massa, e sei o resultado
·
que terão.
É inútil eu continuar, portanto,
numa atitude de obstinação, que
rala pela estupidez.
Vão ser criadas no Brasil deze.
nas de lug,ares de professôres. Ca·
da. qual, com vencimentos de quarenta e sete mil cruzeiros por
mês ...
O Sr. Silvestre Péricles - En·
quanto Isso a Ciência Médica está
desprezada; e onde está a Físiea
Nuclear?

O SR. MEM DE SA - . . . en·
quanto · Isto, há cidades em que
Juízes :de Direito não ganham, talvez, a metade.
Vão ser criados ca.rgos de Pro·
fessôres Catedráticos, com venci·
mentos de quarenta e sete mil cru·
ze!ros, sem concurso, para dar três
aulas por semana, e grande parte
dêles será, imediatamente, ~ecla.ra
da Catedráticos e se aposentará,
pesando nos cofres públicos e nas
verbas federais.
Eu, por Isto, Sr. Presidente, aban·
dono o terreno. ~Estou vencido. Que·
ro, todavia,. fique consignado, mais
uma vez, nos "Ana-is" da 'Casa,
que fui ven.cldo e, democràtlcar
mente, tenho de reconhecer minha
situação: eu devo ser um louco ou
um estúpido porque não é possível
que eu sõzlnho, esteja com razão
contra a maioria, tão brilhante, dos
meus nobres colegas.
Fico vencido c quero consignar
em Ata que deixo de votar qualquer
outro projeto. O projeto que fede·
rallza a, Escola de ·Enfermagem do
Paraná, . velo com Mensagem do
Executivo. A êle já foram apresentadas sete Emendas. Pedi informa·

ções ao Ministério da Educação e
Cultura, desde maio e o Ministério
não responde. O nobre Senador
Nelson Maculan me pediu Parecer.
Não o darei; mas direi a S. Exa. que
requeira urgência urgentíssima, pa.
ra que tôdas sejam federalizadas.
O Senado assume esta responsa.hi·
!idade; que a assuma. perante o
Brasil, perante os cofres públicos
e as gerações de brasllelros novos, que vão ter, nas Universidades. Professôres pagos a qul!lrenta
e sete mil cruzeiros por mês, mas
não vão ter ensino porque não
se ensina com federallzações em
massa, sem concurso, sem seleção
e sem condições sociais e culturais,
capazes de assegurar um nível de
pesquisa, Indagação e cultura que
uma Faculdade ou Universidade de·
vam representar. (Muito bem! Mut.
to bem!).

O SR. PRESIDENTE - Em vota·
c;ão a Emenda n.o 1.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram conserva.r-se sentados.
<Pa~a).

Rejeitada.
É

a seguinte
EMENDA
0 l•CSPC
N.
,I

Substitua-se o § 1,0 do ãrt. 6.«
pelo seguinte.
§ 1. 0 Os atuais professôres da·s
Faculdades. e Escolas, referll~los no
art. 2.o, não admitidos como cate·
drátlcos na. forma da legislação em
vigor, serão aproveltad·O·~ interina·
mente, devendo as Faculdades e ES·
colas realizar os con·cursos de ti·
tulos e provas, para o provimento
das catedras nesta·s condições, clen·
tro do prazo de três anos.
O SR· PRESIDENTE - Está con·
cluída a votação das emendas. O
nrojeto foi aprovado na sessão anterior.
Vril à sanção.

-355Discussão única do Projeto
de Decreto Legislativo :n.o 2, de
1957 (n- 0 110·56 na Ciimara dos
Deputados) que cletermina o registro do contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura
e Antônio Reis Lima e sua mulher Francisca Benevides dos
Rela, para execução e paga.
menta elas obras destinadas d
'irrigação áa fazenda "Teodoro" no município de QuiJ:era. mobim, no Estado do Ceará,
tendo pareceres (ns. 213, 214 e
558, de 1980), das Comiss6es:
de Finanças, oferecendo substitutivo,· de Constituição e Justiça·: 1.0 parecer, favorável ao
projeto, 2.o parecer, reconsiderando o anterior, para; se mant.
testar a favor do substitutivo.

:1!:

!ido o seguinte
~:

.

REQll'ERIMENTO

N.o 584, de 1980
Nos têrmos do art. 274, letra d,
do Regimento Interno, requeiro se·
ja retirado da Ordem do Dia. o
Projeto de Resolução n.o 46, de
1960, a. fim de ser publicado em
avulso o texto legal cuja ·execução
se pretende suspender.
Sala. das Sessões, 9 de dezembro
de 1960.- Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE - Em votação o requerimento.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
-

(Para encaminhar a votação) -

(.) - sr. Presidente, é a primclra vez que se requer essa diligência no senado Federal, porque a
atribuição do SelllKio Federal, em
matéria de suspensão de execução
A Mesa vermca haver erros nos de lei, reputada inconstitucional peavulsos. Foi omitido o p!lil'ecer da lo Supremo Tribunal 'Federal em
definitiva é meramente hO·
Comissão de Finanças, do qual cons- decisão
mologatórla e publicitária daquilo
ta o substitutivo.
que foi decidido .pelo excelso PreNessas condições, a matéria é re- tóiio.
Não me consta que possa. haver
tirada da Ordem do Dia..
qua.lquer dúvida sôbre a atribuição
Discussão . única do Projeto constitucional do Senado Federal
de Resolução n.o 48, de 1980, nos térmos do art. 64 da Constitui·
qu.e suspende a e.xecução da Lei ção quando se trata de decisão definitiva do Supremo Tribunal Fede·
n.0 148, de 23 de dezembro de
ral.
1948, do Estado do R'io Grande
O aresto foi consignado nas no·
do Norte, na part11 que desmem- tas taquigráflcas e q trânsito em
brou do Município de São TO·
julga.do da decisão do Supremo Tri·
mé a localidade denominada bunal Federal, não padece dúvi·
da, porquanto o expediente reme·
"Sitio Nôvo", anexando-a ao
Município de Santa Cruz.. por tido ao Senado Federal esclarece
ter sido julgada inconstitucio- suficientemente a matéria., e dúvl·
da não palra sabre a suspensão que
nal pelo Supremo Tribunal Fe- deve ocorrer em atendlmento a.o
deral, em decisão definitiva preceito constituciona.l e à determl·
(Projeto oferecido pela Comis- nação regimental.
são de Constituição e Justiça
A Comi'ssão de Constituição e Justiça, por unanimidade de votos,
em seu Parecer ntímero 414. !le
aJdotou ..o Projeto de Resolução que
1960).
elabore! ·como Relator da matéria·
Sôbre a mesa requerimento do .nobre Senador. Moura Andrade·
<•> - NDo foi revisto pelo orador.
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Estra,nho a providência solicitada,
por isso que· alrsolutamente dispensável c sem qualquer merecimento
para a elucidação da matéria.
Sou contra a providência que nenhum mérito tem, data venta. (Muito bem).

O SR. JOAO

VILLASBOAS -

(Para encaminhar a votação) -

(•) - Sr. Presidente, quando pedi melhor es·Clarecimento sôbre o
requerimento apresentado pelo nobre Líder da Maioria, foi justamente para sa·ber se S. Exa. pedia a
anexação ao avulsó da decisão do
Supremo Tribunal Federai.
Não é a primeira vez que i·sso se
faz, proquanto creio que ainda anteo_ntem eu fiz igual pedido à c~
sa a fini de que fôsse anexado ao
avulso a Decisão do Supremo Tribunal Federal, qll(.' vamos decidir
no sentido de suspender ou nãO·
E as~lm, Sr. Presidente, o fiz
atendendo a que para nos pronunciarmos sôbre essa. matéria, não devemos ter apenas em vista o parecer da honrada Comissão de
Constituição e Justiça pois que nós
aqui não vamos simplesmente chancelar aquilo que veio da Comissão;
não· vamos aqui obrigatoriamente
suspender · a decisão do Supremo
Tribunal Federal. A nós nos cabe
examinar se efetivamente devemos
nos pronunciar no sentido de suspender a decisão ou em sentido r.ontrârlo.
Essa liberdade de ação deve ter
o· Congresso e nós para pronunciarmos nosso voto com consciência,, para dâ-lo no sentido de suspensão
ou não do dispositivo considerado
Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal precisamos exami·
nar essa decisão.
Eis porque, Sr· Presidente, tenho
verificadQ a inexistência. desta
peça em todos. os projetas de De·
creta-Legislativo ou projetas de Resolução referentes à suspensão de
execução de leis em conseqüência
( •) -

l•h1o f•l revl•lo pela orador.

de decisão do Supremo Tribunal F~
dera,l e que são, c1·eio, apenas quatro projetas que estão hoje na Or·
dem d·O Dia. E iria fazer aquilo
que, no mesmo sentido, antecipando-se, fêz o nobre Líder da Maioria
isto é, pedir em cada um dêles a
observância dêste ato, que é a anexação da decisão do Supremo.
Era o que tinha a dizer. (Muito
bem).
O SR- PRESIDENTE- Em votacão o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
AprovadoA matéria é retirada da Ordem
do Dia, para cumprimento da pro·
vidência a que se refere o requerimento ora aprovado.
Discussão única; do Projeto
de Resolução n.o 47 de 1960,
de autoria
da Comissão de
Constituição e JustV-ça que sus·
pende a execução do art. 67, in·
ciso II. da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, em
7!irtude de haver sitZo julgado
inconstitucional por dectsão definitiva do Supremo Tribunal
Federal· (projeto apresentado
como conclusão do parecer n.O
. 416, de 1960).

Sôbre .a mesa requerimento que
vai ser lido. ·
É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 565, de 196(\
Nos têrmos do art. 274, letra "d"
do Regimento, requeiro seja retirado da Ordem do Dia o Projeto de
Resolução n.0 47, de 1960, para o
fim de serem publicados cm avulsos os textas legais .cuja execução
se pretende suspender.
Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 1960. - Moura A.ndrade.

I

_,
'
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O SR. PRESIDENTE - Será cumprida a providência requerida.
Discussão única do Projeto
de Resolução n.o 48 de 1960,
que suspende a execução do art.
57, n.0 III,. da; Lei n.o 64, de
21·2·1948, do Estado do Paraná,
julgado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, em
decisões definitivas (projeto
oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça em con.
clu·são de seu Parecer n.o 423,
de 1960).

Sôbre a me'Sa requerimento que
·rai ser lido.
É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 566, de 1960
Nos têrmos do a.rt. 274, letra "d"
do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto
de ResC\lução n.o 48, de 1960, a
fim de ser a matéria incluída em
Ordem do Dia, juntamente com o
de n- 0 49, visto versa.rem ambos
sôbre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 9 de dezembro
de 1960. - Moura Andrade,
O SR. PRESIDENTE - A maté·
ria é retirada da Ordem do Dia,
de conformidade com o requerimen·
to ora aprovado.
Discussão única do Projeto·de
Lei da Câmara n.O 258 de 1956
(n. 0 854, de 1955, na Câmara)
q11e abre ao Ministério da Agrt.
cultura o crédito especia·l de
Cr$ 500.000,00, para a realiza.
ção do convênio entre êsse Mi·
nistério e o Instituto de Pesquisas do Brasil Central, tendo:
Pareceres favoráveis, sob ns.
3 . 560 e 561, de 1960, das Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças.

Em discussão.

Não havendo quem taça uso üa.
palavra, encerro a discussão.
Em votação·
O.s Srs. Senadores que apro·vam
o projeto, queiram permanecer senta,dos. (Pausa).
Aprovado.
Vai à sanção.
É

o seguinte

PROJETO DE LEI DA CÂIV!ARA

N.o 258, de 1956
Abre ao MinJistérto da Agrl·
cultura o crédito especta! de
Cr$ 500. 000. 000,00 para reali·
zação do convênio entre êsse
Ministério e o Instituto de Pesquisas do Brasil C.entra·l.

O Congresso Na.cional decreta:
Art. 1.0 Fica a.berto ao Ministério
da Agricultura o crédito especial de
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para a realização do C·On·
vênio .entre êsse Ministério e o
Instituto de Pesquisa·s do Brasil
Central, visando ao incremento dos
estudos paleontológicos na região
do Brasil Central.
Pa·rágrafo único. O crédito ae
que trata êste artigo será regula·
do pela Lei n.o 1.498, de 13 de .de·
zembro de 1951.
Art. 2· 0 Revogam-se as di'Spo~l·
ções em contrário.
O SR. PRESIDENTE - Esgotaria
a matéria da Ordem do Dia.
Em discussão .o Requerimento nú·
mero 559, do Sr. Senador Joaqu1m
Parente, solicitando a. transcrição
dos discursos proferidos pelos Srs.
Homero de Pinho e .Carlos Lacerda, quando da posse do nõvo Go·
vernador do Estado da Guanabara.
(Pausa).

Não havendo quem faça. uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa>.
Aprovado.
• I
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matéria de que trlbta o requerimento ora aprovado será transcrita nos Anais do Senlbdo. (Pausa).
Em votação o requerimento de
urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n.0 100, de 1960. O requerimento cita,do já foi lido na hora
do Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se senta·
dos. (Pausa) .
Aprovado.
A urgência está amparada. no ar·
tlgo 330, letra "b", do Regimento
Interno.
Nessas condições, passa-se à dis·
cussão Imediata. do Projeto para o
qua.l foi concedida a urgência. lll
o de n.0 100, de 1960, que cria a
Universidade Federai de Golas e dá
outras providências. Deverã·O opl·
nar sôbre a. ma,térla as Comissões
de Educação e Cultura, de serviço
Públi.co Clv!l e de Finanças.
Tem a palavra o nobre senador
Lobão da Silveira, relator da ma·
térla na Comissão .de Educa.cão e
·
Cultura.
O SR. LOBAO DA SILVEIRA ·0 projeto em exame, encaminhado
à consideração do Congresso Nacional pelo Poder Executivo, cria
a Unlverslda1Ie de Goiás e dá outras providências, ao mesmo tempo
que a Integra na Dlretorla. do Ensino Superior do Ministério da Edu·
cação e Cultura, na categoria de
estabelecimento federal de ensino,
na forma do disposto na Lei número 1. 254, de 4 de setembro de
1950.

A Universidade, que terá personalidade jurídica, autonomia, didá·
tlca, finan.celra, administrativa e
disciplinar nos têrmos da legisla·
ção do ensino, será composta. de
diversas unidades escolares de nível superlQr, tôdas elas a.utorlzadas
n fun-cionar por atas do Poder Exe·
cutivo.
O Projeto obedece às dlretrizes
traçadas pelo Ministério da Educa.
çüo e Cultura que viu a convenlên·
ela de estimular as ativldades dos

estabelecimentos de ensino superior existentes em Goiás, mediante a integração .das mesmas em
uma entidade coordenadora.
De iguais medidas tem resultado
maiores vantagens para o rendimento das atlvlda.des das escolas
superiores do Pais, de vez que, me·
lhor articuladas e harmonizadas,
de acôrdo com o disposto no art.
s.o do Decreto número 19.851, de
11·4·1931, estarão habilitadas a
atender de maneirlb mais proveitosa e efLciente às diversas exlgêncJlas e finalid~tdes do ensinp de
grau superior.
Acresce que a sedimentação cultural da capital goiana e seu rápido desenvolvimento material jus.
tiflcaom as providências propostas,
de C·Onformidade com o que determina o citado Decreto 19.851, levando-se, ainda, em conta que suas
escolas e faculdades gozam de fa.
ma e prestígio em todo território
nacional, peJa eficiência de seus mé·
todos pedagógicos e pelo alto nível
cultural que têm demonstrado desde a sua instituição.
Os universitários goianos estão,
com razão, empenhade>s na criação
de uma Universidade Federal que
congregue em seu selo os seus vários estabele.cimentos, alguns mantidos pela União, outros já reco·
nhecidos ou em vias de reconheci·
menta pelo Govêrno, todos êles,
porém, prestando os mlbiores e me- ·
Ihores serviços à juventude do Brasil Centrai.
Diante do exposto, esta Comis.
são opina pela aprovação do presente projeto, resultante do subs·
tltutivo da Comissão de Educação
e Cultura da Câmara dos Depu.
tados, que, ao projeto inJ.cia.I intro.
duziu algumas modificações, visa.n.
do a ajustá-lo às exigências expressas, como norma institucional, nas
ctlretrizes da educação fixadas para.
a instituição e formação de quaJ.
quer universidade. l!: o nosso par~
cer.
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palavra o nobre Senador Ary Vian·
· na, parlll emitir o parecer da Comls·
são de Serviço Público Clvll.

o.

essas Faculdade·s, Escola e Conse•··
vatório referidos nas alíneas a, b, c,
d e e do art. 2.0 , outorgando-lhe o
direito à contagem do tempo de
serviço anterior à integração, ape·
O SR. ARY VIANNA - O pre· nas para efeito de aposentadoria
sente projeto, do Poder Executivo, · (art. 192 da Constituição).
foi encaminhado ao Congresso NaNa parte relativa ao provimencional com a Mensagem número to do·s cargos de professor cate3. 952, de· 1960, e visa a criar a drático, dispõe o projeto (parágrafo
Universidade Federal de Goiás, único do art. 6.0 ) que pod·erão ser
além de ditar outras providênci~:>. aproveitados os atua.ls professõres
A Exposição de Motivos, que fun· e fundadores dos estabelecimentos
damenta a citada Mensagem, sali· que formam a Universidade, porém
enta entre outra·s considerações, na qualidade de contratllidos ou ln·
que medida se justifica, diante uo terinamente, a vista do disposto no
preceituado no ll/rt. 5.o do Decreto item VI do artigo 168 da Cons1i·
número 19.851, de 11 de abril de tuição Federal.
1931 que exige, C'omo condição es·
Para atender às necessidades ad·
sen-clal para a c·onstituição de uma minlstrativas da nova UniversidaUniversidade, que esta congreguí:', de é proposta a criação dos ~>e·
pelo menos, três dos seguintes guintes eargos e funções qualifica.
instituto-s de ensino superior: Facul· das:
dade de Direito, Faculdade de Me·
Na parte central da Universl·
dicina, E·scola de Engenharia, Fa·
dade:.
culdade de Filosofia, Ciências e
Letra,s.
1 - Reitor - 2·C.
A proposição originária do Ex~·
1 - Secretário - 3·F·
cutivo, porém, foi alterada pela 'Ca·
1 - 'Chefe de Portaria - 22-F.
mara dos Deputados, vindo, então
Parlll a Faculdade de Medicina:
a converter-se no projeto que ora
22 - Professor Catedrático.
nos é dado a examina,r.
1 - Diretor - 5-C.
A modificação mais importante
1 - Secretário - 3-F. ·
introàuzida pela Câmara dos Depu.
1 - Chefe de Portaria - 20-F.
tados, refere--se à criação da Uni·
Para a Escola de Engenharia.
versidade de Santa Maria, no Es·
32
- Professor Catedrático.
ta,do do Rio Grande do Sul, cons·
1
- Diretor - 5-C.
tituida dos seguintes estabelecimen1 - Secretário - 3·F·
tos de ensino superior: Faculdade
1 -Chefe de Portaria- 20·F.
de Medicina; Faculdade de Farmácia; Fll!culdade de Odontologia~
.Para a Faculdade de Farmácia e
Instituto Eletrotécnico, do Centro
Odontologia:
Politécnico; e mais os seguintes es·
24 - Professor Catedrático.
tabelecimentos, na qualidade de
1 - Diretor - 5-C.
agrega,dos: Faculdade de Direito;
1 - Secretário - 3-F.
Faculdade de Fllosof~a, Ciências e
1
- Chefe de Portaria - 20-F.
Letras Imaculada Conceição; Facul·
dade de Ciências Politicas e EcoPara. o conservatório de Músi{)a:
nômicas; e a Escola de Enferma12
- Professor Catedrático.
~em de N.a s.a Medianeira,.
1 - Dlretor - 5-C.
No que tange ao quadro do pes·
1 - Secretário - 3-F.
Joal da Universidade -de Goiás, o
1 - Chefe de Portaria - 20·F·
projeto estabelece o aproveita,mento, no serviço público, do pessoal
Como se observa, as medidas
que atualmente presta serviços a consubstanciada-s no presente pro-

a
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apreciação dêste órgão técnico,
atendem ao interêsse e à conveniência do serviço públic,o, estando,
também, conformes com as prescri·
ções legais vigentes.
Opinamos, assim, pela aprovação
do presente projeto.
O SR. PRESIDENTE - Dou a
palavra ao nobre Senador Daniel
Krieger, relat<>r da matéria. na Co·
missão de Finanças.
O SR- DANIEL

KRIEGER ·-

0 proJeto de lei em aprêço, cte

!nfc1ativa do Por;ler Executivo, visa
a criar a Universidade Federal de
Goiás, Integrando-a, de acôrdo com
o que dispõe a Lei n.0 1. 254, de 4
de dezembr<> de 1950, na Ministério
da Educação e Cultura - Dlretor!a
do Ensino Superior.
Terá a Universidade, na forma da
lei, personalldade juridlca e gozará
de autonomia financeira, adminis·
trativa, didática .e disciplinar.
Como entidade coordenadora de
ensino superior, o nôvo estabelecimento federa.! compor-se-á de vá·
rias unidades reconhecidas pelo GO·
vêrno e que já. vêm, como estabe!P.·
cimentos reconhecidamente ldône·
os, funcionando com prov·elto e
prestando os melhores serviços à
Cultura da juventude do !BrasU
central.
As Comissões de Educação e Cultura e de Serviço Públlco Civil desta Casa já. se manifestaram quanto à conveniência e oportunidade
das medidas consubstanciadas no
projeto, nos têrmos do Substitutivo
da Comissão de EducaÇão da Cá·
mara dos Deputados que incluiu a,
criação e federallza_çã<l da Universidade de Santa Maria, no Esta·
do do Rio Grande do SulA proposição em conjunto merece ser apr<>vada, de vez que preconiza medidas que se coadunam
com as normas já adotadas na legislação em vigor sôbre a instituição universitária do Pais.

Por seu tum<>, as providência5
de ordem financeira contidas no
projeto estão perfeitamente acordes com a.s que vêm sendo toma,
das lnvariàvelmente, para dar cum·
prlmento às medidas necessárias à
efetivação do disposto em leis desta natureza.
Nestas condições, a Comissão de:
Finanças opina favoràve!mente à
ll!provação do projeto.
O SR. PRESIDENTE - Os pare·
ceres são favoráveis.
Em discussão o projeto.
Não havendo quem faça. uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senad<>res que aprovam
o projeto, queiram conservar-se sentados- <Pausa) .
Aprovado.
Vai à sanção.
É

o seguinte

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 100, de 1960
Cria a Unive1·sidade Federal
de Goiás, é dá outras provi·
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art- 1.o É criada a Universidade
Federa,! de Goiás, com sede em
Goiânia, Capital
do Estado de
Goiás, integrada no Ministério da
Educação e Cultura, e incluída na
categoria constante do Item I do
art. 3.o da Lei n.o 1.254, de 4 de
setembro de 1950.
P·arágrafo único. A Universida.de
Federal de Goiás terá personalidade juridica. e gozará de autonomia didática, financeira, administrativa e di·sciplinar, na forma da.
lei
·
0
Art. 2. A Universidade comporse-á dos seguintes estabelecimentos
de ensino superi<>r:
a) Faculdade de Direito de Golas
<Lei n.o 604, de 3 de janeiro de
1949);
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bl Faculdade de Medicina de
Goiás (Decreto n. 0 48.061, de 7 de
· abril de 1960);
C) Escola de Engenharia do Bra,.
sil Central (DP.creto n.o 45.183. de
29 de dezembro de 1958);
·
d) Fa·culdade de Farr.nácia e
Odontologia de Goiás (Decreto n. 0
30.180, de 20 de novembro de 1951);
e) Conservatório Gotano de Mú·
si,ca (Decreto n.o 45.785, de 26 de
janeiro de 1959).
§ 1.o As Facu!da·des, Escolas e
Conservatório. mencionados neste
a,rtlgo passam a denom!nar.se, res·
pectivamente: Fa.culdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola
de Engenharia, Faculdade de Farmácia e Odontologia e Conservatório de Música da Universidade Fe·
dera,! de Goiás.
§ 2.o A agregação de outro curso
ou. de outro estabeleC'ir.nento de
ensino depende de parecer favorã·
vel do Conselho Universitário e
de deliberação do Govêrno, na forma da lei, bem assim, a desagregação.
§ 3.o O Poder Executivo promo·
verá, dentro do prazo de 3 (três)
anos, a criação ou agregação à Universidade Federal de Goiás, de uma
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras.
Art. 3.o O patrlmônlo da Universidade Federal de Goiás será for·
mado por:
a) bens móveis c imóveis per·
tencentes ao J?atrir.nônio da União
e ora utilizados pelO'S estabeleci·
mentos de ensino superior men·
clonados no artigo anterior e que
lhe são transferidos, na forma da
lei;
b) bens e direitos que adquirir
ou que lhes sejam transferidos, na
forma da. lei;
c) saldos da receita. própria c
dos recursos orçamentários, ou de
outros que lhe forem destinados.
Parágrafo único. A aplicação dêsses saldos depende de deliberação
do Conselho Universitário e somente poderá sê·lo em bens patrimo·
nlais ou em equipamentos, insta·

Iações e pesquisas, vedada qun.l·
quer alienação sem expressa. auto·
rização do Presidente da Repúbll·
ca.
Art. 4. o Os recursos para ma·
nutenção e desenvolvimento dos
serviços provirão das dotações or·
çamentárias que lhes forem a.tri·
buidas pela União, das rendas patrimoniais, das receitas de taxas
escolares, da retribuição e a,tlvidades remuneradas de laboratórios e
de doações, auxílios, subvenções e
eventuais.
Parágrafo único. A receita e a
despesa da Universidade constarão
de seu orçamento I! a c·Omprovação
dos gastos se fará nos têrmos :la.
legislação vigente. obrfgados os ele·
pósitos no Banco do Brasil S. A.,
cabendo ao Reitor a movimentação
das contas.
Art. 5· 0 Independentemente de
qualquer indenlzação são incorpo·
rados ao patrimônio da Universida·
de, mediante escritura pública, tll·
dos os bens móveis, imóveis e direitos ora na posse ou utilizados
p;álas Fa·culdade'S, Escola e 'Con·
serva.tórlo referidos nas alíneas b,
c, iJ e e do art. 2.o
Art. 6· 0 É ;rssegurado o apro·
veitamento, no serviço público fc·
dera!, a partir da data da publica·
ção desta lei. do Jlessoa·l adminls·
tratlvo das Faculdades, Escola e
Conservatório referidos nas alíneas
b, c, d, e e do art. 2.0 , como funcionários em Quadro que será cria·
do, para êsse fim, contando-se o
tempo de serviço para efeito elo
a.rt. 192, da Constituição Federal·
Parágrafo único. Poderão ser
aproveitados, como interinos, os
professôres e fundadores dos aludi·
dos estabeleclr.nentos que ocupam
Interinamente ou por contrato, cá·
tedras dos mesmos.
Art. 7· 0 Para o cumprimento do
que dispõe o artigo anterior, a ad·
ministração da.s referida·s Faculda·
des, Escola e Conservatório apre·
senk·uão à Diretoria do Ensino Superior .relação acompanhada do
currículo de seus professôres c ser-
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vidores, especificando a forma da
Investidura, a na.tureza do serviço
que desempenham, a data de admis·
são e a remuner~ção. ·
Parãgrafo único. Serão expedidos
pelas autoridades c·Ompetentes, os
titulos de nomeação decorrentes do
aproveitamento determinado nesta.
lei, depois e a contar da data da
última das escrituras públicas referida·s no art. s.o.
Art. 8.o Para. execução ·do que
determina o a.rt;. 1.0 desta lei, são
criados, no Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura,
um ca.rgo de Rteitor, simbolo 2·C,
duas funções gratificadas, sendo
uma de Secretãrio, 3-F, e outra de
Chefe de Portaria, 22-F.
Art. 9.0 Para execução do disposto no art. 2.o, alineas b, c, a; e e,
no parãgrafo único do art. o.o, são
criados no Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura,
22 (vinte e dois) cargos de Profcs·
sor Catedrãti.co, uma função gratificada de Diretor 5-C, uma de secretãrio 3-F e uma de Chefe de
Portaria., 20·F, para a Fa:culdaae de
Medicina; 32 (trinta e dois) cargos
de Professor catedrãtico, uma fun·
ção, de Diretor 5·C, uma de Se·
cretãrio 3-F e uma de chefe de
Portaria 2D·F, para a Escola :le
Engenharia.: 24 (vinte e quatro)
cargos de Professor Ca.tedrãtico,
uma função gratificaaa. de Diretor
5·C, uma de Secretãrio 3-F e uma
de Chefe de Portaria 20-F, para
a FIIICuldade de Farmàc!a e Odontologia; e 12 (doze) cargos de Professor Ca.tedrãtico, uma função gratificada de Diretor 5-C, uma de Secretãrio 3·F e uma de Chefe de
Portaria 20-F, para o Conservatório de Música.
·
§ 1.o Os cargos de Professor Ca·
tedrãtico na Faculdade de Medici·
na da Universidade Federa.! de
Galãs, ·serão reduzidos progressivamente a 18 (dezoito), à medida que
forem vagando, por extinção das ·
respectivas .cãtedras, na forma a
ser prevista no Regimento da Es·
cola, que deverã ser aprovado den-

tro de 60 (sessenta) dias após a insda Universidade.
§ 2.0 O disposto no parãgrafo anterior serã aplicado às cã tedras vaga,s na data da publicação desta
lei, as qua~s não deverão ser proVidas em carãter efetivo, a.té a
aprovação do Regimento.
§ 3.o Para provimento, em carãter interino, de cãtedras de no·
vos cursos, que forem instalados
em qualquer escola integrante da.
Universidade Federal de Goiãs, sÕ·
mente poderão ser c·Ontratado·s Do·
centes Livres ou Professôres catedrãticos, das mesmas disclplinas
ou disciplinas afinsArt. 10. Para cumprimento das
disposições desta. lei, fi.ca. o Poder
Executivo autorizado a abrir, pe·
lo Ministério da Educação e Cul·
tura,. o crédito especial de Cr$
114.072.000,00 (cento e quatorze
milhões e setenta e dois mil cru·
zeiros), sendo Cr$ 5. 304.000.00
(cinco milhões, trezentos .e quatro
mil cruzeiros para funções gra.tifi·
cadas: Cr$ 78.268.00,00 (setenta. e
oito milhões e duzentos e sessenta e
oito mil cruzeiros) para pessoal per·
manente; Cr$ 30. DOO. 000,00 (trinta
milhões de cruzeiros) para mate·
rlal e Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros) para diversos.
Art. 11. Os cargos dos institutos
de ensino que integram a. Universi·
dade Federal de Goiás serão preen· .
chidos à medida. do desenvolvimento dos cursos e das necessidades
das respectivas administrações.
Art. 12. Os cargos e funções de
que trata a pr.'esente lei serão enquadrados e ajustados automAticamente ao sistema da Lei de Classificação de 'Cargos e Funções.
Art. 13. O ·Estatuto da Un!versi·
dade Federal de Goiás, que obede·
C'erã aos moldes dos das Universidades Federais, serã expedido ;pe!o
Poder Executivo, dentro de 120
dias a contar da data da. publica·
ção desta lei.
Art. 14. É o Poder Executivo au·
torizado a abrir um crédito espe·
cial de Cr$ 17. DOO. 000,00 (dez esse·
~alação
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te milhões de cruzeiros), sendo Cr$

Orçamento do Mlnl:stério, para le·
vantar as verbas que, a serem des·
zeiros) desUnados à manutenção de tacadas da Universidade do Rio
restaurantes universitários e Cr$ Grande do Sul, devam ser transfe·
7:000.000,00 (sete milhões de cru- ridas para a Universidade de Santa
zeiros) à aquisição ·de veículos para · Maria.
transporte de universitários de
Art. 19. .Enquanto a Universida·
Go!ânia e Anápolls, tudo a cargo de de Santa Maria não tiver esda União .Estadual dos Estudantes tatuto próprio, reger-se-á, no que
(UEEJ de Goiás.
couber, pelo estatuto da UniversiArt. 15. Fica igualmente criada dade do Rio Grande do Sul, da
a Universidade de Santa Malria, si· qual serão desmembrados alguns
tuada em Santa Maria, no Esta- dos institutos de ensino de que trado do Rio Grande do Sul, e que ta a presente lei.
Parâgrafo únlco. Até ser criado
será integrada no Ministério da
·
provido o cargo de Reitor da
e
Educação e CUltura.
Universidade
de Santa Maria, as
Art. 16. A Universidade de Santa Maria será constituída, dos se- respectiva•s funções serão exercidas
guintes estabelecimentos federais pelo Diretor mais antigo dos atuais
de ensino superior, com sede na estabelecimentos federais de ensino a.li sediados; e as direções dêsreferida cidade:
te·s serã·o desempenhadas pelos proa) Faculd8!de de Medicina;
fes·sôres designados pelo Reitor.
b) Faculdade de Farmácia;
c) Faculdade de Odontologia;
Art. 20. Esta lei entrarâ em vi·
. dl Instituto Eletrotécnico, do mar na data de sua publicação
revogadas as disposições em conCentro Politécnico.
Art. 17. A Universidade de Santa trârlo.
Câmara dos Deputados, em ...
Maria ·será integrada ainda dos sede
dezembro de 1960. - Raniéri
guintes estabelecimentos particulaMazzilli.
- José Bonifácio. - Arres de ensino superior ou de alto
Rolemberg.
mando
padrão, na. situação de agregados:
a) Faculdade de Direito;
O SR. PRESIDENTE - Em disb) Faculdade de Filosofia, Ciêncussão
o Requerimento número 561,
cias e Letras Imaculada Conceição; anteriormente
de transcrição
c) Faculdade de Ciências Politi· de matéria nos lido,
a.nais
do Senado.
cas e Econômlca:s;
Não
havendo
quem
faça uso da
d) Escola de Enfermagem N. S.
discussão·
palavra,
encerro
a
Medianeira.
Em votação.
Art. 18. Até serem previstas le·
Os Srs. Senadores que aprovam o
galmente as dotações próprias da requerimento,
queiram conservar-se
Universidade de Santa Maria, to· sentados. <Pausa).
dos os encargos dos ln·stltutos fedeAprovado.
rais continuarão sendo custeados
Nada mais havendo que tratar,
pela Universidade do Rio Grande
vou
encerrar a sessão. Designo pa.
do Sul, na forma do Orçamento
ra
a
próxima segunda-feira !11 sedesta autarquia. educacional.
guinte.
Pará.grafo único. Dentro de ses·
senta dla·s, o Ministro da Educa·
ORDEM DO DIA
ção e Cultura designará uma Co·
missão, constituída de três mem1 - Discussão única do Projeto
bros, sendo um indicado pela Rei· de Lei da Câmara n. 0 256, de 1954,
toria da Universidade do Rio Gran· que concede alposentadorla espe.
de do Sul, outro pela direção das ela! aos ferrovlârlos sujeitos a per.
Faculdades federais de Santa Ma· noite, tendo pareceres contrários
ria e o terceiro pela Divisão de Cns. 49, 50 51 e 52, de 1959) das

. 10. 000. 000,00 (dez milhões de cru-

-364Comissões: - de Legislação Social,
de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, de Ser~lço Público
Civil e de Finanças.
2 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.o 3, de 1960
(n.0 2.221, de 1957, na Câmara) que
aumenta o efetivo da Policia M11l·
tar do Distrito Federal e dá outras
providências, tendo pareceres favo·
ráveis das Comissões: - de Cons.
tituição e Justiça; de Segurança Na.
clonai e de Finanças.
NOTA: Projeto retirado da or.
dem do Dia na sessão de 11 de
abril para audiência do Ministro
da Justiça (diligência cumprida
com respasta do Ministro decla.
rando que, havendo a. Polida Mlli·
tar do antigo Distrito Federai pas.
sado à jurJ:rsdiçrão do Estado da
Guanabara, ao Governador dessa
nova. unidade federada compete ~
pronunciamento solicitado).
3 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.o 54, de 1960
(número 1.416, de 1960, na. Câma.
ra) que cria cargos no Quadro Per.
manente do Ministério da. Agricul·
tura (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 favorá.
veis (ns. '592 e 593, de 1960) das

eo.

missões de Serviço Público Civil e
de Finanças.
4 - Discussão única do Projeto
de Lei da. Câmara n.o 83, de 1960
(número 4.697, de 1958, na Câma.
ra) que cria Coletorlas Federais em

diversos Municípios dos Estados dO
Rio Grande do S'ul, Santa Catarina,
Goiás, Bahia, Mlnllis Gera-Is, Para.
ná, Mato Grosso, Pará, Rio de Ja.
nelro, Pernambuco, São P.aulo, e
dá outras providências (incluído em
Ordem do Dia em 1J'lrtude de dis·

pensa de interstiçio, concedida na
sessão anterior, a requerimento do
Sr. Senador Daniel Krieger), ten.
do pareceres favoráveis <ns. 589,

590 e 591, de 1960) das Comissões
de Constituição e Justiça, de Ser.
viço Público Civil e de Finanças.
5 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.0 103, de 1960,
que autoriza a abertura do crédito
especial de Cr$ 25.000.000,00 pa.ra
ocorrer às despesas com material,
serviços e instalações da Justiça do
Distrito Federal (incluído em Ordem do Dia nos têrmos do art. n.o
171, .n. 0 II, zetra a do Regimento
Interno>, dependente de parecer da
Comissão de Constituição e Justl·
ça.
6 - Segunda. ctiscu"Ssão do Pro.
jeto de Lei do senado n.0 23, de
1960 (de autoria do Sr. Senador
Ary Vlanna), que declara de utili·
dade pública a "FUndação Brasllel.
ra para a Conserva-ção da Nature.
za" (aprovado em 1. 6 di"Scussão em
7 do mês em curso), tendo parecer
favorável, sob n.0 540, de 1960, da
Comissão de Constituição e Justl·
ça.
Está encerrada a sessão.
Levanta·se a s·essão às 16 h o.
ra.s e 30 minutos.

186.a Sessão da 2.a Sessão Legislativa, da 4. 8 Legislatura,
·
em 12 de dezembro de 1960
PRESIDf:NCIA DOS ~·ENHORES FILINTO MtlLLER. CUNHA ME'LO,
NOVAES FILHO E HERIBALDO \'ICIRA

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:

I

Ij:
l'

I

Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Math!as Olymplo.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora..
Menezes Plmentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dlx-Hult Rosado.
N'ovaes Filho.
Antônio Baltar.
Silvestre Péricles.
Lourival Fonte-s.
Jorge Maynard.
Herlbaldo VIeira.
Ovídio Teixeira.
Llm~ Teixeira.
Aloyslo de carvalho.
Ary Via,nna.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Nogueira da Gama.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Fl!into Müller.
Nelson Maculan.
Francisco Gal!ottl.
Saulo Ramos.
Irlneu Bornhausen.
Daniel Krleger.
Mcm de Sá. - (38).

O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo
número legal, está aberta a sessão.
·
Vai ser lida. a Ata.
O Sr. Segundo Suplente, ser·
vindo de 2.0 Secretário, procede
à leitura da Ata da sessão an·
tertor, que, posta em discussão,
é sem debate aprovada.
O Sr· Primeiro Secretário dá
conta do seguinte

EXPEDIENTE
Diploma de Suplente de Senador
pelo Estado da Bahia

O Tribunal Regional Eleitoral da
Circunscrição da Bahia, pelo seu
Presidente, na conformidade ca vigente legislação:
Tendo em vista que do total dOil
votos válidos da eleição parar Sll·
nadares, realizada em 3 de outubro de 1958, resultou ser proclamado eleito o cidadão Dr. Otávio Mangabeira, a quem foram atribuidos quatrocentos e três mil quatrocentos e vinte e seis (403. 426)
votos, o que constituiu maioria., e
tendo concorrido ao referido pleito,
como seu Suplente, o cidadão Prof.
Dr. Aloysio de Carvalho Filho, que
foi, Igualmente, proclamado eleito,
como está con-signado na Ata lavlra)da no livro ri.0 22, às fls.
123/152. da sessão realizada em 13
de janeiro de 1959,
Confere-lhe êstc Diploma de Suplente de Senador pelo Estado Federado d·a Bahla, para que, na for-
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Unidos do Bra·sll, possa substituir
ou suceder o titular 'do mandato
legisla.tlvo.
Cidade do Salvador e Tribunal
Regional Eleitoral, em 17 de janei·
ro de 1959· - Pliwlo Guerreiro.
Aviso

Do Sr. Ministro. da Educação e
Cultura, comunicando qne as in·
formações pedidas no EUequerimento
n.0 419, de 1960, do Sr. Senador Ge·
raldo Lindgren, já foram prestadas
em 21 de setembro último.
Arquive·se
Ofícios

Do Sr. 1.0 Secretário da Câmam
dos Deputp.dos n.0 1.027, de 8 de
dezembro corrente, comunicando
haver aquela Casa rejeitado as
emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n.o 40 de 1959 (n.o
3.908, na Câmara), que reverte ao
Serviço ativo da Marinha de Guer·
ra os militares que passaram à !na·
tivldade por fôrça do Decreto n. 0
19.700, de 12 de fevereiro de 1931·
- Da. 'Câmara dos Deputados
números 1.028, 1.029, 1.035, 1.038
e 1. 039 do corrente ano, encaml·
nhando autógrafos dos seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 104, de 1960
Autoriza o Poder Executivo a
a·brir, pelo Ministério da EdU·
c.ação e Cultura., o crédito espe.
ciaZ de Cr$ 8. 000.000,00, pal"a
auxiliar a construção do "Dor·
mitório do Estudante", em Ma·
naus, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 8.000.000,00 (oito
milhões de cruzeiros), para auxi·
llar a construção do "Dormitório do
Estudante'', em Ma.naus, Estado do
Amazonas.

Art. 2.o O crédito a que se refe:.:e
o artigo anterior será entregue à
União dos Estudantes do AmaZCJnas, órgão representativo dos uni·
versitários amazonenses.
Art. 3·0 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publica.çã-o, revog<J·
das as disposições em contrário .
A Comissão de Finanças ·
PROJETO DE LEI DA cAMARA

N.o 105, de 1960
<N.0 33·C de 1959, na Câmara)
Concede autonomia à Escola
Nacional de Minas e Metalurgia,
a qua:z, desligada da Universi·
da·de do Brasil, passará a de·
nominar·se Escola de Minas de
ouro Prêto·

Art. 1.o. Fica desligada da Uni·
versidade do Brasil a Escola Na·
cional de Minas e Metalurgia, a
qual passa a denominar·se Escola
de Minas de Ouro Prêto (E.M.O.PJ.
Art. 2. 0 • A E.M.O.P. gozará de au·
tonomia administrativa, financeira,
didática e disciplinar.
Art. 3. 0 • Passam a constituir o
património da E. M. O. P. os
bens, equipamentos, eelficlos e tu·
do mais que pertencla à antiga, Es·
cola Nacional de Minas e Metalur·
gia.
Art. 4. 0 • A E.M.O.P. manterá
os atuais cursos de Engenharia de
Minas, de Engenharia Civil, de En·
genharla Metalúrgica e de Geolo·
gia, além de outros, que poderão
ser criados em seus Estatutos.
Art. 5.o. Dentro de 60 dias, a
contar da data da vigência de$ta
lei, a .Congregação d::t E. M, o.
P. apresenta.rá o ·projeto do seus
Estatutos, os quais serão aprecia·
dos pelo Conselho Nacional de Edu·
cação e aprovados por decreto do
Presidente da Repúbll·ca.
Parágrafo único. At-3 que sejam
aprovado'S os referidos Estatutos, a.
E. M. O. P. se regerá pelo Reglmc:>n·
to da antiga Escola Nacional de
Minas e Metalurgia.
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Art. G.o. Ficam transferidas para a E.M.O.P. as responsabilidades e vantagens decorrentes de
acôrdos e convênios celebrados pela Universidade do Brasil para se·
rem cumpridos pela antiga Escola
Na.~onal de Minas e Metalurgia.
Art- 7.o _. o Poder Executivo providenciará no sentido de que o quadro de pessoal docente e administrativo da antiga Escola Nacional
de Minas e Metãlurgla, integrado
pelos ca:rgos e funções nela lotados,
seja. reorganizado e passe a pertencer à E. M. O. P.
Art. 8. o. Ficam transferidos para a E.M.O.P. os recursos a.tribuídos, no atual exercício, à antiga Escola Nacional de Minas c Metalurgia, à conta das dota.ções consignadas à Universidade do Brasil.
Parágrafo único. Nos próximos
exercícios, o Orçamento da União
consignará, sob a forma de .auxilio,
a dotação necessária à manutenção
da E. M. O. P. e ao desenvolvimento do ensino a seu cargo.
Art. 9.0 • Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárioAs Comissões de Educação
Cultura e de Finanças.

para ocorrer ao pagamento de ln•cl:enizações decorrentes de danos
causados pelo extra,vasamento das
águas do Açude Orós, no Estado do
Ceará.
Art. 2.0 É ainda o Poder Executivo autorizado a, abrir à mesma Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE) o crédito
especial de Cr$ 727.231.000,00 (setecentos e vinte e sete milhões, duzentos e trinta e um mil cruzeiros) destinado ao pagamento de
lndenlzações de prejuízos causados
por inundações, sendo:
a> às populações ribeirinhas do
São Francisco. nos Municípios de
Neópolls, Ilha· das Flores e Brejo
Grande, no Estado de Sergipe Cr$ 12.500.000,00;
b) nos Municípios de Concei·
ção do 'Canindé, Simplicio Mendes,
Oeiras, Arante, Picos, Itaunópolls,
Jaicós, Santa Cruz, Floriano e outros. no Estado do Piauí - Cr$
200.000. 000,00;

c) pelo extravasamento das
águas da. barragem do Ceraima,
bem assim como pelas inundações
das cldaces de Joazelro e Curaçá,
no Estado da Bahla -- Cruzeiros
. 000. 000,00;

em Municípios do Estado da
inclusive nos de Laje, M~
Nazaré,
Cachoeira, São FePROJETO DE LEI DA CÂMARA
llx e Amargosa Cr$ 100.000.000,00;
N.o 106, de 1900
e) em Municípios d() Estado de
,.,..~~~I!Pe·rnftm!~u~co: inclusive no de Barre!·
Abre o cré!!lto especial de
_ Cr$ 150.000.000,00;
l. 082.001.445,20 para; atender .
i 1
às indent~ações decorrentes dos .. j) no Mun cíp o de Serra Talhadanos causados peZo extrava. da, Estado de Pernambuco - Cr$

i~

''

sarnento das águas do Açude
Orós, no Estado do ceará, e dá
outras providéncias.
O Congresso Naéional decreta:

Art. 1.o Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir à supcrintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) o créc!ito especial de
Cr$ 204.770.445,20 I duzentos e
quatro milhões, setecentos e setenta mil, quatl'ocentos c quarenta e
cinco cruzeiros c vinte centavos)

,.
I.,

\!.·

.I

J

I

'i

d)

15.000.000,00;
g) dos Rios São Francisco e Mun-

dau, no Estado de Alagoas -

50. 000. ooo,oo.

Cr$

Art. 3.o É ainda o Poder ExP.cutivo autorizado à abrir ao Ministério da Viação e Obras Públicas, Departamento Naciona,l de
Obras contra as Sêcas, o créc!ito especial de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões .de .cruzeiros) para atender ao pagamento das despesas decorrentes ele tra.nsporte de ágtt.:t, da
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reservatorios, bem assim como da
execução de obra·s de· l!mergência
em Municípios do Polígono das Sê·
cas, no Estado da Bahia, durante
a estiagem de 1958-59.
Art. 4.0 Fica a,lnda o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Viação e Obras Públicas
- Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, o crédito especial
de Cr$ 210.000.000.00 (duzentos e dez
milhões de cruzeiros) para atender
ao pagamento com a desapropriação de imóveis nas bacias hierâulicas de reprêsas construídas ou em
construção pelo referido Depa.rtamento.
Art. 5.0 É o Poder Executivo autorizado a abrir pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas o crédito
especial de Cr$ 29.731.000,00 (vinte e nove milhões, setecentos e
trinta e um mil cruzeiros), para
atender a despesas oriundas dos
danos causadós pelas inundacões
no Município de São João Nepomuceno, Minas Gerais, c tempestivamente levantados e avaliados.
Art. 6. 0 O pagamento das indenizações a que se referem os arts. 1.o
e 2· 0 serâ efetuado pela SUDENE
após os levantamentos e avaliações
processados, nos têrmos do disposto nos Decretos ns. 47.964, de 30
de março de 1960, e 48.046, de 30 de
a·brll do mesmõ ano.
Parâgrafo único. Os pagamentos
a que se referem os arts. 3.o e 4.o
serã·O efetuados pelo Departamento
Nacional de Obras contra as Sê·
cas em face das . contas regularmente processadas e registrada·s nos
seus serviços técnicos e administra.
ti vos.
Art. 7.0 As despesas decorrentes
da presente lei correrão à conta da
tributação adlcldnal das JlCssoa:s jurídicas cobrada sôbre os lucros em
relação ao cn.pital social e à'S reservns na fo.rma prescrita na Lei n.o
2. 862, tlc 4 de setembro c: e 1956.
Art. 8.° Fica prorroga,da por cinco anos, a r>artir de 1.0 de Janeiro
de 1961, a vigência da citada ·Lei

número 2.862, de· 4 de setembro de
1956·
Parâgrafo único. A tributação
prevista na lei a que se refere ês·
te artigo terâ a destina,ção nela
prevista e mais a prescrita. no presente diploma.
Art. 9. 0 O crédito autorizado na
presente lei serâ automàticamente
registrado pelo rrribunal de Contas,
sendo cada parcela. depositada no
Banco do Brasil, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar d.o recebimento do pedido d'a respectiva liberação·
Art. 10. Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua. publicação, revogadas as di'Sposições em contrário.
A Comissão de Finanças
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.0 107, de 1960
Abre ao Ministério da Saúde

o crédito especiaZ de Cruzeiros
17. 000. 000,00, destinado a au.
xiltar a Associação Pró-Matre
instituição beneficente sediada
no ex-Distrito Federa'l, atual Es.
tado da Guanabara ..

O .Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o l!: o Poder Executivo autorizado a abrir. por intermédio do
Ministério da Saúde, o credito especia.l de Cr$ 17. 000. 000,00 (dezessete milhões de cruzeiros), destinado a auxiliar a. Associação Pró.
Matre, instituição beneficente, com
sede no Estado da Guanabara.
Art. 2.0 Esta lei entrará em vJ.
gor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrârio.
·
A Comiss'ão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 108, de 1960
(N.0 1.511-A, de 1960, na Câmara)
Altera o Quadro do Pes;soal
· da Secretaria do .Tribunal Re-

,,

, •I

1
',,I

.,
'

I
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Art. 1·o O Quadro do Pessoal da
Se·cretaria do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, criado pela Lei n.o 486, de 14 de novembro
de 1948, e reorganizado pela Lei
n.o 1.975, de 4 de setembro de
1953, fica alterado nos têrmos da
presente lei e da tabela que a
acompanha.

Contínuo, sendo um do padrão O e
outro do padrão F; bem assim dois
de Servente, também Isolados, de
provimento efetlvo, sendo um do
padrão E e outro do padrão D.
Art. 6.o Ficam extintas as atuals
carreiras de Continuo e Servente.
Os seus atuai·s ocupantes serão
a,proveitados, pela ordem de antiguidade, nos car:gos Isolados, rle
igul!ll denominação. criados por es.
ta lei.

Parãgr.afo único. Caberã ao Pre·
sidente do Tribunal determinar a
apostila dos tltulos de nomeação
dos atuals funclonãrios, cuja situa·
ção vier a ser alterada por efeito
desta lei e da tabela anexa.

Art. 7. 0 São criados um cargo
isolado de provimento efetivo, de
Bibllotecârlo-Arqulvlsta.. Padrão J
e três funções gratificadas, sendo
FG-6, e uma de Secretário da Cor·
regedoria, Simbolo FG·6.

.gional Eleitoral de Mato Grosso, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta;

I

I I

Art. 2.o A ca-rreira de Oficial Ju·
dlciârio, cuja estrutura é alterada
de acôrdo com a tabéla anexa, fica
escalonada de J a M, classifica-dos
nas classes ,T, K, L e M, respectl·
vamente, os atuals ocupantes das
classes H, I, J e K.
Art. a.o A carreira de Dactilógra·
fo, mantidas as a,tuais atribuições
de seus ocupantes, é transformada
na ele Auxiliar Judiciário, composta
·de duas classes, escalonadas de H a
I, e com a estrutura constante da
tabela a que se referem os artl·
gos anteriores.
Art. 4.o O proVimento da classe
inicial da carreira de. Oficial Ju·
diclâr!o serã feito por acesso dos
ocupantes da, classe final rla carrel·
ra de Auxiliar Judfêiãrio, pelo cri·
térlo exclusivo de merecimento apu·
rado em concurso organizado pelo
Tribunal.
Art. 5. o São criados dois cargos
isolados de provlmen to efctivo de

I

Art. 8.0 Os atuais cargos isolados
e as funções gratificadas passam
a ter a classificação constante da
tabela anexa.
Art. 9· 0 Apllcam-s~. no que couber, aos funclonãrlos da Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral de
Ma.to Grosso as disposições constantes do. Estatuto dos Funcioná·
rios Públicos Civis da 'União (Lei
n.o 1. 71l, dP 28 de outubro de
1952).

Art. 10. l1l o Poder Executivo a U·
torizado a abrir ao Poder Judiciá·
rio - Justiça Eleitoral - Tribun:Jl
Regional Eleitoral de Mato Grosso,
o crédito especial de 'Cr$ 200.000,00
(duzentos mil cruzeiros) para atender, no corrente exerclclo, às des·
pesa:s decorrentes aa . presente lei.
Art. 11. Esta lei entrarã em vi·
gor na .data de sua publicação, revogadas a~ disposições em contrâ·
rio.
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TRmUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Tabela a que se retere esta lei

Número
de
cargos

Carreira ou Cargo

Símbolo
padrão
ou classe

Cargos Isolados de provimento em comissão
1

Diretor de Secretaria ..................... .

PJ-5

Cargo Isolado de provimento efetivo
1
1
2
2

Bibliotecário-Arquivista ................... .
Porteiro .................................. .
Continuo ................................. .
Servente .................................. .

J
H
G
F

Cargo de Ca.rreira
1
2
2
3
1
2

Oficial Judiciário ........................ ..
Oficial Judiciário ........................ ..
Oficial Judiciário ........................ ..
Oficial Judiciário ......................... .
Auxiliar ll'udiciá'lilo ....................... .
Auxillar JudiCiário ....................... .

M
L
K
J
I
H

Funções gratificadas
1
1
1
2

Secretário da Presidência ................. .
Secretário da Procuradoria Regional ....... .
Secretário da Corregedoria ................ .
Chefe de Seção ............ ·............... .

FG'5
FG-6
FG-6
FG-6

ÁS Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Públict~ Ci·
vil e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Está finda a leitura do Expediente. (Pausa).

Acha-se na Casa o Sr. Aloysio de
Carvalho Filho, suplente do saudoso Senador Otávio Mangabelra, convocado para preencher a vaga daquele llustre representante da Bahla.
Para introduzir S. Exa. no Plenário, a fim de prestar o compro·
misso regimental, designo os Srs.
Senadores Francisco Gallotti, VI-

valdo Lima, Daniel Krieger e Lima
Teixeira.
Acompanhado da Comissão,
tem ingresso no recinto, presta o compromisso regimental
e passa a participar dos trabalhos o Senhor Aloysio de carvalho.

O SR. PRESIDENTE - Continua
a. hora do Expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavrà o nobre Senador
João Vlllasbôas. :
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- Sr. :Presidente, ~o congratular·
me; nesta hora, com o Estado da
Guanabara, pela posse do seu pri.
melro Governador eleito e pela ins·
ta.Iação da sua primeira Assembléia
Constituinte, quero enviar meus
cumprimentos e aplauso·s a essa
coJ.1poração legislativa, · por haver
deliberado extinguir definitivamen·
te a ex·Câmara dos Vereadores da
Distrito Federal, que insiste em
continuar funcionando, em continuar a legislar, perturbando a or.
dem jurídica e a ordem social da·
quele Estado.
Felizmente, a m!biorla da Cons·
tituinte carioca, a expressiva maio·
ria daquela corporação, resolveu,
dentro dos podêres que a nossa
Constituição Federal lhe outorga,
assumir desde Jogo a função legis·
Iativa para o nascente Estado. Deve·
rã, nesta hora, estar sendo discu·
tido e votado o Ato Constitucional
'I'ransitól!io que :investe aquela
Constituinte nas suas funções des·
de jã legislativas do nôvo Estado .
Sr. Presidente, já deveria estar
de hã muito dissolvida aquela an.
tlga Câmara dos Vereadores, pois
que desde o momento em que desa·
pareceu o Distrito Federal e sur·
giu o Estado autônomo, com aquêle
Distrito deveria ter desaparecido o
Poder Legislativo respectivo.
Acontece, porém, Sr. Presidente,
que, ao procura.rmos votar aqui
uma emenda constitucional que
~aria as bases da organização po·
htiCO·administrativa e jurídica. do
Estado da. Guanabara, dentro da
nossa própria Casa motivos de or·
dem pollt~~O·partidária fizeram sur·
gir opiniões no sentido de conserve.z·
para o futuro a Câmara dos Verea·
dores como órgão legislativo e OU·
tro grupo sugeria. transformá·la em
Assembléia Constituinte do Bstac.o
da Guanabara.
Essas opiniões, nascidas de lntc·
rêsses da politica local do antigo
Distrito Federal, perturbaram o an·

<•> -

Nflo foi revisto pelo orador.

damento da emenda constitucional
e impediram que ela, oportunamen.
te, fôsse votada no interêsse do país,
da tranqüilidac!e da vida jurídica
nacional e da própria ordem do
Estado da Guanabara.
Pretendia·se, assim, que aquêles
legi·sladores, el~:~ltos para. o Legisla·
tivo do Distrito Federal com com.
petência restrita. à entidade então
existente de município neutro, se
transformassem em legisladores rla
Constituição do Estado nascente.
Pareceres dP juristas surgiram
amparando êsse proposltc.
A divergência aqui levanta.da entre aquêles que, àesde o inicio, se
bateram pela necessidade de uma
emenda constltuclorial para a or·
ganização da. no1a capital, a qual
excluía em definitivo, da organiza.
ção politica do futuro Estado, a
antiga Câmara dos Vereadores e
aquêles outros que a desejavam
como órgão Constituinte e, mais
tarde, como assembléia legislativa,
essa divergência provocou oemper.
ramento no andamento da ·emenda
constitucional que, até hoje, ficou
engavetada na Comissão Especial
escolhida para sôbre ela opinar·
Nesse momento, entretanto, na
Câmara dos Deputados, foi a.pre.
sentado projeto de lei ordinária
visando a substituir a Emenda
Constitucional. Entretanto essa pro.
posição, no seu conjunto, contém
dispositivos que, flagrantemente,
entram em choque com os precei·
tos claros da Constituição Federal,
principalmente o art. 7,o-do projeto
que logo sobressai como o mais formalmente violador de nossa Magna
Carta. Está êle assim recllgido :
"O Poder Legislativo no Es·
tado C:a Guanabara continua·
rã a ser exercido, até que se
promulgue a Constituição, pe·
Ia Câmara dos Vereadores
eleita pelo povo em 3 de OU·
tubro de 1956, à qual compe.
tirá, ·.. além dos podêres reco.
nhecidos na Lei n;o 217, de 15
de janeiro de 1958, o de apro·
var os vetos opostos pelo Go·
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vernador Provisório ou rejeitá-los por dois terços dos seus
membros.
§ 1.o - Os membros da Assembléia Constituinte e os
atuals Verea<iores Integrarão
a partir da promulgação da
Constituição e da forma que
se estabelece, a Assembléia Legislativa do Estado da Guana..
bara, respeitada a duração cos
seus respectivos man~atos".
sr. Presidente, nesse dispositivo de lei ordinária prescreve·se
que o Poder Legislativo do Estado
da Guanabara, ainda mesmo após
a instalação do •seu Poder Constituinte, eom a Assembléia Constituinte. continuaria a ser exercido
pelos Vereadores da Câmara Munlctpal e que, uma vez votada a
Constltul~ão pelos trinta membros
eleitos para êsse fim, êstes integrariam, com os clnqüenta ex-Vereadores, a Assembléia Legislativa do
Estado.
Sr. Presidente, nada há mais
absurdo do que dispor dessa forma, seja em ·lei ordinária, seja em
emenda constitucional· Aquêles que
foram eleitos para a Câmara ele
Vereadores tinham limitado seu
ma,ndato, seja no tempo, seja nas
atribuições. Não poderia êsse man·
dato de vereadores. ainda mesmo
por fôrça de emenda constituclo·
na!, ser transformado em mandato
de legisladores para um Estooo que
surgia.
O Sr· Fernandes Távora -

mite V. Exa. um aparte?
O SR. JOAO

Per-

VILLASBOAS -

Com multo prazer

O Sr.- Fernandes Távora - Isto
seria simplesmente imoral. Não é
possível permltlr·se. numa nação
civilizada,, semelhante assalto à ~D·
beranla popular.
O SR. JOAO VIiLLASBOAS -

Multo grato pelo aparte com que
me honra o nobre representante
do Ceará·

Efetlva,mente, Sr. Presidente, ·se a
emenda constitucional em trânsito
nesta Casa, não prosseguiu no seu
processa,mento, foi porque se pre·
tendia, justamente, nela incluir-se
dispositivo semelhante. E a consciência jurídica dos membros da
Comissão Especial se revoltou opondo-se a tamanho despautérlo.
Mla,s, aquilo que se não conseguiu
no Senado e foi repelido na feitura.
da emenda constitucional, foi obtido na Câmara dos Deputados, por
meio daquele projeto que se transformou nessa lei, votado nesta Casa, com o meu protesto e o de
vários outros representantes do PO·
vo no Senado Federal.
Nesta hora, a situação se torna
grave. Os ex-Vereadores que, pela
simples rázão de lhes ser atribuida, nesta lei, a função de legisla.
dores futuros õa Guanabara, passaram a denomlnar·se Deputados ao
Estado da Guanabara - quando a
própria lei por êles invocada para
êste fim os denomina. Vereadores procuram reagir contra a extinção
daquele núcleo, daquele ajuntamento que legalmente está extinto desde 21 de abril do corrente ano. E
pretendem fazê·lo violentamente.
uma nota oficial distribuída. à
Imprensa _pela Mesa daquela Câ·
mara de Vereadores está expressa
assim:
"Esta Presidência tem o de·
ver de esclarecer à opinião pública, face o noticiário controvertido divulgado pelos diver·
sos órgãos da Imprensa, con·
cernente a possível dualldace
de podêres, resultante da lns·
tala-cão do Poder Constituinte
Estádual, que, o único Poder
Legislativo do Estado · da Gua.
nabara é a atual Assembléin
Legislativa, em. que se trans·
formou a antiga Câmara dos
Vereadores, de acôrdo com n
Lei Federal n.o 3.752, de 14
de abril de 1960, que regula
todos os atas decorrentes do
advento do Estado da Guana.
bara".

I
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o dispositivo legal a que se
refere êste comunicaco está
expresso nos seguintes têrmos
dó art. 7.o daquela lei".

Que a Assembléia Legislativa
desde logo devia e deve - e constitucionalmente por:e fazê-lo transformar-·se em Legislativo ordinário, multo bem esclareceu, em
Transcreve a nota êsse art. 7. 0 entrevista longa o constituinte guae diz, afinal, aquela Mesa, que re- nabarino, constitucionalista de recorrerá até mesmo à Fôrça para im· nome, Themistocles Cavalcanti,
pedir se realize o fechamento da quando disse:
Câmara dos Vereadores ·pela ex·
"Esgotou-se, com a posse da
tlnção dos mandatos dos seus com·
Assembléia Constituinte, a
ponentes.
competência federa.! em tudo
Parece que a maioria daquela
que disser. respeito .à organiza.
Casa, constituída de representantes
ção e ao funcionamento dos
de diversos Partidos, encontrou caPodêres e da Administração do
minho certo. Isto é o de avocar
Estado. A competência da
desde já a função legislativa. Surge,
Constituinte não tem llmitef
então, a controvérsia c!e .que tendo
senão aquêles estabelecic!os pea Constlluinte a função precípua
la Constituição Federal. Só ao
constituinte compete organi·
.de vot!),r a Constituição do Estado
zar os Podêres do Estado e
da Guanabara, só se poq~rá tornar
um poder legislativo comum depois
fixar a competência e o limite
de votada a Con"Stitulção.
da competência dêsses Podêres. Não cabe ao legislador orMa·s, Sr. Presidente; os que assim
dinário fed.eral, depois de insargumentam com fundamento nestalada a Assembléia Estadual,
sa lei Inconstitucional, esquecem
invadir os limites des·sa Asque essa mesma lei dispõe que
sembléia".
os Constituintes se transformarão
em legisladores ordlnários.
Efetlvamente, se quisermos dar
Todavia, êsse dispositivo de lei valia à Lei Federal que pretendeu
federal encontra um 'dique no mo- tornar-se básica para a organiza·
mento da instalação da Assembléia ção da vida política, administratiConstituinte. A esta Assembléia, en· va e Judiciária do Estado da Oua.
tão com o poder soberano de de· nabara, teremos de considerar que
terminar a organização poUica do ela tem limite no tempo e no es.
Estado da Guanabara, se não po· . paço, fixado na data em qu~ se
de negar, portanto, o direito de, Instalou a. Constituinte. Dai pot·
desde logo, se atribuir e·ssa função diante, nenhuma lei federal, nelegislativa, independentemente da nhum poder tem o Congresso Naconclusão da feitura da Constitui- cional, para elab{)rar qualquer norção. A transposição desse ato ma regulamentadora da vlda jurí·
uma vez que não poderia a Assem· dica, administrativa ou politica do
bléia Constituinte, sem violação Estado da Guanabara. No entanto
c{)nstitu·cional continuar a aceitar é de se lamentar que a atitude e
que a ex•Câmara dos Vereadores o proCedimento dos ex-Vereadores
sobrevivesse e ainda mais com a procurando, neste momento, perfunção legislativa não restrita à turbar a vida juridlca constituciolegislação municipal mas, já agora, nal e política do nôvÓ Estado, enamparo cm um manifesto,
à do Estado da GÜanabara - es- contrem
publicac!o por alguns ·Congressistas,
tava a reclamar uma providência. justamente aquêles que deveriam
E es·sa providência foi tomada, a zelar pela tranqüllldade, e bemmais justa e a mais .certa, qual a estar do EStado que representam.
de a·ssumir desde já, o Legislativo
F·Oi divulgado,. pela imprensa, um
ordinário do Estado.
manifesto a-ssinado pelos ilustres
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Deputa<!os cariocas Breno Silveira,
Sérgio Magalhães, Gurgel Amaral
e Licio Hauer, em que se pretende
dar apoio à atitude verdadeiramente revolucionária de cidadãos que,
a.lnda hoje, se aglutinam no antigo prédio da Câmara dos Vereadores, pretendendo exercer as funções de legtsladores.
Sr. Presidente, é uma questão, a
ser dirimida pelo Poder Judi.ciárlo,
face à dualidade legislativa que se
pretende criar no Estado da Gua,.
nabara. Há, forçosamente, que se
invocar uma definição do Poder
Judiciário; dirimida a. contento e
estabelecido, como estou certo o
será, pelo Supremo lrribunal Fede·ral, que a ex-Câmara de Vereadores não exi·ste, desapareceu, não
tem função, o assunto então pa~
sa a ser problema policial.
Se essa situação lamentável se
criou no Estado da Guanabara, vejo
outra, não tanto lamentável mas
desagradável, com relação a Brasília. Acha-se, nesta Casa, a Emenda Constitucional sôbre a Organl·
zação de Brasi!la, emperrada por
interêsse de natureza político-partidária. Quando gerou, no espirita de
alguns políticos, a. Idéia de que Brasil!a deveria ser o loca.! de experiência político~partldáriai, foco de
embates e paixões eleitorais cujo
intuito era conseguir lugares na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, como representantes da. ·capital Federal, promoveuse entrave ao andamento da Emenda Constitucional reguladora da situação de Brasi!la. Da Bancada do
Pa.rtid·o Social Democrático levantou-se .. certa feita, a voz do nobre
Senador Taciano de Mello, Indagando sôbre qual seria á razão misteriosa do não andamento da Emenda Constltuciona.l, e por que descuidava-se da organização da vida
política, juridica e administrativa
de Brasllin, na forma constitucional, desviando-a para uma lei ordinária. que resultaria na permanência da mesma situação criada no
Rio de Janeiro, durante tantos anos,

desde a Proclama.ção da Repúbll·
ca, como foco de fermentação política e de exploração partidária.
Sr. Presidente, não havendo sofrido modificação o d'J:sposltivo
constitucional que atribui ao Dis.trito Federal uma representação na
Câma.ra dos Deputados e no Senado Federal, e o art. 26 da Carta
Magna, que determina será o Legislativo do Distrito Federal exerddo por uma Câmara de vereadores, interessados já se agitam em
tôrno do Legi-sla.tivo e do Judiciário, para que sejam marcadas eleições em Brasíl1a para representantes de ambas as Casa.s do Congresso. Esquecem-se êles de que no tocante à eleição pa.ra vereadores,
muito bem definiu a lei ordinária,
ao estabelecer realização de eleições em 1962, sendo que até lá
exercerá a função legislativf. -de
Brasilla o Congresso Nacional. .
O art. 52 da Constituição, Se·
nhor Presidente, só prevê eleições
de Senador nos .ca.sos de vaga e
de perda de mandato, e no caso
de falecimento,
desde que não
exista suplente para substitui-lo.
Aqui, Sen!10r Presidente, trata-se
de um Dtstrito que surge, de uma
unidade federativa que aparece,
neste momento, e que não tem representa-ntes, onde não se verificaram vagas, nem de titulares do
Senado, nem dos D':Jlutados, que
não existem, e que nao serão eleitos, pois não haverá eleição, se
não votarmos até lá essa Emenda
Constitucional. Somente em 1962,
em Inicio de Legislatura, podet'á
ter ocasião eteição nesta Ca.pital,
Para senadores e Deputados.
Sr. Presidente, aqui lanço um
apêlo à MJaioria desta Casa, no
sentido de que dê prosseguimento
a essa Emenda Constitucional referente à orga.nização âe Brasília·
que prossigamos na -discussão' é
votação daquelá emenda, já agora
escoimada daqueles dispositivos que
estão superados mas que votemos,
principalmente, pa.ra evitar essa
calamidaé!e que será. a representa-
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ção na Câmara e no Senado, pela
Capital da República.
1
Apelo, assim, para a Maioria desta Ca.sa, na qual se encontra o
nobr·e Senador Jefferson de Aguiar,
que ficou incumbido de apresentar
o substitutivo àquela Emenda Constitucional -·pois que retirada da
Ordem do Dia por êrros que transpareciam na sua publica.ção, ficou
S. Exa. de trazê-lo, novamente, P.S·
colmado daqueles erros. Pedimos
que o faça, pois se não pudermos
cuidar em tempo, se não pudermos
votar a Emenda -cónstitucional ref·erente ao Estado da. Guanabara, e
foi daí que surgiu a divergência.
essa luta hoje grave ali levantada.
com a persistência dos Vereadores
em continuar a exercer função le·
gislat!va, se não pudermos fazer
em relação à Guanabara, façamos
em relação à Ca..pital do Pais.
Votemos a Emenda Constitucio·
na!, organizemos legalmente o Dis·
trito Federal e façamos com que
possa..mos viver tranqüHos, de acôrdo com aquela orientação que se
traçou, de estabelecer que o Congresso Nacional legislará para esta entidade e que ela não terá
representante nem na Câmara nem
no Senado. (Muito bem, Muito bem,
Palmas).

Durante o discurso do Sr.
João Vtllasbôas, o ~r. Filinto
Müller se ausenta da Presidência, assumindo-a o Sr.
Cunha MeZlo.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa, oficio do nobre Senador Aloy.
sio de Carvalho.
É

lido o seguinte

Ofício
Em 12 de cezembro de 1960.
Senhor Presidente.
Tenho a, honra de comunicar a
V. Exa., de conformidade com o
disposto no art. 72, parágrafo único, do Regimento Interno, que in·

tegrarei a Bancada do Partido Libertador.
Atenciosas saudaÇões. - Aloysio
de Carvalho.

O SR. PRESIDENTil - Continua.
a hora, do Expediente.
Tem a palavra o nobr·e Senadox
Novaes Filho, segundo orador inscrito.
O SR. NOVAES FILHO - (*) -Sr. Presidente, desejo, em nome de
meu Partido, o Partido Libertadot,
congratular-me com o nobre povo
d'o Estado de A!agoas pela. acertada
escolha através das urnas de 3 de
outubro, do nosso digno companheiro, Deputado Luiz Cavalcante, qu€
honra nossa Bancada na Câmara
Federal, para Governador daquele
Estado.
Envio, sr. Presidente, meus aplausos ao valoroso povo alagoano, que
terá à frente dos destinos do seu
Estado um homem correto, um ho·
mem ponderado, um homem que
se acompanha de atos da mais ai·
ta dignidade na sua vida pública
e privada, homem que certamente
governarã Ala,goas dentro das melhores normas administrativas e
perfeitamente ajustado aos bons
princípios da democracia.
O Sr. Francisco Gallotti -

mite

v.

Exa. um aparte?

O SR. NOVAES FILHO todo o prazer.

PerCom

O Sr. Francisco Gallotti - Co·
nheço pouco o Governador eleito
do Estado d€ Ala.goas, mas devo di·
zer a V. Exa- que me tenho im·
pressionado, principalmente nas
noites em que realizamos sessões,
conjuntas para apreciação de ve·
tos, com os comentãribs gerais que
tenho ouvido sôbre a. personalidade
do futuro Governãdor alagoano. Tô·
das as manifestações são no sentido de que Alagoas estã de para·
béns pela. escolha 'que fêz para seu

<*> -
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pelo orador,
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futuro governante. Eis porque me
reuno a V. Exa.. para me congra·
tular com o Estado de Alag4:las,
embora não faça parte do Partido
de v. Exa. e do eleito, com os me·
Ihores v4:ltos para que realize uma
grande administração no seu Es·
t111do, principalmente dentro do es·
pírito de justiça, tentando acabar
com aquela onda de violências que
sempre oprimiu o bravo povo. alagoano.
O SR· NOVAES FILHO- Regls·
tro com multo prazer, o aparte com
que a-caba. de me honrar o nobre
representante de ·santa Catarina.
Sr. Presidente, passo agora a as·
sunto que tive ensejo de, embora
ligeiramente, ventilar neste plenâ·
rio. (Lendo).
Como sabe o Sena.do e até fiz
aqui !lgelros comentârlo., fui honrado, pelo Govêrno da República,
com a. Chefia da Delegação do Brr .·
sil a uma das reuniões do Conselho
da Organização das Nações. Unidll:s
para a Alimentação e a Agricultura. entidade universalmente conhecida pela sigla FAO· Tratou•se, desta vez, da. XXXIV Sessão, realizada
P.m Roma, de 17 a 28 de outubro
último.
·
Teve o Conselho -diante de si
uma agenda volumosa e exaustiva,
a qual. jâ pelo número dos Itens
a serem. examinados, jâ pela natureza. dos assuntos, dava. desde o
inicio, bem uma idéia do enorme
trabalho a que se teriam de dedicar
as diversas Delegações, notadamellte as dos Países subdesenvolvidos
ou em vias de desenvolvimento, que
tanto necessitam da assistência dl
Organização, para o aperfelamento de · seus métodos agrícolas e
maior rendimento de sua agricultura.
ASsim é que, no pienârio e em
.comitês constltu!dos para o exame
de determinados e complexos itens
da agenda, foram discutidos um
sem número de questões, . desde
as c·Onstitucionais e legais às administrativas c financeiras, desde
o estado da agricultura no mun-

do e a .C!IiiDpanha Mundial Contra
a Fome .aos problemas dos produtos de base e ao funcionamento dos
diversos órgãos e programa.s supervisionados pela. FAO.
Senhor Presidente,
Cada vez que tenho contato com
a FAO, c-omo desta vez e de outras em que estive à frente de, Delega.ções do Brasl! a reuniões .\nternacionals ou regionais daquela
Agência Especializada das Nações
Unidas, mai-s me convenço de sua
ut1!1dade e da relevância de seu
pa-pel no equacionamento e na so .
lução dos graves problemas com
que se defronta a humanidade no
que diz respeito à agricultura e à
aUmentação.
11:ste ano completou a FAO 15
anos ce existência. Foi Instituída,
com-o primeira Agência EspeciaJiza.
da da ONU, por acôrdo firmado
cm 16 de outubro de 1945 por 42
nações. Hoje dela faz.em parte mais
de 80 ·nações. Nasceu a FAO da
necessidade de se aumenta,r e melhorar a produção de alimentos no
mundo e de tornâ-los a-cessíveis. a
todo·s os pov-os da terra, em face do
espantoso crescimento populacio·
na!, principalmente na América La·
tina., na Asla e na Africa.
A população mundial anda. em
tôrno dos 3 bilhões e cresce à
razão de mais de 120.000 habitantes
por dia, o que significa que no
fim dêste século, se fôr mantida
· a taxa anua,! de crescimento, ha·
verá, provàvelmente, atingido à
cifra de 6 bilhões. Estarâ o planêta então em condições de a11mentar adequadamente 6 bilhões de
sêres humanos, se jâ hoje nos depar11iffio·s, em quase todos os continentes, com vastas âreas de fo.
me ou de subnutrição? Malthu·s e
seus adeptos, inclusive os neo-ma!thuslanlstas, responderiam, sem
sombra de dúviaa, · pela negatlv:-~
mais categórica.. Sou. entretanto,
daqueles que se não deixam apavorar c-om os fantasmas que serviIam de base a teorias tão pessim!str.s sôbl'e o ful11ro da Humanidad~.

)
··.:
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Não há problema de produção que
não possa ser resolvido pela técno.
logla. Tenho viajado multo e visto
muita. terra secularmente inculta
e estéril tra.nsformada em campo
verdejante, graças à tecnologia moderna, que permite a. irrigação e a
adubação até mesmo em regiões de·
sértlcas. Haverá,
neste ponto,
exemplo mais convincente do que
o que nos dá o Estado de Israel?
A fome é um fenômeno que lne·
gàvelmente existe em proporção de·
salentadora. Não s·e pode negar,
porque é um fenô~en~ visí~el c inquietante. Mas nao e senao uma
enfermidade, como muitas outras,
cuja terapêutica é bastante conhe·
clda, faltando, apenas, para. a cura
definitiva a eliminação de suas
. causas, a aplicação do remédio ade·
quado, em doses adequadas.
É clara que não se trata de um
problema de solu.ção rápida, porque
depende da conjuga.ção de uma ·;;érle de fatôres, inclusive de muita
compreensão por parte, sobretudo,
dos govêrnos de paises onde não
só não eXiste, pràticamente, o fe.
nômeno fome, mas até mesmo hã
superprodução de alimentos bási·
cos.
Como quer que seja, já dispõe
o mundo de um instrumento efi·
caz para comba.ter a fome e a subnutrição, o qual tem a.judado e
muito ajudará ainda não só a in·
crementar a. produção e a produti·
vidade dos campos e a melhorar a
qua!ldade dos alimentos, mas igual·
mente, a permitir que a taxa de
crescimento da população seja Ul·
trapassada, de maneira caria. vez
mais animadora, pel!b do aumento
da pradução e dos estoques de ali·
mentos. :l!:sse instrumento é a FAO,
que, com o· mecanismo já monta·
do e a execução da Campanha
Mundial contra a Fome, progra.mada para as próximos anos, mobili·
zarã os recursos existentes em to·
do o mundo para a grande e me·
rltória tarefa..
Como disse em outra parte dês·
te meu discurso, a. FAO acaba de

fazer 15 anos. Está, portanto, ainda na fase da adolescência., se
assim me posso exprimir. A julgar
pela obra que, tão jovem ainda,
já realizou, não hã dúvida de que,
ao chegar à maturidade, n·Ds ha·
verá legado um acervo inestimável de realizações em prol do bemestar e da estab1lldade social, econômir.a e política dos povos. Em
pr<ll, conseqüentemente, da paz
mundial.
Por tudo isso, Senhm· Presidente, merece a FAO o nosso apoio e
o nossa crescente interêsse.
Ocorre-me, neste instante, a pr0·
póslto, cha.mar a atenção do Govêrno Federal para a necess!dade
de um maior .conhecimento das
passibilidades que a FAO oferece
ao Brasil e que, a meu ver, não
foram ainda eonvenientemente
aproveitadas. O Brasil, País subdesenvolvido segundo o critério clás·
slco da renda média anual per capita CUS$ 400,00) , contribui, se não
me e·ngano, para o orçamento à:1
FAO, com mais de US$ 100.000,00
(cem mil dólares) anua·ls c esta
longe de aproveitar, em escala proporcional, o~ benefícics que a Or·
ganlzação está aparelllada para for·
necer, dettandendo apenas da, inl·
ciativa do Govêrno. e de um bom
planejamento ·das necessidades do
País. É êste um ponto lmportant.e
e, como representante de um Es·
tado do Nordeste, região-problema
que muitos benefícios poderia receber da FAO, não ,posso deixar de
focalizá-lo.
Existe, funcionando no Minlsté·
rio da.s Rela_ções E!xterl'ores, uma
Comissão Nacional da FAO, a qual,
segundo estou informado, apesar do
lnterêsse e da atenção constantes
do Itamaratl, está multo aquém
de dar o rendimento que dela se IJO·
derla espera.r. No entanto, é um
órgão que, bem estruturado, e fun·
cionanda cm basr.s menos precárias,
poderia coordenar as pesquisas e
os estudos necessários das neces·
sidadcs do Bra:;U quanto à ajuda
que a FAO ·está disposta a da.r.
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Outro ponto importante, que me.
rece a atenção especial do Govêrno
e do Parlamento, é o que se rela·
clona com a criação de um ;
mlté Nacional da Campanha. Mun·
dlal Contra a Fome, recomenda·
da insistentemente pelo Conselho
da FAO em sua última reunião. :l!lsse .Comité, que deve ser constituído
com tôda a urgência possível, se
quisermos dar, na medida de nos:
sa·s possib!Udades, uma colaboração
efetlva para. o bom êxito da Cam·
panha Mundial Contra a Fome,
aliás em nosso próprio beneficio
também, já que temos áreas de
fome em nosso território, conviria
fôsse representativo do maior nú·
mero poS'sivel de. órgãos interessados. Faça, pois. desta tribuna, um
apêlo ao Govêrno no sentido de
que tome providências urgentes pa·
ra a criação do referido Comitê.
Senhor Presidente,
Cheganco ao término destas con·
sldera!(ões que julgu~i ®Ol"ituno
fazer como prestação de contas,
mais minuciosa, da missão com
que nie honrou o Govêrno, deixaria
de cumprir um dever e cometeria
uma injustiça se não renovasse perante o Senado a impressão que
mais uma vez recolhi do prestigio
e do conceito de que goza. o Brasil
na FAO, graças à atuação Intel!·
gente e esclarecida de homens que
ali têm dado as melhores mostras
de competência, como tive ensejo
de citar nominalmente no meu dis·
curso sôbre êste assunto.
Seria igualmente Injusto se não
testemunha.sse, como já o fiz pe·
rante Vossa Excelência, a dedica·
ção e a eficiência, a competência
e o brilho com que, sem distinção,
se houveram os diversos componen·
tes da Delegação por mim chefia·
· da, sem cuja colaboração não po·
derla ter desempenhado a contento
a missão que me fol confiada.
(Muito bem! Muito bem! Palma·s).
Durante o discurso do Sr.
Novaes Filho, o Sr. Cunha Mel·
lo deixa a Presidência, assu·
mindo·a o Sr. Heribaldo Vieira.

O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobJ;e senador
Pedro Ludovico, terceiro orador
Inscrito.
O SR. PEDRO LUDOVICO -Senhor
Presidente, Sénhores Senadores.
Sabem V. Exas. que fui à Europa
em principio do mês próximo paS·
sado representar o Senado Federal
como seu observador na Conferên·
ela do GATT, que se realizou em
Genebra.
E como é meu dever relatar o
que ali se fêz ou, pelo men'os opi·
na·r slntêticamente sôbre o que ali
observei, ocupo hoje esta tribuna
para assim me pronunciar.
Em prlme!ro lugar, devo dizer
que foi um prazer permanecer ai·
guns dias, naquela cidade suíça, que
é cheia de belezas naturl!lis, prln·
cipalmente um rio e um lago :ie
70 qullômetros de comprimento, que
muito a enfeitam.
Apresenta uma notável organiza·
ção, em vários aspectos, que a tor·
nam admirável, como quase tôdas
as cidades daquele país. Embora
a estação fôsse outonal, que é uma
c!as mais tristes, a meu ver, e que
afugenta os turistas, estando a
maior parte dos hotéis com pou·
cos hóspedes, senti-me bem naque·
la urbe, que é tão acolhedora e
tranqülllzante.
Ademais, th'e a felicida.de de ali
encontrar o :Ministro Valadão, que
foi de uma gentileza inexcedível
com todos os representantes do
Brasil àquela Conferência, além de
ser um homem culto, poliglota, e
de uma vivacidade ,de espírito pou·
co comum, procurando ser útil e
agra.dável aos seus .pátriclos que
lã se encontravam.
Pude com satisfação observar que
o .corpo de técnicos enviados pelo
Brasil estava à altura da sua mls·
s~o. pela sua cultura e pelo conhe·
cimento, amplo dos assuntos venti·
lados, entre êles 0 Sr. Valentim
Bouças, nome acatado e conhecido
no Exterior, e o Senhor Teófilo de
tLê o seguinte discurso) -
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Andrade, inteligência brilhante e
grande estudioso da politica. inter·
nacional.
Todos êles fizeram com que a
nossa representação se elevasse no
conceito das demais -delegações, cul·
minando com a reelelç.ão do nos·
so Ministro Barbosa da Silva para
presidente da Instituição do GATT.
Nossa Delegação tinha a braços
três tarefas igualmente importantes e absorventes: a negociação da
lista de concessões tarifárias apre·
vadas pelo Congresso Naciona.l em
agôsto último, a representação à
XVll Reunião das Partes Contra.
tantes do GATI' e a .participação
na Conferência Tarifária GeralEssa:s três atividades, distintas no
seu procedimento, apresentam, no
entanto, uma unidade intima, ce
vez que os resultados obtidos pelo
Brasil em qualquer uma delas afetam fundamentalmente sua atua.ção nas demais. Graças, porém, ao
esp:rlto de compreensão e realismo
que governa as decisões tomada-s no
GATT, é de se esperar que se.jarn
alcança.dos os obj etlvos tracados pelo nosso Govêrno para tôdas as nego·Ciações.
A XVll Reunião das Partes C'oll·
tratantes assumiu uma lmportàncla
especial na história de nossa pa.rtl·
clpação no GATI', pois ela se reallzou no momento mesmo em que,
por assim dizer, renegociávamos as
condições mesmas de nossa participação no Acôrdo Geral. Ela tinha.,
ademais, um significado particular
por coincidir com a abertura da
·
Conferência. Tarifária Geral.
No que respeita à Ta.rifa bras!·
leira, a atitude do GAIDI' se carac·
terlzou pelo esfôrço sincero de encontrar uma ·solução que, sem ferir
os nossos compromissos intemaclo·
nals, assegurasse ao Govêrno a 1m·
plementação das med!da·s e sa.lvaguarda econômlca necessárias à ln·
dustrlalização do Pais· As nossas
dificuldades de balanço de paga·
mentes e as Imposições de cres1!l·
mente econômico resulta,ntes do aumento demográfico são demasiado

sérias para permitir esperar que,
mais uma vez as Partes Contratantes estendessem ao nosso Pais o
tratamento especial permitido pelo
Acôrdo Gera.!.
Não quero deixar de valer-me
desta oportunidade para louvar o
acatamento que as Partes Contratantes deram à decisão soberana
do Congresso Nacional no que respeita à derrogação dos compromissos figurantes na nossa Jista de
concessões tarifárias.
Graças a essa atitude de com-·
preensão, podem, agora, os neg<J.
cladores brasileiros reabrir, à margem das negociações normais com
as Partes ·contratantes, os entendi·
mentes especiais que se fizeram
necessários em face da retirada
pelo Brasil, de concessões já ou:
torga das.
No plano das negociações gerais,
a posição brasileira se robustece
gt:_aças à possibll!dade de negociaçoes que abranjam outras medidas
de restrição ao comércio que não
as de ordem tarifária propriamente
ditas. O Brasil, entre outros exportadores de matérias-primas, tem
particularmente sofrido o impacto
dessas restrições indiretas, como as
taxas internas, que, muitas vêz<!s
anulam quaisquer concessões obtidas no plano tarifário. A oportunidade se abre agora, aos nossos ne.
gociadores, de preparar o campo pa.
ra uma penetração mais intensa e
mais -extensa dos nossos produtos,
particularmente do café, que, entre
todos os nossos produtos ·agrícolas
de exportação é o mais atingido por
aquêle tipo de gravame à importação.
Estou certo de que os nossos negociadores, que tanto lutaram nos
C~mitês do GATI' pela divers!ficaçao dt>s itens negociáveis nas Con·
ferênclas Tarifárias, saberão tira,r
o maior proveito dessa oportunicade.
Não é de agora a preocupação
b~asi!eira de encontrar compensaçoes adequada.s às concessões oU·
torgadas dlreta ou indiretamente
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a outras Partes Contratantes na
forma de um tratamento mais justo às importações de produtos como o nosso caté, o cacau e a carne,
para não citar senão alguns .casos
mais relevantes:· Assim, por exemplo, a República Federal Alemã,
passou a receber importantes concessões bi'asllelras graças à cláusula de nação mais favorecida que
figura no Acôrdo Geral, sem que,
em contrapartida nos oferecesse
c·ompensações adequadas. Ora, se
uma redução tarifária na Alem:lnha, para as Importações de café,
pode não representar compensação
adequa,da, esta poderia ser obtida
através da redução das oneroslsslmas taxas internas sõbre aquêle
produto, como repetidas vêzes tem
o Brasll procurado demonstrar ao
Govêrno de Bonn.
Não posso deixar de mencionar a,
impressão nítida que me ficou de
que uma nova. era começa a surgir
na evolução do GATI', graças à
crescente participação dos países
menores, como os novos países africanos e asiáticos que se vêm tornando Independentes- Ao começar
a XVII Reunião das Partes Contratantes, sentaram-se no plenário,
como participantes, os representantes de países como. Blirma, Cambodja, Ceilão, G:ana., Indonésia,
Federação da Malaia, Nigéria, Federação da Rodésia e Nlasalàndla
e Tunísia, e enviaram observadores
o Camerão, Costa do Marfim, Chipre, Libia, República Malgache, República. do Mali e Somália. Sendo
o GATT eminentemente um lnstru·
menta de negociação, só pode ser
auspicioso o refôrço do nosso po·
der de barganha, que representa a
partlclpa.ção dêsses pafses.
o fato de compreender o GATT
hoje, 45 países que representam ·
mais de 80% do comércio mundial
bem revela a Importância dêsse
Instrumento para a evolução das
trocas Internacionais. Mas o GA'Dr
não a.ge apenas para. afastar :·
barreiras às correntes normais d·O
comércio. Seu objetlvo é dinamizar

êsse comércio, e expandi-lo de maneira a contribuir para uma. elevação geral do nível econômico dos
países participantes. Dai porque
vem o GATT se preocupando, muito especialmente, .com o problema
do crescimento econômico dos pai·
ses subdesenvolvidos.
Com efeito, não podem êstes países a·celerar o ritmo de seu desenvolvimento de maneira adequada aos objetivos de elevação elo
padrão de vida de sua..s populações, se não lhes fôr assegurada a
capacidade de importação dos bens ·
de capital, necessários à sua ln·
dustriallzação. Ora, tais Importações terão que ser pagas com os
recursos que êsses países auferem
com as suas exportações. tssas,
entretanto, vêm perdendo substân·
ela, pois a evolução dos preços
dos produtos primários no mercado internacional não acompanha a
dos preços dos produtos industriais.
Mrus ainda, os paises industrializados costumam Impor restrições
ao comércio de tais produtos, atra.·
vós de barreiras tarifárias, taxas
internas, restrições quantitativas e
preferências coloniais.
O GATT vem procurando diminuir essas barreiras, e multo já
tem alcançado nesse sentido; mas
vem, sobretudo, procurando .:orrigir as distorções que a disparidade
de riqueza entre as nações Introduz no comércio lnterna.cional, aliviando os compromissos dos países
em dificuldades crõnicas ou transitórias nos seus balanços de pagamentos, estucando fórmulas de
manutenção do poder aquisitivo dos
produtos primários e sugerindo medidas para a expa.nsão do seu comércio.
Para essa ação, por assim dizer,
fermentadora do GATT, grande tem
sido a contribuição brasileira. Com
efeito, nas mesas de negociaçã·o,
como no plenário do GA'Dl' e nos
Comitês de Técnicos, os representantes braslleiros vêm sempre
batendo por fórmulas dinâmicas de
cooperação econõmlca.
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Não basta ao crescimento eco·
nômico dos países que se ellmini!m
as barreira-s ao comércio internacional. As desigualdades econõm!cas presentes se tra.nsformariam
amanhã em fossos intransponive!s
se não se pudesse assegurar desde
já aos gaises menQs desenvolvi·
dos a possibilidade de diminuir ·
distância que os separa dos mais
desenvolvidos. l!: nesse sentido que
os nossos representantes no GATT
vêm procurando ·orientar sua ação.
Antes de terminar êste relato SU·
mário da·s observações que tive a
oportunidade de fazer em Genebra,
gostaria de ressaltar o êxito da Ds·
legação bras1Ieira na. apresentaçã:r
às partes Contratantes da Associação Latino-Americana de Livre CO·
mércio. coube ao B·rasll, por deci·
são unânime dos •signatários do
Tratado de Montevidéu, justificar
a.s cláusulas do Tratado e defende!·
as pretensões dos paises participantes da Zona Livre de COmércio. Des·
sa delicada tarefa, desempenhou-se
o delegado bras1Jeiro com grande
competência e habllidade, o que
levou as Partes Contratantes a
aprovar a instituição da Associação
Latino-Americana de Livre Comér·
cio.
·
Essa não é uma vitória somente
nossa, mas também de países ir·
mãos que constituem a zona livre
de comércio da Argentina, do Uru·
guai, do Chile, Paraguai, Peru e
México, mas não d.eixa de ser sfg.
niflcativa prova do vigor de nos·sa
politica ec-onómica externa havermos sido escolhidos para seu porta·
voz perante as Partes Contratantes.
A acolhida que as Partes Con·
tratantes deram ao Tratado abre
novas perspectiva·s para o nosso comércio internacional, particularmente da nossa indústria já vigo·
rosa e pr<Jnta a figurar nas nossas pautas de exportação, sem fa·
larmos ·do que pode representar
como incentivo adicional às exportações agrícolas tão fundamentais à
vida cconômica de vários setores
da população nacional.

Surgem, assim, para o Govêmc,
novas possibilidades de assegurar
a manutenção do ritmo de desen. volvimento econômico, que foi a
.preoc-qpação fundamental dos
atuais administradores do Pais.
(Mtt1to bem! Muito bem! Palmas).
Durante o discurso do Sr.
Pedro Ludovico, o Sr. Heribaldo
Vieira dei:ta a Presidência, assumindo-a o 8r. Novaes FiZho.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Francisco
Gallotti, para explicação pessoal.
De acôrdo com o Regimento, v.
Exa. dispõe de dez minutos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (• > Sr. Presidente, estamos habituados
a. ler, em muitos dos nossos jor·
nais, críticas a.cerbas à atuação do
Parlamento, após a sua. mudança.
para Brasilia. Ontem entretanto, o
Correio Brasiliense, desta Capital,
pubUcou um editorial que trago ao
conhecimento da Casa para que
conste dlls Anais 'do Senado e que
me proporcionou, como estou cer·
to a todos os Srs. Senadores e Congressistas, grande satisfação por ver
que ainda há quem fa,ça justiça aos
nossos trabalhos·
Eis, Sr. Presidente, o que diz o
(Em explicação pessoal) -

Correio Brasilfen&e:

"Funcionou o Congresso
A primeira vista, pareceu ousada a iniciativa do Sr. F1Jinto
Müller, Vlce-presidente do Senado, convocando em um dia,
cinco sessões do Congresso Na·
clonai, quMdo a Câmara, no
dia anterior, não obtivera o
"quorum" regimental. Mas o
milagre ocorreu: os Senadores
preencheram o claro da outra.
Casa do Congresso e houve
sempre número. das dez da
manhã à madruga.da do dia se·
guinte, para a ultimação ilo
( •) -

NQo foi revido pelo omdor.
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exame dos vetos presidenciais
ao Plano de Classificação do
Funcionallsmo.
A essa altura, não há, na
Mlesa do S!lna.do, matéria urgente para a votação. A Câmara Alta funcionou, plenamente em Brasília. No mês de
novembro chegamos a registrar
numa. sessão, a presença. de clnqüenta e um Senadores, número que dificilmente ocorria
no Rio de .tanelro.
Isso se deve, em parte, ao
espírito cívico dos Senadores,
ao seu intuito de honrar o Congresso. Mas tambéril foi graças
aos -esforços do Sr. Filinto MülJer, convocando os seus pares,
que se tornou possível a aproVliiÇão tempestlva do Orçamento da República e de quantas
leis a Câmara enviou, em regime de urgência ao Senado. Raro o dia em que presente .o Sr·
Filinto Müller à sessão não
houve número, embora' tam·bém por vêzes, o Sr. .Cunha Melo obtivesse "quorum" no Pie·
. nário.
Diante dêsse fa,to incontest:í.vel, devemos repelir as críticas que alguns jornais estão
fazendo ao Congresso e à Mesa do Senado, em que se enx~::r
gam, claramente, interêsses
c~ntrariadbs de alguns funcionarlos que, por liberalidade da
Comissão Diretora., rea!lzam
ali, trabalhos de cobertura jo1<
nalística.
Se uma obra não se julga
por defeitos de detalhe, mas
pelo seu conjunto harmonioso,
o funcionamento do Senado em
Brasília deve ser considerado
pela pa-rte positiva que nobrem.ente realizou. Não falhou a
Camara Alta em sua função Icglsferante, mas hourou:a, dignificando o Congresso, elevando o
nome do Parlamento. Igualmente a Câmara. dos Deputados, graças a a.tuação profi·
cua. da Mesa, comandada pelo

Sr. Ranierl Mazzllli, cumpriu,
plenamente o seu papel: assíduos os secretários, quase plenas as reuniões da Comissão
Dlretora. Se tivéssemos nomes
a destacar, apontaríamos o do
Sr. Sérgio Magalhães que, nos
Impedimentos do Presidente
demonstrou que a Mesa da Câma,ra jamais. ficará. acéfala
Em nome de Brasilla, Capital da Esperança. Meta.-Slntese
do Desenvolvimento. Nacional
marco cívico e político da inte:
gração do Pais, queremos louvar, neste instante, em Filinto
Müller e Ranleri Ma.zzilli, o
Congresso, a Câmara e o Senado, proclamando, alto e bom
som que o Parlajnento brasileiro demonstrou ao Pais que
aqui, os Três Poceres têm
terão condições para funclona:r
em plenitudeQue o Plenário faça justiça
aos seus dignos e eficientes condutores".

e

Sr. Presidente, foi com satisfa- ·
ção que li o editorial. Cada um
de nós, sena.dores da República,
ao sentirmos que hã quem nos faça justiça, constituirá estímulo para que continuemos bem servindo
à nossa Pátria e ao povo dos
nossos Estados, que para aqui nos
mandaram representá-las. <Muito
bem!).

•

O SIU. JOAO VILLASBOAS Sr. Presidente, peço a palavra como Líder de Partido.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra como Lider de Partido 0
nobre Senador J oiio Vlllasbôas:
O SR. JOAO VILLASBOAS -(Como Líder de Partido) - (•)

- Sr. Presidente, em nome ele minha Bancada congratulo-me com
o Senado Federal e ao mesmo tE:r.npo apresento minhas saudações ao
nobre senador Aloys!o de Carva-

<•> -

Núo foi reui•to pelo orador.
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lho Filho pelo seu retôrno a est.a
Casa.
Entre aquêles que vêm da passada legislatura, encontram-se com·
panheiros que guardam recordação
agradabilíssima da. convivência com
o Ilustre brasileiro.
·
Notável professor de Direito é
uma das mal:s completa·s intelec·
tualldades jurídicas da nossa Pá·
tria- Constituinte em 1934, sua. Inteligência e cultura influira!_ll de
maneira decisiva na elaboraçao de
nossa Lei Maior.

rI

te V. Exa. um a.parte?
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O Sr. Francisco Gallotti - Permi·

O SR. JOAO VILLASBôAS Com prazer. ·

o Sr. Francisco Gallotti - Em
nome de todos os Senadores da
Legislatura passada, que aqui se
encontram, recebemos de braços
abertos o nobre Senador Aloysio
de CarvalhoO SR. JOAO VILLASB6AS Muito grato pelo aparte com que
me honra o meu nobre c·Dlega, Senador Francisco Gallotti.

v.

O Sr. Daniel Krieger -. Permite

Exa. um apa.rte?

O SR. JOAO Vll.LASBOAS Pois não.

o Sr. Daniel Krieger - Permita
V. Exa- também fale em nome dos
Senadores que vieram depoi-s, mas
que sentem o mesmo afeto e recebem igualmente de braços abertos o nobre Senador Aloysio de
Carvalho.
O SR. JOAO VILLASBOAS - Falo em nome da. Bancada da União
Democrâ.tica Nacional. da qual
Vossa Excelência faz parte; e ago.
ra, por delegação do nobre Senador Francisco Ga!lotti, no de tod:os os que, na Legislaitura passada, tiveram a alegria e a felicidade de conviver com o notável

jurista e brilhante tribuno que é
Aloysio de .carvalho Filho.
sr- Presidente, após a Constituinte de 1934, veio S. Exa. pa,ra esta
Casa como Senador; e essa sua
passagem ficou ·assinalada. p~lo
brilhantismo de sua inteligenc~a.
pelo poder de -sua cultura juri·
dica, pela grandeza de seu coracão pela magnitude de sua alma,
pel~ seu ·devotamento patriótico.
Apresentando cumprimentos ao
nobre Senador Aloysio de Carvalho,
faço-o menos pelo sentimento afe- .
tivo que em mim vive desde os
primeiros momentos em que com
s. Exa. convivi, na Constituinte de
1934, que pela profunda admiração, pelo grande respeito que tenho pelo seu saber, pelo seu V?-·
lor de jurista, pelo seu grande brllho de tribuno. (Muito bem).
O SR PRESIDENTE - Tem a
!llalavra-: para explLcação pessoal
o nobre Senador Silvestre Péricles.

O SR. SILVESTRE PÉRICLES-

(Para explicação pessoal)-(~) -

sr. Presidente, nobres Senadores.
Diz a Con-stituição Federal,. no seu
art. 1.0: "Todo poder emana do
Povo e em seu nome será exercido"·
Não deixa de ser uma ficção democrâ.tica êsse preceito. Não é o
povo quem elege; mas uma pa,rte
do povo, são os eleitores. Em verda.de, no final, de tudo, quando os
eleitores não se pronunciam bem,
então teremos o que chamamos
revolução e é sempre o povo o
soberano.
Agora mesmo recebi telegrama
de Alagoas, minha terra, nos seguintes têrmos:·
"Participo ao eminente amigo que fui diplomado pela Justiça Eleitoral Prefeito de Maceló, comparecendo ao ato o
General Ismar, o Ooronel Oest
e outras autoridades, nlém de
grande ma,ssa popular. Apro( •) -

Nno foi revisto pelo orador.
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entificar ao ilustre Senador que
nosso povo continua esperanço·
so de ·suas. providências para
conseguir a inclusão de verba
para o Hospital do Pronto Socorro no Orçamento d111 Repú·
blica para 1961· Respeitosas
saudações. - Prefeito SandO·

val Caju".

Devo dizer ao Senado que êsse
Prefeito a!nc!a é acadêmico de DI·
reito. Registrado por um pequeno
Partido, o Partido Democrata Cris·
tão, teve meu apoio e de meus com·
panhe!ros; e como Maceió é o es·
pir!to e o coração de Alagoas, fomos vencedores. Temos um Pre·
feito jovem, trabalhador e cheio
de vontade de ser· útil ao povo de
Alagoas.
Nada devo acrescentar, porque
inclui no Orçamento, a.qui no Senado, 'Cr$ 20.000.000,00 para o
Pronto so-corro de Maceió. É uma
necessidade.
Fui informado pelo Deputado Au·
rélio Viana de que, na Câmara, ha·
via pedido destaque e ficaram Cr$
12.000.000 00 para o Hospital de
Pronto Socorro de Maceló·
De outra parte, preciso ainda di·
zer que o Partido Social Trabalhis·
ta foi fundado graças à ação c!o
eminente Marechal Eurico Dutra,
quando Presidente da. República.
Estive presente no Palácio elo
Govêrn:o, pedindo-lhe para que o
antigo Partido Proletário do Bra·
sil fôsse reconhecido como um Partido ofi·c!a!; e então, pelo esfôrço
do Marechal Eurico outra, com o
Senador Mozart Lago, o Partido fol
reconhecido e teve a designação d(!
Partido Social Trabalhista. Seu primeiro Presidente foi o Senhor Martins e Silva, é!e~is, o nobre se.
nador Victor!no Freire; o terceiro
presidente clcsse Partido fui eu.
Depois, por essn,s coisas comuns
nos países chamados subdesenvolvidos - ma·s não creio no sub·
desenvolvimento do Brasil - um
Sr. Ort!z Monteiro apossou-se ela

Presidência do Partido para dêle
fazer negociatas.
Agora mesmo re-cebi de um des·
cendente de Davi~ Cana,barro, um
dos patriotas do Rio Grande do
Sul - e peço licença, Sr. Presidente, Para lê-la ao Senado d111 República - a seguinte carta:
"Em 5 de dezembro de 1960.
Exmo. Sr. Sen. Silvestre Pérl·
eles de Go!s Monteiro - Se·
nado Federal. Brasil!a - DF.
Prezado Senhor:
Tenho a honra de remeter a
V. Exa. o recorte anexo, de
uma nota publicada na Imprensa do Rio de Janeiro pelo Par.
tido Nacionalista, em forma. ção, a respeito das ligações do3
atuais dirigentes do PST com
o clandestino Partido Comunista.
Ao que sabemos, comunistas
de São Paulo e Rio, mals ai·
guns pessep!stas desej asas de
fazer vida, politica, estão tra·
mando um nôvo torpedeamento do Nacionalismo no BrasiJ.
A nota dá uma ic!é!a. Ela foi
pubUcada em "0 Jornal", "Dlá·
rio Carioca" e "0 Globo".
Peço a V. Exa·, em sua, qua.
l!dade de naclonal!sta puro,
que a leia na Tribuna do Se·
nado. Será um serviÇO de prl·
me!ra ordem para a opinião
brasileira. ·
Disponha do amigo e companheiro às ordens de V· Exa. Cordialmente. - Nemo Cana.
barrO''.

O comunica.do, que teve publ!cação no "Diário Carioca", de 23 de
novembro último, é o seguinte:
"PN denuncia manobra dos

comunistas":

Rio.
Dirigentes do Partido Na·clo·
naJ!sta, em organização, denunciaram, em manifesto ontem
distribuído à imprensa, uma
manobra comunista: agentes
do extinto Partido Cbmtm!sta
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do Brasil r-equereram ao Superior Tribunal Eleitoral a tr::>ca da sigla PST (Partido So·
clal Trabalhista) de que se
apossaram, por PN (Partld::>
Naclona.!lsta).
Os Srs- Elpidlo Pessanha · e
Francisco Torreão, que assl·
nam o manifesto, declaram que
a 'intenção dos comunistas .é
oonfundlr o eleltomdO, pots
sabem que já está inscrito no
Registro Civil de Pessoa·s Juridicas o "Partido Na.cionalista" (anticomunlsta).

i;

/:·
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'·

o
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Mamtesto:

do pequeno partido chamado
PST. Ésses elementos, teleguln.dos pelo clandestino Partido
Comunista, recebera.m a incumbência de obter, no Superior
Tribunal Eleitoral, uma troca
do nome dei infeliz PST pelo
nome do Partido Nacionalista
!PN).
Lá pelas galerias do STE andam êles no desempenho do
que lhes Incumbiu a direção do
ex-PCB. Não há nenhum dêsses teleguiados que desconheça
o estado de formação adiantado em que se encontra o PN,
com numerosos diretórios organizados e centenas de listas
·de assinantes já. preenchidas
para efeito c!e registro polltico. Sabem que o PN está inscrit-o no Registro Civil de Pessoa.s Jurid!cas e que, assim, têm
direito ao uso do nome que seus
organizadores criaram e desenvolveram pela propaganda do
Nacionalismo.
Não fôsse o decaimento atuo.l
dos processos políticos e, cer. tamente, não se assistiria a
esta lastimável tentativa de arrebatamento do alheio para
servir. inimigos da Nação. Em
nome do Dlretório Nacional
Provisório do Pa.rtido Nacionalista, nós a apontamos à Nação, ao Govêrno, ao Superior
Tribunal Eleitoral. Rio de Janeiro 22 de novembro de 1960.
- Pelo Diretório Nacional Provisório do Partido Nacionalista, Elptdto Pessanha, Presidente em exerclclo. - Dr. Franotsco Torreão, Secretário-Geral".

É o seguinte o manifesto
Intitulado "O Comunismo quer
-completar a falsificação do
Naclona.llsmo":
"Entre as perfidias políticas
do momento, visivelmente se
destaca.m a dos comunistas
procurando falsificar de tôdas
as maneiras o Naclona!lsmo.
O movimento Fa-lso-Nacionalista está criado com base tl!'-S
células comunistas do Rio, Sao
Paulo, e demais centros populosos. Mas o perigo d-o apareCimento de uma fôrça politica
do Nacionalismo, no iPartid.o
Nacionalista, em organização,
põe-se em face d& Quinta Coluna Soviética, ameaçando destruir e anular tôda a sua maquinação falsificadora. Canse·
qüentemente, não basta aos comunistas formar um Movimento Paralelo, segundo a técnlt:a
de Lenine, com o movimento
c!ito Nacionalista. Éles preci·
sam impedir que se corporifl·
que o Partido Nacionalista,
porque êle é mortal para o ex·
panslonismo do Eixo .TotalitáSr. Presidente, a leitura que fiz
rio Moscou-Pequim, dentro do se ha.rmoniza perfeitamente com
Brasil.
o que estabelece o art. 141, § 13
Para a ingrata missão de da nossa Constituição, nestes têr·
frustrar a organização do Par- mos:
tido Nacionalista, os dirigentes
da Quinta. Coluna da Rússia
"É vedada a organização, o
incumbiram alguns clientes
registro ou o funcionamento de
eleitorais seus, que tomaram de
qualquer partido polltico ou
maneira. sub-repticia a direção
as·sociação, cujo programa ou
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o.ção C{)ntrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na ga.
rantla. dos direitos fundamentais do homem"·
Nessa conformidade vê·Se que
êles pretendem, de maneira frau·
dulenta, apresentar e firmar os
adeptos dos soviéticos.
Ninguém Ignora que eu não ad·
mito a ingerência, no Brasil, r ,
quaisquer !ntegra,ntes, ou entreguistas, d·o centro, da esquerda ou da
direita. O que nós somos, nós os
Senadores da Re!)úbllca, nós os Parlamentares em geral, nós os res.
ponsáveis pelo Govêrno do Brasi.l
e pela Justiça do povo brasileiro.
é Isto: naclona,Jistas. Não Meltamos tutela nem de americanos do
norte, nem de russos, nem de ln·
glêses, nem de franceses, nem de
quem quer que seja. Em paz e acatamento com tôdas as nações da
terra, assim raciocinam os bons
brasileiros.
Nesta oportunld~~>de penso ter
cumprido o meu dever. (Muito
bem).

O SR PRESIDENTE - Sôbre a
mesa, requerimento do nobre Se·
nactor Nelson Maculan.
É

lido e deferido o seguinte
REQUE!llMENTO

N.o 567, de 1960
Requeiro · na forma regimental,
sejam solicitadas da Presidência da.
República a·s seguintes Informações, referentes às atlvidades do
G· E. I. A.:

1. o - Das indústrias atualmen·
te existentes no setor automobl·
lísti.co; em nosso País, quais são
as que estão interessadas em fa.
bricar tratores?
2. o - Quais os nomes das firmas intere·ssadas;
3. o - Quais os tipos e outras características• dos tratores que se
propõem a fabricar;

4. o - Quais a.s peças importadaG
e seu respectivo v\).lor em dólares;
5. 0 - Valor do Royalty a ser pa·
go;
6. o - Prazo para entrega dOs
tratares aos agricultores;
7. 0 - Plano de fabricação quanto ao número de tra.tores.
Sala das Sessões, em 12 de de·
zembro de 1960. -Nelson Maculan.
O SR. PRESIDENTE - Recebeu
a Mesa dois requerimentos de ur·
gêncla.
São lidos os seguintes
REQUE!llMENTO

N.O 568, de 1960

Nos têrmos do art. 330, letra b,
do Regimento Interno, requeremos
urgência para, o Projeto de Lei da
Câmara n.o 105, de 1960, que con·
cede autonomia à Es·Cola Nacional
de Minas e Metalurgia, a qual, des·
ligada da Unlverslda,de do Brasil,
passará a denomlnar•se Escola de
Minas de Ouro Prêto.
Sala das Sessões, em 12 de de·
zembro de 1960. - Moura Andra.
de. - João Villasbôas. - Vivaldo
Lima. - Jorge Maynard. - MiUon
Campos.
REQUERIMENTO

NO 569, de 1960

Nos têrmos do art. 330, letra b.
do Regimento Interno, requeremos
urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n.o 101, de 1960, que
cria a Universidade Federal do ES·
tado do Rio de Janeiro.
Sala da-s Sessões, em 12 de de·
zembro de 1960. - Moura Andradéi.
- Arlindo Rodrigues. - Nelson
Maculan. -Fausto Cabral.- Ary
Vianna. - Vivaldo Lima. - João
Villa11bôas. - Pedro Ludovico. Silvestre Périoles. - Jorge Mav·
nard. - Taciano de Mello. - Francisco Ga,Zlott-i. - Caiado de castro.
-.Lima Teixeira, - M'iguez Couto.

-387-

O SR. PRESIDENTE - Os reqtterlmentos de urgência. que acabam
de ser lidos serão submetidos ao
plenário c!epols da Ordem do Dia.
PassaJse à

O SR. PRESIDENTE - Será fel·
ta. a devida comunicação à Câma·
ra dos Deputados.
Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara n.o 3, de 1960
(número 2.221, de 1957, na ca.
mara) que aumenta o ejetivo
da Polícia Militar do Distrito
Federal e dá outras providências, tenc!o pareceres favoráveis
das Comissõess - de constituição e Justiça; de Segurança
Nacional e de Finançcu.
Nota - Pro;eto retirado da
Ordem do Dia na sessão de 11
de abril para audiéncia do Ministro da Justiça (diligência
cumprida com resposta c!o Mi·
nistro declarando que, havendo
a Polícia Mtzttar do antigo Dis·
trito Federal passado à jurisdição do Estado da Guanabara,
ao Governador dessa nova uni.
dade federada compete o pronunciamento soZicitado>.

ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 256, de
1954, que concede aposentadoria especial aos ferroviários sujeitos a pernoite, tendo Parece·
res contrários (ns. 49, 50, 51 e
52, de 1959) das Comissões de Legislação Social, de Trans·
portes, Comunicações e Obras
Públicas, de Serviço Público CiVil e de Finanças.

i,;

O SR. PRESIDENTE - Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão. (Pau.

''

aa).

Está encerra.da.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado.

t: o seguinte o projeto re-

I . ~··

jeitado, que vai ao Arquivo:

I ·~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

,,'
' :~

.'';

N.o 256, de 1954
(N.o 3.022-A-53,

na,

Câmara)

Concede aposentadoria espe.
ciaz aos ferroviários su:le'ttos a
pernoite.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l·o. t: •Concedida. aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço com Integrais
vencimentos, aos ferroviários que
exerçam funoões sujelt!IIS a pernoite.
Art. 2. 0 • Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá·
rio.

O SR. PRESIDENTE - Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão. <Pau-

sa).

Está encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitado·

t: o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao Arquivo:
PROJETO DE LEI DA CAMARA

N.0 3,

ee _1980

(N.0 2.221-C, de 1957, na Câmara
dos Deputados)
Aumenta o etettvo da Policia
Militar do Distrito Federaz e
dá outras providência·s.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A Policia Militar do Distrito Federal, fõrça auxiliar do
Exército, na forma do art. 18S da
Con'Stituição, corporação militar
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·permanente, tem como missão a des de Infantaria e Cavalaria do
segurança interna e a manutenção Exército, em tempo de paz.
da ordem no Distrito Federal e
Art. 6. o Os e:tet!vos dos corpos
áreas sujeitas à administração e demais órgãos serão fixados em
federal.
decreto, tendo em vista a :sua ti·
Art. 2. 0 A Policia Militar coope. nalidade essencial de policiamento
rará, primordialmente, com o De· e a instrução militar, de acôrdo com
pa.rta.mento Federal de Segurança os efetlvos fixados para a corpora·
Pública na manutenção da ordem, ção.
Art. 7.0 Os quadros da Polícia
segurança e tranqüilldade pública.
Art. 3.0 A Policia Milltar do Dls· Militar são a·sslm divididos:
I - Oficiais:
trito Federal será constituída de
a) Combatentes;
uni!!ade de policia, serviços, dlre·
b) do Serviço de Saúde;
torias, estabelecimentos e repartiC) do Serviço Veterinário;
ções, com organização, armamento
d)
Músicos;
equipamento e transportes adequa:
II
Sargentos:
dos ao desempenho da. função po.
a) Combatentes;
llciai m1IItar.
b) Especlallstas ;
Art. 4· 0 O Comando Geral será
III- Praças.
exercido ·por um oficial da atlva
Parágrafo único· O Serviço de
do Exército, com o pôsto de Coronel ou General, como titular do Intendência é executado por ofici·
ais e praças dos qua.dros combacargo de Coma.ndante Gerai.
Atr. 5· 0 A Polícia MUltar com- tentes. 0
Art. 8. O e!etivo dos quadros
P_!eenderá as seguintes organiza.
combatentes
da Policia Militar do
çoes:
Distrito
Federal
passa a ser o se·
I .:_ Ajudância Geral;
·
guinte:
II - Batalhões de Policia Mlll·
I - 4 coronéis;
tar·I
II - 15 tenentes-coronéis;
III - Centro de Instrução Mlll·
III - 40 majores;
ta.r;
IV - 90 capitães;
IV - Diretoria de Ensino;
V - 160 primeiros-tenentes;
V - Diretorla de Intendência;
VI - 160 segundos-tenentes;
VI - Dlretorla de Sa.úde;
VII - 80 subtenentes;
VII - Estado-Maior;
VIII - 231 primeiros-sargentos;
VIII - Gabinete do Comando Ge·
IX - 281 segundos-sargentos;
ral;
X - 522 terceiros-sargentos;
IX- Serviços de Comunicações;
XI- 816 cabos;
XII- 6.809 soldados;
X - Serviço de Patrlmõnio, Bl·
blloteca e Museu;
XIII - praças especiais;
XI- Serviço Reembolsável;
a) aspirantes a oficiais número variável;
XII - Serviço Social;
b) alunos da Escola de Forma·
XIII - Uma Companhia de Quarção de Oficiais - numero variável.
tel General;
Parágrafo único. O pôsto máxi·
XIV - Um Grupamento Motor!·
zado;
mo será o de coronel, na ativa ou
XV - Um Parque de Serviços Au· ina.tivldade, .o qual, em nenhuma
hipótese, será ultrapassado.
x!liares;
Art. 9. 0 A hierarquia. na PoJí.
XVI - Um Regimento de Cavala·
ela. Mllltar do Distrito Federal é:
ria.
I - oficiais:
Parágrafo único. Os corpos, além
a> superiores:
do armamento indispensável ao Ser·
1) coronel;
viço de Policiamento terão quando
possível, o previsto para as unida·
2)· tenente·coronel;
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3) major;
b) capitães;
c) subalternos:
, 1) primeiro tenente;
2) segundo-tenente;
II - praças especiais:
a)
aspirante a oficial;
b) aluno da. Esc,ola de formação
de ·Oficiais;
III - praças:
a) subtenente;
b) primeiro-sargento;
cl segundo-sargento;
dl tel'Ceiro-sargento;
e)
cabo;
f) soldaco.
§ 1.0 A precedência hierárquica
é regulada pelo pôsto ou graduação e, em caso de lgualda.de, pela
antiguidade relativa.
§ 2.o Pôsto é o grau hierárquico
dos oficiais conferido por carta pa.
tente.
§ 3· 0 Graduação é o grau hierár·
quico das praças conferido pela.
autoridade competente.
§ 4.o A antiguidade em cada pôsto ou graduação assegura a prece·
dêncla e é contada a. partir do
dia da respectiva promoção, salvo se, em decreto ou ato de autoridade competente, fõr fixada ou·
tra data.
§ 5.0 Para os nomea.dos a antl·
guldade é contada da data da posse§ a.o A situação das praças l'lS·
peciais é a.ssim regulada:
I -

l
I

j

l
I

II
I

a. precedência entre os aspirantes a oficial é assegu.
rada pela classificação, por
merecimento Intelectual, dentro de cada turma;

II - o aspirante a oficial tem pre·cedência sôbre o a.luno da
Escola de Formação de Ofi.
clals, e ambos, sôbre as demais praças.
Art. 10. A admissão ao Quadro
de Oficiais Combatentes será feita,
mediante curso da Escola. de Formação de Oficiais, no pôsto de se·
gundo-tenente, na ordem de elas-

slficação por ocasião da conclusão
do curso e. precedência de turma.
Art. 11. O acesso aos vários po.;.
tos será gradual, sucessivo, regul '
e equUibrado, obedecendo aos vários prlnciplos de antiguidade e
merecimento, cuja base será sempre
aptidão para o comande>, chefia ou
direção.
§ 1.0 As promoções pelo principio
de antiguidade serão efetuadas dentro do número de vaga.s dos respectivos quadros:
I - de segundo-tenente a capitão a totalidade;
II - de capitão a major - a me·
tade;
III -

de major a tenente-coronel
- a têrça parte.

As vagas a.o pôsto de co·
ronel serão preenchidas pelo princípio de merecimento.
Art. 12. As promoções dos ofl·
ciais serão feitas mediante decreto
do Presidente da República refe.
rendado pelo Ministro de Estado da
Justiça e Negócios Interiores.
§ 1.0 Somente os oficiais incluí·
dos nos quadros de acesso pode·
rão concorrer à promoção.
§ 2.o O número de oficiais em
cada quadro de acesso não poderá exceder:
§ 2.0

I -

a primeira metade dos postos de oficiais superiores;

II -

o primeiro têrço dos postos
de capitão, primeiro e segundo-tenentes.

§ 3.o As frações serão tomadas
como inteiro para o cômputo do
número de elementos de cada quadro de acesso.
Art. 13. O Interstício .para. a promoção será de 2 (dois) anos, sal·
vo para o aspira.nte a oficial.
que será de 6 (·seis) meses.
Parágrafo único. As promoçõ: ·
deverão ser feitas duas vêzes por
ano, .em data estabelecida. pelo regulamento.
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Art. 14. Os militares que falece·
rem em conseqüência. de ferlmen·
tos recebidos em campanha ou na
manutenção da ordem pública en·
fermidade contr~da nessas situa·
ções ou delas resultantes, ac!den·
tes em serviço, enfermidade, ad·
qulrida em tempo de paz, tendo
relação de causa e efeito .com as
condições inerentes aQ. serviço, serão promovidos post.mortem ao pôs·
to imediato.
Art. 15. O ingresso na Policia
Militar só é feito em vaga de sol·
dado, por yoluntârlo, brasileiro na·
to, maior de 17 e menor de 30
anos de idade, pOssuidor tle ro·
bustez tisica e boa conduta so·
ela!, já alistado ou reservista de
uma das Fõrças Armadas, e que
tenha curso primário completo.
Art. 16. O tempo de serviço das
praças será realizado em períodt1s
ininterruptas e assim clas"Sificados:
de ingresso - primeiro r,e.
ríodo, . de 3 anos;
II -·engajamento- segundo período, de 3 a11os;
III - de reengajamcnto- terceiro
período, de 4 anos.
I -

§ 1.o o Inicio do período é con·
tado da data do 1ngrasso nu cor.
poração, e os demais, do dia ime·
dlatamente ::.eguinte ao do térmmo
do período antcrio~··
§ 2.o A ex-praça que reingressar
na corporação ínic.l.e.rá '' s;;u tempo de serviço no periodo imediata·
mente seguinte M que compie1ou
anteriormente.
§ 3.o. A praça qui:! com~·letar os
três periodos passará a servir ln·
dependentemente d,? rceng~::i an::en·
to e será submetida obrlgatõria·
mente a lnspeção ee saúde;
I - trlenalment..~, se sargc•nto;
II - blenalmente, se cabo ou sol·
dado.
§ 4· 0 O acesso à graduação de
sargento será mecllante conclusão
do .Curso Ide .l!,ormaçã<) de Sar·
gent·O·s, regulado pela ordem de
classiflcfbção obtida por ocasião da
conclusão do respectivo curso; con·

correrão às provas desde que te·
nham pelo menos 1 (um) ano de
admissão nesse curso os cabos que
em efetlvo e ininterrupto serviço
na tropa estej a.m no bom compor·
tamento e tenham nivel social
compatível com a situ!llção de sa.r·
gento, além das provas regulamen·
tares de habilitação.
Art. 17. Os quadros do Serviço
de Saúde são organizados da se·
gulnte forma:
I - oficiais médicos:
a) 1 coronel;
b) 3 tenentes-coronéis;
c) 7 majores;
d) 15 capitães;
e)
15 primeiros-tenentes;
II - oficiais farmacêuticos:
a)
1 major;
b) 3 capitães;
c) 5 prlmelros·tenentes.
III - oficiais dentistas:
a) 1 major;
b) 3 capitães;
c)
5 prlmelros.tenentes;
IV- praças enfermeiros;
a) 5 subtenentes;
b) 10 prlmeiros·sargentos;
c) . 10 segundos·sargentos;
d) 30 tercelros·sargentos;
e) 30 cabos.
§ 1·° Fiocam em extinção os atuals
quadros de médicos, farmacêuticos
e dentistas existentes no Serviço da.
Polícia Militar do Distrito Federal.
§ 2. 0 Ao Quadro de Médicos, or.
ganizado ~om a constituição acima,
concorrerao os atuais médicos em
serviço na Polícia Militar, mll1tares
e civis, e especialistas, da seguinte forma:
I - os militares nos postos
atuais;
II ·-'7 os ciVrs:
a) éom mais de 15 anos de ser.
viço e mais de 10 de arregimenta.
ção, no pôsto de major;
b) com mais de 8 anos de serviço
e mads de 5 de arreglmentação, no
pôsto de ca.pltão;
c)
.os demais médicos no pôs·
to de primeiro·tenente;

l
;.l•.·
: ·.
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III -
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os médicos especialistas, ca·
.pitães sem direito a acesso,
c.om mais de 1'5 anos de serviço, concorrerão entre os capitães-médicos e os capitães
especialistas com menos de
2 (C.ois) anos de serviço e
ficarãio agregados ao Qua··
dro de Capitães, no qual só
poderão ser incluídos depois
. de promovido a. êsse pôsto
o último dos a.tuais primei
~·os-tel!entes médicos.

§ 3.o Os oficiais e dentistas que
não quiserem ingressar nos novos
quadros continuarão n.os quadros
atUa·is em extinção, e os médicos
e dentistas civis serão transferidos
da Polícia Militar para outros ser·
viços do Mi:nistério da Justiça.
§ 4.o Ao
Quadro de Dentistas
organizado .com a constitUição aci·
ma concorrerão os atua,is dentistas em serviç.o na Polícia Militar,
militares e civis, da seguinte for·

ma:

I -

os militares nos postos
atuais;
II - os civis com mais de 8 anos
de serviço e mais de 5 de
a.rregimentação, no· pôsto de
primeir.o-tenente.
Art. 18. O Quadro de Veteriná·
rios passa a ter a seguinte cons·
tituição:
I - 1 capitão;
II - 1 primeiro-tenente;
Art. 19, O Quadro de Músicos
passa a ter a seguinte constituição:
I - 1 capitão;
II - 1 primeiro-tenente;
III - 2 segundos-tenentes.
Art. 20. O capf!lão da corporação
será nomeado por decreto do Presidente da. Repúbica, mediante proposta do C.omandante Geral, c te·
rá o pôsto de capitão.
Art. 21. O ingresso nos quadros
do Serviço de Saúde, no Quadro de
Veterinários e de Oficiais Músicos
far-se-á por decreto, segundo a or-

dem de classificação em concurso·
Parágrafo único. É revalidado, para. todos os efeitos e pelo prazo de
2 (dois) anos, a contar· da vigência desta lei, o resultado dos concursos realizados em 1956 e 1957,
para ingresso no Quadro do Serviço de Saúde.
Art. 22. O Comando Geral é responsável pelos destinos da corpo·
ração e é de sua competência., na
f.orma das leis e regulamentos,
mantê-la em estado de eficiência
para o bom desempenho das missões que lhe forem atribuídas, de
acôrdo com os fins para que foi
instituída.
Art. 23. O Poder Executivo expedirá dentr.o de 90 (noventa.) dias,
os regulamentos necessários à execução desta lei, tais como: atribuições dos diversos órgãos de serviço, fixação dos respectivos efe·
ti vos e classificação de especialidades, admissão e promoções, deveres do pessoal (oficiais e praças),
tendo como paradigma os rcgulP.I'
mentes corr~spondentes do Exército Nacional.
Art. 24. As promoções iniciais resultantes dos novt~s '·efetlvo.s previstos na presente lei indepedem
de interstício e de idade, devendo
ser realizadas 30 (trinta) dias após
a publicação desta. lei.
Parágrafo único- As vagas do
pôsto de coronel serão preenchidas
metade por antigüidade e metade
por merecimento, devendo a lista·
de merecimento ser organizada por
uma comissão C·Omposta. pelo Co·
mandante Geral e dois coronéis do
Exército a serviço na corporação.
Art. 25. Para atender às despesas decorrentes desta lei, é o Po·
der EXecutivo autorizado a. abri:7,
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito especial
de Cr$ 219.055.740,00 (duzentos e
dezenove milhões, cinqüenta e cinco mil, setecentos e quarenta cruzeiros)·
.Àrt. 26. Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, re·
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vogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE - Será feita. a devida comunicação à Càmara dos Deputados.
D-iscussão única do Projeto
de Lei da CIJ,mara n-0 54, de
1960 (n.o 1.416, de 1960, na
camara) que cria . cargos no
Quadro permanente do Min_istério da Agricultura (inclutdc
em Ordem do Dia em virtude
de dispensa de interstício, con·
·cedida na sessão anterior a
requerimento do Sr. Senador
Daniel KrtegerJ, tendo Pare·
ceres favoráveis (ns, 592, E
593 cte 1960) das Comissões
-,'de Serviço Público Civil.
- de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa emenda que vai ser lida.
É

lida e apoiada a seguinte
EIII[ENDA

N.o 2, de 1960
Inclua-se onde convier:
Os funcionários Interinos da
União das Autarquias ou cas En·
tidades Paraestata.is, admitidos até
esta data, serão efetivados mediante concurso de títulos, entre os
quais se incluirá o exercício do cargo a ser realizado até quinze dias
contados a partir da da.ta da publicação da presente lei·
Sala das Sessões, em 12 de t.lezembro de 1960. - Menezes Pimentel. -

Joaquim Parente.
Justificação

A medida consubstanciada na
emenda ora proposta visa, essencialmente a reparar uma situação de
flagrante injustiça que sucessivas
providências esparsas criaram à
margem de benefícios em relação .a
diversas çategorias dos Servidores
Públicos.

Com efeito, objetiva-se a plena
obtenção da meta sllcial pretendida
com semelhantes disposições de ordens Legislativas e Executivas.
Cumpre acentuar que não se r.ugere um mandamento a.lheio às diretrizes observadas pelo Congresso
Naci·onal, porquanto o con·stante da
emenda já joi aprovado pelas duas
Casas do. Parlamento.

A sltuaA;:ão dos funcionário.s interinos ficou
transformada em
uma posição de injustificável_ inferioridade com referência à dos
demais servidores que os tinham como paradigma para obtenção dos
favores estatutários.
Assim, os extranumerários-mensalistas provisórios, Interinos de servidores precários, tiveram os bene.
fícios da Lei n.o 2.284-54 em virtude de interpretação do Poder Executivo- Dêsse modo, passaram a ter
vantagens superiores aos interinos,
aos quais se equiparavam quando
pleiteavam benefícios, embora em
grau menor, por fôrça da im·
possibilidade de alcançarem a estabilidade, mesmo, atra.vés de prova de habllitação.
Igualmente, os extranumeráriostarefeiros e contratados, cujo vinculo com a administração era por
definição temporalmente limitado,
e em caráter aleatório, tiveram a
equiparação assegurada pela mesma Lei n.o 2.284-54; e igualmente
em virtude da interpretação do
Executivo, e, conseqüentemente, establlidade por fôrça do artigo 82
do Estatuto dos Funcionários.
Ora, o vínculo da Interinidade
sempre foi muito estreito com a
admlnistraçãll do que êsses casos
exemplificados. De fato, o funcionário interino nomeado por d.ecreto presidencla.I,. obedecendo a tôdas
as limitações impostas ao exercido
no cargo público, salvo concurso,
tinha, por outro lado, direitos
correspondentes que apenas os inferioriza,vam aos funcionários efetivosO advento do Plano de Classificação, reforçado pela Lei da Pari-
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· dade pretendeu pôr côbro a tô·
das essas disparidades, fundamen·
te· prejudicia.!s ao serviço público, criando uma situação nova,
tecnicamente nive)ada. A posição
dos interinos, com os favores defe.
ridos às antigas categorias a êles
equiparadas, portanto mais injus·
ta, agravada ficou. .
Assim a sucessão de ordens Je.
gais objetivando o amparo, eminentemente social das diversas categorias de servidores públicos, estabe·
teceram um principio AUe, todavia,
em virtude daquelas providên-cias
terem ·sido adotadas de modo esparso, não chegaram a atingir os
interinos.
Reconhecendo o absurdo da situação gerada pela. aplicação parcial
de uma norma por natureza gené·
rica, o Poder Legislativo apressou.
se a sanar tal inconveniente atra·
vês dos meios competentes·
Desta forma, quando do Projeto
de Paridade, a. Câmara dos Deputados aprovou nas Comissões de
Constituição e Justiça e na de FI·
nanças emendas destinadas ao fim
proposto; somente a aprovação de
um substitutivo acordado em face
da urgência requerida, determinou
não fôsse tal providência levada a
plenário. Igualmente, na. época do
· exame do plano de Classificação, o
Senado Federal acolheu a mesma
medida, apesar de diferente reda·
ção.
Verifica-se, por conseguinte, a
identidade de pensamento das ca·
sas legislativas quanto à urgente
necessidade de eliminar uma posi·
ção de desfavor oriunda de benefícios outorgados a outras catego·
ria.s.
Impõe-se salientar que a proposição não determina qualquer au·
menta de despesa para os cofres
públicos.
. Por outro lado, a seleção dêsses
funcionários é asseg\lrada pela pró·
pria administração ao conservá-los
em seus cargos. Na verdade, o exe::cicio dos ca.rgos que ocupam vaie
como verdadeira prova de estágio.

'Pois, não é crível que a acminis·
tração conserve servidores incapazes quando pode livremente exonerá-los.
Daí os motivos óbvios que fun·
damentaram o valor probatório Jo
tempo de serviço com referência às
aptidões funcionais. A emenda, entretanto, não se cinge a essa seleção especializada visto que agrega
um fator genérico de cultura geral
e técni-ca ao prover a prova de títulos, na forma 'consagrada pela
própria Constituição.
Garantindo os interêsses da administração, e ao mesmo tempo
concretizando uma medida de justiça socia,J, a emenda ora proposta
visa concretizar o pensamento .lá
exteriorizado pelo Poder LeglslatiVO·

Sala das Sessões, em 12 de de·
zembro de 1960.- Menezes Plmentel. -

Joaquim Parente.

O SR. PRESIDENTE - Em di·s·
cussão o projeto e as emendas·
(Pausa>. Não havendo quem faça
uso da palavra, encerro a discus·
são. (Pausa).
Encerrada.
o· projeto volta às Comissões de
Constituição e Justiça, de serviço
Público Civil e de Finanças, para
que opinem sôbre a emenda de
plenário.

Discussão única do Projeto
de Lei da Cttmara n,0 83, àe

196() (n. 0 4.697, de 1958, na ca.
mara) que cria .Coletorias Fe·
derais em diversos Municípios
dos Estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Goiás,
Bahia, Minas Gerais, Paraná,
Mato Grosso, Pará, Rio de Ja·
neiro, Pernambuco, S. Paulo,
e dá O!ttras providências (in·
cluído em Ordem do Dia em
vi?'tude de dispensa de inters·
ticio, concedida na sessão an·
terior, a requerimento do Sr.
Se11ador Daniel Krieger, tende
Pareceres favoráveis (ns. 589
590 e 591), de 1960, das Com is·

-394sões - de Constituição e Jus.
tiça - de Serviço Público Ci·
vil e de Finanças.

O SR· PRESIDENTE - Em dls·
cussão.
· Não havendo quem peça a paJa.
vra, encerrarei a discussão. (Pausa).

Está encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa>.
Está aproyado.
É o seguinte o projeto apro·
vado, que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N. 0 83, de 1960
Cria Coletorias Federais e-m
diversos Mumcípios dos Esta.
dos do Rio Grande do Sul, San.
ta Catarina, Goiás, Bania, Mi·
nas Gerais; Paraná, Mato Gros·
so, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco, S. Paulo e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São criadas Coletorias
Federais nos seguintes Municípios:
Rio Grande do Sul: - Panambl,
Gramado, Horizonti.'na, Trê15 de
Maio, Cêrro Largo, Ibírubá, Roca.
Sales, Não-me-Toque, Aratiba, Cris·
siumal, Santo Cristo Frederico
Westfalen, Esteio, Agudo, Arvorezínha, Barra do Ribeiro, Bom Re·
tiro do Sul, Campinas do Sul, Cam·
po Bom, Chapada, Campo Nôvo
Constantina, Erval Grande, Faxl·
nal do Soturno, Feliz, Guarani das
Missões, Humaitá, Machadinha Mu·
çum, Nona!, Pedro Osório, Restinga.
Sêca, Santa Bárbara do Sul Santo Augusto, São Valentim, Seberi
Tucunduva, Tuparendi, Vera Cruz;
Viadutos, Ca,sca, Espumoso, Gaura·
ma Giruá, Marau, Nova !Petrópolls, Rolante, Sananduva, Sapiranga,
Tapejara. Tenente Portela, Três
Coroas, São José do Ouro, Tape·
ra., Dois Irmãos, Estância Velha e

Seratina Corrêa. Santa Catarina:
- Rio Negrinho, Herval do Oeste,
Dionísio Cerqueira, Mondai Xanxe·
ré, Preslcente Getúlio, Seára, Lauro Müller, São Carlos, Palmitos,
Itaplranga, São Miguel d'Oeste,
Sombrio, Papanduva, UrubiCI, Santo Amaro da Imperatriz, Abela,rdo
Luz, Agua Doce, CamPo Eré, Coru.
pá, cunha Porã, Faxinai dos Gue·
des, Grão Pará, Henrique Lage,
Ilhota, Luiz Alves, Jacinto Ma,chado, Maravilha, Meleíro, Nova Veneza, Penha, Ponte Serrada, Pouso
Redondo, Praia Grande, Rio das Antas, Rio Fortuna, Rio d'Oeste, Santa Cecilia, São João Batista, São
João do Sul, São Jasé do Cedro,
São Lourenço d'Oeste, Trompudo
Central, Arma,zém Arrolo, (.['Tinta,
José Bolteaux, Lebon Régis, Po·
merode e Slderópolis. Goiás: Ceres, Iporá, Polatuba, Hldrolãndla, Amaro Leite, Aragarças, Carmo do Rio Verde, Itapuranga, Jandaia, Marzagão, Panamá, Cristalândla, Rubiataba, s. Luiz de Montes Belos, Veadeiros, Jussara, H:ldrolina, Ar.aguaiana, Babaçulândla,
Chambicá, Itaca,já, Campos Belo.s,
Fazenda Nova, Cacu, Parnaíba de
Goiás, Mateira, Goiana, Gurupi de
Goiás, Uruana, Itaguaru, Guapó,
Firminópolls, Sitio Abadia e Ria!·
ma. Bahla: - Ibecerl, Iguai, Pau'lo Afon·s·o, Guandu, Ce!ltrnl Iacu,
Itororó, Itapetinga, Marcani, Encruzllha,da, Coara, Antas, Candeias,
Ubatão, Acajutlba, Olini!ina Sãti·
ro Dias, Chorrocho, Araci, 'Serra
Preta, Saneaçu, Potlragua, Piricitl·
ba, P!ndobaçu, Iblcuí, Itajuipe, Ita·
nhen, Itapebi, Medeiros Neto, Urucaca, Barra. do Mendes e Ipubi·
ara· Minas Geral·s: - Capinópolis, Centrallna,· IP'irajuba e Agua.
Comprida. Pàranã: - Santa Isa·
bel: do Ivai ·e Cruzeiros do Oeste.
Mà.to Grosso: - Coxim, Rondonópolls e Alto Paraguai. Pará: ·Tomé Açu, Pôrto de Mós, Prainha
e Conceição do Aragua!a. Rio de
Janeiro: - Volta Redonda. Pernambuco: - Taquaretinga do Nor·
te. São Paulo: - Ma,yrink·
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Parágrafo único. São extintas as
agências de arrecadação existentes
nos municípios rela,.cionados no pre·
sente artigo.
Art. 2.o Para atender às despesas
decorrentes desta lei, é o Poder Exe.
cutivo autorizado a abrir, pelo. Mi·
nistério da Fazenda, o créc!ito es·
peclal de Cr$ 47.286.000,00 (qua.
renta e sete milhões, duzentos e
oitenta e seis mil cruzeiros).
Custeio:
Material de consumo e de trans·
formação - Cr$ 1. 204. 000,00·
Material permanente - Cruzei·
ros 25. 560. 000,00.
Serviços de terceiros - Cruzeiros
9. 940. ooo,oo.
Encargos diversos - Cruzeiros
428.000,00.
Investimentos:
Equipamentos e instalações
Cr$ 9. 940. 000,00.
Art. 3.o Fica extinta a 2.a Co·
letoria. Federai de São Roque, Es·
tado de São Paulo
Art· 4.o Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, re.
vogadas as disposições em contrá·
rio. - Raniert Mazzili. - José
Bonifácio. des.

Antônio Geraldo Gue.

Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara n.O 103, de 1960,
que autoriza a abertura do cré.
dito especial de Cruzeiros
25.000.000,00 para ocorrer às
despesas com material, serviÇos
e instalações da Justiça do• Dis·
trito Federa~ (incluído em or.
dem do Dia nos têrmos do art.
n.o 171, n.o II, letra "a!' do
Regimento Interno), dependentes de parecer da Comissão de
Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa parecer que vai ser lido.

l!l o seguinte
PARECER

N.o 595, de 1960
Da Comdssão de Finanças, sô·
bre 0 Projeto de Lei da Odmara
11.0 103, de 1960 (na Odmara n. 0
2. 030-B, de 1960), que autoriza
a abertura de crédito especial
de Cr$ 25.000. 000,00, para ocorrer às despesas com material,
serviços e instalações da Justiça do Distrito Federal.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.
· l!l o Poder Executivo, pelo presen-

te projeto (art. 1.0 ), autorizado a
abrlr ao Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Distrito Federal - o crédito especial de Cr$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões
de cruzeiros), destinado a oc.orrer
às despesas com material, serviços
e instalações dos órgãos de 1.a e
2.a instâncias da Justiça local do
Distrito Federal, bem como dos cartórios e servent!as de Justiça man·
tidos pela União.
O projeto <art.. 2·o) manda, também, apl!car ao Tribunal de Justiça
do Distrito Federal o disposto na
Lei n.0 5.059, de 9 de novembro
de 1926, estabelecendo, ainda (art.
3.0 ) que o crédito de que cuida
será automáticamente registrado
pelo Tribunal de Contas e distribuído a,.o Tesouro Nacional.
II - Antes de entrar no ·mérito
da. proposição, parece-nos convemente ressaltar que ·existem, nela,
algumas !ncorreções, frut.o, naturalmente, de falhas c!at!lográficas,
mas que deveriam ser corrigidas
na Comissão de Redação.
Assim, a datar da lei (por sinal
Dec11eto n.o 5.059), não é 8, mas
9 de novembro de 1926.
De outro lado, nada justifica a
expressão "atual Distrito Federal",
constante do art. 2.o, pois só existe,
no Bra'Sil, um Distrito Federal.
III ...:.: O projeto é de iniciativa
do Poder Judiciário, QUe demons-
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trou, de maneira. cabal, a necessi·
dade do crédito solícitado.
IV - No tocante à apllcação, ao
Tribunal de Justiça, do disposto no
Decreto n.o 5.059, de 9 de novem·
bro de 1926, cumpre assinalar que
se trata de medida que já foi es·
tendida a outros órgãos do Poder
Judiciário: Justiça EleltoraJI, pela
Lei n.o 486, de 14 de novembro de
1948; Superior Tribunal Militar, pe·
Ia Lei n.o 993, de 22 de novembro
de 1949; e Tribunal Federal de Re·
cursos e Tribunal de Justiça do
antigo Distrito Federal, pela Lei
n.O 2. 411, de 31 de janeiro de 1955.
V - Atentos ao que acima foi
exposto, opinamos pela aprovação
do projeto.
Sa.la das Comissões, em dezembro de 1960. - Vivaldo Lima, Presidente em exerciclo e Relator. Fausto Cabral. - Catado de Castro. - Arltndo Rodrigues. - Taciano de Mello. -Jorge Maynard.Menezes Plmentel. - Ary Vtanna.
- Daniel Krieger·

O SR. PRESIDENTE - Em dis·
cus são.
Não havendo quem peça a pala·
vra, encerrarei a discussão. (Pau-

to Federal - o crédito especial de
Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco mi·
lhões de cruzeiros), destinado a.
ocorrer às despesas com material,
serviços e instalações dos órgãos de
1.a e 2.a instâncias da Justiça local
do Distrito Federal, bem como dos
cartórios e serventlas de Justiça
mantidos pela União.
Art. 2.o Aplica-se ao Tribuna.! de
Justiça do atual Distrito Federal
o disposto na Lei n.0 5.059, de 8
de novembro de 1926, relativamente aos recursos destinados a ma·
teri9Jl, serviços de terceiros e des·
pesas diversas, na forma regul:v
da pelo Tribunal de Contas.
Art. 3.o O crédito de que cuid11
a presente lei será autcimàtlcamen"
te registrado pelo Tribunal de Con·
tas e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 4.0 Esta leí entr9Jrá em vi·
gor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrá·
rio.
,Segunda discussão do Projeto
de Lei do Senado n.o 23, de
1960 (de autoria do Sr. Sena.
dor Ary Vtanna), que declara
de utilidade pública a "Funda·
ção Brastzeira para a Conservação da Natureza" (aprovado em
primeira discussão em 7 de
mês em curso), tendo Parecer
tavoráveZ, sob n.o 540, de 1960,
da Comissão · de Constituição
e Justiça.

sa).

Está encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
l!: o seguinte o projeto aprovado, que vai à sa.nção:
PROJETO

DE LEI DA CAMARA

N.o 103, de 1960
Autoriza a abertura de crédi·
to especial de C r u 2 e i r o s
25. DOO. 000,00, para ocorrer us
despesas com material, serviços e instalaç6es da Justiça do
DiStrito Federal·

O Congresso Nacional decreta.:
Art. 1.0 É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciá·
rio - Tribunal de Justiça do Distri·

O SR· PRESIDENTE - Em dis·
cussão.
Não havendo quem peça 9J pala·
vra., encerrarei a discussão. (Pausa).

Está encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto, queir9Jm permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
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É o seguinte o projeto apro·
va,do em 2.a dJscu"Ssão, que vai
à Comtssão de Redação:

ceres das Comissões de Educa·
ção e Cultura e de Finanças.

PJIJOJETO DE LEI DO SENADO

Sôbre a mesa. pareceres que vão
ser lidos·

N.o 23, de 1960

São lidos os seguintes
PARECER

Declara de utilidade pública
a Fundação Brasil-eira para a
Conservação da Natureza.
'··,

"

'
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N.O 596, de 1960
Da Comissão de Educação e
Cultura sôbre o Projeto de Lei
da Cllmara n.o 105, de 1960
(Projeto de Lei n.o 1()5, na Câmara), que concede autonomia
à Escola Nacional de Minas e
Metalúrgia, a qual, desligada dn
Universidade do Brastl, passará
a denominar-se Escola de Mi·
nas de Ouro Prêto.

O Congresso Nacional decreta.:
Art. 1.° Fica declarada de utlli·
dade pública a "Fundação Brasilei·
ra para Conservação da Natureza",
com sede na cidade do Rio de Ja.
nelro.
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vi·
gor na data C:e sua publicação, re·
vogadas a·s disposições em contrário.
O SR· PRESIDENTE- Está esgo.
tada a matéria da Ordem do Dia,
V!ll1-se proceder à votação do requerimento do nobre Senador Moura Andrade e outros Srs. Senadores,
lido na hora do Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n.0 105, de 1960.
Em votação o requerlment(l·
Os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento, queiram permanecer senta<los. (Pausa).
E'Stá aprovado.
Tendo em vista a deliberação do
Plenário, passa-se à Imediata dls·
cussão e votação do projeto.
Discussão única do Projeto de
Lei da CO.mara n.0 105, de 1960,
(n. 0 1()5, de 1960, na Cllmara)
que concede autonomia à Escola Nacional de Minas e Meta.
!urgia, a qual, desligada da: UnitJersidade do Brasil, passará a
denominar-se Escola de Minas
de Ouro Prêto (em regime de
urgênCia, nos têrmos do art.
330, letra b, do Regimento ln·
temo, em virtude do Requeri·
manto n. 0 568, de 1960, rk S1··
Moura Andrade e outros Srs.
Senadores, aprovado na presen.
te sessão), dependendo de pare-

Relator: Sr. Reginaldo Fernan.

d.es.

O presente prOjeto de lei, origi.
nário do Poder Executivo, tem por
objetlvo outorgar autonomia adm!nlstratlva, financelr!b, didática e
disciplinar à tradicional Escola Na·
clonai de Minas e Metalurgia, a
qual, desligada da universidade do
Brasil, reassumirá a antiga. denominação de Escola de Minas de
Ouro Prêto, com que "Se tornou
mundialmente conhecida e concel·
tuada.
Estabelece, ainda, a proposição.
que o patrimônlo da Escola será
constituído dos bens, equipamentos,
edlf!Cios e demais pertences da a,n.
tlga Escola Nacional de Minas e
Metalurgia.
Os cursos mantidos pela Escola
em sua nova fase, são os exigirias
para a constituição do curiculo dos
estabelecimentos de ensino técnico
e cientifico.
Dispõe, também, o projeto, sôbre
a transferência para a Escola de
Minas de Ouro Prêto das responsa·
bllldades e vantagens decorrentes
de convênios e acôrdos celebrados
pela Unlversidlllde do Brasil e que
uevfam ·ser cumpridos pela antig::t
Escola Nacional · de Minas e Me·
tal urgia.

·~
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A·s demais providências de nar
tureza administrativa e financeira,
estão devidamente estabelecidas para o cumprimento das formalidades
legais.
A proposição encontra, inicialmente, integral apoio no Decreto
número 19.852, de 11 de abril de
1931, ao dispor que o. ensino superior no Brasil obedecerá, de preferência, ao sistema universitário
podendo ainda ser ministrado em
institutos is.olados, rege11do-se êstes pelos respectivos regtilamentos.
Pela Lei n.o 452, de 5 de julho
de 1937, que organizou a Universidade do Brasil, a antiga Escola de
Minas passou a constituir esta:belecimento de ensino com a denominação de Escola Nacional de Minas
e Metalurgia,
iPelo Decreto-lei n- 0 8 .393, de 17
de dezembro de 1945, que concedeu autonomia administrativa, financeira., didática e di'Sciplinar à
Universidade do Brasil a Escola de
Minas e Metalurgia passou imediatamente a incorporar a referida
Universidade, como um dos seus
institutos científicos, passanC.o a re.
ger.se pelo Estatuto da Universidade do Brasil baixado pelo Decreto
n.o 21.321, de 18 de junho de 1946.
A ·Escola de Minas de Ouro Prêto notabillzou-se, não só dentro do
território naci.Onal como em quase
todos os centros científicos do
mundo, pelo alto padrão de seu ensino, onde centenas de profissionais
dos ma1s habilitados receberam a
mais eficiente formação técnicocientífica.
· Pela seleção do seu corpo docente dos mais competentes, pelos seus
métodos de ensino e de investigação científica, pelas suas excelentes instalações materiais, que sempre lhe asseguraram alta proficiência. no aprendizado técnico, a Escola de Minas de Ouro Prêto reali2lOU da maneira mais completa os
altos obj etivos assinalados pelas
leis do ensino cientifico e técnico,
tendo criado, na forma do parágra.fo único do art. 140, do Decreto

n- 0 19.852, de 11 de abril de 1931,
várias cadeiras, conforme exigiam
as conveniências do ensino e que
não tinham similar no Pais.
Nestas condições, a autonomia
que o projeto pretende conceder
à antiga Escola Na.cional de Minas
e Metalurgia é medida que ·se impõe do ponto de vista do interêsse do ensino técnico especializado,
e tôda·s as providências que êle
promove são altamente convenientes à cultura cientifica, em nosso
Pa~.
·
·
A Comissão de Educação e Cultura opina, pois, pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 1960.- Padre Calazans,
Presidente.- Regtnaldo Fernandes,
Relator. - Sebastião Archer. Milton CamposPARECER

N.o 597, de 1960
Da Comissão de Jiltnanças sôbre o Projeto de Lei da Câmara número 105, de ·1960-

Relator: Sr. Jorge Mayna'rd.
A proposição em exame visa a
conceder a.utonomia à Escola de
Minas e Metalurgia, desligando-a da
Universidade do Brasil, e mudando
a sua denominação para Escola de
Minas de Ouro Prêto.
As 'Comissões de Educa-ção e Cultura e Serviço Público Civil já se
manifestaram na espécie, aduzindo
pontos de vista favoráveis à aprovação do Projeto.
No que tange ao a.specto financeiro da presente proposição, verifica-se a,penas a transferência das
dotações orçamentárias, consignadas, no atual exercic)o, em favor
da Escola de Minas e Metalurgia,
para. a Escola de Minas de Ouro
Prêto, prevendo-se, também, nos
orçamentos futuros, a inscrição de
verba própria, para atender ao desenvolvimento do ensino a seu cargo.

li
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Assim, no aspecto que é dado a
esta. Comissão examinar, o projeto
está em condições de ser aprovado.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 1960. - Vivaldo Lima,
Presidente em exercício - Jorge
IVIaynard, Relator.- Ary V:ianna ·-

I,

'

_.;.

Menezes Pimentel. -.Daniel Krieger. - Fausto Cabral. - Tctciano
de Mello. - Arlindo Rodrigues. Caiado de Castro

O SR. PRESIDENTE - Em dls·
cussão.
Não havendo quem peça. a .palavra, encerrarei a discussão. (Pau.
sa).

Está encerrada.
Os Srs. Sena-dores que aprovam
o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa)·
Está aprovado.
É o seguinte o projeto apro·
vado, que. vai à sanção:

I"

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

I>

N.o 105, de 1960

I I

:'!

(N.o 33-C de 1959, na Câmara)
Concede autonomia à Escola
Nacional de Minas e Metazurgta, a qual, desligada da Universidade do Brasil, passará a
denominar-se Escola de Minas
de Ouro Prêto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 • Fica desligada da Universida.de do Brasll, a Escola Nacional de Minas e Metalurgia, a
qual passa a denomin&r-se Escola
de Minas de Ouro Prêto (E.M.O.
P. ).

I,

I
I

Art. 2.0. A E.M.O.P. gozará de
autonomia administrativa, fina.nceira, clidá tica e disciplinar.
Art. 3. o. Passam a constituir o
patrlmônlo da E.M.O.P. os bens,
equipamentos, edifícios e tudo mais
que pertencia à antiga. Escola. Na·
clonai de Minas e Metalurgia.
Art. 4.o. A E.M.O.:P. manterá
os atuais cursos de Engenharia d·e

Minas, de Engenharia Civil. de Engenharia Metalúrgica e de Geologia·,
além de outros, que poderão ser
criados em seus Estatutos.
Art. 5. 0 • Dentro de 60 dias, a
contar da data da vigência desta lei,
a Congregação da. E.M.O.P. apresentará o projeto de seus Estatutos, os quais serão apreciados pelo Conselho Nacional de Educaç:io
e aprovados por decreto do P residente da República.
Parágrafo único. Até que sejam
aprovados os referidos Estatutos,
a E.M.O.P. se regerá pelo Regimento da antiga Escola Nacional
de Minas e Metalurgia.
Art. 6. 0 • Ficam transferidas para a E.M.O.P. as responsabilidades e vantagens deCOrrentes de
acôrdos e convênios celebrados peJa Universidade do Brasil para serem cumpridos pela antiga Escola
Nacional de Minas e Metalurgia.
Art. 7.0 • O Poder Executivo providenciará no sentido de que o quadro de pessoal docente e adminl·
trativo da antiga Escola Nacional
ele Minas e Metalurgia, integrado
pelos cargos e funções nela, lota~J.os, seja reorganizado e
passe a
pertencer à E.M.O.P.
Art. a.o. Ficam transferidos para
CJ E.M.O.P. os recursos atribuídos,
no atual exercício, à antiga Escola. Nacional de Minas e Metalurgia, à conta das dotações consig·
nadas à Universidade do Brasil.
Parágrafo único. Nos próximos
exercícios, o Orçam~nto da União
consignará, sob a. forma de auxílio,
a dotação ne·Cessárla à manuten~
ção da E.M.O.P. e ao desenvolvi·
mento do ensino a seu cargo.
Art. 9. 0 • Esta lei entrará em
\'igor na data de sua publicação,
rcv<Jgadas as disposições em con·
trário·
O SR. PRESIDEN'IE - Em vota·
ção o Requerimento número 569,
de 1960, do Sr. Moura Andrade e
outros ·Srs. Senadores, lido no Expediente, de urgência para o Pro-

I
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jeto de Lei da Câmara n.o 101, de

1960-

.

· Os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está a,.provado.
Em face da deliberação do Ple·
nárlo, passa-se à imediata discussão e votação do Projeto de Lei
da Câmara n- 0 101, de· 1960.
Discussão única do PrOjeto
de Lei da Cdmara n.o 101, de
1960 (n. 0 1.327, de 1957, na
Climara), que cria à Untversidaàe Feãera·l do Estado do Rio
de Janeiro cem regtme. de urgência, nos têrmos do art. 330,
letra b, do Regimento Interno, en~ virtude do Requerimento n-0 '569, de 1960, do Sr. Moul'a Andrade, aprovado na: presente sessão), dependendo de
pareceres das Comissões de
Educação e Cultura, Serviço
Público Civil e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa pareceres das Comissões de
Educação e .Cultura, Serviço Público Civil e de Finanças que vão
ser lidos pelo Sr. 1-0 Secretário.
São Udos os seguintes:
PARECER

N.o 598. de 1960
Da Com•issã,o de Educação e
Cultura s6bre o Projeto de Lei
da camara ·n.o 101, de 1960
<número 1.327 na aamara),
que cria a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e dá
outras providências.

I

I
i

I.
I

I
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Relator: Sr. Reginaldo Fernan.

des.

Pelo presente projeto., fica criada a Universidade do Estado cto
Rio de Janeiro, passando a integrar o sistema. federal de ensino 3U·
perlor, na forma da Lei n.o 1.254,
de 4 de dezembro de 1058.
A nova entidade federaUzada, que
terá personalidade jurídica e g.o-

zará de autonomia, didática, administrativa., financeira e disciplina;-,
será composta de de:.! unidades de
ensino superior, tôdas 1nst1tuida·s
legalmente e com funcionamento
regular.
O projeto obedece aos princípios
informadores da legislação do ensino e do Decreto n.o 19. 851, de 11
·de abril de 1951, que regula o ensino superior do País.
No que diz respeito às exigências
pedagógicas e aos 1nterêsses do ensino, a proposição está, assim, em
condições de merecer aprovação.
Efetivamente, o Estado do Rio de
Janeiro, em face do seu de'Senvolviment.o cultural e de seu crescente
e elevado progresso material, tendo em vista, ainda, a ldoneida.de
dos vários Institutos e fa.Culdades
que passarão a compor a nova unidade c.oordenadora de ensino, está
apto a constituir-se sede de uma
organização universitária, pela forma proposta no projeto.
Visando a elevar o nível cultural
e técnico-cientifico da vasta região
fluminense, a nova universidade está hab111tada a promover a necessária investigação cientifica nos vários domínios do conhecimento humano, bem como a hab111tar ao
exercício das atividades culturais e
técnicas a qua.ntos já vêm cursando com proficiência as diversas escolas superiores, que ela. passará a
congregar, na forma da lei.
A or.ganização da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, atendendo, primordialmente, de acôrdo
com o disposto no art- 2.0 do De·Creto numero 19.851, de 11 de abrll
de 1931, · ao critério dos reclames
e necessidades do Pai'S e daquela
unidade da federação, está de pleno acôrdo cóm os fins mesmos do
ensino superior, razão por que estn
Comissão se manifesta pela apl'O·
vação do projeto.
Sala das Comissões, em 12 de rlezembro de 1960. -Padre Calazans,
Presidente-- Reglnazdo Fernandes,
Relator. - Sebastião A1·cher.. Milton Cam.pos.

,,
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N.0 ·599, de 1960
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Da OomiB'são de Serviço Públtco Otvtz sõbre o Projeto de
Lei da Cdmara n.0 101, de 1960·

Rela to r: .Sr. Da111ie~ Kriegr.r.
O presente projeto objetiva cr1·
ar a Universidade Federal do Es·
tado do Rio de Janeiro, vinculada
ao Ministério da Educação e Cul·
tura.
Dispõe, ainda., o projeto, que a
nova universidade, além de ter personalidade jurídica, gozará de autonomia didátira, lfinancelrn, nc~·
mlnistrativa e disCiplinar.
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro constltUirse-á dos seguintes estabelec!mentlls
de ensino superior:
a) na qualidade de incorporados:
Faculdade Flumiliense de Medicina; Faculdade de Direito de N!terói;
Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro,
Faculdade Fluminense de Odontologia;
Faculdade Fluminense de Medicina e Veterinária.
b) na qualidade de agregados:
Faculdade Fluminense de Filosofia;
Escola Fluminense de Engenn~t
ria;
Faculdade de Ciências Econômicas;
Escola de Serviço social; e
Escola de Enfermagem.
Para atender às necessidades de
administração dessas Universidades, são criados, no quadro do MI·
n!stério da Educação e Cultura,
os seguintes cargos e função gratific:tdos:
1 - Reitor - símbolo OC-3.
1 - Secretário da Reitoria símbolo FG·3.
1 - Chefe de Portaria - símbolo FG-5.
Além da. criação de tai·s cargus,
prescreve o projeto a alteração do
artigo s.o da Lei n.o 3 .463, de 20

de novembro de 1958, para atender
às d.ef!ciênc!as de Pessoal da Faculdade Fluminense de Odontologia.
verificando-se, do exposto, que as
· medidas consubstanciadas no presente projeto, na. parte técnica que
é dada a esta Comissão examinar,
afinam com as normas gera.ls que
regem a organiza.ção do serviço público e atendem à conveniência e
ao interêsse da administração, opinamos pela aprovação do presente
projeto.
Sala das Coml:ssões, 12 de dezembro de 1960. - Dantez Krieger, Presidente e Relator. - Nelson Maculan.- Ary Vtanna.- Joaquim Parente.
PARECER

N.o 600, de 1960
Da Comissão de Finanças s6·
bre o Projeto de Lei da' Cdmara
número 101, de 1960 (n. 0 1.327,
na Câmara>.

Relator: Sr. VivaZdo Lima.
Pelo presente projeto, fica criada a Universidade Federal do Esta.do do Rio de Janeiro (UFERJ),
com autonomia d!dátfca, financeira, administrativa e disc!pllnar.
Em conseqüência, são incorporados vários estabelecimentos de ensino superior, constituindo o património da nova Universidade:
a) pelos bens móveis, direitos
e imóve}s pertencentes ao pa,tri·
mônio da União, util!zados pelos
estabelecimentos federais componentes da mesma Universidade;
b) pelos bens e direitos que fu·
rem adquiridos;
c) pelos legados e doações;
d) pelos saldos de receita própria e pelos recursos orçamentários e outros que forem destina·
dos.
A proposição dispõe que depeml·~
rá de del!beração do Conselho Ur..i·
versitár!o a ut!Uza,ção dos saldos
mencionados na alínea d supra, os
quais sõmente poderão ser apli-

,I
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cados em bens patrimoniais <Ju em
equipamentos, instalações e pesquisas, sendo disso dada t:iência oo Ministério da Educação e Cultura.
A alienação de qualquer bem da
Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (§ :i.o, art. s.o) dependerá de expressa autorização do
Presidente da Repúbllca
Determina o art. 5.o que à Faculdade de Fllosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado rlo
Rio será consignada, anualmente,
no Orçamenro da União, subvenção
de acôrdo com a Lei n.0 3. 641, de
10 de outubro de ,1959.
A proposição, como é óbvio, cria
vários cargos e funções, inclusive
o de Reitor, o que se nos afigura
razoável.
Os recursos para manutenção e
desenvolvimento dos serviços li·
U.F.E.R.J., provirão das dotações orçamentária·s que lhes fo·
rem atribuídas pela União, das
rendas patrimoniais, da receita de
taxas escolares, da retribuição de
atividades remuneraeas, de doações
auxilias, subvenções e eventua.is.
Finalmente, a proposição autoriza a abertura de crédiro especial de Cr$ SO milhões, para atender aos novos encargos decorrentes da sua aprovaçao.
O projeto, já examinado pelos
órgãos técnicos da Câmara dos
Deputados conta com o beneplácito das ilustradas Comissões de
Eeucação e Cultura e de Serviço
Público do Senado, .que lhe estuda·
ram o mérito e concluíram pela
sua aprovação.
Diante do exposto é o nosso pa.cer favorável à proposição.
Sala das Comissões, em 12 de d.e.
zembro de 1960. - Vivaldo Lima,
Presidente em exercício e Relator.
- Jorge Maynard. - Fausto Cfl.·
bral. - Ary Vianna. - Menezes Pi·
mentez Daniel Krieger.
Taclano de MellO· - Arlindo Rodrigues. - Francisco Gallotti.

O SR· PRESIDENTE CU!ssão.

Em

d!~

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão. (Pausai·

Esta encerrada.
Os Srs Senadores que aprovam
o projeto, queiram permanecer sentado·s· (Pausa).
Está aprovado.
li; o. seguinte o projeto a pro·
vado, que vai à sanção
PROJETO DE LEI DA CAMARA

N.o 101. de 1960
(N.o 1.327-B de 1960, na Câmara)

Cria a Universidade do Es·
tado do Rio de Janeiro e dá
out1·as providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1· o :S: criada a Uni versldaã c
Federal do Estado do Rio de Janeiro (U.F.E.R.J.l, situada em
Niterói e vinculada ao Ministério da
Educação e Cultura.
Parágrafo únicO· A U.F.E.R.J.
terá personalldade juríelca e gozará de autonomia didátic•a, finan- .
ceira. administrativa e discipllna.r,
na forma da Lei
Art. 2.o A U. F.E.R.J. cCJmporse-á dos seguintes estabelecimentos de ensino superior:
a) Incorporados:
1. Faculdade Fluminense de Medicina (Lei n.0 1. 254 de 4 de de·
zembro de 1950);
2. Fa·Culdade de Direito de Nlté·
ról (Lel n:~. ,2·. 721, de 30 de ia·
nelro de ·1956)·; ·
3. Faculdllide de Farmácia e
Odontologia do Estado do Rio de
Janeiro (Lei n.0 3. 077, de 29 de
dezembro de 1956);
4. Faculdade Fluminense rlc
Odontologia (Lei n.0 3. 463, ele 20
de novembro de 1958) ;
5. Faculdade de Medicina Ve·
terinarla (Lei n.o 1. 050, de 16 de
janeiro de 1950); e
b) Agregados:
6. Faculdade Fluminense de Fi·
losofla <Decreto n. 0 29. 362, de 14
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de março de 1951 e Decreto n- 0
35.628, de 8 de junho de 1954) ;
7. Escola Fluminense de Engenharia (Decreto n. 0 42.517, de 5
de novembro de 1957);
8. Fa.culdade de Ciências Econômicas (Decreto n.0 26.937, de 21
de julho de 1949);
9. Escola de Serviço ·Social (Decreto n.0 39.968, de 3 de abril de
1956);
10. Escola de Enfermagem (Decreto n.o 22.526, de 27 de janeiro
de 1957) ·
§ 1-0 As Faculdades mencionadas
neste artigo passarão a denominarse, respectivamente, Faculdade de
Medicina, Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia, Faculdade de
Odontologia, Fa.culdade de Veterinaria, Faculdade de Filosofi~. Ciências e Letras, Escola de Engenharia, Faculdade de Ciências Económicas, Escola de Serviço Social e
Escola de Enfermagem d~ C. F.
E. R. J.
§ 2.o O Curso de Odontologia da
Faculdade de Farmácia e Odontologia. do Estado do Rio de Janeiro
passará a integrar a. Fa.culdade de
Odontologia da U. F. E. R. J.,
ficando .garantidos todos os direitos e prerrogativas de seus catedráticos; o Curso de Farmácia da
referida. Faculdade se transformará em unidade universitária e autonoma, com a denominação prevista no parágra.fo anterior.
§ a.o A Congregação da Faculdada.de de Odontologia. da U. F. E.
R. J. ficará composta, provi·sórlamente, dos professôres catedráticos
da atual Faculda.de Fluminense cte
Odontologia e dos professôres catedráticos do atual 'Curso de Odontologia C:a. Faculdade de Farmácia
e Odontologia do Estado do Rio de
Janeiro§ 4.o .A medida que se vagarem
as cátedras excedentes da Faculdade de Odontologia da U. F. E. R.
J., serão elas extintas até que se
re·stabcleça a Congregação da atual
Faculdade Fluminense de Odontologia.

§ 5.0 Enquanto a Faculdooe de
Odontologia da U. F. E. R. J.
não fôr dotada de nova sede própria, com anfiteatros e laboratórios com capacidade de 150 alunos
em cada série, os 'Cursos de Odontologia. fundid·Os por esta lei, continuarão funciona.ndo onde se encontram e com autonomia didática.
§ 6- 0 Para agregação de qualquer
outro estabelecimento ou curso de
nível superior à U. F. E. R. J. se·
rão necessários parecer favorável
do Conselho Universitário e dellbe·
ração do Govêrno Federal, n~ for·
ma da lei. processando-se de igual
forma a desagregação.
Art. 3.o O património da U. F.
E. R. J. será formado:
a) pelos bens móveis, direitos e
· imóveis pertencentes ao pa.trimônio
da União utilizados pelos estabelecimentos federais referidos na alinea "a" do artigo anterior;
b) .pelos bens e direitos que fo·
rem adquiridos;
c) pelos legados e do~~>Ções;
d)
pelos saldos de receita pró·pria e pelos recursos orçamentários
e outros que lhe forem destinados§ 1·0 Dependerá de deliberação do
Conselho Universitário a utilização
dos ·saldos mencionados, que somente poderão ser aplicados em
bens patrimoniais ou em equipa.
mentos, Instalações e pesquisas,
sendo disso dada ciência ao Ministério da Educação e Cultura.
§ 2.0 A alienação -de qualquer
bem da U. F. E. R. J. dependerá .
de expressa autorização do Presi·
dente da Repúbllc~.
Art. 4. o A Faculda;de de Filos o·
fia, Ciências e Letras e a Faculdade de Ciências Económicas da
U. F. E. R. J. manterão as pessoas juridic~ próprlasArt. 5.o .A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da U. F. E.
R. J. será consignada, anualmente, no Orçamento da União, subvenção de acôrdo com a Lei n. 0 .
3.641, de 10 de outubro de 1959.
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Art· 6. 0 Para a .u·. F. E. R ..T,
são criados, no Quadro Permanente do Ministério da Educação c
Cultura, um cargo de Reitor, pa·
drão CC'-3, e duas funções gratificadas., ·sendo uma de Secretário
da Reitoria, FG-3 e outra de Che·
fe de Portaria, FG-5.
Art. 7.o Os recursos para manutenção e desenvolvimento dos serviços d111 U. F. E. R. J. provirão
das dotações orçamentárias que
lhes forem .. atribuicas pela União
das rendas patrimôniais, da receita
de taxas es-colares, da retribuição
de ativld111des remuneradas, de do·
tações, aux!llos; subvenções e eventuais.
§ 1·0 A receita e a despesa tla
U. F. E. R. J. constarão de seu
orçamento e a comprovação dos
gastos se fará nos termos da legislação vigente.
§ 2.o Todos os depósitos em espécie serão obrigatoriamente feitoe
no Banco do Brasil S. A., cabendo
ao Reitor a movimentação das respectivas contas·
Art. 8.0 No caso de desagregação de qualquer escola mencionada na allne111 "b" do art. 2.0 , ou de
qualquer outr111 não federal que se
vier a agregar, os bens adquiridos
para a mesma com recursos pr·O·
venientes de dotações ou bens :.Ia
união. continuarão Integrando o
património da U. F. E. R. J. c
por esta serão aplicados nos têrmos da presente leiArt. 9. 0 Para cumprimento do dis·
posto nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pel·O Mi·
nistério da Educação e •CUltura, o
crédito especial de · Cruzeiros
30.000.000,00
(trinta milhões de
cruzeiros),) sendo Cr$ 465.800,00
(quatrocentos e sessenta. e cinco
mil c oitocentos cruzeiros) para
aquisição de construção de sede para a U. F. E. R. J.
Art. 10. Fica redigido da seguln·
te maneira o art. 5.o da Lei n.o
3. 463, de 20 de novembro de 1958:
Para nomeação do pessoal admi·
nlstratlvo e de auxiliares de ensino

necessários ao funcionamento normal das novas unidades universitárias, ficam criados, no Quadro Permanente do Ministério da Educação e >Cultura os seguintes cargos:
para a Universidade do Paraná 8 assistentes, pl!idrão "K"; 2 Biblio·
tedrlos - Auxiliar, padrã·O. "E";
4 da:ctilógrafos, padrão "E"; 4 Inspetores de Alunos, padrão "E"; 20
Instrutores, padrão"!"; 8 Laborato·
ristas, padrão "E"; 1 Oficial·admi·
nistrativo, padrão "I", 4 serventes,
padrão "A"; p::u·a a Faculdade Flu·
minense de Odontologia: 4 Assistentes, padrão "K"; 1 Bibliotecário
- Auxiliar, padrão "E"; 2 Dactiló·
grafos, padrão "E"; 2 Inspetores de
a:lunos, padrão "E"; 10 Instrutores,
padrão "I"; 4 Labora toristas, padrão "E"; 2 Oficiais-Administrativos, padrão "I"; 4 Serventes, padrão
"A".
Art. 11. Dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação
desta lei, o Poder Executivo aprovará o Estatuto da U. F. E. R. J.
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua .publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE - Esgotada. a matéria constante da Orcem
do Dia.
Tem a. palavra o nobre senador
Vivaldo Lima.
O SR· VIVALDO LIMA - <Lê
o seguinte discurso) - Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores. No dia 7 dês·
te, à noite, feêricamente iluminados, os melhores e mais potentes
vasos de guerra da Marinha do
Brasil exibiam os seus garbosos perfis, a um povo entusiasta, na. his·
tóri.ca e apreciada Bai111 da Guanabara.
Na significativa demonstração
noturna. do poderio naval desta
grande Nação, diante da·s enseadas
famosas do Flamengo e Botafogo,
iniciava-se a "Semana. ela Mar!·
nha", que transcorre a esta altura
com vasto e pomposo programa co·
memorativo, que se repete cada ano
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e cada vez mais intenso em exalta· sob o timão de bravos marinheiros,
ções de brasilldade e de amor pá· inspirados tão-sômente no ideal autrio, do qual participam com ufa· blime da libertação da·s áreas ainnia os Estados federados atra- da fustigadas pela teimosia dos
vés das mais calorosas manifesta- descobridores.
ções de simpa.tia e S:Olidariedade de
Os rastos registam memoráveis
tõdas as suas laboriosas camadas vitórias em choques navais .que se
sociais e representativas.
tornaram famosos e decisivos, conDesdobram-se as homenagens de solidando-se definitivamente a socunho altamente patriótico em !ou· berania do Brasil ·sôbre todo o vasvor e reminiscências de feitos he· to território herdado. Assim teste·
róicos que marcaram gloriosamen- munhou o litoral da Bahla.; o do
te as melhores páginas da história Pará e Maranhão fixaram epopéia
da nossa pátria pela ação da es· apocaliptica; o da Cisplatina, tam·
bém foi empolgado pela bravura
quadra do Brasil, desde que ensaiou
os primeiros passos de sua indepen- sem limite.
dência. com o "Grito do Ipiranga",
Lorde Cockrane, John Taylor, 011·
O brado havia sido dado. Pedro veira Botas, Freire Garção, John
I investiu-·se, com os aplausos de Grenfell, Rodrigo Lôbo, entre outodos os brasileiros, na autoridade tros heróis, fizeram tremular para
de mona11ca absoluto do império sempre a Bandeira altiva. nos rin·
nascente, desfeitos, desde então, os
cões cobiçados, merecendo, por tais
vínculos que nos submetiam à na· feitos gloriosos, a menção !morreção lusitana, descobridora, havia doura nas páginas da nossa his·
séculos. destas terras de Santa Cruz tória.
pela:s naus de Pedro Alvares Ca·
Na vigília constante de uma M:l.·
bral.
rinha. indômita - costas bem amO Imenso litoral dificultava a paradas contra incursões de piraconsolidação da vontade suprema taria - o hercúleo trabalho prosde um povo cioso da liberta-ção to· segue, pelas mãos de seus estadis·
tal.
tas, sob a supervisão do Imperador
O pavilhão augusto da Jovem pá· excelso - D. Pedro II - na ânsia
tria não se fincara com firmeza de situá-la em bom lugar no seio
nos solos das regiões banhadas pe- da C·Omunidade das nações.
las verde·s águas. A inconformação
Interrompe-se, contudo, a obra
reinava entre os irmã·Ds de além· titànica em marcha com os melho·
mar, que rondavam com seu pode· res augúrios. Transparece inquietario as costas indefesas, tentando ção alarmante em zonas fronteiri·
reimplantar a soberania da metró· ças d·o oeste. Perturbam-se antigas
pole sob a égide de D· Joã·O VI.
relações de boa vizinhança diante
Periclita. a emancipação. Barba- de atos provocadores de um tiracena antevê, com sua visão de es· no belicoso. A década. de 60 não
tadista e patriota, os riscos que transcorria, Infelizmente, dentro
.corria a pátria liberta com seus dos propósitos pacifistas dos demais
mares tão expostos.
governantes continentais. Em 1864,
Reorganiza nos moldes da época vislumbra-se intranqüilidade, que
a. esquadra restante dando-lhe no· se agrava dia a dia. Inopinadamente, as fronteiras de Mato Grosso,
vos e aguerridos elementos.
em
65, são atrevidamente transpo:sEstava constituída a Marinha do
nôvo império, empenhada em con· tas, enquanto Corrientes é militarsolidar a independência, .com to- mente ocupada.
dos os sacrifícios de sangue.
Não há aJternativa outra que a
Singram as naves - hastea.do .o aceitação do desafio. Solano Lopez
pav!lhão de guerra - pelo occa· tem de enfrentar uma tríplice ali·
no afora, rumo ao norte e ao sul. a.nça de países em guerra declarada
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com todo o cortejo de sangue e
devastação.
Os exércitos sacoc!em os pampas
com suas mortíferas batalha·s. Não
bastam, entretanto, para decidir o
tremendo embate.
Encaminha·se a Marinha pa.ra o
teatro de operações, concentrando
todo o seu poderio naquelas plagas sangrentas, em indispensável e
valioso apoio às fôrça.s de terra.
Abandonando as verdes águas on·
de quase sempre singravam na
contínua e tenaz vigilância do lito·
ral imenso, penetra rios acima ao
encontro dos inimigos ferozes, cum·
prindo bravamente o seu dever, dominando, com todos os rasgos de
heroismo, as vias fluviais que em·
baraçavam Os avanços dos exércitos libertadores.
A nação mobilizada enfrenta cora.josamente os seus piores anos de
existência. A:s noticias do sul são,
porém. animadoras. O cruel inimi·
go cede com muito sangue e ruina,
sob a pressão tenaz e decidida dos
exércitos aliados tão brilhantemente comandados. A Marinha no
entanto, tem parte atuante e ln·
dubitável no escorraçamento dos ln
vasores.
No primeiro e violento choque
nas águas do Riachuelo, desmantela galhardamente, a 11 de junho,
as defesas paraguaias aniquilando,
inapelàvelmente, o que restava na
superfície das ãgua.s barrentas recheiadas de destroços e de cadâ·
veres.
Seguiram-se vitórias outras retumbantes, embora à custa de preciosas vidas e de importa.ntes naves. Depois do Riachuelo, as inolvidãveis ações navais do Passo da
Pátria. curuzu, curupaiti, Humahã
e Manduvirá, dt> que tanto nos fa·
Iam os alentados tomos da. nossa
história, glorificanc!o em letras de
ouro os seus maiores heróis, que foram Tamandaré, Barroso, Inhaúma, Mariz e Barros, Grenhalgh
c Marcílio Dias. Na mensagem de
Osório a Tamandaré, de 6 de fc.

vereiro de 1866 assim depõe entu·
siàsticamente o' general brasileiro:
"Eu tenho profunda convicção de que a Marinha. salvou a
causa da Tríplice Aliança em
11 de Junho".
Com a morte do ditador, en·sarilham-se as armas, tentando os
beligerantes refazer-se dos imensos
danos sofridos de lad·O a lado.
O século escoa-se, assistindo nos
seus últimos decênios os briosos
povos em luta, no afã de soerguerem-se e bem conviverem no
interêsse recíproco de suas pátrias
e da solidariedade continental.
Nasce o século XX, encontrando
o Brasil com um regime republicano de govêrno. Em toda a parte,
procura.-se modernizar a existência
das nações, sob todos os aspectos.
No setor das fôrças armadas é
onde hã o maior impulso.
Aumentam-se os efetivos terrestres e se torna mais potente a
armada de muitos países.
O simples atentado de Serajevo, com a morte de um arquiduque
da Austria, constitui pretexto pa.
ra deflagração de uma guerra mundial.
De 1914 a 1918, as armas de
então impuseram aos povos de todos os continentes devastação, mi·
séria e morticínio indiscriminado
e desumano.
O Brasll mantinha-·se alheio, de
iníeio, à contenda na Europa que,
infelizmente, se generalizava. A Marinha compete, indiscutivelmente, a
importante ta,refa de manter a neutralidade em seu diuturno trabalho
de vigilância .de nossas águas ter·
ritoriais. Surgem provocações, po.
rém, de parte de um dos poderosos beligerantes. Com o torpedeamento de navios mercantes brasileiros a 26 de outubro de 1917, é
forçado o Govêrno a reconhecer e
proclamar o estado ce guerra, ini·
ciado pelo império alemão contra
o nosso País, aprestando desde
logo uma Divisão Naval para operações belicosas em ãgua.s euro.
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péias. Até o fim da grande guerra,
em novembro de 1918, somente as
nossos valentes marinheiros participaram e sofreram as suas terríveis conseqüência.
Apenas .sentiram os povos o prazer da tranqUilidade pelo curto período de 21 anos. Nesse interim, todavia, não descansavam certos governantes quanto à Idéia de predomínio e de subjugação. Ideologias
políticas, sobretudo, criaram-se empolgando milhões de ·Criaturas, fanAticamente,
A terra transmudava-se em campo armllido, cada região se prevenindo com a mais mortífera das
armas, os maios numerosos efetlvos
terrestres e os mais poderosos vasos de guerra, diante do desenrolar
de acontecimentos, que se sucediam
e prenunciavam um desfecho sangrento.
Na primaverar de 1939, define-se o
mal-esta.r reinante nos continentes,
com a invasão de países europeus
por um audacioso vizinho cuja atitude provocou represálias violentas
de outras nações também fortes,
resultando em guerra declarada
que se propagou a todo o mundo.
De 39 a 42, esforça-se o Brasil
por manter-se fora da conflagração,
cabendo mais uma vez à Marinha
a relevante missão de fa-zer respeitar a nossa neutralidade, patrulhando atentamente as águas territoriais.
A 15 e 16 de agõsto de 42, sofre
no entanto, a nossa Marrinha Mercante pesadas perdas no litoral
baiano pelo ousado torpedeamento de navios por submarinos do
Eixo, sem qualquer provocação. Em
virtude de tais agressões à nossa
s·oberania, é proclamado a 22 de
agôsto, 0 estado de Guerra..
Mobiliza-se o B:rasil para participar, então, dlretamente do conflito
que desde aquêle doloroso Instante,
envolvia o continente, sul-americano, arrastando, no seu bôjo, o seu
maior país·
A Fôrça Expedicionária Brasileira - a F·E.B. e a Força Aérea. Bra-

sileira - a F. A. B. - foram he·
róicas e destemidas no desempenho
de sua patriótica. missão, registrando espetaculares vitórias, que se
inscrevera.m lmorredouramente nas
páginas da nossa história contemporânea, merecendo, quando de seu
retõrno à pátria, a mais comovedora e entusiástica consagração por
parte da nossa. gente.
Nos Insondáveis mares, entretan.
to, coube à Marinha do BrasiJ o
árduo encargo de, no intranspo·
nível silêncio das imensidões oc•eânlcas, quer patrulhando e prote. gendo o nosso extenso litoral, quer
escoltarndo comboios Internacionais,
manter acobertadas de perigos as
rotas marítimas, que asseguravam
a subsistência dos brasileiros do
Norte, Sul e Centro e o suprimento indispensável á vida do País.
Se da. F. E. B. e da F. A. B.
ficaram algumas centenas de autênticos hérois no cemitério de Pis·
tóia, "das Marinhas de Guerra e
Mercante mil bravos marujos, tombados no caminho do dever e da.
honra, vagueiam ao sabor das ondas, tendo, apenas, para abençoarlhes a última. morada, o signo resplendente do Cruzeiro do Sul".
Com o bombardeio ce Hiroschi·
ma e Nagassaki, emudeceram os
canhões em todos os quadrantes do
mundo. A arma. atômica impôs a
capltula.çã0 sem mais demora. O
preço foi multo alto, contudo ...
A visão ma.cabra, do que restou da
terrifica destruição, ainda hoje perdura como dolorosa reminiscência
da pas·sada conna.gração geral.
Aquietam-se os povos em disputa
para homenagear os seus heróicos
defensores e refazer-se da profunda
dcsorga.nização e penúria resultantes.
A Carta de São Francisco é-lhes
presenteada como penhor de auto.
determinação e de paz duradoura.
As Nações Unidas, mantêm-se de
sentinela e irredutível no respeito
aos ··seus grandiosos princípios .
Não obstante, de 45 até os pre·
'Sentes momentos, os quatro cantos
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da terra ainda questionam e não
se entendem.
Em conseqüência, o mundo divldlu·se em dois compartimentos es·
talljques em matéria de Ideologia,
atirando-se um contra o outro com
agressividade estranha.
O desassossêgo envolve mesmo
os espíritos mais otimlstas, geran·
do pesada atmosfera nos céus ce
todos os continentes que já pre·
nunélam os piores dias apocalíp·
ticos para a. humanidade.
Os novos .e ·mortíferos engenhos
de guerra que o gênio do mal
aperfeiçoa e põe ao alcance dos
algozes dão, talvez, vaga idélà do
que está para acontecer e do cestino cruel que se reserva para as
Indefesas e desditosas aglomera·
ções viventes.
Os nossos rincões aeompanham
com vivo .espanto e revolta as graves e sombrias ocorrências, que se
passam na:s outras partes do planêta. ·
Têm os seus maiores homens pú·
bllcos plena consciência da atual
conjuntura e não querem deixar-se
colhêr de surpreza, com as irreme·
diáveis conseqüências de uma
omissão indesculpá.vel.
As nossas gloriosas Fôrças Armadas - de terra, mar e ar - reforçam-se, dentro das posslb1lldades
do Erário, com os novos recursos
bélicos que os mais aparfelçoados
arsenais podem oferecer.
Exército e Aeronáutica progridem
a pas·sos largos para a defesa ime·
diata de nosso extenso território,
de amplos limites virados para o
oeste, em continuo estado de alerta.
contra incursões desatinadas.
O Imenso lltoral, no entanto, desde os ma~s remotos tempos, teve
a sua. segurança garantida pelas
corajosas equlpagens das naus dllt
nossa Marinha de Gu.erra, que sempre foi c é "a guarda d·D·s nossos
mares e um dos pedestais do progresso da naciona.lidade".
Nosso País. repete-se, é essen·Cialmente marítimo, dispondo de cêr·
. ca de 4. 001> milhões de costa, que,

para sua própria. inviolabilidade,
precisa contar com a presença de
numerosa e aguerrida Esquadra.
Já ponderava o grande Ruy Bar.
bosa que "o mar é um curso de
fôrça e uma. escola de prev!dên·
cla. Todos os seus· espetâculos são
lições; não os contemplamos fri·
volamen te".
Uma nação como o Brasil, de tão
extensa orla marítima, não pode
deixar de reconhe~er que uma Ma·
rlnha de Guerra forte é fator de
segurança e de tranqüilldade e que
por isso mesm·O, precisa estar preparada com a posse de uma Esquadra poderosa e eficiente, como se
afirmou algures com tanto acêrto.
CamlnhaJse, porém, resolutamen·
te, visando a tão patriótico obj.etivo.
. De alguns anos para cá, Integraram-se em nossa frota potentes he·
lonaves. Agora, nôvo e decisivo ele·
menta de cobertura e combate, se
inc·orpora à Armada do Brasil em
cerimônia tão expressiva com o tes.
temunho do pavilhão auriverde, nas
águas da Holanda, ao som do Hino
Nacional,
Multa razão assiste ao Almirante
Chefe da Esquadra, quando adverte em notável Ordem do Dia:
"Aos partidários de uma defesa
passiva agarrada às praias, a Marinha contrapõe a tese clássica de
que o fundamental é buscar e des·
truir a fôrça inimiga, onde quer
que se encontre. Só o .poder com·
batente equilibrado do Grupo de
Na.vio-Aerodromo, Contra-Torpedeiros, Aviões e Helicópteros, atuando coordenadamente, sob o comando naval único pode efetlvamente desempenhar com êxito a
missão de destruir a ameaça sub·
marina inimiga. Tudo isso a Mar!·
nha via com clareza cesde o após
guerra; porém, atada a limita.
cões orçamentá.ria·s e outras, precisou esperar ·pacientemente 15 anos
·e desenvolver esfôrços inauditos
para completar o passo que se
Impunha desde então .
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inúmeras comemorações da semana da Marinha em tod·Os os rln·
ções da nossa Pátria. São tôdas de
exaltação e reverência aos grandes
feitos e aos lmorUlls vultos do
passado, qu~ se tornaram indispu.
távels símbolos dos Marinheiros do
Brasil.
Neste lnsta.nte do derradeiro dia
da semana consagradoura, a ti,
brasileiro, S·Obretudo, é que me dirijo desta alta tribuna c!o teu Parlamento Nacional.
Não te esqueças ja,mais de que
"a tua. Marinha tem um legado
de honra e de gloriosas tradições
que não pertence somente aos seus
marinheiros, mas também a ti e
ao povo do Brasil, a, quem é honra
merecê-lo, conservá-lo e engrandecê-lo através dos séculos. Medi·
ta, pois, sinceramente sôbre o que
a tua Marinha representa na vida
de nossa Pátria e procura sempre
apoiá-la em sua-s pretensões, para
que se torne sempre mais poderosa, para que o Brasil tenha a Mari·
nha exigida por um País que sem-

I

pre dependeu e dePenderá do mar".

·Confia nela cegamente, ó brasileiro patriota!
Tôda a reverência e louvores,
pois, à garbosa e altiva Marinha
de Guerra do Brll6ll·
Era.. Sr. Presidente, o que tinha
a dizer. (Muito bem Muito bem!
Pazmas>.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Jorge May.
nard.

,.

'

O SR. JORGE MAYNARD- Sr.
Presidente, há pouco, o Senado Vo·
tou projeto de lei que concede au·
tonomia à Escola. de Minas de Ou·
ro Prêto.
Como ex-a.luno daquele tradiclo·
na! estabelecimento de ensino su·
perior, manifesto meu regozijo por
êsse evento que mal'Cará nova fase
na já profícua e brilhante vida ela·
quele estabelecimento de ensino.

Essas, sr. Presidente, as palavras
que deseja.va pronun-::iar nesta
oportunidade. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE -Tem a pa.
lavra o nobre Senador Sebastião
Archer.
O SR. SEBASTIAO ARCHER Sr. Presidente, pedi a pala·
vra para dar conhecimento ao Sena do telegrama que recebi de
São Luís do Maranhão, comunicando que a estrada de rodagem BR·
20; que liga. Belém a São Luís, já
é um fato; e que foi realizada a
primeira viagemde 900 quilómetros
no tempo útil de vinte e três ho·
ras e meia.
Sr. Presidente, Senhores Senadores, a Estrada Belém-São Luis é
uma grande realização do Govêrno
do Presidente Juscelino Kubitschek, a.ux!l1ado pelo Diretor da Su·
perintendência do Plano da Valori·
zaçã.o da Amazônia, Dr. Waldyr
Bouhid. O Ma,ranhão está .de pa.
rabens por mais essa via de comunicação com o Estado vizinho do
Pará.
Estas, Sr. Presidente, as palavras
que desejava pronunciar nesta opor.
tunidace. (Muito bem).
(*) -

O SR. PRESIDENTE - Não ha
outro orador ins-crito. (Pausa>.
Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão.
convoco os Senhores Senadores
para uma sessão extraordinária, ho·
je, às 21 horas, com a seguinte

.

ORDEM DO DIA
(Extraordinária, às 21 horas)
1 - votação, em discussão úni·
ca, do Projeto de Lei da câmara n. 0
44, de 1958, que abre; pelo Minis·
tério da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$ 5. 000.000,00, pa.rn
ampliação da pista de aterrissagem
c construção do nbrlgo de passn·
geiros. do aeroporto de Joaçaba, no
( •) -

Nno foi revi, lo pelo orador.
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Estado de- santa Cata,rina, tendo
Pareceres (ns. 272 e 273, de 1958, 28
e 29, de 1959, 582, de 1960), favoráveis ao projeto e à emenda de
Plenârlo, das Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Públicas c de Finanças (·COm subemenda).
2 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara. n.o 106, de 1960
(número 2. 314, de 1960, na Câmara
dos Deputados) que abre o crédito
especial de Cr$ Cr$1.082.001.445,20,
para atender à'S indenizações decorrentes dos "danos causados pelo
extravasamento das âguas do açude Orós, no Estado do Cearâ, e
dâ outras, providência·s (incluído
em Ordem do Dia nos têrmos do
art. 171, n.o II, letra a, do Regimen-

to Interno), dependendo de parecer

da Comissão de Finanças.
3 - Discussão única. do Projeto
ce Lei de Câmara número 107, de
1960 (número 419, de 1959, na Câ·
ma.ra) que abre ao Ministério da
Saúde o crédito especial de Cr$
17.000. 000,00, destinado a auxiliar
a Associação Pró·Matre, instituição
beneficente sediada no ex·Distrito
Federal, atual Estado da Guanaba·
ra, (incluído em Ordem do Dia, nos
têrmas do art. 171, n.o I, letra a,
do Regimento Interno), dependen·
do de Parecer da. Comis·são de Fi·
nanças.
Estâ encerrada a sessão.
Encerra·se a sessão às 17 ho·
ra·s.

187. 8 Sessão da 2. 8 Sessão Legislativa, da 4. 8 Legislatura,
em 12 de dezembro de 1960
(EXTRAORDINA.RIA)
PRESIDJ!:NCIA DO SENHOR FILINTO MULLER

As 21 horas, acham-se presentes
os Senhores Senadores:

I
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~
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'

.

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Paulo Fender.
Zacharias de Assumpção.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olymplo.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio MarinhO.
Regina.ldo Fernandes.
Dlx·Hult Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Antônio Baltar.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Aloysio de Carvalho.
Ary Vianna..
Jefferson de Aguiar .
Arlindo Rodrigues.
Ca.iado de Castro.
Gilberto Marinho.
Nogueira da Gama.
Milton campos.
Moura Andrade.
Padre Calaza.ns.
Pedro Ludovico.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.

Filinto Müller.
Nelson Ma,culan.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sã.- (46).
O Sr. Presidente - A J!sta
de presença acusa o ·compareci·
mento de 46 Senhores senadores.
Havendo número legal, está aberta
a sessão.
Vai ser lida. a Ata.
O Senhor Quarto ,Secretário,
servindo de 2.o, procede à lei·
tura da Ata da sessão anterior,
que, posta em disCU:Ssão, é sem
debate aprovada.
.
O Senhor Primeiro secretá·
rio dá conta do seguinte

EXPEDmNTE
Offoto

N.o 1.041 da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do
seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 109, de 1960
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores,
o crédito especial de Cruzeiros
150.000.000,00 (cento e clnqüenta.
milhões de cruzeiros), destinado a
atendei· a despesas de qualquer
natureza, inclusive material e pes·
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soai, decorrentes ca execução do
programa organizado p'ela Comissão de Planejamento e Execução
das solenidades de instalação do
Govêrno Federal na nova Capital
do Pais, constituída pelo Decreto
n.o 4'7 .227, de 13 de novembro de
1959.
Parâgrafo único - O crédito es·
pecial de que trata a presente lei
serâ automàticamente registrado e
distribuído ao Tesouro N~tclonal,
pelo Tribunal de Contas.
Art. 2.o Esta lei entrarâ em vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

A Comissão de Finanças
PARECER

N.o 601, de 1960
Redaçã0 Final do Projeto de
Resolução n.O 50, de 1960.

Relator: Sr. Menezes Ptmentel.
A Comissão apresenta a. Redação
Final (fls. anexas) do Projeto de
Resolução n.o 50, de 1960, de iniciativa do Senado Federa.!.
Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 1960. - Sebastião Archer, Presidente.- Menezes Ptmentel, Relator· - Daniel Krieger.
ANEXO AO PARECER

N.O 601, de 1960
Redação Final do Projeto de
ResoluÇão n.0 50, de 1960, que
cria a Comissão de Agricultura,
Pecuária, Florestas, Caça e
Pesca.

Faço saber que o Senado Federal
aprovou e eu, Presidente do Se·
nado Federal, nos têrmos do art.
4'7, letra p, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO

N.o 601, de 1960
Cria a. ComiSsão de Agricultura, Pecuária, Florestas, Caça
e Pesca.

I

Art. 1.o - É crl:ada a Comissão
de Agricultura, Pecuâria, Florestas, Caça e Pesca, de carâter per·
manente, com sete membros.
Art. 2.o - Compete à Comissão
ce Agricultura, Pecuária, Florestas, Caça e Pesca opinar sõbre
os assuntos pertinentes:
I - à Agricultura;
2 - à Pecuária;
3 - às Florestas;
4 - à Caça (Const. art. 5.o, n.o

I
I

í'

i.

i
:-:'

XV, 1);

I·

5 - à Pesca (Const. art- 5.0 , n.o
XV, 1);
6 - à Emigração e Imigração (Const. art. 5.o, n.o XV, o);

'7 - à Incorporação dos silvícolas à comunhão nacional (.Const.
art. 5.0, n.o XV, r);
8 - à alienação ou conce-ssão de
terras públicas com área superior
a dez mil hectares - (Const. art.
156, § 2. 0 ) •
Art. 3. o São cancelados no Regimento Interno:
I) os itens:
"1 - Agricultura);
2 - (Pecuârial ;
13- Emigração e Imigração)
(Const. art. 5.o, XV, o);
14 - (incorporação dos silvícolas à comunhão nac1onall <const.
art. 5.o, XV, r);
1'7 - (alienação ou concessão de
terras públicas com ârea ·superior
a dez mil hectares) (Const. 156, §
2.0).

' .

IIl no item II as pala vr as "
florestas, caça e pesca ... "
Art. 4.o No art. 348 do Regimento
é substituída 11t palavra "Economia"
por "Agricultura, Pecuâria, Florestas, Caça e PeS{!a".
Art. ·5.o A Comissão de Economia
encaminharâ à de Agricultura, Pecuária, Florestas, Caça e Pesca as

''
~·

'

'·

I,

I

l
j
I

I

i
I

''
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proposições que estejam em seu
poder, pertinentes às milltérlas a
que se refere o art. 2.o.

II

O SR. PRESIDENTE - Está
finda a leitura do Expediente.
(Pausa).

Sôbre a mesa, dOis requerimentos de urgência.
São lidos os seguintes r!lf.IUC·
rlmentos:

l
l

REQUERIMENTO

I
l

N. 0 570, de 1960

1

1

I!
i

j
;

No·s têrmos do art. 330, letra b, do
Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n.0 102, de 1960, que federaliza a Universidade do Rio
Grande do Norte, cria a Universidade de Santa Catarina e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 12 de ctezembr·o de 1960. - Moura Andrade.
João Villasbôas. -

Vivaldo Lima·

REQUERIMENTO ·

N.o 571, de 1960
Nos têrmos do art. 330, le~r.o 1J
elo Regimento Interno. requeremos
urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n.0 108, de 1960, que alte;:a
o Quadro do Pessoal da Secretaria
do· Tribunal Regiona-l Eleitoral do
Estado de Mato Gr·osso. ·
Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 1960. - Moura Andrade.
-

V:ivaldo Lima. -

João Villasbôas.

O SR· PRESIDENTE - Os requerimentos que acabam de ser IIdos serão votados depois da Ordem do Dia.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Aloysio de Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
- ( • l - Senhor Presidente, investindo-me, na sessão vespertina

de hoje, no mandato de Senador
Federai pela Bahia, surpreenderam-me as palavras multo generosas de meu velho e muito prezado amigo, Senador João Vil·
lasbôas ...
O Sr. Fernandes Távo1·a -

lavras muito justas.

Pa·

O Sr. João Vtllasbôas - Mereci·
das tôdas.
·
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
- ... a que se associaram em apartes, também honrosos e generosos
os ilustres Senadores Francisco
Gallotti e Daniel Krieger.
Espero não me faltem energias
para cumprir o mandato com que
novamente me honrou minha' terra.
Sinto hoje acrescidas minhas responsabilidades. O destino levou-me
a substituir, nesta Casa, um homem que sobremodo enalteceu a
vida pública neste País, pela. sua
inteligência, pela sua compostura c
pelo seu espírito público, e a quem
me ligavam laços de amizade pessoal e convivência politica de mais
~e trinta a·nOs em campanhas que
Juntos travamos - o saudo·so senador Otâ vio Manga beira.
Quero, portanto, deixar consignado em Ata o meu agradecimento
às palavras com que fui recebido
hoje, neste recinto, e a. segurança
de que os meus nobres Pares contarão, sempre, com meu esfôrço e
minhas possíveis energias, para que
desempenhemos no Brasil 0 manda to que nos foi confiado, prestigiando sempre mais o Poder Legislativo, e trabalhando ainda ma.is
ardentemente do que até hoje to·
dos aqui presentes o fizeram, pe·
lo prestígio e pela consolidação da
Democracia Brasileira. <Muio bem,
Muito bem! Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Não há
outro o~~ador Inscrito. (Pausa) .
A lista de presença acusa o com·
parcclmento de 35 Srs. senadores.
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O SR. PRESIDENTE - Vai ser
lido requerimento do nobre Sena·
dor Nelson Maculan. ·
É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 572, de 1960
Nos têrmos dos arts. 211, letra
p, e 315, do Regimento Interno, re.
queiro dispensa. de publicação para
a imediata discussão e votação da
Redação Final do Projeto de Resolução n.0 50, de 1960, que cria a
Comissão de Agricultura, Pecuária,
Florestas, Caça· e Pesca.
Sala das Sessões, em 12 de de·
zembro de 1960.- Nelson Macuzan.
O SR. PRESIDENTE - A Re·
dação Final de que trata o reque·
rimento aprovado, consta do Pa.
recer n.O 601, anteriormente lido.
Em discus·são.
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a discussão
Em votação a Redação Final.
Os Srs. Senadores que a apro·
vam, queiram conservar-se senta.
dos. (Pausa) .
Aprovada.
Vai à promulgação.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única
do Projeto de Let da Câmara
número 44, de 1958, que abre
pelo Ministério da Aeronáutica'
o crédito especial de Cruzeiros·
5. DOO. DOO 00, para ampliação da
pista de aterrisagem e constru.
ção do abrigo de passageiros do
aeroporto de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina, tendo Pareceres (ns. 272 e 273, de 1958,
28 e 2~, ~e 1959, 582, de 1960) ,
tavorave--.s ao projeto e à emenda de Plenário, da·s Comissões
de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas e rle Finanças
(com submenda).
.

O SR. PRESIDENITE - Havendo
a. Comissão de Finanças oferecido
subemenda à emenda de Plenário,
deve ser aberta discussão especial
sõbre essa emenda e submenda.
Em discussão especial a emenda.
~e Plenário e a submenda oferecida pela Comissão de Finanças.
(Pausa;.

Ninguém pedindo a palavra, en.
cerro a discussão.
ll:m votação a emenda, sem pre.
juízo da subemenda.
Os Srs. Senadores que aprovam
a emenda, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovada·
É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA

N.0 1

substitua-se o art. 1.0 pelo se·
guinte:
Art. 1.0 Fica aberto, pelo Mínisté·
rio da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$ lD.DDO.ODO,DO (dez mi·
lhões de cruzeiros), sendo Cr$
5. DOO. 000,00 (cinco milhões de cruzeiros), destinados à. ampliação ca
pista de aterrissagem e construção
do abrigo de passageiros do aeroporto da cidade de Joaçaba, no
Estado de santa Catarina e 'Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões ce cru·
zeiros) , ao aeroporto de Ourinhos,
no Estado de São Paulo.
O SR· PRESIDENTE - Em vota·
ção a submenda.
Os Senhores Senadores que apro·
vam a subemenda, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada. Fica prejudicado
o art. 1. 0 do projeto.
É o seguinte o artigo que
fica prejudicado:

Art. 1.0 Fica aberto, pelo Mlnis·
tério da Aeronáutica, o crédito es·
pecial de Cr$ 5. DOO. DDD,OD (cinco
milhões de cruzeiros), destinado à
ampliação da pista de aterrissa·
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gem e construção cio abrigo de passageiros do aeroporto da cidade de
Joaçaba, no Estado de Santa Ca·
ta.rina.
O SR. PRESIDENTE - Em vota.
ção o art. 2.o do projeto.
Os Senhores Senadores que apro·
vam o art. 2.o, queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
É o seguinte o artigo aprovado:
Art. 2.o Esta lei entrará em Vi·
gor na. data cte sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE - A maté. ria vai à 'Comissão de Redação.

i_;

'

'

I:
I
I.
I''.

Discussão única do P1"ojeto de
Lei da Camara número 106, de
1960, (n.o 2. 314, de 1960, na Câ.
mara dos Deputados), que abre
o crédito especial de Cruzeiros
1. 082.001.445,20, para atender
às ind'enizações decorrentes dos
danos causados pelo extravasa.
menta das águas dO Açude
orós no Estado do Ceará e dá
outrâs providências (incluído
em Or~em do Dia .nos t~rmos
do art. 1'71, número II, letra a
do Regimento Interno), depen.
dendo de Parecer a"a Comissão
de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa parecer da Comissão de FI·
nanças, que vai ser lido.
ll: lido o seguinte
PARECER

N.o 602, de 1960

I

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmam
n.o 106, de 1960 <n. 2.314-B de
1960, na CO.mara), que abre o
crédito especial de Cruzeiro.s
1. 082.001.445,20, para atender
às indenizaçõcs decorrentes dos
danos causados pelo extravasa·

mento das águas do Açude Orós
no Estado do Ceará, e dá outras
providências.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.
Oriundo do Poder Executivo, o
presente projeto autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial
de Cr$ 1. 082. 001. 445,20 para aten·
der às lndeniza.ções decorrentes dos
danos causados pelo extravasamento das águas c!o Açude Orós, no
Estado do Ceará.
Inicialmente, a proposição, com
base nos estudos da Comissão de
Tombamento, incum'bida. de promover a apuração dos prejuí·
zos ocorridos, mandava. abrir o t:ré·
dito de Cr$ 204.770.445,20. Em sua
tramitação pela Câmara dos Depu·
tados todavia, recebeu várias emen·
da'S, entre elas o substitutivo da
Comissão de Constifuição e Justiça,
finalmente aprovado e que destina
outras contribuições do Poder Federal ao ressa:rclmento dos danos
causados não apenas por aquêle
acidente como por Inundações e
ruturas de barragens em diversos
Estados para o que se abre o crêcito de Cr$ 72'7.231.000,00 à mes·
ma SUDENE.
.
Ao Departamento Nacional de
Obras Contra a.s Sêca·s abre-se o
crédito de Cr$ 60.000.000,00 para
o pagamanto das despesas decor·
rentes do transporte de água da
construção e instalação de poços e
reservatórios bem a"Ssim como da.
execução de obras de emergên-ci_?.
em municípios do Poligono das Se·
cas no Estado da Bahla, durante
a estiagem de 1958·59·
De outra parte, é ainda o Poder
Executivo autorizado a abrir ao Mi·
nistérlo da Viação e Obras Públi·
cas (DNOCS) o crédito especial de
Cr$ 210.000.000,00 para atender ao
pagamento com a desapropriação
de Imóveis nas bacias hldráullc.os
de reprêsas construídas ou em cons·
trução pelo referido Departamento.
Finalmente pelo art. 5. 0 autor!·
ZU·SC a abertura de crédito ~Spt~·
clal de Cr$ 29.731.000,00 para ocor-

-416rer a despesas oriunda·s dos da·
nos causados pelas inundações no
Mun~cípio de São João Nepomuceno, Minas Gerais, e tempestivamente levantados e avaliados.
Determina o art. 7. 0 , que as d~s·
pesas oriunda.s da nova lei correrão
à C·Onta da tributação adicional das
pessoas jurídicas, cobrada sõbre os
lucros em relação ao capital social
c às reservas, na forma 'prescrita
na Lei número 2.862, de 4 de se·
tembro de 1956, a qual fica pror·
rogada por cinco anos (art. 8.0) a
·partir de 1.0 .de janeiro de 1961..
Trata"se, como se vê, de despe.
sas inadiáveis, sob pena. de parali·
zação de serviços de real impal"·
tância e que apresenta, ainda, as·
pecto social indesprezivel, tal o dos
prejuízos causados à população de
várias regiões.
Somos, assim, pela aprovagão elo
projeto·
Sala das Comissões, em 12 rle dezembro de 1960. - Vtvaldo Lirna,
Presidente em exercício e Rela.~or.
- Fausto Cabral. - Tactano de
Mello. -Jorge Maynard. - Menezes Pimentel. - Ary vtanna. -Daniel Krieger. - Caiado de castro.
- Arlindo Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE - Em clls·
cussão o projeto, que tem parecer
favorável da Comissão de Finnn·
ças.
O SR. ANTONIO BALTAR- ('')
- Sr. Presidente, no momento· em
que se dizcute o crédito ·Jestlnado ao pagamento das indenlza.:rões
pela tragédia. de Orós, no Ceará,
eu modesto e·studioso de economia
e, em particular, da e·COnomia nordestina, desejo não pa·sse despercebido determinado aspecto, no ccn·
trário, fique assinalado nos Anais
da 'Casa.
Desejo deixar marcado, c<>m breve comentário, o seguinte:
Rompe-se, por acidente, decor·
rente sobretudo de condir,ões me·
(+)

-

NrirJ f"i nvi.llo pelo orador.

teorológicas imprevisíveis, uma bar·
ragem destinada. a conter as águas
de uma reprêsa cujo volume será
de cêrca de quatro vêzes a Bahia
de Guanabara, portanto, uma das
maiores do mundo, uma. vez con·Clui'da. Rompida essa barragem pe·
Ia ocorrência de chuvas prema·
turas, enchente tremenda alag.a
centenas de qu!Iômetros do Vale
c!o Rio Jaguaribe.
Como não podia deixar cte eer,
as águas provoCaram a de•;tru!ção
total de tudo quanto ex\st.la ao
longo do vaie. Indo a essa região
Comissão Parlamentar das mais
idôneas, elaborou um inventário ju·
dicioso e pormenorizad:> de tod.as
os prejuízos Calculados, foi encon
trado apenas .a total de um bilhão
de cruzeiros; e um bilhii.o de cruzeiros desvalorizados, conforme tem
sido tantas vêzes assinalado nesta.
Casa.
Essa quantia, Sr. Presidente, demonstra. a pobreza extrema da re·
·gião, o atvaso considerável, do pon·
to de vista econõmico, em que &e
encontra o Vale do Jaguaribe; e di·
ante dessa pobreza evidenciada ll<l
Vale, não tem têrmo de comparação a pobreza ainda maior cio 'cier·
tão nordestino.
Era êsse fato que eu não queria
passasse despercebido no momento em que se discute o crédito .a
ser concedido às v;t!mas do aci·
rtente de Orós.

'

l
r.

I

r
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I·
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O Sr. Fernandes Távora- Fermi·

te V. Exa. um aparte?
O SR· ANTONIO BALTAR- Com
todo o prazer.
O Sr. Femandes Távora - Infe·
llzmente os prejuízos C.o Vale do
Rio Jaguaribe orçaram em duzen.
tos e doze milhões de cruzeiros. O
próprio Govêrno e os sltun.clonlstas
ficaram admirados com a pouca
importância dos estragos ~au~ados
pela enchente; entretanto, nenhum
centavo chegou até lá. Os miserá·
veis habitantes da região ficaram

I
I
I

I
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sem pão, sem lar, sem nada. Pede
agora. o Govêrno um crédito de um
bilhão e oitenta e dois milhões de
cruzeiros. Será para os àesgra;ados de Orós? Naturalmente, .r.ão!
Será alguma velha.cada encoberta?
O SR. ANTONIO BALTAR -l'l:s·
se, Senador Fernandes Távora, um
aspecto rea-lmente revoltante e eu,
com todo prazer, Incorporo o comentário de V. Exa. ao modesto dls·
curso que faço.
Oc·Orresse um acidente como o de
Orós em região de economia razoàvelmente desenvolvida, destruida uma reprêsa inundando centenas de quilômetros ao longo de um
rio, alagado tudo quanto o homem plantou .com o fim dd promover a riqueza da região, em qualquer parte do mundo onde houvesse certo desenvolvimento, teria
o govêrno local que pagar indenização consideràvelmente superior a
êsse miserável bilhão de cruzeiros
que vamos votar.

O SR. ANTONIO BALTAR- Tem
tôda a. razão o nobre representante
do Ceará, Senador Fernandes Tá·
vora. O quadro que V. Exa. está
pintando para o Plenário é, sem
dúvida multo negro; mas .corresponde totalmente à reaUdade dos
fatos que eu mesmo tlv~ ocasião
de observa.r, percorrend;> a zona
flagelada, destruída pelo rompimento de Orós.
Vê V. Exa., Sr. Presidente, que
abrindo o crédito que se discute,
nada mais fazemos· que atender
com pequena parcela, a região cujo
subdesenvolvimento é tão considerável que - desejo acentuá-lo mais
uma. vez - a destruição total das
propriedades existentes ao longo de
centenas de quilômetros de um rio
não vale mais que um bilhão de
cruzeiros. - <Muito bem! Muito
bem!).

O SR. PRESIDENTE - Continua
em discussão o projeto.
O SR. MOURA ANDRADE -

(0 )

O ~r. Fernandes Távora - Foi, Sr. Presidente, tomo a palavra porincontestàvelmente, a ma-ior catás- que devo em nome do Govêmo e
trofe que o Ceará sofreu; maior da Maioria desta Casa 10ma exque tôdas as sêcas. Quando uma plicação a.o eminente Senador Fersêca se aproxima o pobre cearense nandes Távora. ·
A Mensagem governamental sose apercebe; reúne seus pequenos
pertences, sua insignificante baga- licitou ao Congresso Nacional a.
gem e se desloca para o Sul, para abertura do crédito de C~iros
o Amazonas, ou para qualquer par- 204.770.445,20 a fim de atender a
te do Pais. Quando recebe noti- despesas relaciona-das, uma por
uma, conseqüentes do extravasacia. de que na sua. terra choveu vol- mento
do Açude de Orós.
ta para a casinha que deixou em
Na Câmara dos Deputados, o
pé, com seus currais, com seu cer- Deputado
João Agrlplno, Lider da
cado, com tudo aquilo que cons- União Democrática
Naaional, ementitui a sua vida. Agora, com a dou o projeto, juntamente com os
Inundação, é diferente. Tudo foi nobres Deputa.dos Arruda. Câmara,
por água abaixo, não ficou nem Adail Barreto e Oliveira Brito. Focasa., nem curral, n1m1 cercado. A ram as emendas dêsses parlamenprópria. terra foi escavada, levada tares que aumentaram o vulto do
em aluvião, ficando apanas a pe- crédito sol! cita do para Cruzeiros
dra. Eis o que fêz a Inundação de 1. 082.001.445,20.
Orós. Arra-ncou até a região mileO projeto que ora se vai votar
nária do Vale do Jaguaribe, levou-a está assim, desfigurado de sua lni·
de roldão, juntamente com as es- cial intenção. A Mensagem Goverperanças daqueles que na reprêsa
de Orós viam sua salva!JãO·
(*) Nilo foi revl•lo pelo orador.

~
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namental objetlvava: ·efetuar as in·
denlzações conseqüentes apenas do
aciC!ente de Orós, orçadas em Cr$
204.770.445 20. As emendas acres·
centaram-lhe não apenas outras lndenlzações, como despesas .diversas,
Inclusive até por desapropriação
de áreas destinadas a usinas, açudes etc.
Foram assim, incluídas as popu.
lações ribeirinhas do São J!'rancisC·O, nos municípios de Neópolis, Ilha
das Flôres e Brejo Grande, no Estado de Sergipe - 12.50D.OOO.OO;
nos municípios de Conceição do
Canindé, Simplício Mendes, Oeiras,
Amarante, Picos, Italnópolls, Jalcós,
Santa Cruz, Floriano 1:' outros. no
Estado do Piaui- :?.00.000,00; pelo
extravasamento das águas da barragem do Ceraima, bem nsslm como pela. Inundação· das cidades. de
Joazelro e Curaçá. no Estado da
Bahla - 50.000.000; em Municí·
pios do Estado da Bahla, Inclusive nos de Laje, Mutulpe, Naza.
ré, Cachoeira, Féllx e Amargosa
- 100.000.000,00; em municípios do
Estado de Perna-mbuco, inclusive no
de Barreiros - 150.000.000,00; no
município de Serra Talhada, Estado de Pernambuco -15.000.000.00;
dos Rios São Francio,co e Mundaú,
no Estac:o de Alagoas cruzeiros
50.000. 000,00.
Ainda através de emendas, au·
torizaram os Srs. Deputados um cré·
dito de Cr$ 60.000.000,00 para aten·
der ao pagamento das despesas de·
correntes do transporte de água,
na . construção e Instalação L! e po·
ços e reservatórios, bem como à
execução de obras de emergência
em municípios do Poligono das Sê·
cas, no Esta.do da Bahia, durante
a estiagem d~ 58·59· ·
Também através de emendas, foi
autorizado um crédito especial de
Cr$ 210.000.000,00, paJ''l ntcnder ao
pagamento decorren1'~ da desapro·
prla-ção de imówis nas bacias hi·
dráullcas de reprêsas construídas
ou em c·Onstrução, peio "'eferldo De·
partamento de Obras.

Foram ainda autorizados - Cr$
29.731.000,00 (vinte e nove milhões,
setecentos e trinta e um mil cruzeiros) para atender a despesas orl·
undas dos da-nos causado~ pelas
Inundações no Município de São
João Nepomuceno, em Minas Gerais.
:tl:sses pagamentos serão feitos
de acôrdo com o projeto, pela
SUDENE.
Sinto-me na obrigação de dar
esta expllcação à Casa porquanto,
conforme muito bem disse o nobre
Senador Fernandes Tâvora,, as despesas avaliadas com os ratos de
Orós e destinadas às ln dcnlzaçõas
conse1qüentes ao extravasamento
do açude são, efetlvamente de duzentos e quatro milhões da cruzeiros e alguns quebrados.
A esta quantia antecipadamente
calculada, .cinge-se rigorosamente o
Chefe do Executivo na sua Mensag~m. As emendas que a acresceram
sao da responsabllidac!e do Líder d·a
União Democrática Nacional na Câ·
mara ·dos Deputados, o ilustre Depu.
tado João Agriplno, do Deputado
Arruda Câmara, do Deputado Adal!
Barreto e Deputado Oliveira Brito.
O Sr. Femandes Távora mlte V. Exa. outro aparte?

[
I

\

Per·

O SR. MOURA ANDRADE·- Pois
não!
O Sr. Fernandes Távora - Agra.
deço a explicação que V. Exa. acaba de me dar, ma.:; v. Exa. há de
compreender que, da forme. por que
foi enuncia-do o projeto, eu não
podia deixar de estranhar, pois sa·
bia que para os desgastl~s do ar·
rombamento do Orôs, haviam sido
destinados apenas ctuzcm~I)S e t-antos milhões de eruzelros. Se apa-·
rece um projeto sob a emenda de
indenização de Orós com um bilhão
e tanto, eu não podeJ.'ht deixar de
estranhar. Mas, ::om a explicação
que V. Exa. acaba de dar nada. mais
tenho a dizer, perdendo a razão de
ser o meu aparte·

,,
'·

I

'
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O SR. MOURA ANDRADE -·
Agradeço a V. Exa. prlnclpallntmte
a oportunidade que me rleu, dr:.
prestar êste escJa.recimento à Casa, e a demon·stração, que todos
devemos neste instant~ saliL'ntar
do seu perma,nente cuidado e vigllân·Cia na defesa dos interêssea coletivos sob o ·patrocínio do Senado
L" edera!.
O Sr. Antônio Baltar V. Exa. um aparfe?

Permite

O SR. MOURA ANDRADE Tem V. Exa. o aparte?

I
I
I
'

O Sr. António Baltar - Os escla·
recimentos que v. Exa. acaba de
dar torna ainda mais tétrico o quadro que pintei e que nada, tinha que
ver com o mérito da aprovação ãc
projeto. Apenas queria salientar e no meu entender continua de pé
o meu pensamento- é que 1,1esmo
que fôsse de um bi!hãll ds rruzeiros a avaliaçtío dt11; danos totais
causados a, centenas de qullômetros
dos vales de um rio, com uma população ali resldi11do e desempenhando suas ativid<tdes e·Conômi·
cas, seria uma demCJml.rari:iJ de
subdesenvolvimento quanro
patrimônio totn-1 cl:! am11 po!)ularão
ao longo de centenas de quilôme·
tros de vales do rio; esta importância é quase ridícula sob o ponto de
vista econômlco. v. Exa. acaba de
mostrar, esclarecendo o nobre Se·
nador Fernandes Távora, que o
montante das ldenlzações não passa da quinta parte dêsse bilhão,
cêrca de duzentos e !QUatro mi·
lhões de cruzeiros. Por conseqüência, o quadro que tristemente pin·
te! é, na realidade, mais negro do
que aquêle que tinha desenhado
perante o Senado.

ao

O SR. MOURA ANDRADE - Sr.
Presidente, assim esclarooldo que
a Mensagem do Sr. Presidente do.
República versava sõbre a abertura
de um crédito de Cr$ 204. 770.445,20
c que a Câmara dos Srs- DeputadrJs
através de emenda, aumentou da

Importância de Cr$ 727.237.031,00,
perfa.zendo Cr$ 1.082.001.445,20, devo declarar que aprovo o projeto
tal corno está. Porque, diante das
condições esnecialísslmas da·s regiões beneflciâdas pelas emendas
e diante, Inclusive, das altas res;
ponsabl!ida,des, que todos reconhecemos, dos Senhores Deputados que
apresentaram as emendas, a Liderança da Maioria não iria objetar
à concessão do crédito t.atal de Cr$
1. 082.001. 445,20.
Encerro, Senhor Presidente, as
explicações que Julguei de meu dever dar ao Senado, agradecendo ao
nobre Senador Antônio Baltar o
aparte com que honrou meu discurso e mais uma vez, agradecendo
ao nobre Senador Fernand·es Távora a oportunidade que concedeu ao
Senado de tomar conhecimento
mais minucioso da. matéria, e a.
mim, em particular, de poder dar
essa explicação.
Faço-o, Senhor Presidente, louvando no Senador Fernandes Távora o grande espírito público que
caracteriza sua personalidade de
Senador, de patriota, de homem
sempre a serviço das causas mais
legítimas da coletlvidade brasileira.
(Muito bem, Muito ·bem>.
O SR. PRESIDENTE - Continua

a discussão. <Pausa).
Nenhum dos Senhores Senadores
desejando usar da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. <Pausa).
Está aprovllldo.
É <l seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:
PROJE'l'O DE LEI DA CÂMARA

N.o 106, de 1960
Abre o crédito especial de
Cr$ 1.082.001.445,20 para atrm·
der às indenizações aecorren·
tes· dos danos causados pelo

-420extravasamento das águas do
Açude Orós, no Estado do Cea·
rá, e dá outras provtdênctas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o poder Executivo
autorizado a :abrir à Superlntendên·
cia. do Desenvolvimento do Nordes·
te (SUDENE) o crédito esoeoial de
Cr$ 204. 770. 445,20 (duzentõs e qua·
tro milhões, setecentos e setenta
mll, quatrocentos e quarenta e cln·
co cruzeiros e vinte centavos) para
ocorrer ao pagamento de il;ldenlza.
ções decorrentes de danos causados
pelo extravasamento das águas do
Açude Orós,, no Estado do Ceará.
Art. 2.o É ainda o Poder Executivo
autorizado a abrir à mesma Supe.
rlntendên.cia do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), o crédito especial de Cr$ 727.231. 000 Oll
(setecentos e vinte e sete milhões,
duzentos e trinta e um mil cruzeiros) destinado a.o pagamento de
lndenlzações' de prejufzos causados
por inundações, sendo:
a) às populações ribeirinhas do
São Francisco, nos municípios de
Neópolls, Ilha das Flôres e Brejo
Grande, no Estado de SergiPe Cr$
12.500.000,00;
b) nos municípios de conceição
do canlndé, Simplíclo Mendes, Oeiras, Amarante, Picos, Italnópolls
Jalcós, Santa Cruz, Florlano e outros, no Estado do Piauí Cruzeiros
200. 000. 000,00;
c) pelo extravasamento das
águas da barragem do Ceralma,
bem assim como pelas inundações
das cidades ce Joazeiro e Curaçá,
no Estado da Bahia, Cruzeiros
50.000. 000,00;
d) em munlcipios do Estado àa
Bahla, Inclusive nos de Laje, Mu·
tulpe, Nazaré, ClliChoelra, São Félix
c Amargosa Cr$ 100.000.000,00;
e) em municípios do Estado de
Pernambuco, inclusive no de Barreiros Cr$ 150.000.000,00;
f> no município de Serra Talhada, Estado de Perna.mbuco Cruzei·
ros 15.000.000,00;

g) dos Rios São FrancisC'o e Mun·
daú, no Estado de Alagoas Cruzeiros 50.000. 000,00.
Art. 3.o É ainda o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Viação e Obras Públicas,
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, o crédito especial
de Cr$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões de cruzeiros) para atender ao
pagamento das despesas decorrentes do transporte de água, da construção e Instalação de poços e reservatórios, bem assim como da
execução de obras de emergência
em municípios do Poligono das Sêcas no Estado da. Bahia, durante
a estiagem de 1958 e 1959.
Art. 4.° Fica ainda o Poder Executivo autoriza.do a. abrir ao Mlnlstérlo da Viação e Obras Públicas - Departamento Nacional de
Obras Contra a·s Sêcas, o crédito
especial de Cr$ 210.000.000,00 (DU·
zentos e dez milhões de cruzeiros)
para atender ao pa.gamento com a
desapropriação de Imóveis nas bacias hldráullca·s de reprêsas construídas ou em construção pelo referido Departamento.
Art. 5. o É o Poder Executivo autorizado a abrir pelo Ministério da
VIação e Obras Públicas o crédito
especial de Cr$ 29. 731. 000,00 (Vinte e nove milhões, setecentos e trinta e um mil cruzeiros) para atender
a despesas oriundas dos danos causados pelas Inundações no município de São J'oão Nepomuceno, Mi·
na,s Gerais, e tempestlvamente le·
vantados e avaliados.
Art. 6.o O pagamento das lndenlzações a que se referem os artigos 1.o e 2.o serão efetuados pela
SUDENE, a.pós os levantamentos e
a.vallações processados, nos têrmos
do disposto nos De·Cretos ns. 47. 964,
de 30 de março de 1960 e 48.046, de
30 de abril co mesmo ano.
Parágrafo único. Os pagamentos
a que se referem os artigos 3.0 e
4.o serão efetuados pelo Departa.
menta Nacional de Obras Contra. as
Sêcas, em face das contas regularmente processadas e registradas nos

·;.
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seus ·serviços técnicos e administrativos.
Art. 7.0 As despesas decorrentes
da. presente lei correrão à conta da.
tributação adicional das pessoas
jurídicas, cobrada sõbre os lucros
em relação ao capital social ·c às
reservas, na f·Orma prescrita. na Lei
número 2.862, de 4 de setembro de

I

l
l

1956.

Art. 8.0 Fica prorrogada por cinco anos, a partir de 1.0 de janei·
ro de 1961, a vigência da citada Lei
n.o 2.862, de 4 de setembro de
1956·

Parágrafo único· A tributação
prevista. na lei a que se refere ês·
te artigo terá a destinação nela.
previ·sta e mais - a prescrita no
presente diploma.
Art. 9.o O crédito autoriza.do na
presente lei será automáticamente registrado pelo Tribunal de Contas, sendo cada. parcela depositada
no Banco do Brasil, no prazo de
:lO (trinta) dias, a contar do recebimento do · pedido da respectiva
liberação.
.Art· 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publica.ção, revogada·s as disposições em centrá·
rio.
Discussão única do Projeto de

Lei da Câmara n.0 107, de 1960
(N. 0 419, de 1959, na Câmara)
que abre ao Ministério da Saú·
de o crédito especial de Cr$
17. 000.000,00, destinado a auxi·
Ziar a Associação Pró-Matre, ins.
tituição beneficente secUada no
ex-Distrito Federal, atual Estado da Guanabara, (incluído em
Ordem ·do Dia nos têrmos do
arnigo 171, n.o I, letra a, do Re·
gimento Interno), dependendo
de Parecer da Comissão de Fi·
nanças.
O SR. PRESIDENTE - Foi en·
vilbdo à Mesa parecer da Comissão
de Finanças que vai ser lido pelo
Sr, Primeiro Secretário.

li: lido o seguinte
PARECER

N.0 603, de 1960
Da CCYrYI(issão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
número 107, de 1960 <N·0 419 B,
de 1959, na Olimara), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
por intermédio do Ministél'io da
Saúde, o c;rédito especial de Cr$
17. 000. 000,00 (dezessete milhões
de cruzeiros), destinado a auxi·
Zíar a Associação Pró-Matre,
com sede no Estado da Guanabara.

Relator: Sr. Taciano de Mello.
A Associação Pró-Matre, instituição beneficente sediada no Estado
da Guanabara vem, há mais de
quarenta anos, prestando, gratuita·
mente, à população da antiga capl·
tal da República, serviços assisten·
ciais da maior relevância.
Entretanto, não dispondo de renda própria e contando, para a efe·
tivação de seus serviços, apenas
com contribuições espontâneas,
a Pró-Matre enfrenta, atualmente,
sérias dificuldades financeiras.
A obra meritória dessa notável
Associa.ção, que assiste, anualmente, cêrca de cineo mil parturientes,
está ameaçada. de colapso, e é evi·
dente, por isto, que o Poder Públl·
co deve ir em seu socorro.
li: certo que devemos, nessa ques·
tão de abertura de créditos espe·
cia.is, manter uma rígida linha. de
conduta, só concedendo os que te·
nham realmente prova.da a sua im·
prescindibilidade, uma vez que a
situação financeira dó País não
aconselha outra maneira de agir.
A espécie, como se vê, enquadra·
se nessa orientação, pois, a Asso·
ciação Pró-Matre realiza obra dig·
na de todo o amparo, uma vez que
de pr·Ofundo sentido humano e largo
alcance social.
Ante o exposto, opinamos pela
aprovação do projeto.
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Sala das Comissões, em 12 de de·
zembro de 1960· - Vivaldo Lima,
Presidente, em exercício e Relator.

Requerimento n.o '570, de Ul'·
gência, para o Projeto de Lei da
Câmara n-0 102, de 1960.

- Taciano de Mello. - Fausto Cabra·!.- Jorge Maynard.- Menezes
Pimentel. - Ary Vianna. -· Daniel
Krieger, - Caiado de Castro. Arlindo Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE - Em VO·
tação o requerimento.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram, permaneC'er sentados. -

O SR .. PRESIDENTE- Em dis·
cussão o projeto.
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro en·
cerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto, queiram permanecer s~:n·
tado·s· (Pausa).
·
Está. aprovado.

(Pausa).

Está. aprovado.
Discu.çsá-o única do Projeto de
Lei da Câmara n.o 102, de 1960,
(N.0 2.396, de 1960, na Câmara)
que federaliza a Universidade
do Rio Grande do Norte, cria
a Universidade de Santa Catarina e dá outras providências
(em regime de urgência, nos
termos do artigo 330, letra. "b"
do Regimento Interno em vir
tude de Requerimento n.o 570,
de 1960, do Senhor Moura Andrade e outros Senhores sena.
dores, aprovado na presente
sessão), dep-endendo de pareceres das comissões de Educação
e Cultura, de Serviço Público
Civil e de Finanças.

É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 107, de 1960
Abre ao Ministério da Saúd·3
o crédito especial de Cruzeiros
17.000. 000,00, destinado a auxí·
liar a Associação Pró-Matre,
instit~ição beneficente sediada
no ex-Distrito Federal, atuaz Estado da Guanabara.

O Congresso Nacional deCreta:
Art. 1.o É o Poder Executivo autorizado a abrir, por intermédio do
Ministério da Saúde, o crédito especial de Cr$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de cruzeiros), desti·
nado a auxiliar a Associação Pró·
Matre, instituição beneficente com
sede no Estado da Guanabara.
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de ·sua publicação, re·
vogadas as disposições em contráriO·
•

O SR. PRESIDENTE -

O projet-o· depende ele parecer da
Comissão de Educação e Cultura,
da de Serviço Público Civil e da
Comissão de Finanças.
:t:sses pa.receres foram enviados à
Mesa e vão ser lidos pelo Sr. 1.0
Secretário.

São !ldos os seguintes
.:'.

Dia.
Passa-se à votação de requerimentos de urgência lidos na hora
do Expediente.

'

N.o 604, de 1960
Da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara n.o 102, de 1960 (Projeto de Lei n.0 2.396, na Câmara), que federaliza a Universidade de Santa Catarina e dá
outras providências .

Esgotada

a matéria .constante da Ordem do

PARECER

....... _J

Rela.tor: Sr. Reginaldo Fernan.
des.

O projeto em •exame federaliza a
Universidade do Rio Grande do
Norte, organizada e instituída pel·D

1...:

!',
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Decreto n- 0 45.116, de 26 de dezembro de 1958.
A mesma proposição cria a Universidade de Santa Catarina., com
sede em Florianópolis, incluindo-a
na categoria de estabelecimento integrante do si·stema federal de ensino -superior, na forma da Lei n.o
1. 254, de 4 de dezembro de 1960.
Dotando a.s duas entidades coordenadoras de ensino superior de
personalidade jurídica, autonomia
didática, administrativa, finance1ra
e disciplinar, o proj·eto satisfaz as
norma•s reguladoras do ensino superior, visando a atender aos altos
tnterêsses da cultura e do desenvolvimento intelectual, científico e
material c!as regiões do Pa-ís, onde
serão sediadas.
As medidas de ordem pedagógica
dispostas no projeto estão conformes com as exigências do disposto
na supramencionada Lei n.o 1.254,
bem como com a·s disposições do
Decreto n.o 19.851, de 11 de abril
de 1931, que regula o ensino superior do BrasilAs duas entidades federalizadas
e suas diversas unidades de ensino, tôdas C'riadas e funcionando na
for1na da lei, estão habilitadas,
através da competência do seu cocpo d.Ocente e de sua-s instalações
materiais, a contribuir para a elevação do nível cultural e a estimular a investigação técnico-cientifica
de quantos têm procurado e virão
procurar nelas a formaçã.a conveniente, que os habilitem ao exercício
de atividades que requerem prepa.
ro técnico e cultural de nível superior.
Diante do exposto, a Comissã-o de
Educa.ção e Cultura é de parecer
que o projeto merece -ser aprovado.
Sala. da·s Comissões, em 12 eLe cte.
zembro de 1960. -Padre Oalazans,
Presidente. - Reginaldo Fernandes,
Relator.- Sebastião Archer.- Milton Oa.mpos.
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N.o 605, de 1960
·Da Comis-são de Serviço Público Civil, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n.o 102, de 1960,
que federaliza a Universidade
do Rio Grande do Norte, cria
a Universidade de Santa Catarina, e dá outras providências-

Relator: Sr. Daniel Krieger.
O presente projeto visa a federalizar a. Universidade do Rio Grande do Norte e a criar a Universidade de Santa Catarina, integrada no
Ministério da Educação e Cultura,
na categoria constante do item. I,
do art. a.o da Lei n.o 1.254, de 4
de dezembro de 1950.
A composição das citadas Universidades está assim descrita n;:,
projeto:
I - a do Rio Grande do Norte,
com os seguintes estabelecimentos
de ensino superlor:
Faculdade de Medicina de Na.tal;
Faculdade de Farmácia de Natal;
Faculdade de Odontologia de N<l·
tal;
Faculdade de Direito de Natal; e
E&Cola de Engenharia da Universidade do Rio Grande do Norte.
II - a de Santa Catarina,, com
os seguintes estabelecimentos de ensino superior:
Faculdade de Direito de santa
Catarina;
Faculdade de Medicina de Santa
Ca.tarina;
Faculdade de Farmácia de Santa Catarina;
Faculdade de Odontologia de Santa Ca tarlna;
Faculda,de Catarinense ae Flloso·
fia;
Faculda.de de Ciências Econômicas d•e Santa .Catarina;
Escola de Engenharia Industri:li;
e Faculdade de Serviço Socia,l, da
Fundação Vida! Ramos - na qualidade de agregada.Para atender às necessidades de
admini•stração dessas Uni versidades, o projeto assegura o Elpro-

,,
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mente presta serviços aos estabe·
lecimentos incorporados, em qua.dro extraordinário, a ser aprova.
do pelo Pt~der Executivo, não po·
dendo os vencimentos ou salários
dêsse pessoal ultrapassar os valores estabelecidos para o de igual
categoria do serviço público fede·
ral.
No que ta.nge aos professôres
não efetlvos dos estabelecimentos
Incorporados, prescreve o projeto
que êles poderão ser aproveltad,ls
Interinamente.
Para que se opere o aproveitamento dos ·servidores dos estabele·
cimentos integrados nas citadas
Universidades, estabelece o prole·
to que a admlnlstr~ão das Faculdades ou Escolas apresentarão à
Diretorla ·'do Ensino Superior a. relação de seus pr·ofessôres e servidores, especificando a forma de
investidura, a natureza do serviço
que desempenham, a data de ad·
missão e as respectivas remunerações.
Os cargos e as funções gratif!.
cada·s, criados para atender às exi·
gênclas de adm1nistração na.s l.'e·
feridas Unlversida.des, são os seguintes:
.
I - na do Rio Grande do Norte:
1 - Reitor - símbolo 2•C;
5- Dlretor;
6 - Secretário - símbolo 3-F;
6 - Chefe de Portaria - símbolo
15·F·
. (Fa33 ' - Professor CatedrátiCO
culdade de Medicina> ;
12 - Professor CatedrâUco (Fa·
culdade de Farmácia) ;
14 - Professor Catedrático (Fa·
culdade de Odontologia);
22 - Professor Ca.tedrâ tlco (Fa·
culdade de Direito) ;
25 - Professor Catedrático (ES·
cola de Engenharia) .
II - Na de Santa Catarina:
1 - Reitor - símbolo 2·C;
8 - Dlre'tor- símbolo 5·C;
9 - Seeretârlo - símbolo 3-F;
9 - Chefe ee Portaria - Sim·
bolo 20-F;

22 - Professor Catedrático (Fa·
culdade de Medicina) ;
12 - Professor Catedrático (Fa·
culdade de Fa.rmâcla) ;
31 - Professor Catedrático (Faculdade de Filosofia) ;
12 - Professor Catedrático (Fa·
culdade de Odontologia.);
23 - Professor Catedrático (Faculdade de Ciências Econômlcas);
26 - Professor Catedrático (ES·
cola de Engenharia Industrial) .
Saliente-se, ainda, que o projeto
estabelece a. redução progressiva
dos cargos de catedráticos nas Fa·
culdades de Medicina das Universidades do Rio Grande do Norte e
Santa. Catarina ao n.o de 18, cxtln·
guindo-se as respectivas cátedra-s à
medida que vagarem.
Como se observa, a matéria pertinente ao exame destá. Comissão
é uma oC·Dnseqüência do principal,
no caso: a criação da-s Unlversldn·
des do Rio Grande do Norte e de
santa Catarina..
A .criação dos cargos e funções
gratificadas, a·sslm, está. rigorosa·
mente nos têrmos das necesslda·
des do pessoal dos estabelecimentos incorporados, e se coaduna com
a té~n!ca legal adotada para os
cargos públicos em geral.
Face ·ao exposto, tendo em vista
o interêsse e a conveniência pa.ra
o serviço público, opinamos, pela
aprovação do pvesente projeto·
Sala das Comissões, em 12 de
dezembro de 1960. - DanteZ Krte.
ger, Presidente e Relator. - Ary

l

Vtanna. - Catado de Castro. Nelson Maculan.
PAIIECER

N.0 606, de 1960
Da Comissã.o de Finançals, sô·
bre o Projeto de Lei da CO.mara
número 102, de 1960 (CO.ma.
ra número 2.396) , que federaliza a Universidade alo Rio
Grande do Norte, cria a Universidade de Santa Cata1·ina e dá
outras providências.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.

···~
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O mérito da presente proposição,
que federaliza a Univ,ersida.de do
Rio Grande do Norte, cria a Uni·
versidade de Santa Catarina e dá
outras providências, já foi devida·
mente examinado pela comissão
técnica especializada - de Educação e Cultura - que se manifestou a favor da medida. em aprêço.
Os artigos que nos incumbe apreciar, por conterem ma.téria que se
inscreve na órbita de nossa competência, são os seguintes: 7.o, relati·
vo à formação do patrimônio das
Universidades · e cujo parágrafo
único aetermi~ que a aplicação
dos saldos da receita própria e de
outros recursos orçamentários de·
pende de deliberação do Conselho
Universitário e somente poderá sêlo em bens patrimoniais, em equipamentos, em instalações ou em
pesquisas, vedada. qualquer alienação ·sem expressa autorização do
Presidente da IVepúbllca; a.o, que
dispõe sôbre os recursos para. manutenção e desenvolvimento dos
serviços das Universidades e que,
em seu parágrafo único, estabeleC'e
que a .receita e a despeslb constarão do orçamento de cada Univer.
sidade e que a comprovação dos
gastos se fará nos têrmos da IE=gislação vigente, obrigados toáos os
c!epósitos em espécie no Banco do
Brasil, cabendo ao Reitor a movimentação das contas; 9.o, que trata da incorporação dos bens e di·
reitos na posse ou utilizados pelas
Fac.uldades e Escola referidas no
projeto ao patrlmônlo da União;
11, 12, 13, que tCriam cargos e fun··
ções, e 16, que autoriza, para cumprimento do que di·spõe o projeto,
a abertura, pelo Ministério da Edu·
cação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 194.200.000,00 (cento e no·
venta e quatro milhões e duzentos
·mil cruzeiros) .
Os artigos 8· 0 e 9.o contêm medidas acauteladoras dos interêsses
da União e os de ns. 11, 12, 13 e 16
são decorrências lógica.s e necessárias da federa.lização da Universidade do Rio Grande do Norte e

da criação da Universidade de Santa Catarina, medidas jâ aprovadas
pela Comissão de Educação e Cul·
tura.
Ante o exposto, considerando que
as despesas ora atribuídas à União
deverão ser largamente recupera.
das por benefícios de ordem cultural, que advirão, fatalmente, das
providências contidas no projeto,
opinamos pela aprovação dêste.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 1960. - Vivaldo Lima,
Presidente em exercício e Relator.
- Ary Vianna. - Menezes Pimentel. - Francisco Gallotti. - Ar·
lindo Rodrigues. - Jorge Maynard.
-Fausto Cabraz. -Nelson Macu.
lan. _. Daniel Krleger.

O SR. PRESIDENTE - Os pareceres das ·doutas Comissões de Educação e Cultura, Serviço Público e
Finanças são favoráveis ao projeto.
Em discussão o projeto.
O SR. FRANCISCO GALLOTI'I Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra nobre Senador Franelsco
GallottL
O SR. FRANCISCO GALLOTTI ( •) - Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, em primeiro lugar, congratulome com a BanC'ada do Rio Grande
do Norte nesta Casa, Bancada que
representa o nobre povo potiguar,
por êste ato sôbre o qua.I o Congresso, dentro de alguns instantes, irã manifestar-se, federallzan·
do Faculdades de Ensino Superior
daquele Estado.
Como representante do Estado
de Santa. Catarina, em meu nome e
no dos ma.ls companheiros de Ban·
cada, os nobres Senadores Irineu
Bornhausen e Saulo Ramos, venho
trazer, pela minha. voz, a saudação
ao povo catarinense, aos corpos do·
cente e discente das nossas Fa.cul·
dactes, pela criação da Universida·

<•) ·- N4<> foi

rtvl•lo pelo orador.

-426-

de de Satlta Catarina, que estamos
cf:rtos, muito e multo contribuirá
para a elevação do nível cultural
da. juventude da nossa terra.
O .Sr. Sérgio Marinho - P.ermlte
V. Exa. um aparte?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI -Com prazer.
O Sr. Sérgio Marinho - A Bancada do meu Estado .agradece sensibilizada, as palavras ce estímulo que V. Exa. a.caba de proferir,
a propósito da !edera!ização da
Universidade do Rio Grande do
Norte. Retribuímos agradecidos, penhorados ·e sensibilizados as congratulações com que V. Exa. nos
brindou.
Em nome dos eminentes Senadores Reglna.ldo Fernandes, Dix-Huit
Rosado e no meu modesto nomf.',
também nos permitimos congra·
tular com o povo de Santa· Catarina, pela fundação da sua Universidade. Acredite v. Exa·, Sellador Fra~isco Gallotti, que nos sentimos rea,lmente sensibilizados, pelas- suas palavras. Tendo vivido no
nosso Estado e tendo comunga_ct•.)
com o nosso povo nas suas asplra~ões e anseios de cultura, V. Exa.
se tornou também, nesta. hora, o intérprete do regozijo que hoje todos experimentamos.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI
- Multo obrigado, nobre Senador
Sérgio Marinho.
Sr. Presidente, do processado, da
criação da Universidade de Santa
Catarina não constam alguns elementos indispensáveis às Faculda·
des de meu Estado, ora reunidas
numa única, e que com a respectiva federa!ização deviam abrir mão
de seus patrimônios particulares
para que fôssem incorporados aos
bens da. união.
Neste sentido, tendo chegado um
pouco tardiamente os respectlvcs
documentos, o nnbre Deputado Lcnolr Vargas, representa.nte de Santa Catarina na outra Casa do Con-

gresso Nacional, receoeu os seguintes telegramas:
"A Congregação da Faculdade de Ciências Econômlcas de
Santa 'Catarina, à una,nlmidft·
de, aceita. integrar a Universi·
dade de Santa Catarina e incorporar seu patrlmônio à
União Federal, (a.) Nlcola u Severiano de Oliveira, Dlretor".
Seguem-se os têrmos de reconl1
cimento de firma pelo tabelião competente.
"A Congregação desta Faculdade concorda. integrar a
Universidade Federal de Santa. Catarina. EsclareÇo que a
Lei n.0 3.038, de 19 de dezembro
de 1956, federalizou êste estabelecimento e, em conseqüên·
cla, seu patrimônio já. foi
transferido à União. Saudações.
Ferreira Lima, Diretor da F::t·
culdade de Direltn de santa Catarina".
"Atendendo à solicitação de
Vossa E~celêncla, Informo que
o Decreto n.o 4:563, de 19 de
dezembro de 1958, autorizou o
funcionamento da Faculdade
de Serviço Social. Saudações.
Olma •casses, Diretora"· ·
"A Congregação da Fa.culdade de Farmácia e Odontolo·
gla de Sa.nta Catarina aceita,
unânlmemente, integrar a. Uni·
versidade de Santa 'Catarina e
incorporar seu patrimônio à
União Federal. Luiz Osvaldo
Dacampora, Dlretor da. Fa.culdade de Farmácia e Odnntologia".
"Tenho a satisfação de co·
munlcar a V. Exa. que a. Con·
gregação da Faculdade de Medicina, à unânim!dade, concol.'·
dou em Integrar a Universidade
Federal de Santa Catarina. e
transf-erir seu patrlmônio à
União, na forma da lei. (a,)
Roldão Consoni, Dlretor da Faculdade de Medicina de Santa
Ca,tarina".
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"Tenho o prazer de levar ao
conhecimento de V. Exa- que
a Congregação unânimemente,
resolveu a Incorporação da Faculdade à Universidade de Santa Catarina., transferindo à
União todo seu patrimônio·
Confiamos na dlligência, entusiasmo e prestígio da Bancada
catarinense para a. criação da
Universidade ainda no Govêrno
do destemeroso Presidente Juscelino Kubltschek. (a) Pro·
fessor Henrique Fontes".
No mesmo sentido, a exposição
da Faculdade de Serviço Social de
Santa Catarina, que deixo de ler
por ser muito longa, mas cujo assunto é igual aos demais lidos.

o

Sr. Aloysio de

Carvalho -

Permite V. Exa. um aparte?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI
- Com satisfação.
O sr. Aloysio de carvalho - No
projeto consta que os patrimônius
dessas entidades passarão à União?

O SR. FRANCISCO GALLOTTI Consta, faltava, porém, anuência
delas no processado.
O Sr. Aloysio de carvalho -

E

mesma Fundação. O processo se·
ria de uma reforma do estatuto,
permitindo a 111lienação.
A entrega de patrimônlo à
União, alienação é. Gostaria que
Vossa Excelência me mostrasse a
disposição do projeto que permite
essa transferência de patrimônio
das Faculdades.
·
(PauiSa prolongada).

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo
Consulto o
nobre Senador Francisco Gallottl
se jâ terminou sua oração.
soar os tímpanos) -

O SR. FRANCISCO GALLOTTIsr. Presidente, estou procurando
satisfazer à solicitacão do nobre Senador Aloysio de éarvalho.
O Sr. Aloysio de Carvalho - Estou satisfeito, nobre Senador Francisco Gallotti; verifico que as entidades que vão se.r reunlda"S em
Universidade de Santa Catarina,
são entidades jâ f·ederalizadas. O
que se estâ apenas é formando a
universidade- Estou satisfeito com
os esclarecimentos prestados por
Vossa Excelência.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI Sr. Presidente, nada. mais tenho
que acrescentar.

as instituições que estão sendo fe·
deraJizadas ·eram particulares mantidas por Fundação, talvez?

O Sr. Sauzo Ramos V. Exa. um aparte.

O SR. FRANCISCO GALLOTTINão possa esclarecer se por Fundação se por esfõrço pessoal.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI Com prazer.

O Sr. Aloysio de Carvalho - Pelos telegramas que V. Exa. leu, parece-me que as Congregações tôdas
consentiram na transferência do
patrimônio à União; mas se algumas delas eram mantidas por
Fundação ...

O SR. FRANCISCO GALLOTTI Não creio.
O Sr- Aloysio de Carvalho -

...

o Estatuto dessas Fundações Impediria a alienação dos bens da

Permite

O Sr. Saulo Ramos - No momento em que v. Exa. fala ao Senado
da República. para encaminhar a
votação do projeto de lei que cria
a Universidade de Santa Catarina,
declaro aos Srs- Senadores que
constitui velha e legítima aspir·!l.·
ção do povo de minha. terra. Quando Constituinte em 1946, com outros Deputados estaduais, ap!'esentamos um projeto de lei visando à
criação da Universidade do Estado
de Santa Catarina.; e como o Erá·
rio talvez não suportasse as despesas para a concretização dessa
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aspiração do povo catarinense apre-·
Os Srs. Senadores que .o· aprovam,
sentei projeto de lei visando à cria- queiram permanecer sentados.
ção da Universidade catarlnense.
<Pausa).
Hoje, nobre Senador FranclsCo Gal·
Está aprovado.
lotti, estamos diante de um projeto
de lei de origem do Poder ExeDiscussão única do Projeto de
Let da Ctimara n.0 108, de 1960
cutivo. Apelo para os senhores Se·
<n.0 1.511, de 1960, na Ctima:
nadares para que aprovem &se prora> que altera o Quadro de
jeto· O Estado de Santa Catarina
Pessoal
·dJJ; Secretaria do TriJá tem a.s sua·s faculdades em franE~eitoraZ de Ma.
bunal
Begtonaz
~0 funcionamento e a nossa tra.
to Grosso e dá outras providênClleional Faculdade de Direito num
cias <em regime de urgência,
Estado de densidade demográfica
nos têrmos do art. 330, letra b,
que reclama essa universidade, pois,
pelo último censo a população de
do Begtme11to Interno, em virtude do .Requerimento n.o 54,
Santa Ca.tarlna será superior a
dois milhões de habitantes e, tede 1960, do S·enhor Senador
Moura Andrade e outros Sr.~.
nho certeza, nobre senador e Srs.
Sen·adores, ce que com a criação
Senadores, aprovado na pre.
da universidade de Santa Catarina
sente sessão>, dependendo de
estaremos honrando e dl.gnificando
pareceres das Co'n'iJissões de
não só a cultura do povo de meu
Constituição e Justiça, de Serviço
Público CtviZ e de Finanças.
Estado mas também a cultura do
povo brasileiro. Congratulo-me tamO SR. PRESIDENTE- O projebém com os representantes no Se·
to
recebeu pareceres das Comlssõe&
nado. e com o povo norte-rio-grande
Finanças, ce Serviço Público e
dense, pela federalização de suas fa.
Justiça,
pareceres êsses que vão
de
culdades.
ser lldos pelo sr. 1.o secretário.
O SR. FRANCISCO GALLO'ITISão lidos os seguintes
Obrigado a. Vossa Excelência.
sr. Presidente, nada mais a
PARIIlCER
acrescentar. Agua.rdo o momento
em que o Senado aprove o projeto
No 607, de 1960
federalizando as faculdades do Rio
Da Comtssdo de ConstitUição
Grande do Notre e a criação da
e Jztsttça, s6bre o Projeto de
Univ·ersidade do Esta.do de Santa
Let da Ctimara n.0 108, de 1960
Ca.ta.rina- (Muito bem).
<número 1.511, de 1960, na Cti·
mara), que altera o Quadro do
O SR. PRESIDENTE - Continua
a discussão do projeto. (Pausa).
Tl'ibunaZ BegtonaZ Ele!t()ral de
Mato
Grosso e dá outras proNinguém pedindo a palavra envtdenctaB.
cerro a. discussão·
Em votação o projeto.
Relator: Sr. Silvestre PértcZes.
Os Srs- Senadores que o aprovam,
Criado pela Lei n.0 486, de 1948,
queiram permanecer sentados. e alterado pela Lei n. 0 1.975, de
<Pawsa).
1955, o Quadro do Pessoal da SeEstá. aprovado.
c~etaria do Tribunal Eleitoral de
O projeto vai à sanção. <Pau.sa). Mato Grosso foi classificado no
votação do Requerimento núme- Grupo A, ao lado dos Quadros dos
Tribunais do Amazonas e de Ala·
ro 571, de urgência., sôbre o ProJeto goasde Lei número 108·60.
Acontece que enquanto êsse QuaEm votação o requerimento de dro permanece o mesmo, até hourgência.
je, o Quadro do Amazonas foi

I.

[
[
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la Lei número 1. 975, de 1953, a
N.o 608, de 1960
segunda, pela Lei n.0 3.454, de 1954,
e o de Alagoas é objeto de reerga.
Da Com18sáo de Serviço Pú.bli·
nização através do Projeto n.o 3.265,
co
Civil, s6bre o Projeto de Lei
de 1957, ora na Cã.ma.ra.
da Climara n.0 108, de 1960,
Considerando as circunstâncias
que aztera o quadro do pessoal
a.cima indicadas e procurando cor·
da secretaria do Trtbunaz Rerigir essa situação desigual e ln·
gional Eleitoral de Mato Gro,ç.
justa, o Tribunal Regional Eleiso, e dá outras providências.
toral de Milito Grosso enviou ao
Congresso a Mensagem n· 0 2, de
Relator. Sr· Da1llieZ Krteger.
1959, na. qual propõe:
Com a Mensagem n.o 2, de 1959,
a) .elevar o padrão de vencimeno Presidente do Tribunal Regional
tos dos cargos isolados;
Eleitoral de Mato Grosso encami·
nhou à apreciação do Congresso
b) dar nova estrutura e mais
Nacional,
projeto ce lei que visa
alta classificação à carreira. de
a
alterar
o quadro do pessoal de
Oficial·j udic!ário;
sua
secretaria,
e dá outras provi·
c) transformar a carreira de Da·
dências.
tilógrafo na de AuxiUar-juciciárlo,
As medidas
consubstanciadas
com elevação dos padrões de venno
presente
projeto
podem ser ascimentos de seus ocupantes;
sim resumidas:
d) fundir na Carreira de Auxi·
a) estruturação da carreira de
liar de Portaria. a de Continuo e Oficial Judiciário nas classes de
Servente.
J a M, classifica.dos os ocupantes
da antiga carreira de H a K, nos
e) transformar o cargo em Co·
missão de Diretor de Secretaria em novos padrões J, K, L e M;
cargo isolado de provimento efe.
b) transformação das carreiras
tivo.
de datilógrafo, mantidas as atri·
II - Aceita.s as razões do Tri· buições de seus ocupantes, na de
bunal Regional Eleitoral de Mato Auxiliar Judiciário com estrutura
.
Grosso, a Comissão de Constituição em duas classes: H e I·
C) fixação do critério de provi·
e Justiça da Câmara apresentou
projeto, afinal aprovado por aquela mento para a classe inicial da carCasa do Congresso e que ora esta- reira. de Oficial Judiciário, através
de concurso de entrância, entre os
mos analisando.
ocupantes
da classe final da car·
III - No que diz respeito à rees- reira de Auxiliar
Judiciário:
truturação, fusão e transformação
d)
criação
de cargos isolados de
de cargos deverá falar a Comissão provimento efetivo e de funções
de Serviço Público Civil.
qualificadas, a saber:
Quanto ao aspecto constitucional
1 - Continuo Padrão G;
e juridlco, nenhum óbice encontra
1 - Continllo - Padrão F;
o projeto ao seu andamento, pois
1 -Servente - Padrão E;
se enquadra nos preceitos dos arts.
1 -Servente - Pa.drão D;
97, II e 67, § 2.0 , da Constituição,
1 - Bibliotecário Arquivista
e dêsse modo, somos por sua apro· Padrão J;
vagão·
2 - Chefe de Seção - Símbolo
Sala das C'omissões, em 12 de de· FG-6;
zembro de 1960. - LourtvaZ Fontes,
1 - Secretário da 'Corregedoria
Presidente. - Silvestre Péricles, - Símbolo FG-6.
Relator. - Daniel Kriger. - Mil·
e) extinção das carreiras de
ton Campos. - Francisco GaZlotti. Con~ínuo e Servente, aproveitacos
- Ary Vianna.
.os ·seus atuais ocupantes, pela or·

e
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~em de antiguidade,
nos cargos fixa os objetivos a atingir, através
ISolados de igual denomina,ção, a da alteração proposta:
A) elevar o padrão de vencimenserem criados, na forma do pre·
tos do·s cargos isolados.
sente projeto. ·
B) dar nova estrutura e mais
A proposição, como se observa,
alta
.classiflcação à carreira de
encontra apoio nas medidas legais
Oficial
Judiciário.
adotadas .para outros tribunais e
C)
transformar
a carreira de
que obedecem a um esquema. uniDatllógrafo
na
de
Auxiliar
Judiciá·
forme de organização administrario,
com
elevação
dos
padrões
de
tiva.
vencimentos
de
seus
ocupantes.
Assim, nos tribunais dos EstaD) fundir na carreira de Auxi·
dos de Alagoas e Amazonas, que,
de Portaria a de Continuo e
liar
à semelhança do de Mato Grosso,
pertencem ao Grupo A, criado pela Servente.
E) transformar o cargo em co·
Lei n.o 486, de 14 de novembro de
missão
de Diretor de Se-cretaria
1948, a legislação jâ estabelecca
em
cargo
isolado de provimento
um processo de afinidade adminisefetivo.
trativa, visando à Identidade de
Trata-se de uma providência
situações nos respectivos quadros
precedida
dos indlspensâveis estude pessoal, quanto à estrutura·,
dos
e
cu!B
finalidade maior con·
forma de provimento e nomensiste,
exa.tame·nte,
em colocar o
clatura dos cargos e funções que
órgão
com
que
se
relaciona em
os compõem.
melhores
condições
para funcio·
Face· ao exposto, e verificandonar.
O
interêsse
públlco
justifica,
se que as. medidas constantes do
assim,
o
aumento
de
despesas
que
presente projeto afinam com as
a
aprovação
do
projeto
determi·
normas legais que regem a administr~o do pessoal
dos tribunais, nará.
:tl:stes são os motivos que nos Je.
opmamos pela aprovação do pre·
vam a opinar favoràvelmente à
sente projeto. ·
·
proposição.
Sala das Comissões, em 12 de de·
Sala das Comissões, 'lU 12 de de·
zembro de 1960. - Daniel Krieger,
·
zembro
de 1980. - Viva·zdo Lima,
Presidente e Relator. - Arv Vtan.
Presidente.
- Menezes Pimentel.
na. - Nelson Mactaan. - Catado
Relator.
-Fausto
Cabral· -Nelson
de Castro.

PARECER

N.o 609, de 1960
Da Comissão de Finanças
sôbre o Projeto de Lei da C4·
mara n.0
108; de 1960 (n.o
1. 511, de 1960, na Odmara), que
altera o Quadro do Pessoal da
Secretaria ào Trlõunaz Reglo·
nal Eleitoral de Mato Grosso
e dá outras promdências·

Relator: Sr. Menezes Pímentel.
O Presente pr·Ojeto altera o Qua.
dro c!o Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral de Ma·
to Grosso c foi suscitado por mensagem désse Tribunal dirigida ao
Congresso. Essa. mensagem assim

Maculan. - Arlindo Rodrigues.Tacíano de Mello. - Jorge May.
nard. -. FranCiSco Gallotti. - Da·
?!iel Krieger. - Arv Vtanna.

O SR. PRESIDENTE - Os pare·
ceres das comissões técnicas são
favoráveis ao projeto.
Em discussão o projeto. (Pausa).
Ninguém pedindo a palavra, en·
cerro a discussão.
Em votação.
~s Srs. Senadores que o aprovam,
que1ram conservar-se sentados.
(Pausa·).

Esta aprovado·
O projeto vai à sanção.
Esta terminada a Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador
Lima Teixeira.

'

ft
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O SR· LIMA TEIXEIRA - ( •)
- Sr. Presidente, acabo de reCe·
ber telegrama dos Líderes das B.an.
cadas da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Gra,nde do Sul· pedindo uma informaçã.o. Como se
trata de matéria de alguma importância,, vou lê-lo para conhecimento da Casa e para que a Mesa.
possa dar os esclarecimentos pedidos.
Diz o telegrama:
"Senador Lima Teixeira. Os Lideres das Ba.ncadas da As·
sembléia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul, tomando
conhecimento do retardamento
na retificação do Tratado de
Montevidéu, que estabelece a
zona de comércio e institui a
A.s·sociação La.tino·Americana
de Livre comércio, confiam em
que o Senado Federal apreciará, ressalvados os superiores interêsses nacionais, e decidirá
em tempo hábü, assunto da
mais alta relevância para c
comércio exterior brasileiro €
para o estreitamento c!os vínculos econômicos dos países
sul-americanos. Cordiais saudações (a) Ariosto Jaeger, Lider
do PSD; Egon Renner, Lider
do PRP; Sereno Chaise,· Líder
do PTB; Paulo Brossard de ,Souza Pinto, Lider do PL".
·Tenho dúvida, Sr· Presidente, SÔ·
bre se o projeto já se encontra
no Senado. Por isso estimaria que
V. Exa. desse uma informação, a
fim de que po•ssa responder a.os
ilustres Lideres de Bancadas que
su)}screveram êsse telegrama.
O SR. PRESIDENTE- Devo informar ao nobre Senador Lima
Teixeira que o projeto conseqüente
ao Tratado de Montevidéu, que
cria a zona de livre comércio, encontra-se na 'Câmara dos Deputados c ainda não foi remetido ao
(*) -

Nao foi revl.•lo pelo art!!lor,

Senado. Posso acrescentar que a
Comissão de Finanças daquela Casa já opinou sôbre o projeto, estando, portanto, em condições d~
ir a Plenário. Logo que vier ao
Senado será encaminhado às Comissões técnicas e poderá ser apredi:ado pelos Srs. Senadores com
a devida urgência.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Recebi ta,mbém um cartão do Marechal Octávio da Silva Paranhos
informando-me que as pensionistas
de militares, que recebem pelo Tesouro Na·cional, estão aflitas porque não tramitou no Senado o projeto de lei que abre crédito especial para. pagamento do aumento
das pensões concedidas pela. Lei
n.o 3. 765, de 4 de maio de 1960; e
que, se o Senado não o votar êste
mês, estará concorrendo para o drama dessas viúvas de mllltares.
Parece-me que não tramita., no
momento, nesta Casa o projeto a
que alude êsse ilustre militar.

O SR. PR:ESIDENTE - Informo
a v. Exa. que o projeto a que faz
referência não se encontra no Senado; está ainda na Câma,ra dos
Deputados. Acrescento: de acõrdo
com o Regimento Interno, na primeira quinzena de dezembl'o cs
projetas de abertura de crédito solicitada pelo Poder Executivo têm
tramitação de urgência absoluta.
Podem ser postos em Ordem do
Dia independente
de pa.receres.
Serão êles dados em Plenário.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Muito agradecido, Sr. Presidente. As
informações de V. Exa. me possibilitarão responder com presteza
a essa correspondência. (Muitc
bem).

O SR. PRESIDENTE - Não há
outro orador inseri to.
Lembro aos Srs. Senadores que
amanhã, às 16 horas e 30 minutos,
haverá reunião d·o .Congresso, cm
sessão solene, pa-ra receber Sua Ma-
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jestace Haillé .sellassié I, Imperador da Etiópia·
Convoco os Srs. Senadores para
uma "Sessão extraordinária ama·
nhã, às 21 horas, com a seguinte
ORDEM DO DIA

1 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara." n.0 77, de 1957
(n.o 1·695, de 1956, na Câmara.), que
denomina .Aeroporto Bartolomeu
Lisandro o atual Aeroporto Municipal de çampos, no Estado do Rio de
Janeiro, tendo Pareceres favorá,
vels1 sob ns· 580 e 581, d~ 1960, da~
Comissões de Constituiçao e Ju~tl
Ça e de Transportes, COmuniC!b!)oes
e Obra·s Públicas.
2 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.0 76, de 1959
Cn.o 2.868, de 1957, na Câmar~~;>
que concede auxilio especial as
jornadas Médico•Cirúrgicas de Uruguaiana., tendo Pareceres favoráveis (ns. 583 a 585, de 1960) das
Comissões de COnstituição e Justiça de Saúde Pública e de Finanças.
3 - Discussão única. do Projeto
de Lei da Câmara n.0 109, de 1960

(n.o 1.658, de 1960, na Càmara) que
autoriza o Poder Executivo a. abrir,
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de
Cr$ 150.000.000,00 destinado a atender às despesas com as solenidades
de instalação do Govêrno Federal
na nova Capita.l do Pais (incluído
em Ordem do Dia nos têrmos do
art· 171, n.o II, letra "a", do RGgimento Interno), dependendo de pa·
recer da Comissão de Finanças.
4 - Primeira dis·Cussão do Projeto de Lei do Senaodo n.0 10, de
1960, de autoria do Sr. Senador
Francisco Ga.llottl, que autoriza o
Poder Executivo a emitir uma série de selos postais comemorativos
do sesquicentenário da Carta de
Lei de 4 de dezembro de 1810, tendo Pareceres ·favoráveis (ns. 586 a
588, de 1960) das Comissões de
Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públi·
cas e de Finanças.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às 22 ho·
ras e 15 minutos.

188.8 Sessão da 2. 8 Sessão Legislativa, da 4.8 Legislatura,
em 13 de dezembro de 1960
(EXTRAORDINARIA)
PRESID:EINCIA DO SENHOR CUNHA MELLO

As 21 horas, acham-se presentes
os Senhores senadores:
Mourão . Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Paulo Fender.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Regin-aldo Fernandes.
Dix·Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Freitas ca.valcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovidio Teixeira.
Lima Teixeira.
Aloyslo de Carvalho.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Nogueira da Gama.
Milton campos.
Moura Andrade.

Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Alô ·Guimarães.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondim. -

(51)).

O SR.. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o compareci·
mento de 52 Senhores Senadores.
Havendo número legal, está
aberta a sessão.
Vai ser Ilda a Ata.
O Senhor Primeiro Suplente, servindo de Segundo Se·
cretário_ procede à leitura da
Ata da sessão anteri01·, que
posta em diso.ussão, é sem de·
bate aprovada.
O Senhor Quarto Secretário,
servindo de Primeiro, dá con·
ta do seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM

N.o 199, de 1960
Senhores Membros do Senado
Federal:
De acôrdo com o preceito cons·
'· titucional, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Ex·
celências a nomeação que desejo
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fazer do senhor Fernando Ramos
de Alencar para exercer a função
de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil, junto ao Govêrno da República Federal da Alemanha.
Os méritos do Senhor Fernando
Ramos de Alencar, que .me indu·
ziram a escolhê-lo para o desempe·
nho dessa elevada função constam
da anexa informação do Ministé·
rio das Relações Exteriores.
Brasília, em 13 de dezembro de
1960. - Juscelino Kubitschek.
A 'comissão de Relações Ex·
te?"iores.

Mensagem

Do Sr. Presidente da República
n. 0 200. do corrente ano, restituln·
rlo autógrafos de Projeto de Lei
da Câmara n.o 84, de 1960 já
sancionado, que cria regime especial, ·de desapropriação por utilldade pública para execur.ão de
obra~ no Polígono das Sêcas.
Aviso

Do Senhor Ministro da Fazen·
da, n. 0 264, de 1960, comunican·
do o encaminhamento do R.eouerimento n.o 467, do corrente ano: do
Senhor Senador João Villasbôas,
ao Tribunal de Contas, para se·
rem prestadas as informações
constantes do requerimento citado.
Ofícios

Do Primeiro Secretário da C!lma.ra dos Deputados como segue:
Brasília, em 6 de dezembro d~
1960.
Oficio n. o 1. 000
Senhor Secretário:
Em aditamento ao Ofício 962, de
29 de novembro último, tenho .1
honra de transmitir a Vossa Exceléncia a cópia autêntica da Resolução que convoca o Congresso
Naclon~.J para o período de 9 de
janeiro a 10 de fevereiro de 1961.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos

de elevada estima e distinta consideração. - José Bonifácio, Primeiro Secretário.
CóPIA AUnNTICA
Resolução que convoca. o Congresso Nacional para reunir.se, extraordinàrlamente, no período de
9 de janeiro a 10 de fevereiro de
1961 :
Resolttção
Senhor Presidente.
Nos têrmos do art. S9 parágrafo
único, da Constituição Federal, e
do art. 199 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicitamos
a v. Exa. seja convocado em sessão
extraordinária, o Congresso Naclo·
nal, no periodo de 9 de j,a.neiro a 10
de fevereiro de 1961, para aprecia·
ção de matérias relevantes e, de modo especial, dos projetas que dis·
põem sôbre:
1) Regulamentação do Direito
de Greve;
2) Dlretrlzes e Bases da Educa·
ção Nacional;
3) Lei da organização sindical;
4) Lei da Ra.diodlfusão e das TeleC'omunicações;
5) Reforma Agrária;
6) Reforma eleitoral;
7) Escala móvel dos, salários;
8) Contrôle das emissões pelo
Congresso;
9) conceituação de emprêsa na.
clona!;
10) Limitação da remessa de lucros para. o exterior; ,
11) Proibição da exportação do
manganês;
12) Proibição de depósitos nos
bancos estrangeiros;
13) Plano Dlretor da SUDENE.
Sala das Sessões, em 25 ele novembro de 1960 - Celso Brant, !vete vargas. - Ruy Ramos. Maia Neto. - Miguel Bahury. Moacvr Azevedo. - MiZvernes Lima. - João Veiga, - Jonas Bahiense. - Florlsceno PaiXão. Gabriel Gonçalves. - Badaró Júnior. - Edva7do Flôres. - Alves
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-435· de Macedo. - Wilmar Dias. - Arruda Climara. - (IlegiveZ). - Sal·
vador Losaco. - Ramon de Oliveira. - Clemens Sampaio. -Sérgio
Magalhães. - Wilson CaZmon. Moreira da Rocha. - Humberto
Lucena. -Fernando Santana. Jacob Frantz. - Armando Carneiro. -Rubens Rangel. -Barbosa
Lima Sobrinho. - Celso Murta. Euclides Wtcar. - Lenoir Vargas.
- (Ilegível) . - Derville Allegrette.
- Paulo Freire. -Mário Tamborindéguy. - Nogueira de Rezenrle.
- (Ilegível) . - Waldir Simões. (Ilegível) . - Geraldo Vasconcelo.~.
-Antônio Dino. - Manoel de Almeida. - Milton Reis. - Carlos
Murilo. - Breno da Silveira. -Osmar Cunha. - Ary Pitombo. Almino Afonso. -Clovis Motta. Olliris Pontes. - Theódulo de Albuquerque. -Campos Verga!. - Hildebrando de Góes. - Tristão da Cunha. - Laurentino Pereira. - Guilhermino de Oliveira. - José Guiomard. -Pedro Vidigal. - Raymun:do Chaves. - Hermes Pereira de
Souza. -Medeiros Netto.- Costa
Lima. - Océlio de Medeiros. Clodomir Mil1et. - (ilegível). Silvio Braga, - Eloy Dutra. Resende Monteiro. - Abrllo Moura. - Souza Leão. ozanam
Coelho. - Benjamim Farah. Mendes Gonçalves. -Furtado Leite. - Raul de Góes. - Yu7cishigue Tamura. Carlos Jereissatti. -castro Costa. - Aloi·
sio Nonô. - CUdenor Freitas.- José Marta AZ1cimim. - Bias Fortes.
- t/'ltimo de carvalho. - Armando
Monteiro. - Saturnino Braga. V:asconcelos Torre8. r- Pacheco
Chaves. - César Prieto. - Lycio
Hauer. - Josué de Castro. - Expedito Machado. - Clélio Lemos. Dagoberto Salles. - Nilo Coelho.
- Atílio Fontana.- Nelson Omegna. - Amilcar Pereira. -Aluisio
Ferreira. - Armando Cor1·êa. Lamartine Távora. - Ivan Luz. Jaime Araújo. -Aloísio de castro.
- Régis Pacheco. - Uriel Alvim. João Abdala. - (Ilegível). - An-

tônio Fraga. - Raymundo Brito.
- José Pedroso. - Janlluhy Carneiro. - França Campos. - Philadelpho Garcia. - Dirno Pires. Joaqltim Ramos. -Humberto Gobbi.
Publique-se

Da Câmara dos Deputados ns.
1.060, 1.059, 1.042 e 1.061 do corrente ano, encaminhando autógrafos dos seguintes:
PROJE'l10 DE LEI DA CA!IfARA

N. o 110, de 1960
(N. 0 2.284-B de 1960, na Câmara)
Federaliza a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 A Escola de Farmácia e
Odontologia de Alfenas, a que se refere o Decreto n.o 22.632, de 10 de
abril de 1933, passa a integrar o
Ministério da Educação e Cultura Dlretoria do Ensino Superior, ln·
cluída na. categoria constante do
item 1 do art. s.o da Le11.254, de
4 de dezembro de 1950.
Art. 2. o Independentemente de
qualquer lndenlzação, e mediante
inventário e escritura pública, são
incorporados ao patrlmõnio da
União tOdos os bens móveis e
imóveis e direitos pertencentes ou
utilizados pelo estabelecimento .referido no artigo anterior.
Art. a.o É assegurado o aproveitamento no serviço público federal,
do pess.oai do estabelecimento ·ora
federaliZado, nas :seguintes con- ·
dições:
I Os professõres catedrátl·
cos efetlvos, no Quadro Permanente do Ministério da Educação e Cultur.a - Dlretoria do Ensino Superior, contando-se o tempo de servlçô. para os efeitos da legislação fe.
dera!.
II - Os demais empregados, em·
Quadro que, para êsse fim serâ

-436criado pelo Poder Executivo, con. pelo Decreto n. o 20. 865 de 23 de
dezembro de 1931.
tando-se o tempo de serviço.
Parágrafo único - A contagem
§ 1. o Os professôres não admitidos em caráter efetivo, na. forma. do prazo mencionado neste artigo e
da legislação federal, poderão ser a expedição dos atos referidos no
§ 3.o do art. 3.0 dependem da efe.
aproveitados como interinos.
tiv.ação de tôdas as medidas cons·
§ 2. o Para os efeitos dêste artigo, a Escola de Farmácia e Odonto. tantes do artigo segundo.
logia de Alfenas apresentará à DiArt. 8. o Está lei entrará em vi·
reteria do Ensino Superior a. rela- gor na data de sua publicação, revo·
ção de seus professôres e servido· gadas as disposições em contrário.
res, especificando a forma de inveaAs Comissões de Educação e
tidura, .a natureza do serviço que
Cultura, de Serviço Público Ci·
desempenham a data da admissão
vil e de Finanças.
e a remuneração.
§ 3. o Serão expedidos pelas auPROJE'llO DE LEI DA Ch'IARA
toridades competentes os titulas de
nomeação e de admissão decorrenN.o 111, de 1960
tes do aproveitamento determinado
·
neste artigo.
(N. o 668-B, de 1959, na Câmara)
Art. 4. o São criados, no Quadro
Cria a Escola Agrotécnica de
Permanente do Ministério da EduJanuária,
no Estado de Minas,
cação e Cultura - Diretoria do En·
e
dá
outras
providências.
sino Superior, para o esclarecimento mencionado no art. 1. o, 24 (vint-3
o congresso Nacional decreta:
e quatro) cargos de Professor CateArt.
1. o É criada, no Ministério
drático, sendo 12 (doze), para n da Agricultura,
a Escola Agrotéc.
curso de Odontologia e 12 (doze)
de
Januária,
no Estado de Mi·
nica
para o curso de Farmácia, e três nas Gerais, subordinada
•à Superinfunções gratificadas, sendo uma ~e tendência do Ensino Agrícola
e VeDiretor, uma de Secretário e uma terinário, para ministrar os cursos
de Chefe de Portaria.
previstos no Decreto-lei n.o 9. 613,
Art. 5. o Para provimento, em de 29 de Agôsto de 1946 lLei Orgânicaráter interino, das cátedras vagas ca do Ensino Agrícola) .
ou que se vierem a vagar, só pode
Art. 2. o Fica o Poder Executivo
rão ser contratados Docentes Li- autorizado a abrir um crédito espevres, ou Professôres CatedráUcos, cial de Cr$ 10.000.000,00 (dez mi·
das mesmas diciplinas ou discipli· lhões
de cruzeiros), para atender ao
nas afins. ·
inicio dos seus trabalhos.
Art. 6. o Para cumprimento do
Art. 3.o Esta lei entrará em vi·
disposto nesta lei, é autorizada a gor na data de sua publicação, re·
abertura, pelo rM!nistério da Edu- vogadas as disposições em contrácação e Cultura, do crédito especial rio.
de Cr$ 17.520.000,00 (dezessete mi·
lhões, quinhentos e vinte mU cruAs ·comissões de Econômia e
zeiros) para pessoal e Cruzeiros
de Finanças.
4.000.000,00 (quatro milhões de cruPROJETO DE LEI DA CÂMARA
zeiros) para material, encargos e
equipamentos.
N. o 112, de 1960
Art. 7.o Dentro de 120 (cento e
vinte) dias, o Poder Executivo bai- (N'. o 2 .101-B,· de 1960, na Câmara)
xará por decreto, o Regimento da
Escola, devendo está até a sua ex.
Autoriza a abertura ao Poder
pedição, atender no que couber, ao
Judiciário - Tribunal de Justidisposto no Regulamento aprovado
ça do Distrito Federal - do

l
l
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crédito especial de Cruzeiros
78. 000,00, destinado a atender
ao pagamento de gratificação
de representação, devida aos
Desembargadores, Presidente e
Vice-Presidente daquele Tribu·
nal e ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri ..

beneficiários dos servidores civis,
em geral.
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revoga.
das as disposições em contrário.
As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.

o Congresso Nacional decreta:

PARECER

.Art. 1. o Fica o Poder Executivo
autorizado a proceder a abertura ao
Poder Judiciário - Tribunal de Jus·
tiça do Distrito Federal - do cré·
dito especial de 78.000,00 (setenta e
oito mil cruzeiros), destinado n
atender, no corrente exerciC'io, ao
pagamento da gratificação de re·
presentação devida aos Desembar·
gadores, Presidente e Vice-Presidente do mesmo e ao Juiz Presidente
do Tribunal do Júri.
Art. 2. o O presente crédito será
automàticamente registrado pelo
Tribunal de Contas e distribuído ao
Tesouro Nacional.
Art. 3. o Está lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

N. o 610, de 1960

A Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA C!MARA

N. o 113, de 1960
(N.o 1.616-B de 1960, na Câmara)
Torna extensivos aos funcio·
nários dos Territórios Federa-is
diSpositivos do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da
Un~ão (Lei n. o 1. 711 de 28 de
outubro de 1952) e dá outras
providências.

o .Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos funcionários dos Territórios Federais são extensivos todos os direitos e vantagens atribuídos aos funcionários C'!vis da União
e estipulados na Lei n. o 1. 711, de
28 de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da Uni·
ão), ou em outros quaisquer dis·
positivos de leis ou atas executivos,

Da Comissão de Constituição
." e Justiça, sôbre emendas ao
'Projeto de Lei da CO.rn.ara n.o
175, de 1959 (na CO.mara n.o
3.257·C-1957l, que autoriza a
criação da: Escola de Enfermei·
ra do Hospital São Paulo e a EB·
.cola de Enfermagem do Recife.

Relator: Sr. Menezes Pimentez.
Lei da ,câmara n. o
175 de 1959 <na Câmara n. 0 3.357·
C-1957) autoriZa a criação de uma
Escola de Enfermagem anexa à Fa·
culdade de Medicina do Paraná, e
federaliza a Escola de Enfermagem
do Recife, as quais ficarão anexas
respectivamente à Escola Parana.
ense de Medicina e à Faculdade de
Medicina da Universidade do R~
clfe.
Ao tramitar por esta Comissão foi
aprovado e recebeu três emendas:
a primeira de reda.ção, a segunda,
dispondo sôbre a incorporação dos
bens móveis e imóveis dessas Escolas ao Património da União e a ter·
ceira, criando a Universidade do
Brasil Central, com sede em Goiânla.
Submetido o processo em aprêço
à consideração das Comissões de
EdtJcação e Finanças foi por ambas
aprovado com as emendas citadas.
Encaminhada a proposição à dis·
cus,são do Plenário da Casa, alt lhe
foram acrescentadas as seguintes
emendas: 4.a) autorizando o Poder
,Executivo a Incorporar ao Patrlmônlo da União, mediante acõrdo,
todos os bens que constituem a Universida.d·e do Rto Grande do Norte,
obedecidos os requisitos legais, e
sem nenhuma lndenização; 5. al fe.

o Projeto de
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derallzando a Faculdade de Mediei·
na de Alagoas; 6. a) federalizando a
Faculdade de Ciências Econômlcas
do Ceará; 7.a) federalizando a Esco·
la de Enfermagem de Goiân!a.
Examinando detidamente e s s as
emendas, concluímos que nada hã
do ponto de vista j uridico e consti·
tuclonal, que possa obstar a, sua
aC'eitação.
Somos, · por isso, de parecer que
sejam aprovada·s., cabendo às de·
mais Comissões competentes o pronunciamento referente ao seu mé·
rito.
Sala das Comis.sões, em 10 de fevereiro de 1960. - Lourivaz Fontes,
Presidente. -· Menezes Pimentel,
Relator. -'Milton Campos. -Lima Guimarães.- Beneàicto .vanaàare8. -Jefferson de Aguiar.
PARECER

N. o 611, de 1960
Da comissão de Educação e
. Cultura sóbre l1i8 emendas do
Plenário ao Projeto de Lei ,za
Câmara n. 0 173, de 1959 ( n. •
3.257-C, de 1957, na Câmara).

Relator: IS·r. Ref1Ínaldo Fernan·
des.
,.
Em virtude de receber quatro
emendas, quando de sua vota·
ção em Plenário, retorna a esta Comissão, para sôbre elas se
pronunciar, o projeto de lei em
aprêço, que autoriza a criação
da Escola de Enfermeiras do
Ho:Jpital São Paulo e a Escola ele
Enfermagem do &eclfe.
Acêrca da convenlên~a da proposição, esta Comissão, dada a necessidade e a urgência, fartamente
comprovadas, da criação e federallzação dos estabelecimentos nela
mencionados, já opinou pela sua
aprovação, bem como das emendas
anteriormente oferecidas:
Incumbe-nos, apenas, ressaltar,
antes de emitir parec·er sôbre as
emendas de Plenário, que a Emenda número 3, da douta Comissão
de Constituição e Justiça, que cria

a Universidade do Brasil central, com sede em Goiânia, Capital ·do Estado· de Goiás, integrada no Ministério da Educa.
cação e Cultura, Diretoria :lo
Ensino Superior, em virtude da
aprovação pelo Senado, do Projeto
de Lei n.o 100, de 1960, que cria a
Universidade Federal de Goiâs,
constituída dos estabelecimentos re.
feridos na emenda, perdeu sua razão de ser, não mais se justificando sua aprovação.
A Emenda n.o 4, de autoria do nobre Senador Sérgio Marinho, autoriza o Poder ExeC'Utivo a Incorporar
sem lndenização, ao Pratrimônio da
União, mediante acôrdo, todos os
bens que constituem a Universidade do Rio Grande do Norte.
A emenda está superada face as
providências tomadas pelo Projeto
de Lei da Câmara n. o 102, de 1960
que federaliza a Universidade d~
Rio Grande do Norte, ao dispor em
seu art. 7. 0 sôbre a formação do
patrlmônto da referida Universidade.
Somos, assim, pela sua rejeição.
A Emenda n. o 5, ofP.recida pelo
ll~stre Senador Rui Palmeira, propoe também a federaltzação da Faculdade de Medicina de Alagoas.
A medida sugerida pela emenda
já está, igualmente, superada pelo
projeto de lei que federaliza a Universidade de Alagoas, à qual fica
agregada, como estabelecimento
Integrante do sistema federal de
ensino superior a Faculdade de Medicina de Alagoas, a que se refere a
emenda.
.
_Esta. Comissão é, pois, pela rejelçao da Emenda n.o 5.
A Emenda n.o 6, de autoria do nobre Senado!" Fernandes Távora, federaliza a Faculdade de Ciências
Econômicas do Ceará.
A emenda, .carente dos elementos
exigidos pela legislação do ensino
superior referente à Inclusão dosestabelecimentos de ensino na catego.
ria constante da Lei n. o 1. 254 de 4
de dezembro de 1950, não merece
ser acolhida.
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Somos, assim, pela rejeição da
Emenda n.o 6.
A· Emenda n.o 7, proposta pelo
nobre Senador Caiado de .Castro e
subscrita por niais dois senadores,
federaliza a Escola de Enfermagem de Goiânia.
Pelos mesmos fundamentos aduzidos no parecer desta Comissão sô·
bre as Emendas ns. 4 e 5, somos de
parecer que a emenda deve s.er re·
jeltada.
Efetivamente, o Projeto de Lei
n.o 100, de 1960, jâ aprovado pelo
Senado, que cria a -p'niversidade Federal de Goiãs, ao dispor em seu artigo 2. o sôbre os estabelecimentos
de ensino superior de que se camporã a referida Universidade, não in·
clui a EsC'Ola de Enfermagem de
Goiânia, certamente, sob fundamento de que êste instituto ainua
não preenche os requisitos de que
trata a Lei número 1.254, de 4 de
dezembro de 1950.
Nestas condições, a Comissão de
Educação e Cultura opina pela rejeição das Emendas ns. 4, 5, 6, e 7.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 1960. - Padre Calazans,
Presidente.- Reginaldo Fernandes,
Relator. - Saulo Ramos. - Lima
Teixeira. -

Antônio Baltar.
PARECER

N'. o 612, de 1960

Da ComiSsão de Finanças sô·
bre emendas de Plenário ao
Projeto de Lei da Céimara n. 0
175, de 1959 ( n.o 3 .257-C, de
1957, na Cél.mara) ,

.••
I

Por haver recebido 4 emendas no
Plenário, volta ao exame desta Co·
missão o Projeto de Lei da Câmara
n.o 175, de 1959, que autoriza a cria·
ção da Escola de Enfermagem no
Paranã e federaliza a Escola de Enfermagem do Hospital São Paulo e
a Escola de Enfermagem do Recife
e sôbre o qual jâ nos manifestamos
favoràvelmente, assim como às
emendas da douta Comissão de
Constituição e Justiça.

Passemos, assim, ao exame das
emendas de P.lenãrlo.
EMENDAN,o4

Esta emenda autoriza o Poder
Executivo a Incorporar ao Patrlmônlo da União, mediante acôrdo, todos os bens que constituem a Universidade do Rio Qrande do Norte,
fazendo-se a transferência sem nenhuma lndenlzação.
Parecer contrârlo, tendo em vista
tratar-se de matéria jâ regulada por
outro projeto (PLC. 102·60) .
EMENDA N,O

5

A Emenda n.o 5 federaliza a Faculdade de Medicina de Alagoas.
Igualmente versa matéria Incorporada a projeto de lei em tramitação.
Parecer contrãrio.
EMENDA N.o

6

Pela presente emenda, é federalizada a Faculdade de Ciências Económicas do Cearã. O projeto não
deve acolher emendas como esta,
que agrava as despesas da União,
sem prévios estudos têcnicos, capazes de comprovar a necessidade do
ensino.
Parecer contrãrio
A emenda federaliza a Escola de
Enf~rmagem de Goiânia. A seu respeito, pode argumentar-se do mes.mo. modo que da apreCiação da
Emenda n,o 6, em face,·sobretudo,
de despesas ocorrentes sem estudos prévios que as justifiquem.
Parecer contrário
Diante do exposto, somos pela rejeição das Emendas ns. 4, 5, 6 e 7.
Sala das Comissões, em 12 de de. zembro de 1960. - Vivaldo Lima,
··Presidente e. Relator. Arlindo Rodrigues. - Irineu Bomhausen Fausto Cabral. -Daniel Kriege"'.
- Menezes Pimentel. - Vencido.
- Taciano de Mello. -Nelson Maculan. - Ary Vianna. - Dix·H!tit
Rosado,
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N. o 613, de 1960
Bedação Final da Emenda
Substitutiva do Senado ao Pro'}eto de Let da CO,mara n.o 63,
de 1959 (número·· 2.281·E, de
1957, na Cdmara) .

Relator: sr. Menezes PlmenteZ.
A Comissão apresenta a Redação
Final (fls. anexas) da Emenda subst.Jtutiva do Senado ao Projeto de
Lei .da Câmara n. 0 63, de 1959 (n. •
2.281-E de 1957, na Câmara), ori·
ginárlo da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 1960. - Sebastião Archer, Presidente. Menezes PimenteZ,
Relator;
ANEXO AO PARECER

N. o 613, de 1960
Bedação Final da E m e n d a
Substitutiva do Senado ao Pro;eto de Lei da CO,mara n. 0 63
de 1959 (n. 0 2.281-E, de 1957
na CO.mara), que concede auxílio para as comemorações do
bicentenário da criação do
Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas do Campo.
EMENDA St1BSTITUTIVA

o .congresso Nacional deereta:
Art. 1.o É o Poder Executivo,
através do Ministério da Educação e
·Cultura, autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 3. 000. 000,00 (três
mllhões de cruzeiros), que se destinará à concessão pelos orgãos com·
petentes, de 26 (vinte e seis) bôlsas,
de estudo, em reglme de internato,
no estabelecimento de ensino secundário do Santuário de Bom Je·
sus de Matosinhos, em Conganhas
do Campo, Minas Gerais.
Art. 2.o Essas bôlsas de estudo serão denominadas "Bôlsas de Estudo Antônio Francis.::o Lisboa, o
Aleijadinho" e vigorarão por 4 (qua.
tro) anos, a contar de primeiro de

janeiro do ano seguinte à promul·
gação da lei.
Art. 3.o Os candidatos a essas
Bôlsas de Estudo escolhidos pelo
órgão competente do Ministério da
Educação e Cultura dentre os alu·
nos em exame de .admissão a Ginásio oficial nos Estados, Territórios
ou no Distr1to Federal, terão asse·
guradas as despesas de viagem do
seu domicilio ao estabelecimento de
ensino e vice-versa
Art. 4. 0 No caso de não serem
preenchidas tôdas as vagas, poderá
o Ministério da Educação distribui·
las. de acôrdo com as normas que re.
gem a matéria.
Art:.. 5. o Esta lei entrará em vigor
na data de sua publiCI!i.ção, revogadas as disposições em contrário .
O SR. PRESIDENTE -Está fln·
da a leitura de Expediente.
Há oradores Inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Novaes Filho.
O SR. NOVAES FILHO - (•) Sr. Presidente, a imprensa carioca
- tive já ensejo de tratar do as·
sunto há alguns meses ...,- vem-se
ocupando de fatos que se alega estarem ocorrendo na zona rural pernambucano..
Disse eu, hoje o repito, que la·
mento muito estejam homens inteligentes, jornalistas brilhantes,
homens realmente possuidores de
boa reputação na Imprensa brasi·
!eira, que gozam também da admiração de muitos br.aslleiros, como
eu, pelo seu talento e pela sua ilustração, estejam, dizia, dirigindo-se a
Pernambuco, levados pelas mãos
suspeitas de certos grupos, não pa.
ra verem o meio rural da minha
terra, mas para conhecer ·bem de
perto algumas centenas de homens
que se nuclelam em associações que
agitam os meios rurais pernambu·
c·anos numa propaganda tremenda,
como se fôsse meu Estado um centro de trabalho onde homens de( •) -

ll'<lo fol re11l.•fo pelo orwior.

'(

'
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salmados, sem consciência e sem
critério, dirigissem propriedades ru11a1s.
Sr. Presidente, o que a História
do Bras.n ensina a todos os brasilei·
ros - e ninguém será capaz de
contestar-me I - é que os homens
da vida rural de Pernambuco, sobretudo os mais responsáveis, aquêles
que se tornaram econômicamente
independentes na cultura. da terra,
nunca se deixaram dominar pelos
sentimentos de egoísmo, pelo contrário, defenderam sempre os melhores e os mais altos Ideais em
prol do Brasil e, sobretudo em
prol das liberdades.
Aí está a Guerra da Restauração,
da qual foram braços e cérebros os
proprietários rurais da minha terra, que a financiaram. Graças
àquele extraordinário movimento,
deixaram nos Guararapes o maior
marco, sem dúvida, da na.cionalldade; sem êle não teríamos, como temos, o mais amplo espírito de unl·
dade nacional.
Depois, Sr. Pl.'esidente, se lançarmos uma vista retrospectiva sõbre
os dias memoráveis da Abolição, veremos que foram os homens dos engenhos pernambucanos, homens
nascidos e educa.dos sob o regime da
escravidão, especialmente os ·que
nasceram nos famosos berços de ouro dos engenhos de Pernambuco,
como Joaquim Nabuco e José Maria
Carneiro da Cunha, foram êles que
tudo deram e até sacrificaram vitórias fáceis na politica; no caminho que mais lhes aprouvesse tudo
fizeram pela libertação dos escra·
vos sofredores.
Pois bem, Sr. PJ.~Csldente, uma
terra que se apresenta com êsse
magnifico passado na defesa de
grandes ideais, é essa tradicional
classe, que homens inteligentes e
cultos, através das colunas de im·
portantes órgãos da imprensa do
Rio de Janeiro pretendem apresentá-la como se fõsse aquilo que al·
gumas dezenas de agitadores pretendem seja.

Já lance! desta tribuna meu protesto, Sr. Presidente, e volto a fazêlo, em sã consciência. Conheço bem
a minha terra e os homens da vida
rural de Pernambuco. Desafio se
encontre, em Pernambuco, agricultores ricos. Na. minha terra a maior
parte dos agricultores tem suas pro- ·
priedades sob débitos; se alguns as
têm llvres., é graças ao espírito parcimonioso, à vida modesta e aos hábitos tranqüilos do interior do Estado.
O Sr. Lima Teixeira - Dá licen-

ça para um aparte?

O SR. NOVAES FILHO - Com
prazer.

O Sr. Lima Teixeira - Aproveito
a oportunidade do seu discurso para
fillar-me à corrente de opinião que
V. Exa. defende neste Instante. Nas
regiões Norte e Nordeste não há ri·
cos proprietários agrícolas; êstes se
encontram no Sul do Pais, especialmente em São Paulo. No Norte e
N'ordeste, principalmente, f,a.zende1ros de cana-de-açúcar, não conheço
nenhum rico, alguns conheço inde·
pendentes - e aqui me refiro à
Bahla - mas C'Onseguiram essa independência pela assiduidade ao
trabalho, residindo na propriedade
trabalhando-a com esfõrço e dedi:
cação. Admitir, porém, a existência
de fazendeiros ricos é balela, pelo
menos no Norte e Nordeste.
O SR. NOVAES FILHO - Muito
obrigado pela vallosa colaboração
de Vossa Excelência.
Sr. Presidente, tõda essa atoarda
se faz em tôrno de alguns, de poucas propriedades da zona canav!elra de Pernambuco cuJos donos em
vez de explorarem as suas a.tividades agrícolas dlretamente, preferi·
ram fazê-lo lndiretamente, divldin·
do suas terras, arrendando-as a colol;los.
.
Alguns agricultores sublevaram
êsses homens, aC'hando que não de·
viam mais pagar aquela renda com·
binada ao proprietário. Ao corutrá·

-442-

rio, deviam reivindicar sua posse
através de desapropriações por parte do Govêrno Estadual. Isto é o
que ocorre em Pernambuco; e não,
Sr. Presidente, que os proprietários
agrícolas de minha terra sejam
êsses algozes que alguns jornalistas
estão apresentando. Os jornalistas
quando chegam a Pernambuco não
percorrem a zona rural, não entram
em contacto com os trabalhadores
rurais, não visitam as propriedades,
não procuram admirar a assistência social que Pernambuco já ostenta para orgulho das suas tradições
de humanidade: assistência médica,
assistência às crianças, hospitais e
quantas outras formas de melhoria
das condições de vida dos meios
rurais, que tantos têm visto, que
tantos homens de bem têm tes- ·
temunhado com admiração. Ao
contrário limitam-se - chegando à minha terra - a entrar
em contacto apenas com essas
dezenas de homens apaixonados,
com seus líderes inescrupulosos.
Um dêles, o mais conhecido
porque membro do Legislativo estadual, com todo êsse ruído, apresentando-se como um grande líder libertário, apresentando-se com um
grande defenso11 de justas reinvindi·
cações das populações rurais, nas
últimas eleições perl;lambucanas
voltou à Assembléia Legislativa
com uma votação das mais insignificantes .
Onde está êsse líder de prestigio
nas camadas populares que não teve ·seu nome consagrado pelas urnas
ao voltar para a Assembléia do
Estado?
Peço a atenção do Senado da Re·
pública, Senado que admiro porque,
em verdade, apesar dos dias tumul·
tuários que o Bl'asil está vivendo,
esta casa é uma casa belamente
organizada. Aqui têm assento homens de tôdas as atividades, homens de todos os grupos sociais do
Brasil, homens de todos os setores
de cultura, homens capazes de uma
apreciação serena e justa dos acon.
tecimentos que se desenrolam em
nosso Pais.

Dai porque, Sr. Presidente, peço
a atenÇão do Senado para as condi·
ções de vida do Nórdeste do Brasil,
que de quando em quando é sacudido por aquelas sêcas tremendas
que em poucos meses devoram tudo que os nordestinos acumularam
durante muitos anos; e é essa zona
onde está encravado o meu querido
e distante Pernambuco, que realiza
um grande milagre.
Estado pequenino, dentro do Polígono das Sêcas, com uma população de quatro milhões e duzentos
mil brasileiros, possuindo bom parque industrial e uma lavoura bem
situada a despeito dos obstáculos do
clima, é nesse Estado que certos
observadores apressados querem encontrar condições de um meio rico,
de abastança e opulê!lcia, quando
a vida na região, pelas próprias
condições económicas, só pode ser
de· pobreza, sobretudo se considerarmos que Pernambuco cose nas
próprias linhas.
Já disse aqui e repito que, em todo o .regime republicano, quando
unidades riquíssimas da Federação
têm recebido ajudas vultosas do Govêrno Federal, Pernambuco conseguiu apenas, no Govêrno do eminen.
te Sr. Barbosa Lima Sobrlnho, um
empréstimo no Banco do Brasil, irrisório, hoje ridículo, de cem milhões de cruzeiros.
Atente bem o Senado da República para as difíceis condições de
vida em que se tem sempre encon.
trado a minha. terra, que nem por
Isso desanima, desespera; ao contrário, não se apresenta de mãos
vazias nos .quadros da Federação
brasileira, porque é um dos maiores
contribuintes do Erário Nacional.
Pernambuco vive, Sr. Presidente,
para o esfôrço, para a tenacidade,
revelando ao País inteiro um admirável espírito de organização, de
sacrifício e de renúncia. llJ sôbre P.S·
sa gente que hoje se atiram essas
calúnias, essa lama de prevenção
que tanta Indignação me causa, a
mim que tão de perto conheço as
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dificuldades e os sofrimentos do pfJvo da minha terra.
Essas dificuldades e sofrimentos
não têm avultado aos olhos dêsses
bril~antes mas Injustos jornalistas,
porque Pernambuco tem pundonor,
tem decôro.
Nós nos apresentamos com tão
alta dignidade nos quadros nacionais que ocultamos as nossas dlfl~uldades para não parecer que escamas mendigando auxilio dos nossos irmãos das regiões mais ricas do
País.
Perdoe.me o Senado a ênfase com
que falo, mas é o desabafo de um
homem que sabe amar a sua terra
porque desde criança, se acostumou
a admirar as tradições e as glórias
do povo dos Guararapes. Preferiria
o silêncio da morte .ao silênCio da
minha palavra tôda vez que se fizer
uma injustiça ao nobre povo de
Pernambuco, especialmente àquela
classe a que pertenço, a honrada Ia.
voura pernambucana, cheia de serviços, de idealismo, de idéias avançadas, de amor às grandes causas,
em defesa dos interêsses dos mais
humildes e sofredores.
Que êsses jornalistas examinem
melhor essa questão, pela injustiça
com que a estão colocando; mas que
não dêem lições de generosidade,
que não dêem lições de alto espírito
de humanidade a um povo como o
de Pernambuco que, como sabe o
Brasil inteiro, esc-reveu as melhores páginas de nossa Histó·
ria, sem um só traço de egoísmo, sem defender seus próprios
interêsses, pois o pernambucano, até hoje, só tem pugnanado pelos grandes ideais da nacionalidade e pelas elevadas aspirações da gente brasileira.
Sr. Presidente, estas são pala·
vras de um pernambucano que vê a
injustiça clamorosa que se está fa.
zendo a uma terra de tão nobres
exemplos no passado como no pre·
sente, terra de trabalho, terra de
tenacidade e de renovação agríco·
Ia, terra que tem o~erecido exemplos, no que diz respeito ao emprê·

go de métodos modernos, tendo em
vista tomar menos inférteis as ter·
ras ingratas do Nordeste.
Não se faça, pois, Sr. Presidente,
injusUça aos agricultores de meu
Estado, que tomam dinheiro a altos
juros, dinheiro caro e difícil como
é o do Brasil, no Norte, para inves-'
ti-lo em suas lavouras, na ânsia de
renovar os métodos agrícolas, através da irrigação, das sementes seleclonadas, dos fertilizantes, visando não a que o melhor volume de
produção traga riqueza mas para
evitar que a lavoura venha perecer.
Sr. Presidente, terra que assim
trabalha e assim se apresenta, é
terra de homens dignos de admiração, que não podem ser encarados
como vem sendo errônea e injustamente! (Muito bem! Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE- Vai ser Ii·
do requerimento do nobre Senador
N'ogueira da Gama.
É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 573, de 1960
Nos têrmos dos arts, 211 letra p,

e 315, do Regimento Interno, requei·

ro dispens.a de publicação para imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei da Câ·
mara. n. o 63, de 1959.
Sala das Comi~sões, em 13 de de·
zembro de 1960. -Nogueira da Ga·

ma.

O SR. PRESIDENTE - A Reda·
ção Final de que trata o requerimento ora aprovado consta do Parecer n. o 613, anteriormente lido.
Em discussão.
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·.. Os Srs. Senadores que aprovam a
Redação Final; queiram permane·
cer sentados. (Pausa) .
Aprovada.
Vai à Câmara dos. Deputados.

-«4Para acompanhar o estudo da
emenda do Senado naquela Casa,
designo o nobre senador Mem de
Sá. (Pausa) .
Sôbre a mesa, dois requerimentos
de urgência.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO

N.o 574, de 1960
Nos têrmos do art. 330, letra b,
do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n.o 69, de 1957, que
cria a Faculdade de Farmácia e
Odontologia de Manaus e dá outras
providências.
Sala das comissões, em 13 de dezembro de 1960. - Moura Andrade.
- Cunha Mello. - Franctsco Gal·
lotU. - Vtvaldo Lima. -Joaquim
Parente. - Ary Vtanna. -Jorge
Mayncird. -. Silvestre PériCles. Hertbaldo Vieira. - Menezes Pi·
mentel. -Nogueira da Gama. Sebastião Archer. - Arlindo R.odri·
gues. - Ovídio Teixeira. - Lima
Teixeira. - Catado de Castro.
Taciano de Mel!o.
REQUERIMENTO

N. o 575, de 1960
Nos têrmos do art. 330, letra b, do
Regimento Intemo, requeiro urgência para o Projeto de Lei da Câma·
ra n.o 110, de 1960, que federallza a
Escola de Farmácia e Odontologia
.de Alfenas e dá. outras providências.
Sala das Sessões 13·12·60. Moura
Andrade. -

Jolio Villasbôas.

O SR. PRESIDENTE -Os reque.
rlmentos que acabam de ser lidos
serão votados depois da Ordem do
Ola.
!Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de
Lei da Climara n.o 77, de 1957
(n.o 1.695, de 1956, na Climara),

que denomina Aeroporto Bartolomeu Ltsandro o atual Aeroporto Municipal de Campos, no
Estado do lUa de Janeiro, tendo
Pareceres favoráveis sob ns.
580 e 581, de 1960, das Comissões de Constituição e Justiça e
de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas.

Em discussão.
O SR. PRESIDENTE - Não ha·
vendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão (Pausa) .
Esta encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Esta aprovado.
É o segulnte o projeto apro·
vado, que vai à sanção:
PROJE'llO DE LEI DA CÂMARA

N .o 77, de 1957

(N. • 4.695-B-1956, na Câmara dos
Deputados)
Denomina Aeroporto Bartolomeu Lisandro o atual Aeropor·
to Municipal de Campos.

o ·Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 É denominado Aeroporto
Bartolomeu Lisandro o atual Aero·
porto Municipal de Campos, situado
no 6.o distrito dêsse Munlcipio, no
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.o 76, de
1959 <n. 0 2. 868, de 1957, na CO.mara), que concede auxilio especial às ;ornadas Médico.Cirúrgicas de Uruguaiana, tendo
Pareceres favoráveis <ns. 583 a
585 de 1960) das Comissões de
Constituição e Justiça, de Saúde Pública e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE cussão.

Em dis-
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Não havendo quem peça. a pala·
vra, encerrarei a discussão (Pausa).
Está Encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam a
projeto, queiram permanecer sen.
tados. (Pausa) .
Está. aprovado.
É o seguinte o projeto a pro·
vado, que vai à sanção:
PROJE~O

DE LEI DA C!MARA

N.o 76, de 1960
(N.o 2.868·B de 1957, na. Câmara
dos Deputados)
Concede auxílio especial às
jornadas Médico-Cirúrgicas de
Uruguaiana.

!
/'

I

I

I

É

lido o seguinte:
PARECER

N. o 614, de 1960
Da Comissão de Finanças, sô·
bre o Projeto de Lei da Cdma·
ra número 109, de 1960 (n. 0
1. 658, de 1960, na camara
dos Deputados), que auto·
riza o Poder Executivo a abrir
pelo Ministério da Justiça
e Negócios Interiores o crédito
especial de Cr$150.000.000,00 des.
ttnado a atender ds despesas
com as solenidades de instala·
ção do Govêrno Federal na No·
va Capital.

Relator: Sr. Ary Vianna.
Para atender às despesas de qual·
quer natureza inclusive de material
o Congresso Nacional decreta:
e de pessoal, decorrentes da execu·
Art. 1. o É o Poder Executivo au. ção do programa orga.nizado pela
torizado a abrir pelo Ministério da comissão de Planejamento e ExecuSaúde. o crédito especial de Cr$ ção das solenidades de instalação
400.000,00 (quatrocentos mil cru- do Govêrno Federal na nova Capi·
zeiros), para a.tender às despesas tal do Pais, constituída pelo Decreto
com as "Jornadas Médico-Cirúrgi- n.o 47.227, de 13 de novembro
cas," que se realizaram em 1958 na de 1959, autoriza o presente procidade de Uruguala.na, Rio Grande jeto o Poder Executivo a abrir,
do Sul.
pelo Ministério da Justiça e
Art. 2.o Revogam-se as disposi· :r-.,egócios Interiores o crédito esções em contrário.
pecial de Cr$ 150.000.000,00 <cento e cinqüenta milhões de cruDiscussão única do Projeto
zeiros).
de Lei da camara n.o 109, de
II - A Proposição de !niciativa
1960 (n.o 1.658, de 1960, na ca- do Poder Executivo, está devidamenmara), que autoriza o Po·
te justificada na Exposição de Moder Executivo a abrir, pelo
tivos do Sr. Ministro da Justiça, que
Ministério da Justiça e .Neacompanhou a mensagem presidengócios Interiores, o crédito es·
cial enviada ao Congresso.
pecial de Cr$ 150. 000. 000,00
III - Trata-se, assim, de crédito
destinado a atender às despe.
para
pagamento de despesas plenasas com as solenidades de ins- mente justificadas como sejam tô·
talação do Govêrno Federal na
das aquelas que se relacionam com
nova capital. do País (incluído
a
mudança da capital.
em Ordem do Dia nos têrmos do
IV - Somos, assim, pela aproart. 171, n.o II, letra a do Revação
do projeto.
gimento Interno), dependendo
Sala das Comissões, em 13 de de·
de parecer da Comissão de Fi·
zembro de 1960. - Vivaldo Lima,
nanças.
Presidente em exercício ATY
O SR. PRESIDENTE - Vai ser li· Vianna Relator. - Nelson Macudo o Parecer da Comissão de Finan· T.an. __:Daniel Krieger. -· Gutdo
ças.
Mondim. - Menezes P'imentel.

.
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sado. - Mem de Sá, vencido.

O SR. PRESIDENTE- O parecer da .comissão de Finanças é fa·
vorável ao projeto.
Em discussão o projeto, (Pausa> .
Nenhum dos srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação..
O SR. MEM DE SA -

(Para en.

-Sr.
Presidente, Srs. senadores, fui voto
vencido na comissão de Finanças.
1Jsse projeto com parecer favorável foi-me trazido, neste momen·
to para recolher minha assinatura.
~~te como os mais projetas, estão
tendo os .seus pareceres assinados
no Plenário, não obstante a importância das matérias que versam. É
oportuno· acentuar, Sr. Presidente,
que embora seja o Poder Legislativo
dos três Podêres que mais se sacri·
ficam para trabalhar no deserto
que é est.a cidade; apesar de O· Pode!' Legislativo dar sobejas de·
monstrações de dedicação aos de·
veres, o problema fundamental
dos Parlamentos, o que diz respeito ao trabalho e ao funcionamen·
to das Comissões tem sido completamente sacrificado e anulado em
Brasília.
Pertenço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a diversas Comissões, Não
tenho sido dos Senadores omissos
quer no Plenário quer nos trabalhos
dos órgãos técnicos.
caminhar a votação) -

(*)

O Sr. Milton Campos- V. Ex:a.

é ao contrário, dos mais assíduos e
d~ mais profícua colaboração nesta
Casa.
O SR. MEM D~ SA - Muito
agradeço a generosidade dos conceitos que são para mim, partindo de
tão eminente colega, como que uma
condeC'oração.

--z;j'·-:-_

/\'tio fui l'f'Uislo pt•lo orador.

Sr. Presidente, apesar, dos esforços que faço para estar presente em
Brasília, e não falhar com os meus
deveres nas Comissões, declaro que
não assisti, depois que para aqui
vim, a meia dúzia de reuniões de
Comissões a que pertenço, com exceção da de Relações Exteriores. Essa tem se reunido regularmente cada vez que é indi·
cado um Embaixador, para recebê-lo e cumprir a sua missão
regimental. Fora dela, as mais Comissões, via de regra, digo melhor,
regra quase sem exceção se não reúnem. Mais, Sr. Presidente: a Co·
missão de Finanças, que é e deveria
ser sempre um dos órgãos essenciais do mecanismo do Poder Legislativo, tendo em vista a origem histórica do Congresso e das Assembléias Representativas, a Comissão
de Finanças., não obstante a magnitude da sua importância, não se
tem reunido.
Durante a elaboração orçamentár a, houve algumas reuniões. 1!:
cumpro um dever de justiça, destacando os esforços que para lograr
tão mlrificos objetivos, despenderam os nobres Senadores Vivaldo Lima - que se achava na Presidência dêsse órgão
Daniel Krieger, que embora não tenha nêle nenhum cargo de direção, tem-se revelado sempre um dos Senadores ma:is dedica·
dos, mais interessados no andamento dos trabalhos legislativos.

o Sr. Lourivaz Fontes - Dá V.
Exa. licença para um aparte?
O SR. MEM DE SA -Pois não!

O Sr. Lourival Fontes - Estava
eu ausente do recinto, quando tive
a notícia de que V. Exa. havia deelarado, que só a Comissão de Relações Exteriores. se reunia ...

O SR. MEM DE SA- Declarei,
nobre ·Colega, das Comissões de que
participo. Sei que a Comissão de
Constituição e Justiça, que V. Exa.
preside constitui outra exceção.
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· o Sr. Lourivaz Fontes -,Queria
assinalar, como Presidente desse órgão técnico, que nos reunimos regu.
larmente uma vez por semana, e
até por diversas vêzes extraordinàrlamente.
O SR. MEM DE SA - Sei. Apt:o·
veito a oportunidade para fazer es·
se registro, que é inteiramente veri·
diC'o. Allãs, bastaria v. Exa. tê-lo
feito para que nenhuma dúvida pudesse prevalecer.
Referia-me às Comissões de que
participo· não faço parte da Comissão de ·Constitu1ção e Justiça, por.
que lá só devem estar os que entendem de Direito.
Sr. Presidente, dizia que a Comissão de Finanças só se reuniu durante a elaboração orçamentária
poucas vêzes, e ~sso devido aos es·
forços daqueles dois eminentes COo
legas e ·assim esté continu~n~o a
ser especialmente nestes ult1mos
diás das sessões quando, como é de
hábito, os projetas se precipitam
em C'ascatas para alcançar aprova·
ção antes do prazo fatal do recesso parlamentar.
vem êste preâmbulo a propósito
do projeto que se vai votar. l!: ::> que
abre um crédito de cento e cinqüenta milhões de cruzeiros para atender às despesas com as festividades
de inauguração de Brasíl:ia.
A inauguração de Brasilia, como
é do conhecimento universal, realizou-se a vinte e um de abril; essa
data estava pré·flxada por lei anterior. Não podia o Poder Executivo
ser surpreendido por ela, nem, con·
seqüentemente, pelas despesas que
determinaria. Seria até lógico e
quase óbvio que a dotação para as
despesas com as solenidades de
inauguração de Brasília constasse do Orçamento. A data estava determinada e, portanto,
não havia nenhum esfôrço para prever e assim, incluí-la no Orçamento. Dado, porém, que isso
houvesse escapado à argúcia do
Executivo ao elaborar sua propos·
ta orçamentária, c ao Legislativo
ao votá-la, o pedido de crédito, ne-

cessàriamente, deveria ter antecedido à despesa.
l!: sabido que o Código de Conta.
bilidade através de dois dispos.ldvos
permite rombos grandes, por melo
dos quais o Executivo gasta sem verbas, sem dotações, sem créditos, os
quais porém, são ali especificamente enumerados. Fora disto o crédito
especial deve, não apenas na dou·
trina, não apenas na ciência, mas,
também na prática dos povos bem
administrados anteceder à despesa.
Do C'ontrãrio o Legislativo fica sempre colocado numa das pontas do di·
lema: ou aceita o fato consumado e
vota a despesa, sendo levado de a.r·
rasto e a cabresto pelo Poder Exe.
cutivo, ou recusa-a ou repele-a e,
nesse caso, o Poder Legislativo não
castiga o Poder Executivo, mas pe.
nallza os fornecedores, os que prestaram trabalhos ou forneceram
materiais, o que constitui multas
vêzes, uma iniqüidade flagrante.
Esta a situação a que somos arrastados. O Poder Executivo podia
e devia ter previsto a despesa e
pedido prêviamente, ou a dotação
orçamentária ou o crédito especial.
Não. o fêz. Agora à véspera do recesso parlamentar através de um
requerimento de urgência e de pa·
receres feitos sôbre a perna, com
as assinaturas colhidas em Plenário, o Senado vai mais uma vez ser
levado na rabeira, ser levado ao
léu do arbítrio, da vontade, do capricho do poderoso. '"
É 0 que desejava deixar assinalado, ·frisado.
Quanto ao mérito, voto contra ho·
je, como votaria contra se êle houvesse sido solicitado no momento
oportuno.
Não discutamos agora o velho
problema da conveniênCia ou in·
conveniência da mudança da Capital· não discutamos Brasilia. Dis·
cut'o a .despesa pedida para os festejos de ·.inauguração.
Cento e cinqüenta milhões de cruzeiros falo o total pedido, despendi·
do, gasto da maneira mais suntuãria e insensata, justamente na épo-
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ca em que a reprêsa de Orós ruindo
pela imprudência e inépcia do Go·
vêrno arrastava, nas suas águas,
dezenas de milhares de pobres
nordestinos; cento e dnqüenta
milhões de cruzeiros em festas, não para construção da Capital, não para construção de
prédios ou de edifícios que abriguem as professôras e médicos que
estão alojados na chamada "Coréia", em apartamentos de quar·
to e sala, tendo famílias numerosas;
cento e ciiiqüenta milhões de cruzeiros em foguetes, em pirotecnia, e
até na ida de dois aviões a Paris pa·
ra trazerem holofotes, como os jornais da época noticiaram; cento e
cinqüenta milhões de cruzeiros que!,
mados assim, num Pais onde falta
tudo, num Pais em que os ju·
teiros do Amazonas, como tanto tem falado o nobre Senador Mourão Vieira, não têm
\!erbas para adqUirir as semen·
tes com que plantar uma das poucas riquezas que sustentam aquêle
Estado e uma das riquezas que podiam engrandecer o Brasil em dlvi·
sas, em recursos externos. Não é
preciso estender-me. A tese é conhecida nesta Casa. Relembro apenas
iSto: não se discute Brasilla: estamos· hoje votando, quase nove
meses depois, a autorização para o Oovêrno despender cento
e cinqüenta milhões de cruzeiros já queimados em festas
dignas daquilo que êsse Presidente é: um faraó aloucado. <Muito bem!) .

O SR. MOURA ANDRADE- Sr.
Presidente peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Lider da Maioria,
Senador Moura Andrade.
O SR. MOURA ANDRADE - ( *)
- Poucas palavras, Senhor iPres!·
dente, esperando com elas trazer
esclarecimento à matéria, inclusive
ao próprio nobre Senador Mem de
Sá.
( *) -

Nao foi revisto pelo ora.dor.

Afirmou S. Exa. dois fatos que
me pareceram fundamentais à sua
oração: que o projeto de Lei n.0 109
estaria sendo votado em regime de
urgência requerida e assinada sôbre
os joelhos dos Senhores Senadores.
O Sr. Mem. de Sá - A urgência
não, os pareceres é que foram assinados.
O SR. !MOURA ANDRADE -Senhor Presidente, a matéria está em
pauta.por decorrência do artigo 171,
n,o 2, letra A, do Regimento Interno, que deC'lara que nos últimos oito
dLas da sessão legislativa, as men·
sagens do Poder Executivo são incluídas em Ordem do Dia independentemente dos pareceres das co.
missões, devendo estas prola.tarem
os referidos pareceres no momen·
to em que a matéria é posta em dis·
cussão.
No caso, apesar dessa decorrência regimental, as Comissões tiveram oportunidade de dar os pare·
ceres escritos.
O Sr. Mem de Sá -

em Plenário.

·

Assinados

O SR. MOURA ANDRADE Não precisavam dá-los, por escrito;
poderiam dá-los oralmente, por im·
posição do Regimento Interno.
Segundo: o nobre Senador Mem
de Sá afirmou, reLueradamente,
que o Govêrno deveria ter pedido o
crédito antes das solenidades; ·foi
o que têz o Poder Exec'Utlvo.
A mensagem do Senhor Presi·
dente Juscelino Kubltschek de Oliveira ao Congresso Nacional é de
23 de março,· portanto, anterior à
data da Inauguração da Cidade de
Brasilla.
o ;sr. Aloysio de Carvalho - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. MOURA ANDRADE Com todo o prazer.
O Sr. Aloysio de Carvalho -

Não entrou o Congresso em reces·

i

I
i
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so pouco depois? Trabalhou o
Congresso até o dia 21 de ·abril?
O SR. MOURA ANDRADE Houve, se não me engano, um bre·
ve intervalo, solicitado pela Mesa
do Congresso, para .efeito de últi·
mar a mudança. t:sse intervalo,
entretanto, foi concedido aqui em
Brasilia, depois da mudança da capital.

o Sr. Aloysio de Carvalho - Te·
nho idéia de que foi dado quando
ainda no Rio o Congresso. Antes
de 21 de abril o Senado deixou de
reunir-se alguns dias.
O SR. MOURA ANDRADE Mesmo que houvesse ocorrido pe.
la forma como V. Exa. aponta não
!lide a circunstância de que o Sr.
Presidente da República agiu nos
exatos têrmos que agora, oito me·
ses depois, está apontando o nobre
Senador Mem de Sá.
A mensagem do Sr. Presidente
da República ao Congresso é de 22
de março.

o

Sr. Mem de Sá -

Dá V. Exa.

licença para um aparte?
O SR. MOURA ANDRADE Pois não.

o Sr. Mem de Sá -Estando a
mudança da Capital fixada em lei
com grande antecedência, a dota.
ção deveria ter sido incluida no
Orçamento. o crédito especta:! é
para despesas não previstas, ou suplementar para verba insuficiente.
No caso não havia. A despesa era
prevista, a data da mudança esta·
va fixada em lei.
O SR. MOURA ANDRADE Realmente, a data da mudança estava fixada em lei.

O Sr. Mem de Sá - A despesa,
portanto, deveria ser prevista no
orçamento.

O SR. MOURA ANDRADE Só poder1a ser prevista para o Orçamento de 1961.
O Sr. Mem de Srí - Para o Orçamento de 1960. Em 1959, ao elaborar-se o Orçamento para 1960.
O SR. MOURA ANDRADE Perdoe-me V. Exa., já estava elaborado o Orçamento. A 13 de novembro de 1959 é que foi constituida a Comissão de Planejamento
das solenidades e da Instalação do
Oovêrno em BrasUia.
O Sr. Mem de Sá - Evidentemente. A mudança estava marcada; as solenidades deviam ser previstas.
O SR. MOURA ANDRADE Senhor Presidente, disse a v. Exa.
que poucas palavras serJia.m sufi·
cientes ...
O Sr. Mem de Sá. - Não foram
poucas.
O SR. MOURA ANDRADE . .. para esclarecer o Senado sôbre
os pontos que apontara o nobre
Senador Mem de Sá, ou seja a. matéria em votação, por decorrência
· de norma constitucional, que estabelece que nos últimos oito dias da
sessão legislaUva os projetas, ori·
. undos da Mensagem governamental,
serão automàticamente incluidos
em Ordem do Dia, Independente·
mente de pareceres. Essa a razão
da presença dêste projeto na pau·
ta de hoje,
Alegou também o nobre Sena·
dor Mem de Sá que posteriormente
à inauguração de Brasilia é que
se pediu o crédito ...

o Sr. Mem de Sá - N'ão foi fel·
ta a dotação orçamentária, quando devia
.. ter sido feita .
O SR. MOURA ANDRADE
Não é o fato. o pedido de crédito
extraordinário ...
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o

Sr. Mem de Sá -

peciltl.

Crédito es·

O SR. MOURA ANDRADE O pedido de crédito especial, que
para o caso se apliea, é de 22 de
março, portanto; anterior à mudança para Brasma.
.Era, Senhor Presidente, o que eu
desejava declarar, na minha condição de Líder da Maioria. Deixo
de fazer maiores considerações a
respeito do discurso do nobre Senador Mem de Sá . S . Exa., natural·
mente, deixou-se apánhar desprevenido por êsses dois fatos, que
afirmou com tanta ênfase.
Surge agora a alegação de Sua
Excelência. : .

o

Sr. Mem de Sá -Já havia

feito antes.
O SR. MOURA ANDRADE ... de que a matéria. deveria constar do Orçamento. Está muito bem
definida como crédito especial, da·
da a natureza especial da despesa
prevista.
·
. Era, Senhor Presidente, o que tinha a comuniear ao Senado, como
necessário esclarecimento a respeito do Projeto de Le~ da Câmara
número 109, de 1960. (Muito bem).

O SR. PRESIDENTE nua a discussão.

Conti-

O SR. :MEM DE SA - Peço a palavra, Sr. Presidente, para expli·
cação pessoal.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Mem de
Sá.
O SR. MEM DE SA- ( 0 ) Senhor Presidente, Srs. Senadores, o nobre Lider da Maioria foi
feliz apenas ao fixar que, regimentalmente, o projeto deveria entrar
eni Ordem do Dia. Realmente as·
sim é. Não é, porém, discutível,
sequer passível de discussão tudo
o mais que afirmou.
(*) -

Nuu [ai rculsla

i'"'" ar«:lar.

l!:sse projeto veio ao conhecimento do Senado na ante-véspe.
ra do recesso e a assinatura do
parecer foi colhida agora, em Plenário.
O Sr. Moura Andrade - Se os
pareceres não t!ves2em sido elabo·
rados os Relatores os. estariam prolatando no Plenário.
O SR. MEM DE SA- Era preferível não se ter feito, para evitar
o que parece mistificação - ter
havido uma reunião regular da Co·
missão. Não houve tal. Aliás é a
ordem geral, é a regra quase sem
exceção.
As Comissões não se reúnem. Os
seus membros assinam os pareceres que lhes são trazidos em Plenário.
O Sr. Vivaldo Lima -

v.

Permite

Exa. um aparte?

O SR. MEM DE SA - Pois não.

o Sr. Vivaldo Lima - De acôrdo como Regimento a urgência-urgentíssima ...
O SR. MEM DE SA- Não se
trata, no caso, de urgência-urgentíssima. o Regimento determina
que as Mensagens presidenciais
solicitando crédito, nos últimos oito dias da Sessão Legislativa, sejam incluídas em Ordem do Dia,
independentemente de pareceres.
O Sr. Vivaldo Lima - Perfeitamente; mas depois de aprovada solicitação nesse sentido, como se
verificou há pouco, com o projeto
que abre um crédLto de cento e
cinqüenta milhões de cruzeiros,
destinado às festividades de inauguração de Brasília. Acontece que
é Impossível à Comissão de Finanças, .tendo em vista o grande número de projetas em tramitação
urgente, nesta época, reunir-se .para examiná-los, cada um de per si.
Não obstante, a Presidência daquele órgão através de sua Assessoria
Técnic'a, determina sejam exami-
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nadas as proposições com alguma
antecedêncta, pois seria impraticável dar-lhes parecer à queima-rou. pa sem um exame prévio, o qual só
se tornaria possível se o Relator
pedisse o prazo regimental para
estudar a matéria. Após essa providência haveria a reunião da Comissão ·para opinar sôbre o projeto. No momento, porém, os pedidos de urgência especial se sucedem com velocidade supersônlca
e nestas circunstâncias seria impossível à Comissão de Finanças reunir-se a todo momento, depois de
pedido prazo para examinar cada
proposição. A Presidencia daquele
órgão, porém - repito-o - tem tido o cuidado de fazer examinar
cada matéria, dentro da devida
urgência, e os pareceres elaborados são assinados pelos Senhores
membros da Comissão, naturalmente de acôrdo com suas convicções . V. Exa. com seu espírito
combativo e reacionário, apõe sua
assinatura nos pareceres mas,
quando assim o entende o faz com
a restrição de "vencido" quanto a.o
mérito. Esta a explicação que de·
sejava prestar, em defesa da !Presidência ora em exercício na Comissão de Finanças, que confessa.
não encontrar meio de reunir
aquêle órgão para exame de quan.
tas rnatér1as lhe são encaminhadas, a todo momento.
SR. MEM DE SA- Agradecido
pelo aparte de V. Exa. Considero
satisfatórias e cabais as explicações
do nobre colega.
Sr. Presidente, êsse parecer, corno todos os outros, não ~oi examinado nem poderia sê-lo. Quanto
ao problema do crédito especial.
chamo a atenção do Senado para
os têrmos. expressos da Const:Lt.uição, que admite créditos especiais
e créditos suplementares ao Orçamento. o crédito suplementar dest.ina-s,e a suprir deficiência de determinada verba, enquanto o especial é aquêles que provê a despesa
imprevisível, Isto é, que não pôde

ser prevista durante a elabora·
ção orçamentária.
Essa a conceituação da Ciência e
da Constituição em matéria de crédito especial. No caso presente, não
havia razão para crédito especial.
A data da mudança estava fixada
em lei. o Govêmo tinha Idéia de
festejos e comemo.rações. Se organizou a comissão encarregada dessas festividades depois de
o Orçamento votado, o problema é
secundário. :G:le podia e devia ter
previsto na Lei Orçamentária; entretanto, mandou o pedido de crédito e eu só o pude ver agora, porque
ninguém conhece o texto do projeto.
O Sr. Moura Andrade - Exata·
mente porque não foi prevista a
despesa é que está identificada em
crédito especral.
O SR. MEM DE SA - V. Exa. é
um exímio sofista. V. Exa. entende que, desde o momento em que
não tinha sido prevista a despesa
se pode pedir crédito especial;
mas crédito especial deve ser reservado para as despesas imprevis.iveis.

O Sr. Moura Andrade - Fixo
bem que a Comissão de Planejamento foi criada a 13 de novembro de 1959, posteriormente ao Or·
çamento e só mais tarde é que se
poderia estabelecer o índice das
despesas ...

O SR. MEM DE

S4 -

Ahl Não!

O Sr. Moura Andrade- ... que
ocorreram em conseqüência da
instalação da mesma Comissão.
O SR. MEM DE SA- V. Exa.
me deu excelente argumento. Se a
Comissão foi instalada em 13 de
novembro, o Orçamento não esta·
v.a term:tnado, pois isso se deu a 30
de novembro. Então o Govêrno
poderia ter feito como fêz êste ano,
por intermédio de V. Exa. a :r:es·
peito da dotação concernente à
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O Sr. Moura J!.ndrade - Esquece-se V. Exa. de que em 1959. terminamos o Orçamento antes de 30
de novembro.

o· SR. MEM DE SA- E V. Exa.
se esquece de que no dia 23 de novembro, à noite, neste Plenário,
apresentou emenda decorrente de
Mensagem Presidenciãl aumentando uma dotação de duzentos milhões de cruzeiros para dois bilhões e duzentos milhões de cruzeiros! Nessa ocasião V. Exa. fêz
brilhante justificação demonstrando que o Senado devia acolher
aquela emenda, isto, no dia 23 de
novembro.
O Sr. Moura Andrtule - Exatamente. Sabe V. Exa. que êste ano
recebemos o Orçamento com grande atraso.
O SR. MEM DE SA - Todos os
anos é a mesma coisa.

o

sr. Moura Andrade -

passado não foi assim.

O SR. MEM DE SA ou menos assim.

o

ano

Foi mais

O Sr. Moura Andrade- Não foi
mais ou menos; foo muito menos.
O SR. MEM DE SA - Um pouco
menos. Mas, a verdade é que o Lider da Maioria do Senado, de acôrdo com a Mensagem que o Executivo lhe mandasse, pode'l'ia ter pe·
dido a dotação. O exemplo dêste
ano, em 23 de novembro, quando
foi pedida dotação de dois bilhões
e . duzentos milhões é simplesmen·
te arrasador.
Queria, portanto, deixar claro: o
Poder Executivo não pediu, como
devia, a dotação orçamentária, ~'O
mo poderia ter feito em novembro
e mandou o pedido de crédito a 22
de março, às vésperas da mudança, quando Câmara e Senado estavam verdadeiramente atabailhoa-

dos no meio de tarefas legisla tivas
urgentíssimas.
Devo ainda, por fim, assinalar
que a falha que cometi - por não
saber a data da remessa da Mensagem - decorre precisamente da
situação em que estamos votan.
do êsse projeto.
Sou membro da ·Comissão de Finanças, mas o que me apresenta·
ram foi apenas um parecer desacompanhado do processo. De mo.
do que, nem eu mesmo, membro
da Comissão, poderia ter nas mãos
o processo para verificar a data da
~e!l~agem; dai o lapso em que
mCidl, pensando que a Mensagem tivesse sido posterior.
O meu lapso decorre da situação
a .que estamos sendo arrastados,
repito.
Nem eu como membro da Comissão e muito menos os demais Senhores Senadores, .tivemos possibi·
lidade de, sequer, pôr os olhos sô·
bre o projeto. Era isto o essencial,
que precisava constar dos Anais e
ser assinalado.
lSe eu não tivesse vindo à tribuna, a matéria seria votada dulcemet, ·sem ninguém saber do que se
es.ta.va 'tratando.
Ao menos mereço êste louvor:
graças a mim o Senado está. sa·
bendo o que vai votar. (Muito
bem).

O SR. MOURA ANDRADE -

(Para explicação pessoaZ) -

( •)

- sr. Presidente, tomo a palavra apenas para lembrar ao
Senado que acaba de vot-ar o Item
II, da pauta, ou sej-a, a abertura de
crédito especial para despesas que
se realizaram em 1958, na cidade
de. Uruguaiana, no Rio Grande do
Sul.
·
Assinalo apenas o fato, porque a
responsabilidade das votações a
posteriori e tão tardias, cabe rigorosamente ao Congresso que retarda a apreciação da ma.téria.
!*J --

Sciu fui r<'c>i.,lo pdu oruciuz•,
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A Mensagem, a propósito das
despesas de Brasilia, é anterior à
mudança da Capital - um mês
ant.es da mudança da Capital; se
não foi votada, é evidente, sr. Presidente, que deverá sê-lo, na mes·
ma circ~nstância do crédito especial, que acaba de ser aprovado pa·
ra a Cidade de Uruguaiana, no Rio
Grande do Sul, destinado a cobrir
despesas feitas em 1958, e não, em
1960. :t!:sse crédito diz respeito a
jornadas médico-Cirúrgicas lá rea·
lizadas naquele longínquo ano.
Era o que pretendia fixar para
que o Senado prosseguindo na sua
ação legislativa tão vigilante, executasse o ato em perfeita coerên·
ela C'Om os anteriores, por êle já
realizados.
Sr. Presidente, de minha parte,
declaro que tenho o mais profundo respeito peios ilustres membros
da douta Comissão de Finanças.
Não apenas um profundo respeito
mas um profundo reconheclmen·
to. Essa ComiSsão tem exercido ati·
vldade realmente excepcional na
vida desta Casa. N'ão tem poupado canseiras; aceitou tôda.s as res·
ponsabilidades que o Regimento e
as circunstânCias lhes impunham.
Assim, Sr. Presidente, recebo as
palavras do nobre Senador Mem
de Sá não como uma crítica à Comissão que, C'er-tamente, S. Exa.
não desejou fazer, mas como um
apêlo para a fixação de outros cri·
térios, no futuro, a respeito da
conduta des.tas Comissões no fim
das sessões legislativas.
Não creio contudo na possib1ll·
dade de alterá-los quando é o próprio Regimento que estabelece um
critério excepcional, quando decla·
ra que nos últimos oito dias da
Sessão Legls·laUva, projetes dessa
natureza devem estar em pauta Independentemente de parecei", e
as Comissões serão chamadas
- no ·caso especifico, a de Finan·
ças - a prolatarem os s.eus pareceres no momento exato da apreci·
ação da matéria.

Essa exigência regimental nasce da certeza que tem o Senado,
de longa data, do valor, do conhecimento dos nustres membros que
C'ompõem as Comissões desta Ca·
sa, tanto assim que lhes atribui a
responsabilidade imanente de se
pronunciar sôbre projetes no mes·
mo instante em que êstes lhes são
apresentados.
Assim, Sr. Presidente, vejo nesse
dispositivo regimental, o reconhecimento do Senado ao valor :Indiscutível daqueles ilustres membros
das Comissões especializadas, e, no
caso de hoje, dos ilustres Membros
da douta Comissão de Finanças
desta Casa. (Muito bem/ Muito
bem!).

O SR. PRESIDENTE - Em vo·
tação o projeto. (Pausa) •
Em votação o Projeto n. o 109 de
1960.
Os Srs. Senadores que o aproe
vam, queiram permanecer sentados. (Pausa) ..
Está aprovado,
É o .seguinte o projeto apro·
vado, que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N. o 109, de 1960

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, ao Mlnlstéri'o
da. Justiça e N-egócios Interiores, o
crédito especial de Cruzeiros
150. 000. 000,00 (cento e cinqüenta
milhões de cruzeiros), destinado a
atender a despesas de qualquer
natureza, inclusive material e pes·
soal, decorrentes da execução do
programa organizado pela Comissão de Pla.nejamento e Execução
das solenidades de instalação do
Govêrno Federal na nova Capital
do País, constituída pelo Decreto
número 47.227, de 13 de novembro
de 1959.•
Parágrafo único -·· O crédito es·
pecial de que trata a presente lei
será aut.omàticamente registrado e
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dlstrlbuido ao Tesouro Nacional,
pelo Tribunal de Contas.
Al't. 2. o Esta. Iel· entrará em vi·
gor na data de sua publlcação, revogadas as disposições em contrá·
rio.
A Comissão de Finanças
Primeira discussão do P7·o1eto de Lei do Senado n. 0 10, de
1960, de autoria do Sr. Senador Francisco Gallottt, que autoriza o Poder Executivo a
emitir uma série de selos postais comemorativos do sesquicentenárto da carta de Lei de
4 de dezembro de 1810, tendo
Pareceres favoráveis (ns. 586
a 588, de 1960) das Comissões
de Constituição e Justiça, de
Transportes, · Comunicações e
Obras Públicas e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE- Em dls·
cus.são.
Não havendo quem peça a. pa·
Iavra, encerrarei a. discussão. (Pau·
sa) .

Está encerrada.
Os Srs. Senadorés que aprovam
o projeto, queiram permanecer sentados. <Pausa> .
Está aprovado.
É o seguinte o projeto a.pro.
vado em primeira discussão:
PROJETO DE LEI 1)0 SENADO

N.o 10. de 1960
Autoriza o Poder Executivo
a emitir uma série de selos
postais comemorativos do sesqulcentenário da carta de Lei
ae 4 de dezembro de 1810 .

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 É o Poder Executivo au·
torlzado a emitir pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas - Departamento dos Correios e Telégrafos - uma série de selos posta:L.s comemorativos do sesquicen·
tenário da Carta de Lei de 4 de de·
zen1bro de 1810.

Art. 2. o Os selos de que ·trata
esta lei c-onterão as efigies de
Don1 João VI e do conde Linhares e terão o valor unitário de Cr$
2,50 (dois cruzeiros e clnqüenta
centavos).
Art. s.o A série de selos será de
2.000.000
(dois milhões) de uni·
dades e deverá ser lançada em cir·
culação na data comemorativa da
efeméride.
Art. 4. o Esta. lei entrará em v1·
gor na data de sua publlcação, revogadas as disposições em c-ontrá·
rio.
O SR. PRESIDENTE - Oportunamente o projeto voltará à Or·
dem do Dia para. segunda. discussão.
Está finda a matéria constante
do avulso.
Vou submeter à votação o Re·
querimento n.0 574, lido na hora
do Expediente, de urgência para o
Projeto de Lei da. Câmara n.o 69
de 1957.
Os srs. Senadores que aprovam
o requerimento, queiram petnla.necer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em conseqüencia passa-se à ime.
diata disc-ussão e votação da matéria.
Discussão única do Pro1eto
de Lei da Câmara n.o 69, de
1957, que cria a Faculdade de
Farmácia e Odontologia de
Manaus, e dá outras providên-

cias.

O SR. PRESIDENTE- Achamse sôbre a. mesa os respectivos pareceres emitidos pelas Con1issões
competentes e que vão ser lidos pe.
lo Sr. Primeiro Secretário.

São lidos os seguintes
PARECER

N.o 615, de 1960
Da Comissão de Const:ituição e Justiça s6bre o Projeto
de Lei da Câmara n. o 1. 970-C,
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-455de 1952 (no Senado n. 0 69, de
II -O autor da proposição Depu1957) que cria a. Faculdade de . tado Paulo Nery, justificou-a peFarmácia e Odontologia de los seguintes principais motivos:
Manaus e dá outras providên·
a) Manaus, centro de convergências.
cia dos interêsses da maior parte
da região amazónica, possuiu, até
Relator: Sr. Menezes Ptmentez. 1944,
uma Faculdade de Farmácia
Pelo presente projeto, é criada e Odontologia, quando por ato do
(art. l,O) a Faculdade de Farmá- Govêrno Federal foi cassada a inscia e Odontolo~a de Manaus, no peção da mesma e proibido o seu
Estado do Amazonas, devendo o funcionamento;
Poder Executivo (art. 2. 0 ), atra·
b) a mocidade amazonense não
vés do Ministério da Educação e dispondo de recursos financeiros
Cultura., contratar pelo ·tempo que para es.tudar em outros Estados,
julgar conveniente o Dlretor e o en~ontrava na Faculdade de Farcorpo docente para regência inte- mácia e Odontologia de Manaus
rina das cadeiras de que se com- um abrigo seguro para a sua forpõe a Faculdade, conforme a le- mação técnica, com o que enfrengislação em vigor', bem como o pes- taria com menos dificuldades a lusoal administrativo, sendo que o ta pela subsistência.
·
provimento efetivo das cadeiras
c)
os
poucos
farmacéuticos
e
(parágrafo único do art. 2.0) far-se- tistas que empregam as suas denati·
à mediante concursos de títulos e V'ldades no Estado foram diploma~
provas.
dos pela Faculdade de Farmácia e
o custeio das instalações, pes- Odontologia
de Manaus; e
soal e manutenção da Faculdade
d) o 'Govêrno passado reconheocorrerá. à conta das verbas desti- ceu a necessidade de ser restabele·
nadas ao Plano de Valorização cida a Faculdade menctonada, tenEconómica da Amazônia, segundo do, in~lusive, entregue ao Govêmo
orçamento anualmente organiza- Estadual as verbas para o emprêdo pelo Ministério da Edu~ação e go de bens móveis e imóveis.
Cultu~a. (art . 3 .o) , passando as
- A Comissão de Educação
verbas depois de cessada a vigên· e III
Cultura,
o mérito
ela do art. 199 da Constituição a do. assunto, examinando
manifestou-se favorà·
constar do Orçamento da União velmente ao projeto.
(Parágrafo único).
Entretanto, a Comissão de Servi· Dispõe o projeto, a:lnda (·art. ço Público, ao apreciar a matéria,
4.o) que o Govêmo Federal cede· solicitou a audiên~la da Comissão
rã !à Faculdade de Farmácia e de Constituição e Justiça, para. fa.
Odontologia de Manaus o imóvel lar "sôbre a constitucionalidade
onde funcionou a antiga Delega· da proposição e especialment-e, sô·
cia Fiscal do Tesouro Nacional, re· bre a criação pelo Congresso . Na·
vertendo o mesmo ao Património clonai, dos cargos a que se refere
da União (parágrafo único) quan- o art. 2.o e seu parágrafo únioo.
do a Faculdade houver por bem
Despachado o projeto ao saudotransferir-se para outro edifício.
so Senador Lima Guimarães êste,
Finalmente, estatui o projeto considerando que existira, em Ma·
(art. 5.o) que são incorporados à naus, durante 30 anos, uma Fa.cul·
P'aculdade de Farmácia e Odonto- dade de Odontologia e Farmácia,
logia de Manaus os bens móveis e cujo funcionamento foi proibido
imóveis, terrenos e equipamentos em 1944, solicitou, antes de proadquiridos pelo emprêgo de verbas nunciar-se sôbre o pedido da Co·
orçamentárias federais acaso exis· missão de Serviço' Público Civil, a
tentes na capital do Estado do audiência. do Minist-ério da EducaAmazonas.
ção e Cultura, para esclarecer os
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motivos daquela proibição e opi·
nar a respeito do· próprio projeto.
IV - Temos, assim agora, de nos
pronunciar sôbre dois fatos:
a) as dúvidas da Comissão de
Serviço Público Civil, quanto à
· constitucionalidade da proposição.
b) as informações prestadas pe·
lo Ministério da Educação e Cultu·
ra, a pedido nosso.
·
V - No que tange à constituclo·
nalidade do projeto, em geral, e de
.seu art. 2 •o e parágrafo, em parti·
cular, estamos em que devemos
responder p·ela afirmativa.
lll verdade que no art. 2. o, são
criados cargos na Faculdade, para
cujo preenchimento o Poder ExecuMvo contratará os funcionários
necessários, sendo que relativamente ao provimento efetivo das ca·
deiras o mesmo far·se-á mediante
concurso de .títulos e de provas.
Entretanto, foi l'!gorosamente
obedecido, em relação ao art. 2. 0
e seu parágrafo, o disposto nos
arts. 67, § 2. o e 168, VI, da Cons·
tituição, que dispõem, respectiva·
mente, sôbre o poder de iniciativa
das leis e o provimento das cátedras no ensino superior.
Os cargos {cadeiras), tantos
quantos exige a legislação vigente, são .criados em serviço nôvo, de
maneira que a Câmara dos Depu·
tados tinha competênc1a para ini·
clar o projeto,
Os demais artigos, nada con·
têm, igualmente, de inconstitucio·
nal.
Entretanto, do ponto de vista Ju·
ríclico, mostram-se defeituosos e
falhos os a.rts. 4.o e seu parágrafo único e 5.o.
N'ão convém designar local PS.·
ra funcionamento da Faculdade,
tanto mais que se trata de prédio
em ruína. Além disso, o artigo fala
em cessão do !móvel à Faculdade,
o que implica cessão de !móvel da
União à própria União.
O artigo deve, por conseguinte,
ser eliminado, o mesmo oC'Orrendo
com seu parágrafo único simples
decorrência do artigo, pois fala em

reversão do imóvel da. Faculdade
ao patrlmônlo da União, quando,
na realidade, a escola não terá pa·
trlmônio próprio, pois que tudo é
da União.
Além do mais, o art. 4, o contém
matéria que melhor se enquadra
em Regulamento, constituindo atos
de adminls.tração, como por exemplo quando determina a remode·
lação do prédio em ruína, onde funcionou a antiga Delegacia Fiscal,
e isso contraria .a boa técnica le·
gisla tiva.
Finalmente, merece ser supri·
mldo também, o art. 5. o. lll que di·
versos Ministérios têm verbas em·
pregadas no Estado do Amazonas,
lá mantendo serviços e bens, e s.e·
ria estranho que tudo isso passasse a integrar o património da. Es·
C'Ola, visto que pertence à União, e
os serviços ministeriais nêles ins·
talados são, apenas, usuários.
VI - Diante do exposto, somos
pela aprovação do projeto, com as
seguintes emendas.
EME:liDA

1

CC J

Ao art. 4. o e seu parágrafo ún.i.
co:
Suprima-se.
EMENDA ·2 CC J

Ao art. s.o:
Suprima-se.
Sala das Comissões, em 19 de ou·
tubro de 1960. - Lourtvaz Fontes,
Presidente. - Menezes Pimentel,
Relator. - Je!!erson de Aguiar·
- Argemiro de Figueiredo, - Caia·
do de Castro, - Daniel Krieger. Francisco Gallotti. - Ary Vianna.

PARECER

N. o 616, de 1960
Da comiSsão de .Educação e
Cultura, s6bre o Projeto de Lei
da camara n. 0 69, de 1957. Projeto de Lei n. 0 1. 970-C, de 1952,
na camara.

Relator: Sr. Saulo Ramos.

-~57-

(
I

".
\

~-'

'·

!·

r
i'·
~.!

'
:,·,

'·

'

Retorna a esta Comtssão o pro- pela constitucionalidade do projejeto de lei em aprêço, originário da to, tendo·lhe apresentado reparos
Câmara dos Deputados, que cria a de ordem jurídica, através de
Faculdade de Farmácia e Odontolo- emenda, a dois de seus dispositivos.
gia. de Manaus.
Não mais padece dúvida, à luz
A proposição, apresentada em dos pareceres dos órgãos do Execu1952, teve tramitação das mais lon- tivo e do Legislativo, quanto u congas na Câmara dos Deputados, só veniência e mesmo necesSidade do
tendo sido remetida a esta casa restabelecimento, no E s t a d o do
em .a,bril de 1957. Sôbre ela lgual- Amazonas, da extinta Faculdamenlte Jiá se manifestaram, em de de Farmácia e Odontologia, na
diversas oportunidades os órgãos :forma preconizada pelo projeto.
competentes do Ministério da EduAssim é que, ao se manifestar
cação e as Comissões Técnicas des- em seu último parecer sôbre o asta Casa, :Inclusive esta Comissão. sunto, a Dil'etorla do Ensino Supe.
Dispensamo-nos a esta altura, rior declara, textualmente, que a
por desnecessário, de proceder a "Idéia contida no projeto, como o
um nôvo conspecto histórico rlo Senado o recebeu da câmara, subslento e acidentado curso do proje- titutivo da sua Comissão de Eduto, vez que, do processado bem co- cação, merece Integra.! apoio quanmo dos pareceres emitidos, já cons- to à idéia em si".
tam, de maneira exaustiva, todos
Efetlvamente, a cidade de Maos elementos. elucidativos.
naus, sede proposta para instalaA Faculdade de Farmácia e ção daquelas Faculdades de acôrOdontologia de Manaus, que itera- do com o substitutivo, é núcleo
tivas vêzes pleiteou perante a Co- de vasta região do País, não tendo a
missão de Ensino Superior do ML- servi-la nenhuma escola para a
nistérlo da Educação a concessão formação de técnicos e cientistas
das regalias da inspeção prelimi- necessários ao exercício legal e efinar e o reconhecimento oficial ciente das profissões de cirurgiãonos têrmos do Decreto 241, de 11 dentista. e de farmacêutico, conforde maio de 1938, foi fundada me preceituam os arts. 212 e 217
em 1909, tendo funcionado por do Decreto n.o 19.852, ainda em
mais de 30 anos, quando, em 1944, vigor, de 11 de abril de 1931.
por ato do Govêrno Federal (Dec.
Os profissionais legalmente ha17.204, de 21 de novembro de 1944), bilitados à prá t!IC'a das a tivldades
lhe foi proibido o funcionamento farmacêuticas e odontológicas são
por razões sobejamente conheci- escassíssimos em todo o Estado il.o
AmazoMs, sendo que as Escolas
das.
Sôbre a matéria voltou a. se pro- mais próximas existentes em Be•
nunciar, em abril do corrente ano, lém distam centenas de quilómea Dlretoria do Ensino Superior do tros da cap1tal do Estado.
Basta salientar que em todo o
Ministério da Educação e Cultura,
em atendimento à consulta da teFr1tórlo nacional, o Brasil possui
douta Comissão de Constituição hoje, pouco mais de 17.000 dentise Justiça do Senado acêrca dos mo- ta~) diplomados, sendo que os maiotivos da suspensão do funciona- res contigentes se localizam, por
mento da Faculdade, bem como motivos óbvios, em São Paulo, Es·
"das vantagens, possibilidades e tado da Guanabara e Minas Gerais.
conveniência do projeto".
o projeto consulta, assim, os lnTendo presente as respostas en·
caminhadas por aquêle órgão de terêsses do ensino e vem ao enconensino, emitiu a referida Comissão tro das necessidades, não só do Esde Constituição e Justiça circuns· tado do Amazonas, como dos Territanciado parecer, em . que conclui tóri'os Federais do Acre, Guaporé e
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Rio Branco, que, certamente, se
beneficiarão com a criação de uma
nova faculdade de ensino superior,
cujos raios de açãó ultrapassam as
fronteiras de sua sede.
·
Todavia, não obstante a longa
tramitação do projeto pelas duas
Casas do Congresso, apresenta-se
·êle, ainda, eriçado de falhas de
ordem técnica em seus diversos
dispositivos, muitos qêles discar·
dantes dos preceitos fundamentais
da legislação que disciplina. a cria·
ção e a federal!zação dos estabele·
cimentos de ensino superior.
Nestas condições, visando a es.
colmar a proposição de suas la.cu·
nas e imperfeições, ajustando-a. às
normas da legislação em vigor, es·
ta Comissão é de parecer que à
mesma seja apresentado o seguinte substitutivo:
EMENDA N,o 3•CEC

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o É criada a Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Ma·
naus, no Estado do Amazonas, ln·
tegrada no Ministério da Educação e Cultura. - D!retoria do En·
sino Superior, e incluida na ca.te·
gorla constante do item I, do art.
3.o da Lei n. 0 1.254, de 4 de de·
zembro de 1950.
Art. 2.o Independentemente .de
qualquer indenização, são :lncorpo·
rados ao patrlmônlo nac'iona.l, mediante inventário e escritura pú·
blica, todos os bens móv.els e imó·
veis e direitos, bem como os direi·
tos do estabelecimento de ensino
de que trata a presente lei.
Art. 3.o o provimento efetlvo
das cátedras do estabelecimento
ora federalizado far-se·á. mediante concurso de titulas e provas rea·
lizado em estabelecimento federa.!
congênere, designado, em cada caso, pela Dtretorla do Ensino Supe·
rior.
Parágrafo único. Nas cátedras
de que trata êste artigo poderão
ser aproveitados, pelo prazo de
três anos, professôres admitidos
em caráter interino.

Art. 4. o os recursos para manu·
tenção e desenvolvimento do esta·
belecimento provirão das dotações
orçamentárias que lhe forem atri·
buidas pela. Ull.lão, das rendas pa.·
trlmoniais das receitas de taxas escolares, da retribuição de atividades remuneradas de laboratórios e
de doações, auxilias, subvenções e
eventua.is.
Art. 5. o Dentro de. 120 dias, a
partir da data da promulgação da
presente lei, o Poder Executivo enviará mensagem ao Congresso Na·
cinal na forma da Constituição
Federal, propondo as medidas
complementares à · efetivação do
disposto no art. 1.o.
Artt. 6.o Fica também criada a
Faculdade de Medicina. de Londrl·
na, Estado do Paraná., a qual será agregada à Universidade do Pa·
raná, passando a. :Integrar o Ministério da Educação e Cultura -Di·
retoria do Ensino Superior.
Parágrafo único. Dentro de 120
dias, a partir da data da promul·
gação da presente lei, o Poder Executivo enviará mensagem ao Con·
gresso Nacional, na forma da
Constituição Federal, propondo as
medidas necessárias à efetivaçllo
do disposto neste artigo.
Art. 7. o Esta lei entrará em v.lrgor na data de sua publlcação, revogadas as disposições em contrá·
rio.
Sala das Comissões, em 13 de de·
zembro de 1960. - Padre Calazans, Presidente. - SauZo Ramos,
Relator. - Sebastião Archer. .Reginaldo Fernandes.
PARECER

:.;N.· o

617, de 1960

Da::comtssiio de Serviço Pú·
bZtco- Civil, sôbre o Projeto de
Lei da C(}.mara n. o 1. 970·C, de
1952 (no Senado n.o 69, de

1957) .
Relator: sr. Joaquim Parente.
2.o Parecer: sôbre emendas.·
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Por haver recebido emendas, vol·
ta ao exame des.ta Comissão o presente projeto, que cria a Faculda·
de de Farmácia e Odontologia de
Manaus, e dá outras providências.
As emendas apresentadas são
em número de três, sendo duas da
Comissão de Constituição e Justi"
ça e uma CSubstitutiva) da Co·
missão de Educação.
As emendas da Comissão de
Constituição e Justiça melhoraram, de fato, o projeto, corrigindo algumas falhas evidentes; todavia, o substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura, acolhen·
do as modificações sugeridas por
aquêle órgão técnico e inovando a
proposição inicial de maneira
mais ampla, leva·nos a aceitar o
referido substitutivo.
Assim opinamos pela rejeição
das emendas da douta Comissão
de Constituição e Justiça e pela
aprovação do substitutivo da Comissão de Educação.
Sala das Comissões, em 13 de
dezembro de 1960. - DanieZ Krieger, Presidente. - Joaquim Parente, Relator. - Ary Vianna. Caiado de Castro.

O SR. PRESIDENTE - Peço ao
nobre Senador Vivaldo Lima que
se digne designar Relator para a
matéria em exame.
O SR. VIVALDO LIMA - Se·
nhor Presidente, como Presidente
em exercicio da Comissão de Fi·
nanças avoco o processo, para manifestar seu ponto de vista a respeito da ma.tér1a .
O SenadQ acaba de ouvir a lei·
tura de dois interessantes parece·
res - o da Comissão de Constituição e Justiça, da lavra do nobre
Senador Menezes Plmentel, constante de cinco fôlhas, longamente
elaborado e juridicamente perfeito,
opinando pela aprovação, mas
com duas emendas; uma "CC·J",
ao art. 6. o e seu parágrafo, pela
supressão; outra Emenda, a de n. o
2 CC-J, art. 6.0, também pela SU·
pressão.

Não preciso repetir nada do que
aqui já se encontra, uma vez que
o Senado acaba de tomar conhecimento do mesmo, através . da lei·
tura a que procedeu o nobre Sr.
1. o Secretário.
o segundo parecer da lavra do
nobre senador Saulo Ramos, digno representante de Santa Cata·
rlna. nesta .casa, pela Comissão de
Educação e Cultura é longo e ter·
mina por oferecer emenda substltutiva.
O . Senado tomou · conhecimento
de todo parecer, que ocupa quatro
páginas bem elaboradas. o Relator explicou claramente que se tra..
ta de projeto que merece a aprovação do Plenário. o Amazonas
não dispõe de uma Faculdade de
Odontologia e Farmácia desde
1942. Diz a certa altura o nobre
Relator.
"Efetivamente, a cidade de
Manaus, sede proposta para a
instalação daquela Faculdade,
de acôrdo com o substituti·
vo, é núcleo de vasta região do
País, não tendo a servi-la nenhuma escola para formação
de técnicos e clen tis tas neces·
sários ao exercício legal e eficiente das profissões de cirurgião-dentista e de farmacêu·
·tico, conforme precreituam os
artso 212 e 217 do Decreto no 0
19. 852, ainda em vigor, de 11
de ·abril de 1931
Os profissionais legalmente
habilitados à prática das atividades farmacêuticas e odontológicas são escassisslmos, em
todo o Estado do Amazonas,
sendo que as Escolas mais
próximas, existentes em Be·
lém, distam centenas de qulJ.ômetros da capital do Estado o
Basta salientar que em todo
o território nacional, o Brasil
possui, hoje, pouc·o mais t.ie
17 o000 dentistas diplomados,
sendo que os maiores contingentes se localizam, por motivos óbvios, em São Paulo, Es·
o
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tado da Guanabara e Minas
Gerais".

o

Sr. Mourão Vieira- Dá V.

Exa. licença para um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA não.

Pois

O Sr. Mourão Vieira - É de la·
mentar não possamos, dentro dês.
se mesmo projeto, estabelecer
condições para os atuais cirurgiões-dentiStas do Amazonas, que
têm prestado relevantes serviços
não só · a êsse Estado como
aos Territórios circunvizinhos.

O SR. PRESIDENTE -

(Fa;:en.

Pondero
ao nobre Senador Mourão Vieira
que não é permitido, pelo Regimento, apartes ao Relator.
do soar os tímpanoB) -

o Sr. Mourão Vieira - !Peço a
V. Exa. licença para. ternrtnar

minhas pata.vras. É lamentável
não possamos fazer com que ês.ses diplomas sejam registrados.
O SR. VIVALDO LIMA - Multo
obrigado ao nobre companheiro
de •Bancada, Senador Mourão Vieira, pela. colaboração prestada; embora ela constitua um leve arranhão ao diSpositivo regimental,
acolho-a com todo prazer, para
que conste do meu parecer.
Mais adiante o Relator, Senador
Saulo Ramos, nobre representante
do Estado de Santa Catarina. e
membro da Comissão de Educação
e Cultura, declara:

"O projeto consulta, assim,
os interêsses do ensino e vem
ao encontro das necessidades,
não só do Estado do Amazonas,
como dos Territórios FederaiS
do Acre, Guaporé e Rio Branco,
que, certamente, se beneficia·
rão com a criação de uma nova faculdade de ensino superior, cujos raios de ação ultrapassam a.s fronteiras de sua
sede.

Todavia, não obstante a longa tramitação do projeto pe'
las duas Casas do Congres-

so ... ,

Essa tramitação, Sr. Presidente,
foi longa, pois data de 1952. Há
oito longos anos vem o Amazonas
pleiteando a criação, ou melhor
direi, o restabelecimento da sua
Faculdade de Odontologia e Farmácta.
" ... apresenta-se êle, ainda,
eriçado de falhas de ordem
técnica em seus diversos dispositivos, muitos dêles discordantes dos preceitos funda..
mentais da legislação que dls·
•cipllna a criação e a federalização dos estabelecimentos
de ensino superior".
Nestas condições, visando a
escoimar a proposição de suas
lacunas e Imperfeições, ajustando-a às normas da legislação em Vigor, esta Comissão é de parecer que rà mesma
seja apres.entado o seguinte
substitutivo ... "
O Substitutivo, lido pelo Sr. 1.0
Secretário, a~tende agora, perfettamente, aos objetivos que o projeto tem em vista.
A Comissão de Finanças aceita
o Substitutivo apresentado pela
douta Comissão de EduC'ação e
Cultura, nos têrmos em que se encontra.
J!:ste o parecer. (Muito bem/) .
O SR. PRESIDENTE - Ofere·
cldo ao projeto substitutivo, pela
Comissão de Educação e Cultura,
torna-se mister ouvir novamente
a Comissão de Constituição e Justiça.
Sôbre a mesa o parecer, que vai
ser lido pelo IS·r. Primeiro secretário.

l
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lido o seguinte
PARECER

N. o 618, de 1960
Da Comissão de Constitui·
ção e Justiça sôbre substituttvo da ComiSsão de Educaçilo
e Cultura ao Projeto de Lei
da CO.mara n. 0 69, de 1957 (na
CO.mara n.o 1.970-C, àe 1952).

Relator: Sr. Menezes Pimentel.
Por haver recebido emenda su·
bstitutlva da Comissão de Educação e Cultura, retorna a esta Co·
m1ssão o Projeto de Lei da. Câma·
ra n.o 69, de 1957, que cria a Fa·
culdade de Farmácia e Odontolo·
gla de Manaus e dá outras provi·
dênclas.
A referida emenda corrige falhas e omissões do projeto, ajustando-o às normas da legislação
em vigor.
n - Quando o projeto foi por
nós apreciado, da primeira vez
que aqui estêve, apresentamos-lhe
duas emendas, com o fito de corrigir algumas de suas falhas mais
gritantes.
A emenda da Comissão de Edu·
cação e Cultura satisfaz plenamente, inclusive atendendo aos
objetivos que tivemos com aquelas cit!!-das emendas.
nr - Diante do exposto, e como ·do ponto de vista. constitucional e jurídico, nada há que :invali·
de o substitutivo em aprêço, opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 13 de
dezembro de 1960. - Lourival
Fontes, Presidente. - Menezes Pimentel, Relator. - Caiado de cas.

tro. - Silvestre Péricles. Vianna. - Milton Campos.

Ary

O .SR. PRESIDENTE- Em discussão o projeto, com o substitutivo e as emendas. (Pausa) .
Nenhum Sr. senador desejall·
do usar da plillavra, encerro a discussão.

Em votação, inicialmente, o
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
Os Srs. Senadores que o a pro·
vam, queiram permanecer sentados. (Pausa> .
Está aprovado.
Em conseqüência da aprovação
do substitutivo, ficam prejudicados o projetG e as emendas.
·
A matéria vai à Comissão de
Redação.
Val-se proceder à votação do Requerimento lido na hora do Expediente, de urgêncla para o Projeto de Lei da. Câmara n. o 110, de
1960.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa> .
Está aprovado.
Tendo em vista a deliberação do
Plenário, passa-se à Imediata a.preC'lação da matéria.
Discussão única do Projeto
de Lei da Cllmara n. o 110, de
1960 { n.o 2.284, de 1960, na
C/lmara) que federaliZa a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas e dá outras providencias {em regime de urgencia, nos termos do art.
330, letra b, do Regimento Interno, em virtude do Requeri·
mento n.o 575, de 1960, do
·Sr. Moura Andrade e outros
Srs. Senadores, aprovado na
presente sessão), dependendo
de Pareceres das Comissões ae
Educação e ·cultura, de Serviço Público Civil e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Vão ser
lides os pare.ceres.
São lidos os seguintes:
PARECER

N.o 619, de 1960
Da ComiSsão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Lei
· n,o 110, de 1960 (n. 0 575, de
1960, na C/lmara), que federa-

189.8 Sessão da 2. 8 Sessão Legislativa, da 4. 3 Legislatura,
em 13 de dezembro de 1960
PRESID:Il:NCIA DO SENHOR CUNHA MELLO

As 22 horas e 45 minutos, achamse presentes os srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Paulo Fender.
zacharias de Assumpção.
Lobão da. Silveira..
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça. Clark.
Mathias OJ.ympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Tavora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix·Huit Rosado.
Argemlro de Figueiredo.
Ruy Ca.rnelro.
Novaes Filho.
. Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Freitas Cavalcanti.
Rui· Palmeira.
Silvestre Pérlcles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira..
Ovidio Teixeira.
Lima Teixeira..
Aloysio de Carvalho.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Nogueira. da Gama.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.

Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João vmasbõas.
Alô Guimarães.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel· Krieger.
Mem de Sá.
Guida Mondim. - (52).
O SR. PRESIDENTE -A lista de
pi'esença acusa o comparecimento
de 52 Srs. Senadores. Havendo nú·
mero legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a. Ata.
O Sr. Francisco GaZZotti, servindo de 2. o Secretário, procede
à zeitura da Ata da sessão ante·
rior que, posta em discussila, é
sem debate aprovada.
O Sr. Segundo Secretária, ser·
vindo de 1. 0 , dá conta do se·
guin.te

EXPEDIENTE
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PARECER
N. o 622, de 1960
Da Comissão de Constituição
e Justiça sôl>re o Projeto de Lei
do Senado n..• 40-1960, que reuu·
la a situação dos servidores da
Comissão Mista Ferroviária
Brasileiro-Boliviana dispensa·
dos por motivo de conclusão de
obras da Estrada-de-Ferro Bra.
siZ-Bolívia.

Relator: Sr. Daniel Krieger.
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189.a Sessão da 2.a Sessão Legislativa, da 4. 3 Legislatura,
em 13 de dezembro de 1960

.

PRESIDll:NCIA DO SENHOR CUNHA MELLO

As 22 horas e 45 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunh'a Mello.
Vivaldo Lima.
Paulo Fender.
Zachar!as de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Seba-stião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias OJympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Tavora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix·Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Ca.rne!ro.
Novaes Filho.
. Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Freitas Cavalcanti.
Rui· Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lour!val Fontes.
Jorge Maynard.
Her!baldo Vieira.
Ovidio Teixeira .
Lima Teixeira.
Aloysio de Carvalho.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
G!lberto Marinho.
Nogueira da Gama.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.

Coimbra Bueno.
Tac!ano de Mello.
João vmasbõas.
Alô Guimarães.
Nelson Maculan.
Francisco Gallott!.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel· Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondim. ~ (52).
O SR. PRESIDENTE -A lista de
pi'esença acusa o comparecimento
de 52 Srs. ·senadores. Havendo nú·
mero legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Francisco Gallotti, ser.
vindo de 2. o Secretário, procede
à leitura da Ata da sessão ante·
rior que, posta em discussllo, é
sem debate aprovada.
Sr. SegUndo Secretária, ser·
vindo de 1. 0 , dá conta do se·
guinte
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PARECER

N. o 622, de 1960
Da ComiSsão de Constituição
e Justiça sôl>re o Projeto de Lei
do Senado n.• 40·1960, que regula a situação dos servidores ela
Comissão Mista Ferroviária
Brasileiro-Boliviana dispensa·
dos por motivo de conclusão de
obras da Estrada-de-Ferro Bra·
siZ-Bolívia.
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Relator: Sr. Daniel Krieger.
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-465A situação do pessoal que serviu
na. Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana já foi objeto de
dua:s leis: a de n.o 969-A, de 15 de
novembro de 1949 e a de n.0 1.998,
de 1 de outubro c'le 1953.
Pela primeira, ficam assegurados aos trabalhadores brasileiros
empregados na comisSão em aprêço
as seguintes vantagens:
1) Gôzo em caráter facultativo
de todos os ·benefícios concedidos
pelo Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos lndustriários desde
que lhe requeiram o necessário desconto nos seus vencimentos.
2) Aproveitamento do pessoal em
caráter preferencial na administração da Estrada-de-Ferro Brasil·
Bolivia, após o término da constru·
ção, observados o tempo de serviço
e a habilitação profissional;
3) Po<.slbilidade de aproveitamento do pessoal excedente em repartições federais ou entidades autárquicas.
A segunda garantiu aos mesmos
empregados os seguintes beneficio<>:
1) Transferência para o serviço
da União, como extranumerárlos,
na categoria que lhes possa tocar,
tanto quanto possível em consonância com as funções ao tempo exercidas, desde que tenham, ao termi·
nar a construção da ferrovia Brasil-Bolívia, 5 (cinco) anos ininter·
ruptas de trabalho.
2) · Indenização em dinheiro aos
não transferidos, correspondente a
.1 (um) ano de serviço, quando ll_!L·
jam trabalhado na devida Comissao
por mais de 5 (cinco) anos ou a 3
(três) meses, quando por tempo de
5 (cinco) anos, devendo ser tomada
como base para indenlzação, a remuneração percebida ao terminar
a construção da ferrovia;
3) Aproveitamento pelo Poder
E x e cu ti v o, preferentemente em
obras públicas ou de execução das
autarquias federais, do pessoal de
obras que deixar o serviço de construção da ferrovia Brasil-Bolívia.
Ambas essas leis foram de Iniciativa da Câmara dos Deputados, ori-

ginando·se a primeira, do Projeto
número 345, de 1949 e, a segunda, do
Projeto n.o 117, de 1953.
II - O presente projeto, de autoria do eminente Senador Filinto
Müller, e que regula a situação dos
servidores e ex-servidores da Comis·
são Mista Ferroviária Brasileiro-!Bo·
liviana dispensados por mot-ivo de ·
conclusão de obras da Estrada-de·
Ferro Brasll-Bolivla, vem, pelas
providências que adota, regular de
maneira mais humana e mais completa o assunto, Inclusive discipll·
nando certas hipóteses omiUdas
nas leis anteriores.
Efetivamente, determina a proposição que, aos servidores e ex-servi·
dores brasUelros da Comissão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana tlls·
pensados por motivo de redução do
pessoal, em conseqüência da conclusão de o b r a s da Estrada-de-Ferro
BrasU-Bolivia, será assegurada:
1) DJsponlbilldade automática,
de acôrdo com a legislação vigente
se contarem 5 (cinco) anos de ser·
viços prestados à Comissão, lninter·
ruptos ou não
2) Aposentadoria, com as vant~~;
gens previstas no capitulo X, do Tl·
tulo IV' do Estatuto dos Funcionârlos Públicos Civis da União (Lei n.o
1.711. de 28 de outubro de 1952) , se
satisfazendo o requisito n. 0 1,
contarem mais de 60 (sessenta)
anos de idade, não podendo os proventos da aposentadoria ser inferiores a 2/3 (doi's terços) dos da dlsponibll1dade:
..
3) · Indenização, na forma da. legislação trabalhista, se contarem
mais de 1 <um) e menos de 5o (cinco) anos de serviços prestados à Comissão.
ni - o projeto, não criando empregos em serviço~ existentes! •1em
aumentando venctmentos, nao se
Inscreve na órbita daqueles cuja in1·
ciativa a Constituição (art. 67, §
2.o1 torna privativa do Presidente.
IV .- Pelos motivos expostos, e
tendo em vista a justiça das medi·
das sugeridas opinamos pela apro-

I
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vação do projeto, sob o ponto de vista constitucional e juridico.
Sala das Comissões, em 13 de de·
zembro de 1960. - Louríval F'ontes,
Presidente - Daniel Krieger, Relator. - Caiado de Castro. - Silvestre Péricles. Ary Vianna.

Milton Campos. ·
PARECER

N.a 623, de 1960
Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas
sôbre o Projeto de Lei do Sena·
do n.0 40, de 1960, que regula a
situação dos servidores da Comissão Mista Ferroviária Brll.'1i·
letra-Boliviana dispensados por
motivo de conclusão de obras
da Estrada,de-F.erro Brasil·
Bolívia

Relator: Sr. Francisco Gallotti.
Dispõe o art. 100 da Resolução
número 2 de 1959 <Regimento Inter.
no) do Senado:
"A ·Comissão de Transportes, Co·
municações e Obras Públicas com·
pet.e manifestar-se a respeito do que
se relacionar com as via·s de comunicações e as obras públicas em r;e·
ral, belll como sôbre os serviços
públicos concedidos a particular".
II - A leitura da presente proposição demonstra que ela não se lns·
creve entre as que conforme o ar~i·
go aC'!ma transcrito, são da competência da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.
Realmente, apesar de se referir à
Comissão Mis.ta Ferroviária, nela
cuida-se, apenas, da situação do
pessoal que junto a esta servir, para
efeito de disponibilidade, aposenta·
daria e indenização, não existindo,
em seus dispositivos, qualquer coisa que se relacione com vias de co·
municações, obras públicas ou ser·
viços.
III - Assim, nada tem esta Co·
missão a opinar, relativamente ao
presente projeto.
Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 1960.,.... Francisco Gallvt·

ti, Presidente e Relator. - Joaquim
Parente. - ArY Viannao - Nelson
Maculano
PARECER

Noo 624, de 1960
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o Projeto de
Lei do Senado n.o 40, de 1960,
que regula a situação dos servidores da Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana dispensados por motivo de conclusão de obras da Estrada-de-Ferro Brasil-Bolívia
o

O presente projeto, que regula a
situação dos s.ervidores da Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana, dispensados por motivo de
conC'lusão de obras da Estrada-de·
Ferro Brasil-Bolívia, visa, no que
tange ao amparo dêsses servidores,
aos seguintes objetlvos:
a) Colocar em disponibilidade
automática, de acôrdo com a legislação vigente, os que contarem 5
(cinco) anos de serviços prestados
à comissão, ininterruptas ou não;
b) ·Conceder aposentadoria· com
as vantagens previstas no Capítulo
X do Titulo IV do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União
(Lei número 1.711, de 28 de out.ubrJ
de 1952), aos que, satisfazendo os
requisitos da alínea supra referida,
contarem mais de 60 (sessenta )
anos de idade, não podendo os proventos de aposentadoria ser inferia·
res a 2/3 (dois terços) dos da disponib!l!dade;
c) Indenizar, na forma da legislação trabalhista, aos. que contarem
mais de 1 (um) e menos de 5 (cin·
co) anos de serviços prestados à Comissão.
Prescreve, ainda, o projeto, que
para os fins de aposentadoria
e da disponibilidade de que trata o seu artigo 1 o deverá
a Comissão certificar: haver sido a dispensa determinada pela
diminuição dos trabalhos na
o
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ferrovia construída pela Comissão".
outro aspeC'to que o projeto aborda é o referente ao aproveitamento
dos servidores dessa Comissão no
serviço público federal, ou nas au·
tarquias da União, em vagas a E>e·
rem providas por merecimento, res- ·
peltadas a habilitação profissional
e a similitude com as funções exercidas, 'bem como a idade e o esta·
do de saúde do interessado.
Resa, também, o projeto, que será
contado como tempo de s.erviço público federal, o prestado à Comissão,
qualquer que tenha sido a categoria
do servidor.
Como se observa, a proposição em
exame, além de enquadrar-se no sistema técnico que disciplina as relações jurídicas dos servidores para
com o Estado, atende a um aspecto
de alta significação moral, qual se·
ja o de proteção do trabalhador e
de suas :familias.
A medida consubstanciada no
pres.ente projeto, além do mais, encontra apoio na legislação vigente,
que, repetidamente, tem reconhecido como permanentes, as atividades
que, embora pelo processo de admls. são precária de seus executores ~e
jam tidas como transitórias, por
ma.is de cinco anos, prendem o empregado ao seu vínculo laboral.
Assim prescreveram as Leis números 2.284, de 1954; 3.483, de 1958;
3. 772, de 1960, tõdas assegurando a
permanência, no serviço público, de
servidores admitidos em caráter
precário.
o próprio plano de classiflcaç!o
de cargos, aprovado com a Lei 11.o
3. 780, de 1960, resolve a situação dos
servidores transitórios, absorvendoos, em ea.ráter efetivo, nos quadros
do funcionalismo.
Face ao exposto, e atendendo a
que a proposição em exame atende
aos aspectos de conveniência e in·
terêsse para o serviço público, opl·
namos pela aprovação do presente
projeto.
Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 1960. - Daniel Krteger,

Presidente. - Caiado de Castro, Relator.- Ary Vianna.- Mem de Sá.
PARECER

N.o 625, de 1960
Da ComiSsão de Finanças, sô·
bre o Projeto de Lei do Senado
número 40, de 1960, que regula
a situação dos servidores da ComiSsão MiSta Ferroviária Brasileiro , Bolivliana dispensados
p o r motivo de conclusão de
Obras da Estrada-de-Ferro Brasil-Bolívia.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.
Pelo presente projeto regula-se a
situação dos servidores da Comissão
Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana dispensados por motivo de
conclusão de obras da Estrada-deFerro Brasil-Bolfvla.
II - A proposição, de autoria do
eminente Senador Filinto Müller,
está devidamente justificada e já
mereceu pareceres favoráveis üas
Comissões de Constituição e Justi·
ça e Serviço Público ·CiVil, que a
examinaram, respectivamente, sob
o ponto de vista constitucional e
jurídico e quanto ao mérito.
m - As proVidênCias de que se
cogita, em favor dos· ex-servidores
da Comissão Mista Ferrovlârla Bra·
slleiro-Boliviana, são efetivamente
justas e têm apoio em numerosos
precedentes.
IV - Por tudo isso, opinamos !Je·
la aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 13 de dezembro de 1960. -. Vivaldo Lima,
Presidente e Relator. - Irineu
Bomhausen.- Guida Mondim.Saulo Ramos. - Francisco Gallotti.
- Caiado de Castro. - Ary Vianna.
-·Menezes Pimente!. - Fausto Cabral.- Tactano de Melo.

O SR. PRESIDENTE - Está fin·
da a leitura do Expediente.
Não há orador ins.crito. (Pausa).
Sõbre a mesa requerimento do
nobre. Senador Nelson Maculan.

•
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REQUERlMEN'llO

N.o 576, de 1960
Nos têrmos do art. 211, letra n do
Regimento Interno, requeiro dispensa de lntersticio e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei da Câmara n.o 175, de 1959, a
fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
Sala das sessões, em 13 de dezem.
bro de 1960. -Nelson Maculan.
O SR. PRESIDENTE- O projeto
a que se refere o requerimento ora
aprovadr> será incluido na Ordem do
Dia da próxima sessão.
Há outro requerimento chegado
à Mesa.
É

lido e aprovado o seguinte
REQUEIIIMEN'l10

N'.o 577, de 1960

Nos têrmos do art. 211, letra n do
Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de l·nterstielo e préVia
distribuição de avulsos para o
Projeto de Lei do Senado n. 0
40, de 1960, a fim de .que fi·
gure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 13 de dezem·
bro de 1960. - Moura Andrade.
O SR•. PRESIDENTE- O Projeto
de Lel do senado n.o 40, de 1960, !1gurará. na Ordem do Dia da próxima
sessão.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única do Parecer
da Comissão de Relações Exte.
riores sôbre a Mensagem pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao senado a
escolha do Diplomata Fernando Ramos de Alencar para a
fu11{}ão de Embai:&ador Extraor.

dinárlo e Plenipotenciário. do
Brasil junto ao Governo da República Federal da Alemanha.

O SR. PRESIDENTE - A sessão

val se transformar em secreta, pa-

ra apreciação do Item da Ordem do
Dia que trata da nomeação de em·
balxador.
A sessão tran&forma-se em
secreta às 23,04 horas, e torna
a ser pública às 23 horas e 25
minutos.

O SR. PRESIDENTE - Está rea·
berta a sessão.
·
Nada mais havendo QUe tratar,
designo para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1 -Votação, em discussão úni·
ca, do Projeto de Lei da Câmara
número n.o 175 de 1959 (3.257, de
1957 na Câmara.) que aurorlza a
criação de escola de enfermagem
no Paraná e federaliza a Escola de
Enfermeira do Hospital São Paulo
e a EsC'ola de Enfermagem do Recife (incluído em Ordem do Dia

em virtude de dispensa de tnterstí·
cio concedida na sessão anterior_~ a
requerimento do Senhor Senaaor
Nelson Maculan), tendo PareC'el'es
(n.o 913, de 1959). I - Sôbre o Pro·

jeto: - da Comissão de Constitui·
ção e Justiça, favorável; - da Co·
missão de Educação e Cultura (oral,
proferido na sessão de 14·12·80)
favorável; - de Finanças (oral,
idem) favorável n - Sôbre as
emendas: - da Comissão de Cons.
tituição e Justiça, oferecendo as
de ns. 1 a 3 WCJ) e pela constitucionalidade das de números 4 a
7; - da Comissão de Educação e
Cultura Joral), favorável às de ns.
1 a 3 · (CCJ) e contrário às de
números 4 à 7; -a Comissão de Finanças Coral), favorável às de
ns. 1 a 3 (CCJ) c contrário às ele
ns. 4 a 7.
2- Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara n.0 112, de 1960 (nú-
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mero 2.101, de 1960 na Câmara) que
autoriza a abertura, ao poder Judi·
clárlo - Tribunal de Justiça. do
Distrito Federal - do crédito espe·
cial de Cr$ 78.000,00, destinado a
atender ao pagamento de gratifica·
ção de representação devida aos
Desembargadores Presidente e Vi·
ce-Presidente daquele Tribunal e ao
JuiZ-Presidente do Tribunal do Júri
(incluído em OriWm ão Dia nos
têrmos do art. 171 n.0 II, letra a do
Regimento Interno>
dependendo

de Parecer da Comissão de Flnan.
ças.
3 - Primeira diScussão do Projeto de Lei do Senado n.o 40, de 1960,
de autoria do Sr. senador Filinto
Müller, que regula a situação dos

servidores da Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana, d1S
pensados por motivo de .conclusão
de obras da Estrada-de-Ferro Brasll·Bolivia, (incluído em Ordem do
Dia em virtude de dispensa de in·

terstício concedida na sessão anterior a requerimento do Sr.
Senador Moura Andrade) tendo

Pareceres favoráveis das Comis·
sões de Constituição e Justiça;·
Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, Serviço Público Civil e de
Finanças.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às 23 ho·
ras e 30 minutos.

190.a Sessão da 2. a Sessão Legislativa, da 4. a Legislatura,
em 14 de dezembro de 1960
PRESID:G:NCIA DO SENHOR FILINTO MULLER

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os srs. Senadores:

Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Viv!llldo Lima.
Paulo Fender.
Zacha.rias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Jo·aquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Tavora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
D!x-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Freitas ca.valcantl.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo 'Vieira.
Ovídio Teixeira .
Lima Teixeira.
Aloyslo de Carvalho.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Nogueira da Gama.
Milton Camp-os.
Moura Andrade.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.

Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Vlllasbôa.s.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso .
Nelson Maculr.n.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sã.
Guido Mondim. - (53).
O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o oCOmpa,recimen.
to de 53 srs. Senadores. Havendo
número legal, estâ aberta a ses·
são.
Vai ser lida a Ata.

o Sr. Quarto secretário, servindo de 2. 0 , procede à leitura
aa Ata da sessão anterior, que
posta em discussão, é sem de·
bates aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá
conta do seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM

N.o 201, de 1960
!Número de Ordem na Presldên·
ela da Répúbllca, 514).
EX:Celentísslmo Senhor Presidente
do Senado Federal.
Tenho a honra de c-omunicar a
Vossa Excelência que, no uso da
atribuição que me conferem os ar.
tigos 70, § 1. 0 , e 87, II, da Constituição Federal, resolvi vetar, parcial·
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mente, o Projeto de Lei da Câmara
n o 180 de 1960 (no 1senado n. 0
87·60) que estima a Receita e fi·
xa a' Despesa da união para o
exercício de 1961.
Aludido veto Incide sôbre as ex·
pressões, rubricas e parcelas que
abaixo vão rela,cionadas, em face
das razões que a seguir vão expos·
tas:
I

No Anexo I - Receita, tô·
da a expressão - "3.00.0.00.00
Sobretaxas:
Cambiais" 30. 000 ..000".

fica c·onstitu!ndo o chamado "Filndo dos ágios", ou r.nelhor, o Fundo
de modernização e rec~peração da
lavoura, nacional", para ser girado
exclusivamente em aplicações patrimoniais de natureza realizável,
a saber:
V - ao financiamento, a. longo prazo e juros baixos, da mudernização dos métodos de·produção agrícola e recuperação
da lavoura nacional e ainda, à
compra de produtos agropecuãrlos, de sementes, !nsetlcidas,
máquinas e utensillos para em- .
prêgo na lavoura.

Importa ressaltar que a conta·
bilização do saldo dOs ágios na re.
ferida c·onta "Fundo de modernl·
za.ção e recuperação da lavo11ra
nacional", que se procede após as
aiud~das destinações legais, não
signif1ca não possa ês·se mes~o sal·
do reverter a essas destlnaçoes, na
medida em que essa reversão se torne necessária, por motivos técnicos
ou de ordem legal. ·
Com efeito, à guisa. de ilustração,
sendo as s·Obretaxas de câmbio 11m
com:P1emento legal da taxa decla·
rada ao FlJndo Monetário Interna·
clona!, o sa.Jdo credor que f.orma
o chamado "Fundo dos ágios" indica, em última análise, parte CX·
I - ao pa,gamento de bani· presslva do endividamento d·o País
em moeda estrangeira. Na proporficações aos exportadores;
ção em que essa posição vendida
I:( - à regularização de ope.
de .câmbio acuse redução, quer pelo
rações cambiais realizadas an. Incremento da receita, cambial de
tes de 29 de dezer.nbro ·de 1953, exportações, quer pela redução tle
por conta ·do Tesouro Nacio· importações, na mesma proporção
nal;
o citado "Fundo dos ágios" há de
"'II - à pavimentação de es· ap.ontar redução em seu saldo, uma
tradas de rodagem;
vez que haverá certamente maior
IV - à criação de Fundo pa· desembôlso a título de bonificações
cambiais do que arrecadação de
ra pagamento de produtos sub·
sidiados de acôrdo com a cita· sobretaxas.
da Lei número 3.244;
Também em razão do endivida·
menta cambial que o "Fund·o dos
ágios" expressa, tôdas as modifiApós observadas prloritàrlamen· cações, para maior, no valor das
te a.s destinações acima, o sa!dg bonif~cações aos exportadores, têm
das sobretaxas cambiais arreca- ·.. resultado, como conseqüência nadadas pelo Banco do Brasl! s. A. tural, no aumento da diferença de

o regime de

ágios e bonifica.r;ões
no vigente sistema cambial brasileiro teve sua origem na Instru·
ção n.o 70, da Superintendência. d.a
Moeda e do Crédito, e sua consoll·
dação nas Leis números 2 .145, de
29-12-1953 e 3.244, de 14·8·1967.
Um dêsses dispositivos em vigor
é o que Instituiu, como complemen·
to das taxas de câmbio resultantes da paridade declarada ao Fundo Mo•ne·tár!o Internacional as
"sobretaxas de câmbio", também
chamadas "ágios", que se destinam
em ordem legal de prioridade, regulamentada pelo art. 10, do Decre·
to n. 0 42.820, de 16-12·1957:

o

0

O

0

o

1

O

o

1

O

0

o

0

o o o

O

o o

O

O

O

o

O

O

O

o

O

O

-472-

câmbio de cuja regularização cui· prejuízos que a extinção dêsses re.
da, na ordem de prioridade das cursos poderia acarretar à própl'ia
destinações, o inciso II, do ar~. União no setor dEli politica de câm·
10, do. citado Decreto n. 0 42.820,
bio, onde .ela atua através do Bana fim de conferir oo Tesouro Na- ·Co do Brasil S. A., arcando com
clonai meios para enfrentar vulto. a responsabilidade dos resultados
so prejulzo cambial em perspectl. ·das operações.

w.

ll

De fato, a aquisição aos exporta.
dore·s de camb!ais a ta:111as bem
a) - No art. 1. 0 , as expresmaJs elevadas do que as que vlgo.
sões - "em C r u z e i r o s
ravam para a venda de câmbio
276.600.107.000,00 (duzentos e
antes da Lei número 2.145 impõe
setenta e seis bilhões, selscenforçosamente um prejulzo crescen.
tos milhões e cento e sete mll
te, cuja cobertura vem sendo pre.
cruzeiros) .
cavidamente preparada através da
b) - No art. 2. 0 , a·s expres·
tra.nsferência de verbas do "Fundo
sões - "de acôrdo com o se.
dos âglos" IJara a .conta do Tesou.
gulnte desdobramento:
ro Nacional denominada "Fundo
para eventuais diferenças de câm1 - Receita Ordinária
bio"· Atualmente, calcula·se no va1.1 - Renda Tributária - Cru·
lor daquele as necessidE~~des pal·a ze!ros 220.013.631.000;
a. cobertura futura dêsses prejul·
1.2 - Renda Patrimonial- Cru·
zos. .
zeiros 4.563.351.000;
Verifica.se, assim, que o saldo dos
1.3 - Renda Industrial - Cru·
ágios não representa para a União zelros 2. 309.110. 000;
uma· Receita Orçável, disponível ' 1.4 _ Rendas Diversas - Cru·
para finalidades que não ll!s pre. zelros 5. 614.015. 000·
vistas em leis especiais relaciona.
Total: Cr$ 232.500.107.000.
das .com a politica oficial de câm2 _ Receita Extraordinária
bio e de intercâmbio comercial com Cruzeiros 44 . 10o.ooo.ooo.
o exterior.
Cruzeiros
E justamente por não possulrem
Total da Re·celta os ágios aquela característica de 276 ·600 .107 ·000".
receita livre é que, sàbiamente. a
c) Na Receita Extraordinâ·
legislação concernente à matéria
rla, as expressões e parcelas:
teve o cuidado0 de introduzir
no §
"Sobretaxa.s cambiais _ Cr$
4.o, do art. 9. , da Lei n. 0 2. 145,
30 · 000 ·000 · OOO"·
de 29-12··195~ o seguinte principio, preservado posteriormente pelo
"Total da receita extraord.l·
.Congresso Nacional no art. 57, da
nária - Cr$ 44 .100. 000. DOO".
Lei n.o 3.244, de 14 ..8-1957:
"Total da receita - Cruzei·
ros 276.600.107 .000".
"A sobreta.xa a que se. re·
"Déficit
Cruz e i r os
fere esta lei não tem caráter
25.688.944 .109".
fiscal, sendo de ordem mone·
"Total Geral - Cruzeiros
302.289.051.109"
tárla e meramente cambial,
sujeita a sua aplicação à pres·
tação de contas ao Tribunal
O veto às expressões e parcelas
de contas".
enumeradas é uma conseqüência
do veto a. que se refere o Item I.
Dessa. forma, a absorção da re·
Com efeito, afastada, pelas razões
Cf.!lta dos !Íigios pelo Orçam-ento
salientadas, a parcela de trinta bi·
Fiscal da União, além de contrariar lhões de cruzeiros de parte da Re·
o principio acima, não deve pro· ceita, é evidente que a Lei de Meios,
valecer d.lante dos lncalculã veis nesse particular tem reduzido o

,I
I

I
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montante com que se pretendeu estimá-Ia.
Essa redução, é óbvio, tem lmpli·
cações no total da Receita, ·bem as·
sim na disCriminaÇão respectiva e
nos desdobramentos competentes.
Pelo. que, para ficar claro. que
a Receita é estimada, não no total
pretendido pelo projeto, mas, no
que resulta da diminuição citada,
impõe-se o veta em menção
DI

São êstes os fundamentas, de in·
terêsse nacional que informam e
orientam o comportamento adotado,
relativamente aos vetos opostos no
referido projeto. Vetando, pois,
parcialmente, aludido projeto, submeto as citadas razõe·s à elevada
consideração dos ilustrados membros do Congresso Nacional
Brasilia, em 10 de dezembro de
1960. -

JUJcelino Kubitschek.

Publique-se
Mensagem

Do Sr. Presidente da. República
número 202, de 1960 (número de
ordem na Presidência da Repúbll.·
ca: 520) restituindo &utógrafos do
Projeto de Lei da Câmar& n.o 88·80
Cn.~ 2.007-B, de 1960), já sancionado, que federaliza a Universidade
da Paraíba e dá outras providências.
Telegrama

li

Do Desembargador Homero Pi·
nho, Presidente do Tribunal Eleitoral do Estado da Guanabara, agradecendo a transcrição, nos Anais
do Senado, do discurso que profe.
riu por oca.sião da posse do Dr.
Carlos Lacerda no cargo de Governador do mesmo Estado.
Ofícios

Da Câmara dos Deputados:
- N.o 1.065, do mês corrente, co·

municando a aprovação das Emen1 e 3 e bem assim, a rejeição
da.s de ns. 2 e 4, do Senado, ao

~as

Projeto de Lei da Câmara n. o 93
de 1960 Cn. 0 1. 615·H, de 1960,
Câmara), que altera a Lei do In·
qulllnato.
- n.o 1.063, de 1960, comuni·
ca, outrossim, a aprovação das
Emendas ns. 1 e 2, bem como, a re ..
Jeição da. de n. 0 3, desta. Casa, ao
Projeto de Lei da .Câmara n.o 94,
de 1960 (n.o 1877-D, de 1980, na
Câmara), que cria a Universidade·
de Juiz de Fora, Minas Gerais, e
dá outras providências.
- ns. 1.068, 1.068 e 1.069, de
1960, encaminhado autógrafos · dos
seguintes:

na

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N. o 114, de 1960
Aprova o plano de coordena.
ção das atividades relacionadas
com o carvão mineral.

o COngresso Nacional deCTeta:

Art. 1. 0 É aprovailo, nos têrmos
desta lei e anexos ns. I, II e III,
um Plano para coordenar a,s ati·
vidades relacionadas com o carvão
mineral, a fim de ampliar-lhe, de
modo económico, a produção, ln·
crementar e racionalizar o seu con•
sumo, de forma. a melhor aproveitá·
lo como redutor, combustivel e matéria-prima.
Parágrafo único. ~te Plano, or·
ganlzado como continuação, atualiza<:ão e ampliação dos trabalhos
da Comissão Executiva do Pla.no do
Carvão Nacional, criada pela Lei
n. 0 1. 886, de ~~ de junho de 1953,
e prorrogada pela Lei n. o 3. 353,
de 20 de dezembro de 1957, compreenderá todo o ciclo económico
do carvão, abrangendo as &tivldades de pesquisa, la.vra, beneflcl:i·
mento, transporte, distribuição e
consumo do combustivel nacional,
inclusive:
a) o fomento, projeto, construção,
operação, ou ampliação de usinas
termelétrlcas que utilizem carvão
·..l).acional e o de linhas de transmls·
são e suas subestações transformadoras, destinadas a distribuir a
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melétricas, através de financia'
destino, utlllzados no transbordo
mento ou participação.
do
carvão nacional;
b) concessão de financiamento
às emprêsas carboniferas para aquil) a eelebração de acôrdos e consição do equipamento necessário .ao tratos com entidades públicas e
seu aparelhamento, segundo pl~mos privadas, naclonals ou estrangeiras,
aprovados ·pelo órgão executor;
para realização de estudos e inc) fomento dá
construção ou vestigações, prestação de serviços
ampliação de Instalações de bene· ou execução de trabalhos relaclo.
flclamento de carvão, através de nados com a pesquisa, lavra, beneficiamento, transporte e utlllza~ão
financiamentos ou participação;
do carvão e seus rej eitos;
à) ·o fomento, projeto, construm) o contra.to de especialista!; nação e operação ae instalações ln·
clonais
ou estrangeiros, para estu,.
dustrla.ls, utüizando como matéria
o carvão nacional ou seus rejeltos, do de problema·s especif1cos rela·
através de financiamento ou p&rtl· clonados com a indústria earvoel·
ra.
clpação;
Art. 2. o É encarregada de dar
e) realização de pesquisas tec·
nológlcas visando a melhorar o execução ao Plano a. que se refere
aproveita.ment.o do carvão nacional o parágrafo único do art. 1. o, a
e a. Industrialização de seus sub· Comissão do Plano do Carvão Nacional (C. P. C. A. N.l, com perI)rodutos;
sonalidade
juridica e autonomia
f) fixação de preço de venda. do
admlnistratlv&
e financeira diretacarvão nacional, a regulamentação
mente
subordinada
ao Presidente
de sua distribulçã·O e da Importação
da
República,
constituida
por uma
dos combustiveis sólidos estrangel·
de
Diretorla-Executlva,
composta
ros, inclusive coque;
um
Diretor-Executivo,
um
Vice-Dig) participação no financiamenretor-Executivo e três Diretores, e
to dos estoques de carvão forma.. pelo
COnselho do Plano do Carvão
dos em virtude de desequilibrlos Nacional
..
transitórios entre a produção e o
§
1.
o
Dos
membros da Diretorla.,
consumo;
será de livre esColha do Presidente
h) complementação dos serviços
da República o Diretor-Executlvo,
de assistência social extensiva aos cabendo a cada um dos governos
trabalhadores na lndústira do car- dos três Estados maiores produtovão e aos seus dependentes e fi·
res de carvão a indicação dos denanclamento às emprêse.s de mine- mais Dlretores.
ração, para. construção de habita·
§ 2. 0 O COnselho do Plano do
ções de seus empregados;
Carvão Nacional, que será presidido
i) c.oJaboração com os Estados e
pelo Diretor-Executlvo da CPCAN,
Municípios no provimento dos ser- constltulr-se-á de um representante
viços de abastecimento d'água e sa- de cada urn dos seguintes órgãos:
. neamento, nas comunidades ca.rbo· . Govêrrio dOs Estados produtores de
niferas;
carvão, Estado-Maior das Fôrças
1> awcilios às Estradas-de-Ferro Armadas, Departamento Nacional
que transportam carvão e que, sem da Produção Mineral, Departamenesta providência, não possam servir to Nacional de Portos, Rios e Ca·
às suas respectlva·s zone.s carboni- nais, Estrada-de-Ferro Central do
fE:ras; construção e melhoramento Brasil, Compoohla Siderúrgica. Nade pontes rodoviárias, ferroviárias cional, Sindicato Nacional da In· e rodoferrovlárias, necessárias ao dústria de Extração do C~rvão, Fe·
· transporte de carvão, nas zonas de deração Interestadual dos Trabaprodução;
lhadores na Indústria. da. Elxtração
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·de .carvão e Sindicato da Indústria missão, devendo ser adotadas as
taxas de amortização e ·Ds juros
de Ferro e Aço
usuais em tais casos
§ 3. o Os membros do Conselho
do Plano do Carvão NaCional. serão
§ 3. ° Ficam revoga.da·s tôdas as
normas e dispositivos ·legais que
de Ilvre escolha do Presidente ela
disponham sôbre as atividades nes·
República; os representantes da Fe·
ta lei atribuidas à Comissão do Plader-ação e os dos Sindicatos, se·
rão escolhidos em listas trípllces, no do Carvão Nacional.
apresentadas pelas Diretorias dos
Art, 4.° Compete à Diretorla, sob
órgãos interessados, e, os dos E~ta· a direção imediata do Diretor-Exe.
dos. Indicados pelos respectivos Go· cutivo, ~ quem cabe representar a
vernos à aprovação· do Presidente Comissão do Plano do Carvão Nada República.
cional em tôdas as suas relações
com terceiros, entidades púbJi.::as
§ 4. 0 Os membros do Conselho do
e particulares:
Plano do Carvão Nacional perceberã-o a, gratificação de Cruzeiros
a) determinar e supervisionar a
1. 000,00 (mil cruzeiros), por ses· elaboração e execução dos proje.
são a que comparecerem, até o má· tos especificas relativos aos vârios
ximo de quarenta. sessões por ano.
empreendimentos e serviços previstos no Plano, utilizando, tanto
$ ·5. o Os conselheiros residentes
quanto possível, os órgãos próprios
fora da sede da oomissão, farão
jus a passagem e lndenlzação das da União e dos Estados;
despesas de transporte, alimenta..
b) obter, pelos me~os mais aproção e pousada.
priados, e através dos órgãos es§ 6. o A Comissão se extinguirá . peclallzados, a cooperação da tecni·
a trinta e um de. dezembro de 1970, ca naclonaJ. e estrangeira na rea·
devendo antes apresentar relatório . lização de pesquisas geológicas e
final dos seus trabalhos, do qual tecnológicas visando a localização
constará um estudo da situação da e caracterização de novas jazidas
indústria carvoeira, na época. e e o aproveitamento do carvão nasuas respectivas medidas !media· cional e · de seus subprodutos e rejeitas;
tas.
c) estudar e promover a execuArt. 3. ° Compete à Comi'Ssão do
cão
de planos de Industrialização
Plano d-o Carvão Na·Cional regular
ê eletrlficação regionais, para ín·
e supervision~r tôdas as ativldadcs
relacionadas com a pesquisa, Ja. crementar o uso do carvão utilizando para Isso, tanto quanto possível,
vra, beneficiamento, distribuição,
os serviços técnicos dos órgãos pró.
transporte e consumo do carvão nactonal, e êste organismo deverá ser · prios da União e dos Estados;
d) exercer a.s atrlbufções pre.
ouvido previamente a tôda decisão
admlnlstrativa. que se reflita sôbre vistas pela .nota 45 da Tarifa mea economia do carvão, sôbre a ln· xa à Lei n. o 3. 244, de 14 de agôsto
tegridade e exeqüibllidade desta lei. de 1957;
e) elaborar o Regimento Inter§ 1,0 Quando a Comissão discordar de atos emanados de órgão da no da Comissão, organizar seus
administração pública federal, esta. serviços, admitir e requisitar o pessoal a êles necessários, na forma
dual e municipal, relativos ao carvão e capaz de refletir-se sôbre a da legislação, e arbitrar gratificaexecução desta lei, caberá recurso ções;
com efeito suspensivo, para o Pre/) dC·Cidir sôbre os pedidos de fisidente da República, que resolve- nanciamento solicitados de acôrdo
rá afinal.
com a lei.
§ 2. o Na fixação das tarifas de .
§ 1. o As .Chefias das Seções Técserviço públi·Co e de frete para o · · nicas Especializadas da Comisão,
carvão, ·serâ sempre ouvida a Co· slio atribuições privativas de enge·
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nal de Engenharia e Arquitetura.
tos de Podêres Públicos, aberta no
0
Banco
do Brasil s. A. comprovan·
§ 2.
A Comissão utllizará em
seus serviços pessoal próprio, admi· do-se o emprêgo delas a posteriori.
tido na forma da legislação traba- perante o Tribunal de Contas.
lhista, e pesRoal requisitado.
Art. 6. ° Comyete ao Conselho do
§ 3. 0 Ao pessoal requisitado pela · Plano do Carvao Na.cional:
Comissão continuam sendo aplicaa) pronunCiar-se sôbre as ques·
das a legislação relativa aos ser- tões a serem submetidas ao Presl·
vidores públicos civis da União, dente da República; ·
cabendo-lhes todos os deveres, di·
b) decidir sôbre o programa de
reltos e vantagens.
trabalho e o orçamento, anualmen·
§ 4.o No prazo de sessenta dias
te organizados pela Dlretorla. para
da vigência desta lei, serão aprova- cada exerciclo;
das por decreto as tabelas do pes·
c) estabelecer cotas de produção,
soai provisório da COmissão, levan- fixar as caracterfstlcas e preços
do-se em conta e ressalvando-se os dos diversos tipos de carvão e de
direitos do pessoal admitido na todos os demais produtos oriundos
vigência da COmissão Executiva do do seu beneficiamento, bem como
Plano do 'Carvão NaCional.
normas de fiscalização de sua qua§ 5.o No mesmo prazo do parallda.de, adotando medidas para que
grafo· anterior será a.provaào o Re· seja evitado o transporte de cargimento Interno da Comissão, cuja vões com caracteristlcas Inconvenielaboração compete à · Diretoria, entes;
conforme a letra "e" dêste artigo.
d) resolver sõbre a criação e
§ '6. o Os servidores da. comiS'SãO
ampliação
sociedades de econoExecutiva do Plano do carvão Na· mia mista de
para.
lltB finalidades inclona!,· a.dmltidos de acôrdo com dustriais a que se
o paráa letra "g" do art. 5.o, da Lei n.o grafo único do art. l'efere
1.
o
desta
lei;
1. 886, de 11 de junho de 1953, de
e)
aprovar
projetos
de
portarias
vigência prorrogada pela Lei n. 0
3.353, de 20 de dezembro de 195'7, que digam respeito à politica nacontinuarão lotados na COmissão cional do carvão;
I> sugerir ao Dlretor-Executlvo
do Plano do carvão Nacional;
aplicando-se aos mesmos o que de- as medidas que lhe pareçam conterminam os arts., 16 e 1'7, item I, veniente à eficiente execução do
da Lei !11. o 3. '180, de 12 de ju- Plano;
g) opinar sõbre assuntos que lhe
lho de 1960.
sejam
submetidos"p.elo Diretor Exe§ '1. o Ao findar o prazo estabe·
·
cutivo.
lecido no t 6. o do art. 2. o desta
lei, aplica-se ao pessoal menciona·
Art. '7. o o Orçamento Geral da.
do no parágrafo anterior o dispos- . União consignará, anualmente, du·
to no 1 1. o do art. 9. 0 , da Lei 3.'782,
ra.nte o periodo de dez anos, prazo
de 22 de julho de 1960.
de vlgênma da presente lei, as doArt. 5.o A autonomia financeira
tações da Comissão para realiZação
concedida por esta lei à Comissão dos seus objetivos, não podendo, em
do Plano do carvão Nacional, na nenhum caso, as importâncias dlltS
forma do art. 2.o, faculta a êste mesmas ser inferiores a 1,5% do
órgão, além de outras prerrogatl·
montante das rendas tributárias
previstas ·na proposta para o exervas:
ciclo a que referir o Orçamento.
a) aplicar dotações, independen·
temente de seu registro prévio no
Parágrafo único. Verificando-se
Tribunal de contas, para serem dls·
no fim de qualquer exercicio que as
trlbuidas de acõrdo com esta lei;
dotações consignadas para a exeb) livre movimenta.ção destas do• cução do Plano e custeio dos servi··
tações, por antecipação, pelo Dire·
c;os nêles compreendidos foram ln·
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feriares a 1,5% das Rendas Tribu·
tárlas efetlvamente arrecadadas,
será. a diferença suprida por credito especial cuja aplicação se restringirá às obras do Plano.
Art. a.o Nos Anexos I, II e III que
fazem parte Integrante desta lei,
acham-se relacionados os empreendlmen tos e os recursos ne.cessárlo3
à sua execução.
Art. 9. 0 A Comissão do Plano do
Carvão Nacional manterá no Ban·
co do BrasU S. A. uma conta es·
peclal de Podêres Públicos, onde
depositará, anualmente, o m.ontan·
te das dotações que lfi'e torem con·
cedidas para a execução do Plano
de Obras e mais os serviços a seu
cargo, sacando à medida das necessidades.
§ 1. 0 Aprovada a Lei de Meios
para C'ada exereiclo, a Comissão
providenciará diretamente junto !lo
Ministério da F&Q:enda no sentido
de que seja aberto no Banco do
Brasil S. A. o crédito ban-cário respectivo, no total das dotações que
lhe forem concedidas, cuja conta
será movimentada pelo DlretorExecutlvo da Comissão à medida
das necessidades, Independente de
duodéC'lmos.
§ 2. o Os saldos das dotaçõs não
apll·Cados no exerciclo financeiro ou
dentro dos prazos normais de vigência de créditos serão Integralmente aplicados em épocas poster1ol1es, escriturados em "Restos a
Pagar".
§ 3. 0 Até 31 de março de cada
ano 111 comissão deverá remeter ao
Tribunal de COntas a prestação
anual das contas relativas ao suprimento que lhe fôr concedido no
exerciclo anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto
na letra "b" do artigo 4. 0 •
Art. 10. É o Poder Executivo autorizado através da Comissão:
a) a negociar emprést.imos Intel"
nos e •externos, até o limite de liJO
milhões de dólares, a fim de habilitar a Comissão a realizar os ln- .
vestlmentos .e financiamentos com·
preendfdos em seus objetlvos, con-

II'
I

I

forme especitlcado no parágrafo
úniC'O do art . 1. o da presente lei;
b) a contratar diretamente ou
por intermédio do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômlco a
aqui·sição nos mercados externos,
dos materiais, das máquinas, equipamentos e servlcos técnicos necessários aos empreendimentos
mencionados na letra "a" anteriot;
c) a.· participar no financiamento
dos estoques de carvão temporàrlamente sem mercado, ficando o total acumUlado desta participação
limitado a 0,25% do valor da Renda Tributária da União, no exercielo financeiro considerado.
Art. 11. ll: o Poder Executivo
autorizado a conceder financlamen. to através dll Comissão:
a> às emprêsas de mineração de
carvão para aquisição de máquinas,
equipamentos e materiais destinn.
dos à lavra e ao beneficiamento de
carvão, desde que os respctlvos proj.etos sejam aprovados pela Oomls·
são e se enquadrem nos planos Jo
Govêrno;
b) às emprêsas produtoras de
carvão para. consumo próprl.o, des·
de que se enquadrem no esquema
g.eral de produção que tiver sidO
estabelecido pela Comissão;
c) às emprêsas de mineração de
carvão para a construção d·e vilas
operárias e outras obriiiS de sa·
neamento para seus empregados
dentro dos planos aprovados pela
Comissão;
d) às lnd~~trias nacionais que
utilizem ou venham a utilizar as
piritas do carvão na produção de
ácido sulfúrico ou enxofre e a outros empreendlme:Qtos para. o aproveitamento dos rejeitas do carvão e
às Indústrias que, usando o car·
vão como matéria-prima, ·constituam b&se para. Implantação da
Indústria quimica dentro de pla·
nos ap11ovados pela Comissão;
e) às emprêsas concessionárias
'· de portos, para instalações especi·
'ficamente destinadas ao embarque,
e transbordo do carvão nacional (e
obrns de proteção às lnstalnções
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Parágrafo único. A Comissão condecionará a concessão de financia. mentes industriais à existência ou
promoção de medidas de asslstên·
ela social satisfatória aos trabalhadores_ respectivos e seus dependentes.
Art. 12. Os financiamentos pre.
vistos no artigo 11 serão realizados
sob condições favoráveis de juros
e amortização, mediante garantias
adequadas.
§ 1. o Os financiamentos obede.
cerão a norm111s aprovadas por decreto.
§ 2. o As diferenças entreos juros de financiamentos dlretamente
concedidos pela COmissão e os por
ela contratados, correrão por conta dos recursos consignad·Os na present·e lei.
§ 3 .o A administração dos finan·clamentos que ar Comissão conceder a emprêsas privadas só poderá ser contratada com o Banco
do E·rasll S. A. e o Banco Nacional
do Desenvolvimento Económico ou
outras entidades oficiais de crédito,
podendo 111 referida administração
estender-se a prazos que excedem
a vigência da Comissão
Art. 13. Nos contratos de financiamento firmados nos têrmos do
artigo 11, letra "a" e "b", as emprêsas mlneradoras assumirão compr.omisso de aceitar o esquema de
produGão e comércio que tiver sido
estabelecido e de colocar a sua contabilidade à disposição da Comissão, para que esta possa fixar ade·
quadamente os preços do carvão
nacional dos vários tipos e proce.
dência.g
Parágrafo único - No cálculo
dêsses preços, serão considerados
os benefícios •:oncedidos em virtude
do disposto nesta lei e a necessidade de atribuir às emprêsas de mineração lucros compatíveis com os
ri·scos -da indústria
Art. 14., Os contratos de financiamento previstos nesta Iei serão

submetidos a registro no Tribun111l
de Contas.
Parágrafo único - A fisCaliza.
ção do cumprimento dos contratos
de financiamento compete à Comissão e, após a sua extinção, ao De·
partamento Nacional da Produção
Minera·!, !Jodendo ser transferida ao
órgã.o financiador.
' Art. 15.. Os contratos de fina·nciamento previstos nesta lei se·
rão isentos do impôsto do sêlo.
Ant. 16.. As máquinas equipamentos, peças, sobressalentes e materiais destinados aos empreendi·
mentos constantes do Parágrafo
único do art 1. o desta lei goza.
rão, quando importados, do câmbio mais favorecido e ·de priorida.
de na concessão dêsse câmbio
:Parágrafo único - O câmbio
mal:s favorecido será .concedido des·
de que não exista similar nacio·
nal, ouvida a Comissão quanto 1110
enquadramento das importações
nos planos d·e ação do Govêrno.
Art. 17. As máquinas, equipamentos, peças, sobressalentes e
materiais destinados aos investimentos constantes do Parágrafo
único do art. 1.0 desta lei gozarão,
quando importados e desde que não
exista similar nacional, de isenção
de todos os impostos e taxas aduaneiras, inclusive o impôsto de consumo e a taxa de despacho aduaneiro, fixada pelo art. 66 da Lei n. 0

3.244.

Parágrafo único - A isenção só
se tornará detiva após a publicação, no Diário Ojícial d111 União
de portarias a serem baixadas pelo Ministro da Fazenda, discriminados os b.ens isentos, inclusive sua
qualidade, procedência, quantiéladc
c va-lor.
Art .. 18 .. - Fica estabelecido o
"royalty" de 3% <três por cento) sô·
bre o valor do carvão produzido,
cabendo dois por cento aos Municípios e um por cento aos Estados
produtores, destinados à t~ecupern·
ção social-económica das suas po·Pulações.
·
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Art. 20- Fica o Poder Executivo
§ 1. o - Caberá à entidade paga.
-dora, recolher dlretamente ao Muautorizado a abrir o crédito de cem
nlciplo ou Estado produtor, as lm· milhões de cruiileiros, para atender
portân.cias aqui estabelecidas, sem- às despesas da Comissão do Plano
pre que ef.etue.qualquer pagamen- do carvão Nacional, até a obtento.
ção de meios à c-onta das dotações
§ 2. o. - A fiscalização do recoprevistas
nesta lei.
lhimento devido aos Estados e MuParágrafo único - As lmportân·
nicípios produtores caberá à Comissão do Plano de Carvão Nacio- · elas despendidas pela Comissão, por
conta do crédito aberto neste artinal.
Art.. 19.. Continuam em vigor
go, serão recolhidas ao T-esouro Naas disposições da Lei n.o 2.453, de
cional; quando Iniciad-o o recebi·
16 de abril de 1955 e as do art.
menta
da dotação a que se ref.ere o
14 da Lei n. 0 3.353, de 20 de dezem· · a·rt . 7. 0 desta lei .
bro de 1957 relativas ao pontual
Art. 21 - Revogadas as disposipagamento dos fornecimentos de
ções .em contrário, a presente lei
carvãço nacional feitos às vias férreas da União e às da Rêde Fer- entrará em vigor na datr. de sua
roviária Federal.
publicação.
I -

PREVISAO DAS DIVERSõES TOTAIS NO SETOR DE ENERGIA

Potência Termelétrica AdiCional;

I

Milhões
No Rio Grande do Sul ..................... .
Em Santa Catarina ......................... .
No Paraná
............................... .

300 MW
300 MW

lOOM'W

d·e
cruzeiros
6.000
6.000
2.000

Linhas de Transmissão e Subestaç6es:

No Rio Grande do Sul:
'Cachoeira do Sul - Candlota . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. ..
Cachoeira do Sul - São Jerônlmo .. . .. . .. . .. .. .. . .. ..

445
370

Em Santa Catarina:
"

Tubarão - Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubarão-Florianópolls, Ja.raguá-São Paulo . . . . . . . . . . . . . .
Tuparão·São Joaquim Lajes>Curltibanos . . . . . . . . . . . . . .
Tubarão-Urublci-Bom Retiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370
4.400
455

200

No Para·ná:

I
I

!I

Figueira-Apucarana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flgueira-Wenceslau Braz . . . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . .
Figueira-Ponta Grossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

To ta,! ..................•. ;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.000

Partici11ação do Govêrno Federal ......... ; . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 000

245
185
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II- RECURSOS NECESSARIOS PARA O EQUIPAMENTO DE LAVRA

E BENEFICIAMIEN'l'O DO CARVAO

•

Milhões
de
cruzeiros

No Estado do Rio Grande do S11.1.Z:

lf:quipamento para mineração . . .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .
Equipamento para o beneficiamento
... ... . . . . .. ... . ..

1.10U
400

No Estado de Santa Catarina:

Equipamento para mineração . . .. .. .. . . .. . .. .. . . . . . .. .. ..
Equipamento para o beneficiamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 000
1. 600

No Estado do Paraná:

Equipamento para mineração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipamento pa.ra o beneficiamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800
200

Total . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. .

8. 500

I I I - DISTRmUIÇAO DOS RECURSOS ESTIMADOS PARA O

PERíODO TOTAL DE DURAÇAO DA CON.crSSAO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Participação no financiamento ou na construção de usl·
nas termelétrlcas, ·unhas de transmissão e subestações
Finan-ciamento do equipamento de lavra e beneflciamen·
to do cg,rvão ............................ · · ... · · · · · . · · ·
Participação no financiamento de empreendimentos ln·
dustrlais .............................................. .
Participação no financiamento ou na construção e apa·
relhamentos dos portos ............................... .
Complementação de obras sociais nas regiões carbonife.
ra.s, inclusive financiamento às emprêsas para constru·
ção de vilas operárias ............................ · · · ·
Financiamento e participação com Os Estados e Muni·
c!.plos das regiões carvoeiras em serviços de água e es.
gôto

. , . , .... , , , , , , . , , , , , , , , , , .. , , , ...... ·· , ...... , .. , , . ,

Estudos e projetos relacionados com empreendimentos
previstos nesta lei .................................... .
8. Custeio das atividades da Comissão, Inclusive pesquisa e prospecção de jazidas ........................... .
9. Projet.o c constmção de ponte rodoferroviária entre São
Jerónimo e Triunfo, no Rio Grande do Sul ........... .
10. Eventuais .. , ......................................... .
Total ........................................ .

Mllhóes
de
cruzeiros
10.000
8.500
3.300
1.000
1.000
400

7.

1.600
1. '700
1.000
1.500
30.000

As Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Públi·
cas, de Serviço Público Civil e de Finanças.
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N.o 115, de 1960
(N. o 1. 755-B, de 1960, na Câmara)
Estende aos trtticultores não
amparados na safra 1959-1960
pela Lei n. 0 3.551, de 13 de fevereiro de 1959, os favores e
obrigaç6es estabelecidos em lei
bem como os do instrumento ze.
gal que prorroga o prazo dos pa.
gamentos dos débitos dos triti·
cultores amparados pela referida lei.

/:
I·

I

;:
!

i,,:i

o congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 Os favores e obrigações
constantes da Lei n.o 3.770, de '7' de
junho de 1960, que prorroga. o prazo de pagamento dos débitos dos
triticultores ampam.dos pela Lei
n.o 3.551, de 13 de fevereiro de 1959,
são extensivos aos triticultores não
amparados por essa lei, que tenham
sido financiados pela Carteira de
Crédito Agricola e Industrial (CRE·
AI> , do Banco do BrasU, para
custeio de suas lavouras no pertodo 1959 - 1960, desde que preenCiham os requisitos exigidos pelo
§ 1.0 da referida Lei n.o 3.551.
Art. 2.o Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
As Comiss6es de Economia e
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CWARA

N. o 116, de 1960

(N. o 1. 066-B, de 1959, na Câmara)

I
I

Isenta da tributação do impôsto do sêlo os contratos de·
financiamentos em que sejam
mu·tuárlas as sociedades coope.
rativas

o Congresso

Naciona.l decreta:
Art. 1. o São isentos do impôs to
do sêlo os contratos de abertura de
crédito e de empréstimos que as

sociedades cooperativas firmarem
com estabelecimentos bancários,
para financiamento da produção
rural própria ou de seus associados,
inclusiv.e o simples benef!ciament:~
dos produtos agropecuários e_ sua
armazenagem para conservaçao e
venda
Art. 2.o Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, revogada.s as dispOsições em contrário
As Comtss6es de Economia e
de Finanças.
PROJETO IIE LEI DA 'cAMARA

N.o 11'7, de 1960
(N. o 1. 8'79-B, de 1960, na Câmara)
Transforma em estabelecimentos federais de ensino superior a Faculdade de Medicina
do Tri4ngulo Mineiro, Uberaba,
e a Faculdade de Direito de Sergipe.

o congresso Nacional decreta:
Art. 1. o. É transformada em estabelecimento· federal de ensino superior a Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro, de Uberaba, a
qu.e se refere o Decreto n. 0 4'7. 496,
de 26 de dezembro de 1959.
Art. 2. o. Independentemente de
qualquer lndenização, são incorpo·
rados ao Patrlmônlo da União, me·
diante inventário e escritura públi·
ca, todos os bens móveis, imóveis
e dil'eitOs perten!:entes ao estabelecimento de ensino de que trata a
presente lei
Art. 3. 0 • Aos atuais empregados
da Faculdade é assegurado o aproveitamento no serviço público, em
quadros especialmente criados pelo
Poder Executivo, contando-se o
tempo de serviço para os efeitos legais.
Art. 4. o. Para cumprimento do
disposto nesta lei são criados, no
quadro permanente do Ministério
da· ·Educação e Cultura, 22 cargos
de Professor ·catedrático, padrão O,
1 função gratificada de D!retor

·-- ··-·· -·-·--·----····--·--··- --.
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-482FG-1, 1 de Secretário FG-3 e 1 da
Chefe de Portaria FG·7 podendo as
funções gra tiflcadas serem exerci·
das por extranumerár!os.
Parágrafo único. No provimen·
to Interino dos cargos de Profes·
sor poderão ser aproveitados os
atuais professôres nêles em exercício.
Art. 5. o. Os cargos de Professor
Ca tedrá1jco serão reduzido·s progressivamente a 18 (dezoito), à
medida que se forem vagando, por
extinção das respectivas cátedras,
na forma a ser prevista no Regi·
menta da Escola, que dev.erá ser
baixado pelo Poder Executivo.
Parágra·fo único. O d}sposto nes·
te artigo será aplicado às cát·e·
dras vagas na data da pubUcação
desta lei, as quais não deverão ser
providas em caráter ef.etivo até a.
aprovação do Regimento
Art .. s.o. É o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito
de Cr$ 23.086. 400,00, destinado à
Faculdade de Medicina do Triân·
guio Mineiro, de Uberaba, e assim
di·scriminado: Cr$ 13.886.400,00 pa·
ra pessoal: Cr$ 8. 000.000,00 para
material; e Cr$ 1. 200.000,00 para
encargos diversos
Art. 7.o. ·Dentro de 120 (cento e
ljlnte) dias da publjcação desta
lei, o Poder Executivo baixará, por
decreto, o Regimento da Faculdade,
no qual, respeitadas as exigências
da legislação vigente, serã.o espe.
clf!cadas, obrigatoriamente, as no.
vas denominações das cátedras,
bem como o regime de trabalho
dos professôres, de adjuntos, de
a·ssistentes e dos demais empregados.
Art. 8. 0 • Fica, também, transfor.
mado em estabelecimento federal
de ensino superior a Faculdade rte
Direito de Sergipe.
Parágrafo único. Dentro de 60
(sessenta) dias, a partir da vlgên·
ela desta lei, o P·Oder Exccutl vo
enviará ao Congresso
Nacional,
Mensagem nos têrmos constituclo·

nais para atender ao disposto neste artigo .
Art. 9. o. Esta Iel entrará em
vigor na data de sua publicar,ão,
revogadas as disposições em conká·
rio
As Comissões de Educação e
Cultura, de Serviço Público Ci·
vil e de Finanças.
PARECER

N. o 626, de 1960
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Câma•
ra n. 0 104, de 1960 (n.o
na
Câmara) que autoriza o Poder
Executivo a abrir, p'elo Ministé.
rio da Educação e Cultura. o
crédito especial de Cruzeiros
8. 000.000,00, para auanliar a
construção do "Dormitório do
Estudante", em Manaus, Estado
do Amazonas.

Relator: Sr .. Vivaldo Lima.
o presente Projeto de Lei, originário da Câmara dos Deputado3, .
autoriza o Poder Executivo a abrir
pelo Ministério da Educação e Cu!·
tura, o crédito espe-cial de Cr$
8. 000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) , para. auxiliar a construção
do "Dormitório do E.studante", em
Mlana us, Estado do Amazonas.
E ·determina ainda, o texto da
proposição, que êsse crédit.o será
entregue à União dos Estudantes
do Amazonas, órgão representativo
dos universitários a,mazonenses
Na parte que respeita a ,esta
Comi·ssão examinar nada há oue
opor à aprovação do projeto, ve·
riflcando-se que a de~pesa a ~2r
creditada para auxiliar a constrtt·
cão dêsse dormitório de estudantes
iitcncle n{uito bem b.s exigências de
uma política de amparo aos que
estudam, a qual cons~dcramon · de
alto interêsse para o Pa·is.
Sala das Comissões, em dezem·
bro ele 1960. - Vivalào Lima, Prc·
sldente e Relator. - Ary Vianna.
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ger. - Guido Mondim. -Menezes
Pimentel. - Jorge Maynard. 'Saulo Ramos. - Irineu Bornhau·
sen. - Dix-Huit Rosado.

O SR PRESIDENTE - No expediente' que acabà de ser lido figurou a Mensa~em · contendo as
razões do veto presidencial a dispo.
sitivos do projetQ de lei que es·
tima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro
de 1961.

Não sendo possível realizar-se
ainda nesta sessão legislativa, com
observância do pra·zo mínimo es·
tipulado no artigo' 45 do Regimento Comum, a apreciação dêsse ve·
to, esta Presidência deliberou dei·
xar para o inicio do período 1egislativo ·seguinte a convocação da
sessão conjunta em que a matéria
deverá ser tratada
Para a .Comissão Mista que o de·
verá relatar, entretanto, desde já
designo os Srs. Senadores Francisco Gallotti, Vivaldo Lima. e Jorge Maynard.
Será feita comuni-cação à Câmara dos Deputados.
Continua a hol'a do Expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Sena,.
dor Nogueira da Gama.
l..

1

i
I

I
I
I

i
'

O 'SR NOGUEIRA DA GAMA Sr. Presidente, Srs. Senadores,
tendo assumido em 16 de n·ovembro
últ·imo o mandato de Senador pelo Estado de Minas, não desejo che·
gar a.o fim da, presente sessão le·
gisla tiva sem iniciar mais direta e
objetivamente minhas atlvldacles
nesta, Casa, cujas tradições refulgem nas páginas da História dês·
te Pais.
Quando penso nessas tradições e
no papel que a.o Senado cabe d•>
sempenllar, ainda há poucos dias
neste recinto exalçado pelo emi·
nente Senador Afonso Arinos, te·
nho receio, Sr. Presidente, de
não corresponder às exigências
do mandato que o povo minei·
ro me confiou no memorável

pleito de 3 de outubro último,
tão cheio de ensinamentos e
imprevistos. inclusive c especialmente em Minas, onde a surprêsa
dos resultados não retirou a serenidade dos vencidos nem incutiu no
ânimo ·dOs vencedores qu8ilquer sentimento capaz de perturbar a humildade demo•Crática que os políti·
cos do meu Estado sempre con·
servaram em face das lutas eleitorab c do veredito das urnas .
Creio, porém, Sr. Presidente, que
não deixarei de aplicar todos os
esforços necessários para vencer
êsse receio nem per.derei a coragem
para lutar -contra a·s minhas deficiências, pois bem reconheço e avalio a magnitude das responsabilidades que me ca·bem, inclusive porque
venho terminar nesta Casa o pra·
zo do mandato que pertenceu aos
falecldo.s Senadores Lúcio Bittencourt e João Lima Guimarães, dua·s
grandes figuras dO passado políti·
·Co do meu Estado, mas ainda Vi·
vas no presente pelo m?ito de útil
que fizeram, pelo proficuo tra~a
lho que realizaram, pelas boas idéias
que souberam perseguir c defende!'.
Espero homenagear aos dois,
continuando a sua obra e honra:ndo Minas. Dêsse dever não me
esquecerei, mormente porque, a
meu lado, amparando-me com a
sua experiência e os lumes de sua
·sabedoria. estarão os Senadores Benedicto Valladares e Milton Cam·
pos meus eminentes companheiros
da 'representação' mineira, a quem
igualmente presto as homenagens
da minha admiração e estima, co·
mo faço, aliás, a todos 9s. Srs. ~e
nadares, em cujo conVlVIO multo
espero aprender para bem servir ao
Brasil.
Sr. Presidente, desejo que êstc
meu nrimeiro discurso no Senado d::t
Repú"blica seja uma manifestação
de confiança nos destinos da Petrobrás e ao mesmo tempo, de enér·
glco. p~·otest 0 contra a tos e fatos
que, no momento, a prejudicam.
Durante a última campanha clcl·
torai, visitando o interior do meu

--····--------------------------
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Estado, participando de comícios
eleitorais nas várias regiões do
território mineiro, andando por
tôda pa.rte, um apêlo recebi, cons·
tai:l!emente - o de que pusesse, no
Senado da República, minha pala·
vra e minha ação em defesa da
causa da Petrobrás.
·
Visitando os operários de Belo
Horizonte, 'C'a·pital do me!.l Estado,
e com êles conversando sobre suas
mais lídimas reivindicações, com
êles debatendo idéias nas sedes dos
sindicatos, falando aos estudantes
mineiros, por tôdas as cidades, tro.
cando idéia-s com adv·Ogados, mé·
dicas, engenheiros e com os traba·
lhadores em geral - sempre OU·
vi, Sr. Presidente, êsse pedido instante e caloroso para que pusesse,
no Senado da República, minha
voz em defesa da causa da. Petro.
·
brãs.
E de tal modo êsse pedido foi·me
dirigido · peJ.os meus co-estaduanos
que, no final da campanha, a impressão que fi·r.ou no meu espirita
era a de que eu não recebia ape·
na.s uma solicitação, mas uma pa.
lavra de ordem para que, nesta ca.
sa de tã.o brilhantes tradições, soU·
bessc levantar-me nos momentos
precisos, para defender a causa do
monopólio estatal. consubstanciada,
hoje, na Petrobrás.
O Sr. Antônio Baltar -

V. Exa. um aparte?

Concede

O SR. NOGUEIRA DA GAMA Com todo o prazer.
O Sr. Antônio Ba!tar - O que
V. Exa. está declarando ao Senado, que o povo mineiro foi insls·
tentemente assíduo junto a v. Exa.,
no sentido de que sua voz, aqui,
se constituísse em mais uma defe.
sa da Petrobrá:s, revela apena·s, a
nós todos, Senadores, a politização
avançada e o es,Clareclmento cir
vico do povo de Minas Gera.ls o que para nós, aliás, não é sur·
prêsa. No nosso entender, defender
a Petrobrás, numa defesa esclare.
cida, que será ao mesmo tempo

apoio e crítica à sua atual administração, é, realmente, um dos temas de maior importância, do pon·
to de vista do patriotismo, em todos
os problemas que afetam no momento, a realidade brasileira. Con·
gratulo-me com V. Exa. por repre.
sentar, nesta Casa, um povo que,
da. maneira com.o V. Exa. tão brí·
lhantemente relatou, mantem·se vigilante, atento, cons·Ciente e escla·
recldo a respeito de um problema
que é fundamental para o presente
e o futuro do Brasil!
'O SR. NOGUEIRA DA GAMAAgradeço o aparte com que me
honra o nobre representante de Per.
nambuco.
Para terminar esta Qreve expo·slção sôbre a manifestação do povo
mineiro a respeito · da Petrobrás,
quero deixar consignado, no meu
discurso, um movimento que me
impressionou profundamente, par.
tido dos estudantes de Uberaba,
estudantes dos ginásios e escolas
superiores daquela culta e próspera
cidade do Triângulo de Minas.
Quando all cheguei em plena campanha eleitoral, em companhia do
Deputado Santlag.o Dantas, fomos
recebidos no aeroporto pelos estu·
dantes loca.l·.s, que nos cercaram, colocand·D·nos num ônibus e leva'ndo·
nos imediatamente para a sede de
uma das suas associações, onde,
após vários di-s·cursos, proferidos
por êsses jovens brasileiros, pude·
mos verificar que êles só desejavam
de nós uma. palavra, uma prornes·
sa - a de que o Deputado santia.
go Dantas, na Câmara, e eu, no
Senado, soubéssemos defender a
Petrobrás. ·
Sr. Presidente, diante dessa pa.
lavra de ordem que recebi do povo
do meu Estado, logo a,pós ter as·
sumido o mandato, comecei a ob·
servar, a refletir, a examinar, n
estudar o problema, para bem sen· .
tir o que havia em tôrno da Petro·
brás. Note! que as noticla.s, as e.n·
trevlstas, o noticiário da imprensa
sôbre a nossa grande emprêsa es·
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ta tal, os discursos pr·oferidos na ela deve desistir de continuar nas
Câmara dos Deputados, conti· suas pesquisas de petróleo, no ternham .oerta ênfase. Havia. Sr. Pre· ritório nacional, porque o Brasil
sidente, qualquer coisa a desvendar, não o possui em quantidade c.oqualquer coisa parecia oc·Ol"l'er em merc!ável.
tôrno da Petrobrás. Bem sei que
O Deputado Gabriel Passos já
ela. não pode sair da ordem do dia, elucidou a matéria, Sr. Presidente,
porque na ordem do dia. há de es- despertanao a atenção das autor!,
tar sempre, até que o povo bras!· dades sôbre o palpitante assunto.
lciro consiga chegar ao fim da lon- Demonstrou que êsse americano.
ga e -dura luta, que está travando na realidade, nada mais fêz do que
pela emancipação económica da reproduzir a velha tecla dos trustes
nossa Pátria. Nessa pugna tenaz cconóm!·COs que dominam o petrópara transpor as barreiras do sub- leo no mundo, no intuito ou com
desenvolvimento e elevar o Bra- o objetlvo de perturbar, nos dias
sil à condição de pais rico, próspe- de hoje, o desdobrar dos tra·balhos
ro e respeitado, cabe, sem dúvida, da Petrobrás.
à Petrobrás o papel de liderança
Apesar das elucidações do Depuporque é impossível afastá-la ou tado Gabriel Passos, formulo uma
diss·~ciá-la dos a,nseios nacionais de
pergunta diante de meus Pares,
progresso e de independência eco- para que fique bem patente a nenómica.
nhuma bwse ou a improcedência do
Por tudo isso, Sr. Presidente, e relatório do técnico americano.
também porque a Petrobrás é hoje
Porventura, baseia êle seu trabauma idéia símb-olo que se v1Mu1a lho em amplas pesquisas ou em
até mesmo à própria soberania
estudos definitivos realizados em
nacional, detive-me no estudo dos t·~dos os recantos do território bra.
fatos que a rodeiam no momento, sileiro, onde se presume existir pee após êsse exame, é do meu dever tróleo?
dizer ao Senado a impressão que
Não. Sr. Presidente. As pesqui·
colhi, ao mesmo tempo de confian- sas petroliferas, em grande escala,
ça e de sérias preocupações.
são ainda incipientes no Brasil.
Sr. Presidente, procedentes e jusAreas promissora:s, como as da
tas foram as advertências que re· Bacia do Paraná, estão ainda no
cebi dos vários recantos do meu Início das perfurações e a bacia do
Estado, durante a campa.nha elci- Atlântico, além do Recóncavo bala.
t·Oral. As antena·s do povo minei- no, onde sabidamente existe multo
ro .continuaram, como no passado, p~tróleo, a))resenta grandes espemergulhadas no infinito, para pres- ranças na zona de Tucano, próximo
sentir as tempestades e dar o sinal à. fronteira da Bahla com Sergipe,
de ação na defesa da liberdade e e, ainda, na plataforma submarina
de Sergipe e Alagoas.
da vida.
Resta ainda, todos sabemos, a
Sr. Presidente, o ilustre DepU·
tado Gabriel Pa·ssos, grande líder exploração da Ba.cla .A:mazônica,
nacionalista do nosso País, profe- que, apesar das dificuldades que
l'iu a palavra de toque recentemen- apresenta às pesquisas, nã,.o oferece
te na Câmara dos Deputados, num elementos seguros a uma conclumemorável discurso sóbre a Petro- são negativa como essa do técnico
brás, no qual analisou o relatório Walter Link.
S. Presidente, muito se tem !aapresentado· a essa emprêsa estatal
pelo técnico
americano Walt·r.r ·..lado sôbre as dificuldades da pesLinlt, a seu serviço seis a.nos, per- quisa na Amazônia devido à naturecebendo os honorários de US$ za especial da região. Mas poder100.000,00 anuais, para terminar se-la perguntar, em que lugar do
as suas conclusões afirmando que mundo foi fác!J pesquisar petró-
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Jco? O que se sabe é que os maio·
res campos petrolíferos que hoje
estão produzindo em abundância,
nos vários países, demoraram anos
e muitos anos para serem localizados e colocados em condições de
exploração franca.
Sr. Pl.'esidente, existe petróle-o na
Venezuela, que há muito o explora; na Colômbia, na Bolívia, no
Peru, no Paraguai; e bem próximo
do Território do Acre a Emprêsa
Ganso Azul mantém as suas sondas e as suas explo-rações da indústria petrolifera.
Un1 mar dr.: petróleo cerca gran·
d.~ extensão da área do Brasil. Não
é, pois, possível acreditar que nosso Paí-s, vizinho dêsse mar de pe·
tróleo, também não possua o ouro
negro.
Sr. Presidente, a pesquisa de petróleo e a descoberta de campos
petrolíferos constituem empreendi·
mcntcis complexos c altamente téc·
ni·~·Ds, ·sendo ainda limitados os recursos científicos, segundo mostram
as literaturas sóbre a matéria. Se
assim não fôsse o petróleo exlstente, pelo menos nos Países rnais
~:~;diantad·Os, já estaria todo êle localizado.
Não é, porém, todos sabemos,
o que ocorre. Ta:nt-o assim que
os jornais noticiaram,. recentemen·
te que os soviéticos descobriram
mais uma nova e grande jazida pc.
trolífera ao sul da U.R. S. S., na
Ka-zalcstã o .
É de notar-se. Sr. Presidente, que
a Rússia é exatamente um dos paí·
ses que maiores somas lnw:•.-, :11'1
pesquisa de petróleo. É um País que
mantém reservas estimadas para
.cento e dez anos, enquanto que as
outras nações o fazem apenas para
dez e doze anos.
f:sses ratos, êsses acontecimentos
que ocorrem nos países que expJo.
ram o petróleo demonstram que
a opinião de Walter Llnl;: não p?de ser acolhida pela Petrobrás e pelos brasileiros.
A pesquisa é trabalho para v::í.·
rias eouipes, não apenas para uma,

como vinha ocorrendo com esse técnico americano., É preciso
que as equlpes se l.'evezem no:s
trnbalhos -de pesquisa, a fim de
que uma teste o que a outra realiza, para que uma entre em com·
petição com o trabalho da outra,
despertando entre elas aqullo que
se chama emulação técnica, emulação natural do trabalho, eZan que
todos aquêles que se dedicam à.s
elucubrações científicas devem ter.
É Isso q)le a Petrobrás precisa
fazer - organizar as suas equipes técnica·s, várias, não apenas
uma :nem duas, livrando-se do9
conselhos dêsse técnico americana
que felizmente, está-s~: despedindo
do Brasil.
·
Não é sómente no campo das
pesquisas que a Petrobrás sofre a
ação d-os que desejam torpediá-Ja
isto é dos poderosos grupos oeconômicos, dos trustes que monopolizam e comandam o petróleo no
mundo.
Outra via pela qual se procura
desgraçadamente boicotar a Petro.
brás neste País, é aquela que diz
respeito ao fornecimento dos r•!·
cursos de que ela carece para realizar as pesquisas de petróleo em
todo -o Bra·sil, para montar refi·
narias, para caminhar francamente
em direção do parque da indústria petroquúnica, a mais nova e
rr:ndosa ·da indústria petro!í,f'era
no mundo.
Sr. Presidente, cabe à Petrobrás
realizar en-ormes investimentos em
pesquisas, construção de refinaria:;,
tlC!,Uislção de petroleiros, mas não
lhe são atribuídos recursos financelr·Ds para dar execução a. êsses
planos e obras.
Prestando depoimento, recentemente perante a Frente Parlamentar Nacionalista na Câmara dos
Deputados, o Gal. Sardenberg, seu
digno Presidente, teve a coragem de
c-onfes-sar que todo o dinheiro que
entra em caixa já tem destinaçãJ
p!tévla. Declarou que a situação econômica ela Petrobrás é a. mais promissora possível, mas reconheceu,
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ao mesmo tempo, que ela se debate
numa grande angústia financeira.
Ai e·stá, Sr. Presidente, a tese
que venho expor perante o Senado
- a ne·Cessidade de serem forn~·
cidos · recursos à Petrobrás. A si·
tuação que ela atravessa ne~te mo.
menta não pode continuar. o Bra.
si! preci-sa voltar os olhos para o
arxemplo d.a emprêsa estatal ar.
(;;'entína. Nunca podemos arastar
das nossas retina·s o que ocorreu no
país ví:zinho .
O drama do petróleo na Argen·
tina deve servir-nos de advertên·
ela e de orientação segura, impedindo o Poder Executivo e Poder
Legislativo do Brasil de cruzarem
os braços diante da situação de
difi.::uldades financeiras em que se
encontra a Petrobrás. Se essa si·
tuação continuar, não sei, Sr. Pr~·
s!dente, o que ocorrerá nos dias
futuros do nosso :País.
Ninguém poderá remediar uma
situação de dificuldades financeiras
grave para uma ·emprêsa do por.
te e do vulto da Petr.obrás, que tem
sob as suas responsabilidades o ell·
cargo de realizar o monopólio es'
tatal do petróleo.
Deixo em suspenso o •Senado com
essas interrogações, para daqui a
pouco convidar meus pares a refJ(!·
tir melhor sôbre o assunto, diante
dos elementos concretos que apre.
sentàrei ao seu exame.
O Sr. Vivaldo Lima 17. Exa. um aparte?

P.erm!te

O !SR. NOGUEIRA DA -GAMA
Com tôda honra.
O Sr. Vivaldo Lima - Ouso fOr·
mular uma interrogação, para
acrescentar às que V. Exa. está fa·
zendo, à PETROBRAS. Por que a
PETROBRAS não consegue ter po·
ços comerciáveis na Amazônia? Tô·
das as perfurações sã.o pioneiras.
Não há nenhum !JOÇo sêco; no en·
tanto, logo após a abertura, são
rechados, a torneira é manobra.da
e o petróleo passa a não interçs.
sar do ponto de vista comercial.

ll: a, ln terrogação que faç.o ·Com
enderêço certo, sobretudo à Presi·
dêncla da PETROBRAS.

O SR. NOGUEIRA DA GAMA A interrogação de V. Exa. eminen·
te representante do Estado do Ama.
z·onas, dá mais fôrça àquela que.
há pouco formulei.
O Sr. Vivaldo Lima- Estou en·
cantado com a oração de V. Ex!'li.
pelo seu espírito de c·ombatlvidade.

O SR. NOGUEIRA DA GAMA -V. Exa. vem ajudar êste modesto
representante de Minas Gerais, que
cha.ma a atencão do Senado e do
Pa·ís :r>ara o grave problema que se
está formando e que exige urgen.
te solução, não apenas do Poder
Executivo, mas do Poder Legislaü
vo.
O Sr. Vivaldo Lima- Muit.o bem.

O SR. NOGUEIRA DA GAMA Trata-se da PETROBRAS.
O Sr. Vivaldo Lima- É um nro·
blema nacional
O SR. NOGUEIRA DA GAMAHá pouco - nãio sei se V. Exa.
teria ouvid·O - fiz referê·ncias às
grandes dificuldades, segundo os
técnicos, nas pesquisas, em virtude
da natureza do terreno na Amazô·
nia. Mas não quer dizer que essas
pesquisas não devam ser realiza.
das, não devam ser CO'ntlnuadas
nem levadas às suas últimas con·
seqüências, porque na região fron.
teiriça do Amazona,s, nos países vi·
zinhos, o que sabemos é da exis·
tência de um mar de petróleo.
É verdade que muito·s recursos
serão talvez precisos para realiza.
çã:o dessas pesquisas na Amazônia,
mas estamos aqui exatamentc com
o objetivo de chamar a atenção do
Senado e das autoriclade·s do País,
para a obra que é imperioso rel·
lizar, qual a de dar recursos à. PE·
TRO.BRAS, a fim de que se habi·
llte a desempenhar o importantü
papel que o grande gênio político

·-·····---·-------------------
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de Getúlio Vargas lhe traçou, e
continue o destino que lhe foi aber·
to diante do Brasil e do Mundo.
O Sr. Vivaldo Lima - Permite v.
· Exa. nova interrupção ao ardoroso
discurso de Vossa Excelência?

pre atra.vés daquela área baiana.
O resto do Pais não contribui. · A
PETROBRAS é a maior culpada da
própria situação em que se encon·
tra.

O Sr. Vivaldo Lima - Estou de
Môrdo c·Om V. Exa. em que se de·
vam proporcionar maiores recursos
à PETROBRAS; todavia, ela. está
malbaratando os recursos que lhe
são destinados. Para as perfurações. são consumidas grandes im·
portancias. A PETROBRAS confes·
sa que já são bilhões de cruzeiros,
não sei se na ordem de quatorze bi·
lhões de cruzeiros ou mais des·
pendidos com as perfuraÇÕes no
Amazonas. A própria emprêsa
colabOra para que êsses gran·
des recursos não tenham a compensaÇão necessária naquela região, porque as perfuraçõea, lá,
para ela são sempre desinteres·
santes. Sabemos que os poços
podem produZir para a PETRO·
BRAS suficientes lucros, pois é lá
que se situam as grandes áreas
sedlmentárlas do Pa:is. No entanto,
qualquer perfuração do Recôncavo
baiano, é levada ao conhecimento
do Brasil inteiro. Aumenta a pro·
dução petrolífera do Brasil sem·

O SR. NOGUEIRA DA GAMA Multo grato pela cooperação do.
aparte de Vossa. Excelência.
Sr. Presidente, para dar mator
relêvo e ênfase à ação dos que
dominam o petróleo poderíamos
Imaginar um absurdo, ou seja, que
os trustes económicos voltassem ao
. imperar no iBrasll. l!J evidente, desde logo, que nenhuma razão mais
haveria para cobrarem, no nosso
Pais, preços inferlor.es aos que co·
bram nas era:ndes •Cidades do mun·
d·O, inclusive nas de suas próprias
sede~. Atualmente, um litro de gasolina automotiva é vendido, na
Brasil, a. onze cruzeiros em média.
É interessante conhecer o preço do
mesmo combustível em algumas cidades do mundo, de acôrdo com a
publicação especializada "Petrole·
um Press service", edição espanho•
la de abril do corrente ano. Essa publicação dá os preços em "pence",
por galão Inglês, que tem cêrca.
de 4 1/2 litros. Tomando ·O valor
da libra esterlina no câmbio livre,
que é de Cr$ 549,50, fácil será ve·
rlficar a·s dife·renças de preços; conforme o quadro elucidativo que.ofe·
reço ao exame dos Srs. Senadores,
a, saber:

CIDADES

Preços em pence Preço em crupor galão inglês zelro por litro

O SR. NOGUEIRA DA GAMA Com tôda honra.

Londres .................... , .. .
Paris .................... , ..... .
Roma .......................... .
Hamburgo ..................... .
Zurlch ........................ .
Lisboa ........................ .
Argel .......................... .
Nova York ..................... .
São Francisco ................. .

51
55 1/2
75
55 1/2
40 1/2
58 1/2
59 3/4
32 3/4
33 3/4

25,95
39,94
38,16
28,24
2Q,48
29.77
30,40
16,77
17,17
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Dentre as cidades constantes dês·
se quadro, figura Nova. Iorque, . on·
de a gasolina é vendida por um
preço superior em 60% ao do Bra·
sll. Em Londres, a diferença para
mais 'do nosso preço é de 150%.
Em Hamburgo, essa elevação é de
180%. Em Paris e em Roma. paga.
se quatro vêzes o preço vigorante
no Brasil.
Entretanto, Sr. Presidente, nem
sempre foi assim. A venda da gasolina automotlva no Brasil, por
preços muito inferiores aos cobra·
dos no estrangeiro, lnclusiV~e na
Itálla., onde existe o monopólio es·
tatal do petróleo, é fenômeno eco•
nômico posterior à Petr-obrás. An·
tes do advento dessa nossa grande
emprêsa, os trustes nos impunham
preços mais altos do que os das cl·
dades onde hoje os nossos são su·
perados.
· Segundo a referida publicação
"Petroleum Press Service", a 1. o
de abril de 1953, a gasollna custa·
va, no Rio de Janeiro, 51 pences por
galão inglês, mais cara do que em
Nova Iorque - 381 4 pences, em
São Francisco - 261 2 pences, em
Argel - 461 4. Era igual ao ele
Londres 51 pences, um pouco mais
caro do que em Zurick - 533 4
pences e 20% mais alto do que cm
Lisboa.
Por curiosa coincidência, naquela
época, em 1953, mais ou menos, onde a gasolina. custava mais barato
era em Buenos Aires. O preço da
gasollna argentina guardava, àque·
le tempo, em relação ao vigorante
em outras cidades, a mesma. pro·
porção do que é hoje cobrado no
Brasil e no resto do mundo.
Sr. Presidente, a politica de con·
gelamento dos preços dos combust1veis decorre da necessidade de se
combater a elevação geral do •custo
de vida. Nenhum homem público
pode ser contrário a essa. politica.
Mas é preciso que, nesse combate
à elevação do •custo da vida, não
se cometam erros que possam oca·
sionar males maiores c lrrepará·
veis ou que possam, multas vêze,;,

ser prejudiciais, se não mesmo fa.
tais a determinados órgão, como,
segundo parece, querem fazer· com
a Petrobrás.
Dua·s decisões foram tomadas .re·
.centemente pelo Conselho Nacional de Econômla.
Estou chegando, Sr. Presidente, ·
ao ponto importante para o qual,
há pouco, chamei a. atenção do Se·
nado.
Duas decisões foram tomadas pelo Conselho Nacional de Econômia.
A primeira consta da Portaria n. a
1·60, de 27 de janeiro de 1960.
Por melo dê~se docume:r.to, ou
para que êle tenha o devido cumprimento, a receita da Petrobrá~
foi sensivelmente prejudicada com
a redução de dois terços da taxa
do chamado "Fundo de Frete".
Devo esclarecer, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, que o "Fundo de
Frete" é uma pa,rcela da estrutura
de preços, destinada a ressarcir,
produtores e distribuidores de pe·
t:óleo, da. despesa. adi·~ional: de·
corrente da transferência do óleo
cru ou derivados de uma área para outra, do litoral brasileiro.
É sabido que o transporte pela
costa nacional é, hoje, monopóllo
da. Frota Nacional de Petroleiros,
pertencente à Petrobrás, a chama.
da FRONAP. Logo, Sr. Presidente, quem perde •Com es·sa redução
no transporte é a.penas, única e
exclusivamente a Petrobrás.
Não disponho, ·infelizmente, ape.
sar dos esforços que apliquei nesse
sentido, de elementos para ava.Ilar
a quanto monta até o dia de hoje,
em cruzeiros, o desfalque que a
Petrobrâs sofre com a Portaria do
Conselho Nacional de Petróleo; mas
posso asseverar que é êle bem sensivel.
O noticiário da Imprensa de
poucos mêses passados, do conhc·
·Cimento de todos nós, era no sentido. de que o "Fundo de Frete" devia 'à Petrobrás' ·Cêrca de oitocentos milhões de cruzeiros.
Sr. Presidente. uma vez que fa·
lei em "Fundo de Frete", devo ra.-
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zer uma alusão, ainda que rápida,
a.o chamado "Fundo de Pesquisas".
Há grande controvérsia a êsse
respeito.
o Ilustre Presidente do tJonselho
Nacional do Petróleo, em entrevls·
ta aos jornais, asseverou que as refinarias estão quites com a Petro·
brâs, pelas quantias . devidas por
êsse Fundo.
Não obstante, o Presidente da
nos·sa, emprêsa estatal, em depoimento prestado recentemente à
Frente Parlamentar Nacionalista,
de·Clarou que só a Refinaria União
é devedora de cêrca - creio - de
um bilhão de cruzeiros à Petro·
brâs.
Em seguida a êsse depoimento.
o Presidente do >Conselho Naciona,l
do Petróleo, opôs formal desmenti·
do., A controvérsia, porém, aí está.
Os homens que comandam e di·
rigem · o petróleo no Brasil não
estão sabendo, infelizmente, neste
momento dizer à Nação qual a
posição exata das refinarias em
rela,ção ao "Fundo de Pesqui·sas",
se são ou não devedoras à Petrobrâs.
Sabe o Senado que êsse "Fundo
de Pesquisas" é constituído por
duas receitas definida'S: a primeira, constituída por 9% do preço
cit do óleo cru importado pelas
refinarias; a segunda, por 50% d~
lucro líquido dessa,s mesmas refi·
narias.
Para quem não conhece os nc·
gocios de petróleo, pode parecer
exagêro percentagem tão. alta, 50%
dos lu.cros das refl:narlas em fa·
· vor da Petrobrâs,
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
se pel.lguntarmos a,os americanos
que são os "reis do petróleo", os
mal·Ores conhécedores dos negócios
de petróleo, não se escusarão de
nos dizer que no mundo há um
negócio que é o maior de todos o petróleo· um segundo negócio,
multo bo~ que é uma refinaria
mal dirigidá, e ainda um terceiro
negócio, também disputado, que é

uma refinaria pessimamente or .
ganizada e dirigida .
Dêsse modo, não é de estranhar
que os legisladores brasileiros ori·
entados pelos té-cnicos que Ç>rgani·
zaram a lei e os estatutos da Petrobrâs, estabelecessem êsse quan·
titativo tão alto, 50% de lucro das
refinadas, para constituir o "Fundo
de Pesquisas".
Aliás, sem êsse Fundo de Pesquisas quem irá descobriv o petróleo?
Não poderíamos fazer nossa eman·
cipação econômica. Sem essa des·
coberta o Brasil r!ão realizará o
plano traçado, de ema·nclipação e
de. !dependência do petróleo, afastando os grupos que o comandam
no mundo.
O Sr. Antônio Baltar -

v.

Permite

Exa. um aparte?

O SR. NOGUEIRA DA GAMlACom todo o prazer.

O Sr. Antônio BaZtar - Desejo
completar o esclarecimento que V.
Exa. dâ a respeito da percentagem
aparentemente alta que. se destina
dos lucros das refinarias para, pes·
quisas petrolíferas no Brasil,
com uma observação sôbre o assunto. Como o regime de trabalho
dessas refinarias é o de concessão
no qual o lucro líquido é limitado
a uma percentagem de investlmen·
tos, como diz 'V·. Exa. muito bem,
e documentadamente, os lucros da
refinação do petróleo são muito a!·
tos, muití·ssimo mais altos que o
que a lei fixa como percentagem
sôbre lnvestiment<Js, permitindo
aos particulares, que continuam
dentro do regime da concessão a
explorar a refinação do petróleo.
Não quero concluir o aparte que
V. Exa. me fêz a honra de conceder, sem congratular-me mais uma
vez com o nobre Colega em nome
dos que nesta. Ca·sa, se colocam em
posição de vigilância em defesa do
monopólio estatal do petróleo, co·
mo eu, humilde persistente e ml·
litante dessa campanha que sou,
desde os dia·s em que se lutava por
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um estatuto não entreguista,
como aliás não o é o nosso de mo·
· nopóllo estatal. Louvo V. Exa. por·
que não se baseia em argumentos
de ordem emocional, mas com ci·
fra·s, números e com os argumen·
tos irrespondívels dos cálculos fi·
nan·celros e económicos. Eu me
congratulo com V. Exa. e com
o Senado pelo brilhante discurso
com que V. Exa. estréia nesta Car
sa.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA Sou mu!Ussimo grato ao apart~
com que me honra o eminente r•~
presentante do Estado de Pernambuco. Confesso·m1l
sensibilizado
c·om as palavras de estímulo com
que a·Colhe meu modesto díscur;;o,
cooperação pállda. que no momento
ofereço ·à causa da Petrobrás, por
isso mesmo da emancipação eco·
nômlca do nosso País.

O Sr. Antônio Baltar - Modes.
tia, excessiva de Vossa Excelência.
n Sr. Mem de Sá- Permite o
nobre orador um aparte?
O SR .. NOGUEIRA DA GAMA Com tôda a honra!

o Sr. Mem de Sá- Também me
enfileiro nessa tese. E cito dados
ofi·Ciais da própria Petrobrás, se·
gundo os quais uma refinaria de
trinta mil ba·rris se amortiza em
menos de três anos! Is·so mostra
que lucros fabulosos essa indústria
assegura aos seus felizes proprietários. Dizem os americanos que
a refinação de petróleo é o me·
lhor negócio do mundo. Considero
que o disposit!VQ que assegura cin·
qüenta por cento dos lucros líqUI·
dos à iPetrobrâs é absolutamente
equânime. ,Justo. Desde que o Es·
tado permite essas concessões a
particulares é Imperioso que uma
parte substancial desses lucros não
sejam levados ao capital privado,
mas revertam pa,ra os grandes ob·
jetlvos da empresa estatal.

O SR, NOGUEIRA DA GAMA Multo grato ao eminente Senador
pelo Rio Grande do Sul pelo apar.
te com que acaba tambem de me
honrar, dando seu valioso teste.
munho sôbre assunto tão importan·
te como êste.
Sr. Presidente, ao -::hamar a aten·
ção do Senado para. esta percenta.
gem, que a alguns pode parecer
exager~da, dos lucro·.;; líquidos de
clnqüenta p·Or .~ento reservados por
lei para a formação ·do "Fundo de
Pesquisas", lucros tirados das re·
finarias particulares, bem certo es· '
tava de que a matéria era do conhecimento de todos o·s Srs. Senadores. Mas ao me referir ao assu:ato, fiz essa menção para que el:l.
conste do meu discurso, poraue até
a mim têm chegado notícias ·de que
muitos dos interessados na, confusão, muitos dos que desejam pre.
judicar a Petrobrás, muitos dos que
não conllet:em a matéria, muitos
do·s que ignoram os ·lucros fabulosos do petróleo a que acaba de se
t·eferir o nobre Senador Mem de
Sá, costumam invc·ca:r essa pe:rcer,.
tagem como e::agerada, para em.
balr ou distrair a opinião pública e,
de certo modo, prejudicar a ação
daqueles que lutam, porfiada,ment:.!,
no sentidD do cumprJmento, por
parte da.s refinarias, dessa obrigação legal que lhes é imposta.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a questão do "Fundo de Pesquisas",
como disse, é passível de contra.
vérsla. Mas precfsa, de ser elucj.
dada. o que se sabe, porém, o que
ninguém pode recusar, o que a pró.
prla Refinaria União não contestn.
é que ela já excedeu a cota qué
lhe f·Oi atribuída na autorização
\1Pe recebeu para seu fU'nciono;.
menta. E as refl'narias particulares,
explorando ou usando é bem certo,
sua própria capacidade de refino,
excedendo suas cotas, invadiram
uma área que não lhes pertencC!,
porque êsse refino é da Petrobrás,
pela· própria dísposic;ão da lei. Re.
solvendo o assunto, decidindo sôbre a matéria, o Conselho Na.clo-
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na! do Petróleo submeteu o assunto ao Sr. Presidente da Repúbllca,
que, no dia 4 de junho de 1957
baixou o Decreto n. 0 41.652, determinando que o excedente do refino
fôsse produzido por conta da Pe
trobrás. Tudo quanto a Refinaria
de Ca,puava produz acima da sua
cota pertence à iPetrobrás. Ela
tem direito micialmente, pela sua
carta de autorização, a vinte mil
barris; e atualmente refina trtnta
e três mil. Pergunto: quem nos
prova que ela, está entregando esse
excesso à Petrobrás, quem nos pro·
va que ela já pagou esse excesso
à Petrobrás?
.
Não há essa prova. A Comissão
Parlamentar de Inquérito que está
funciona'ndo na Câmara dos Depu·
tados tem diante de si problema
muito sério: descobrir até suas últimas conseqüências êsses fatos, :t~a·
ra verifi.car se está QU não havendo
sonegação. dos legitimas direitos ela
Petrobrás e portanto, do próprio
povo brasileiro, por parte da Refinaria União, ou de outras que es.
tejam no mesmo caminho de ex·
ploração dos excedentes do refino.
Senhor Presidente, desejo, ain·
da sôbre êsse aspecto, deixar aqui
um registro como advertência ao·s
homens que dirigem a Petrobrâs.
Se estamos com essas Companhias
produzindo em excesso, se o Poder
Executivo viu-se compelido a regu.
lar o assunto por decreto, estabelecendo que êsse refino exceden·
te seja por conta da Petrobrás,
por que então o Conselho Naclo·
na! do Petróleo admite, tolera, re·
cebe pedidos da Refinaria União e
de outra.s sôbre importação de apa.
relhagem que se destina, precisa·
mente, à ampliação de suas ins·
talações de refino?
Senhor Presidente, não disponho
de polícia secreta, sou um homem
do povo e um homem modesto, ha·
bituado· a trabalhar escotelramente,
sOzinho, discretamente reunmdo
gravêto, cotejando dados estatisLi·
cos, recortes de jornais c ouvindo
os técni~os que me possam escla·

recer. Mas já consegui saber que
a Refinaria União está aguardando
deferimento de um pedido que di·
rigiu ao Conselho Nacional do Pe·
tróleo para importação de equipa.
ment.o intitulado "Reforming Ca·
thalytic", destinado a aumentar a
produção dos derivados leves. Isso
vai oca:sionar um aumento da sua
rentabilidade e Vai permitir q•Je
ela entre no campo dos subpro·
dutos para a indústria petroquímica, exatamente a indústria que de·
ve ser da exclusivida.de da Petro·
brás, do monopólio da Petrobrá:>,
porque ela é, entre ·Os derivados do
petróleo, o mais nôvo porém, o que
está em mais condições de prooi·
ciar à nossa Emprêsa estatal não
apenas a sua independência económica, mas a financeira, pelos largos anos que nos esperam. Aqui fi.
ca minha denúncia, digo melhor,
minha informação - não gosto de
empregar a palaVr!l. denúncia- de
que o Conselho Nacional do Petróleo deve decidir sôbre um. pedido
dês·se porte que não estâ em con·
dições de se11 deferido. o sistema legal vigente levanta-se, erguese contra um deferimento a favor
·da Refinaria União, para Instalação
do equipamento que aumentará a
sua · ca.pacida.de de produção em
prejuízo da Petrobrás.
Senhor Presidente, longas "São as
minhas notas e .curto, infelizmente,
o tempo de que disponho. Deixo
de lado vârios dos apontamentos
que havia tomado, todos baseados
em fatos, em dados concretos e
em documentos, pa,ra, desde logo,
passar a uma informação que con·
sidero de alta gravidade para a vida
da Petrobrás.
Falei, · em certo ponto do meu
discurso, que o Conselho Na:clonul
do Petróleo tomara duas decisões
contrârlas à Petrobrás e tive ocasião de referir-me a uma dela.;;.
Vou, agora, mencionar a segunda:
consta da Portaria número 3·60,
de 19 de outubro último. Estabelece êsse documento uma nova estrn·
tura de preços para venda de derl-
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vados de petróleo. Os efeitos que
e~sa ai te ração vai produzir são da
mais alta gravidade.
Desejo que o Senado e o Pais me- .
ditem bem sôbre a revelação que
vou formular neste momento. Não
faço uma. denúncia: analiso e interpreto uma decisão frontalmente
atentatórla à situação da Petrobrás
e ao direito que ela tem de não
ser reduzida sem equivalente com·
pensação, de receita indispensável
à exe·Cução do monopólio estatal
que lhe foi conferido.
Qual o objetivo da Portaria r..
que acabo de refel'lr-me?· Apenas
o de uniformizar, em tôda a cos-

ta do Brasil, o preço-custo-depósito dos derivados de petróleo. Não
desejo discutir, Senhor Presidente,
as vantagens ou desvantagens da
medLda ou se os motivos que a d~·
terminaram são ou não procedentes.
Interessa saber o seguinte: a
Porta·rla número 3-60 de outubrJ
de 1960, reduziu consideràvelmen~e
o preco-custo-derósito da própria
Petrobrás, o que significa. diminuição do seu faturamento em cruzeiros.
Pelo seguinte quadro, pode-se ver
claramente o que essa Portaria representa para a Petrobrás.
c

Derivados

I

± em Cr$
por litro

Preços por
litro até
19-10-1960

Preço atual

Cr$

.Cr$

7,330

7,1643

- 0,1657

9,6356

9,4259

-

5,5955

5,7809

+ 0,1854

4,8804

4,7890

-

Cr$

I
'·

~·.

Gasolina "A"

o •••••••

Gasolina "B"

.......

Querosene

'

o •• o ••••• ' .

óleo "Diesel" ........

I
1

I
I

Por êsse demonstrativo, somente
o preço-cu·sto-depósito do querosene foi aumentado, tendo caldo em
relação os mais clerivados.
o preço-custo-depósito é resul·
tante do cálculo do custo dos deri·
va,dos para as (!ompanhias distri·
buidoras, pôsto o produto nos depósitos das emprêsas.
As diferenças para menos, ago.
ra determinadas pekl Conselho
Nacional do Petróleo não afeta·
ram os preços C.e venda a.os consu·
midores. Atingiram apenas a fase
anterior dêsses preços, isto é, an·
tes de ·OS produ tos chegarem aos
depósitos.

0,2097
0,914

É claro, portanto, Sr. Presidente, que a Petrobrás perdeu, pois
·receberá menos pelo preço-custo,
depósito, sem que os consumidores
tenham se ·beneficiado.
E quem lu·cra - é importa.nte
que o Senado observe êste aspecto do problema - com o menos
perdido pela Petrobrás, para sa.
tisfação do critério de uniformiza. ção d.a preço-custo-depósito em to·
do o litoral brasileiro, são as companhias distribuidoras .
Sr. Presidente, podem dizer o
que quiserem, a. titulo de explicação técnica, ll: pl'Ovável mesmo
que cheguem a sustentar que as
companhias destribuidoras nada
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lu·crarão. Mas o que desejo é que
informem ao Senac!o e ao Pais, honestamente, com a dignidade de
quem sabe confessar o próprio êl'ro, que essa Portaria Implica num
desfalque mensal de Cruzeiros
60'0. 000.000,00 'para os cofres da
Petrobrás.
Esta, infelizmente, çl.esgraçada·
mente, é a. verdade que resulta da.
decisão tomada pelo Conselho Nacional de Petróleo, verdalólc du·
ra e cruel 'porque se conta e se
traduz na realidade de um prejuízo de alto vulto.
Uma nova unidade produtora
de gasolina. natural para aprovei·
tamento de gases naturais vai ser
instalada no R'e·côncavo baiano pela Petrobrás. Deverá êsse nôvo
estabelecimento produzir uril 11,;,·
cro anua-l de 'Cr$ 700.000.000,00,
segundo · estimava realizada com
base na .experiência.
Veja bem o Senado como se passa e como se faz a história de
um dos· empreendimentos· básicos
à emancipação económica de nosso Pais; enquanto a Petrobrás rea·
Iiza investimentos para melhorar
sua situacão técnico-financeira c
obter um iucr0 anual da ordem de
Cr$ 700.000.000,00, o Conselho Na·
clona·! de :Petróleo, por uma sim·
pies Portaria, .num reajustamento
de ~reço-custo-depóslto aparente·
men,e favorável ao consumld?!',
reduz suas receitas de quantia
equivalente, anulando com êsse
prejuízo efetlvo e real aquêle grande lucro, resultado de muitos trabalhos, estudos, planos, e'Sforços e
sacrifícios.
Sr. Presidente, questões de alta
relevância deverão ser equaciona·
das nos próximos meses, pa,ra uma
solução cabal, como a volta das
refinarias particulares ao nível de
operagão de •suas
respe·Ctlvas
quantias, uma vez que a, Petro·
brás·, com o seu próprio refino,
estará capacitada para ate'nder,
nesse tcmp·O, o consumo interno.
O monopólio da importação de
óleo cru pela Petrobrás será ou·

tra dessas questões, pois só ela
da·rá os meios seguros de contrô·
!e do refino das emprêsas parti·
culares, além de acabar com ;).S
fraudes •Cambiais. Haverá a neces·
sldade também de fixação de cotas para produção de querosene,
tendo em vista já se acharem
atendidas as necessidades d·o mercado interno.
Outro problema que reclama ur·
gentes estudos e solução é o que
se refere às disponibilidades cam·
biais reservada<~ para aquisição
de equipamento da Petrobrás no
exterior. Para uma emprêsa que
tem programas e prazos e que
mantém contrato~ internacio'na!s
a que não pode faltar, o atraso
na entrega dessas divisas obriga
a Petrobrás a utilizar reservas que
se d!est!nam a outra·s aplicacões
ou que não dev!a,m ser tocadas.
As dificuldades do nosso balanço de pagamento dão causas a ês·
ses atrasos, mas é preciso estudar, Sr. Presidente, um meio de
não prejudicar a Petrobrás, ainda
que pa·ra isso tenham de ser usadas linhas de ·crédito do Banco
do Brasil no exterior ou outros recursos passiveis.
O Sr. Lima Teixeira V. EJta. um ruparte?

Permite

O SR. NOGUEIRA DA GAMA -Com muito prazer.
O Sr. Lima Teixeira - APolog!S·
ta do monopólio estatal de petróleo, não deixo, entretanto, de reconhecer que o meu Estado tem
sobejas razões para de certo mo·
do, fazer uma ·Critica à exploração do petróleo. Primeiro, porque é o único produtor de petró·
Ieo no Brasil e só recebe de N·
yalty 8%. Enquanto isso, as suas
propriedades são estragadas e no
entretanto os agricultores, para
receberem indenização em função
dêsses estragos, lutam terrivelmente junto à Petrobrás. Mais do
que isso, meu caro coleg!.i., há ou·
tros fatos a que V. Exa. não pode
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aludir, porque está naturalmente somas vultosas que são necessám{)stra·ndo a deficiência de recur· rias para a realização dêsse trabasos da :Petrobrá:s. Não sei a que
lho. Então V. Exa. encontrará aí
conclusão V. Exa. quer chegar; · uma das razões por que as pesquide que recursos a Petrobrás dis· sas na Ama,zônla foram paralisa.
poria neste instante, para incen- da·s, não suspensas. É provável que
tivar essas pesqufsas, pois vê·se que
as pesquisas naquela região te·
nham sido suspensas por conela tentou em outras pa.rtes do ter·
ritório Nacional e fracassou na
ta, em grande parte, do técniAmazônia. Él por que não eXi3te
co americano que, felizmente, se
petróleo na Amazônia?
está despedindo de nosso País,
porque como numero um da
o sr, Viva·zao Lima ...., o malô· Petrobrãs, até poucos dias, semgro é da Petrobrás e não da Amr,. pre sustentou a não comerclabl!lzônia.
dade do petróleo, no Brasil. Él pro·
vável que essa seja um das causa·s.
O ,Sr. Lima Teixeira - Agora Mas
é que recursos não exls·
indago a V. Exa. : sendo a Pe· tem oemfato
quantidade
suficiente.
trobrás considerada uma das maio·
V.
Exa.,
que
está
aguarda·ndo
as
res comp9.nhias do mundo, isolar
minhas
conclU'sões,
já
deveria
ter
damente, por que está fracassannotado, eminente colega Lima Tei·
do? Por falta de recursos, dfz V.
Exa. Mas só a exportação do pe.. xeira, que essas conclusões não são
tróleo parafinacio, que não pode outras senão as que visam a cha·
ser refinado em nossas refinarias, mar a Menção do Senado e da Na·
porque não foram aparelhadas pa· ção para o ponto a que várias vê·
ra tanto, proporcionará em divisas zes me referi.
A Petrobrá'S não caminhará na
substanciais recursos para o Bra·
sltuaçã·D em que se encontra. Os
si!. Não sei a que ponto V. Exa.
recursos de que dispõe, não são
quer chegar; que medid3is vai pro·
suficientes para que realfze os ab·
por.
jetlvos c a missão que lhe foram
O SR. NOGUEIRA DA GAMA confiados. Ésses objetivos dema-n·
Agradeço o aparte de Vossa Exce- dam quantias multo mais vultosas
lência.
do que as que lhe são entregues. As
O aspecto do problema que V.
dívidas que as refinarias têm para
Exa. acaba de foca,!lzar e que diz com ela são gr!>!.des. O Govêrno
respeito à Bahia, naturalmente de· Federal, que arrecada por lei cove ser examinado por parte da tas devidas à. Petrobrás, entregou
Petrobrás.
há cêr.ca de dois meses noventa mi·
A Bahia tem, indiscutivelmente, lhões de cruzeiros relativos ao mês
direito a melhor tratamento. Mas de março do corrente ano. Se V.
não posso absolutamente concor· Exa. fizer uma operação aritmét.l·
dar com V. Exa. quandc5 afirma ca de multlplicaçio, verificará que
que a Petrobrás dispõe de recur·
essa cota semestral corresponde
sos para realizar as pesquisas que ao primeiro trimestre do ano;
deve efetua·r.
estará em dezembro, já muito al·
Se V. Exa analisar os balançn.; cançada. A Petrobrás ressente-se da
da Petrobrás com olhos de con· falta dêsse. numerário - são vá·
tubilista, verificará que a ·sua si· rios trimestres vencidos que o Go·
tuação financeira não é das me· vêrno Federal não paga além dos
lhorcs, c se vrocura·r a ooiniüo dos fundos dc'Sfal-cados que estou aqui
indicando. Admira-me que V. Exa.
técnl·~·os, para se enfronhar segu.
rumente do cu;;to de umo. sond\1.· - perdoe· que assim diga - se
r,;em. para a verificação e o encon- mostrE; ansioso pelas conclusões a
tro do petróleo, se clentltlcará das que quero chegar, quando jú. mo~-
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trei ao Senado rombos enormes que
estão sendo feitos no orçamento da
Petrobrás, o primeiro, no Fundo de
Fretes, e o segundo, através da Poz·.
taria de outubro dêste ano, que lm·
pôs uma sangria de seiscentos milhões de cruzeiros por mês ...
O Sr. Vivaldo Lima -

Quem é

aut9r da Portaria?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA A Portaria é do COnselho Nacional

de Petróleo.
O Sr. Vivaido Lima - órgão que
disciplina, sugere, delibera sôbre a
política petrolifera do Brasil e no
entanto sustenta a politica de qua·
tro ou cinco companhias particulares.

o

Sr. Lima Teixeira - Permite
V. Exa. ainda um aparte?

O SR. ·NOGUI!liRA DA GAMA -

Com muito prazer.

o Sr. Lima 2'eixeira - É estranhável'que nós que a.poiamos a
Petrobrás há tanto tempo, quando
a sua exploração do petróleo data
de mais de vinte anos no Brasil, só
conseguimos, até agora, um Estado
produtor.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA -

Perdão; v. Exa. vai permitir-me que
o interrompa,, Não me consta que
a exploração do petróleo date ele
vinte anos. A exploração do petró·
leo é posterior. A Petrobrás tem
apenas sete anos.
O Sr. Lima Teixeira -

V. Exa.

está enganado, o petróleo foi desco·
berto há mni:s de vinte anos
O SR. NOGUEIRA DA GAMA-

O SR. NOGUEIRA DA GAMA-

Em pesquisa.

o Sr. Ltma Teixeira - . . . em
1938, portanto, há mais de vinte
anos. Só agora., al·Cançamos cern
mil ·barris diários. A Petrobrás ne.
cessita de um grande impulso. V.
Exa. alega falta de recursos. Pergunto, será apenas ·falta de recur·
sos?
O Sr. Vivaldo Lima- Mude·se a

direção da. Petrobrás.

O SR. NOGUEIRA DA GAMA -

Sinto-me muito feliz por verificar
que minha modesta cooperação em
favor da Petrobrás desperta a atenção de eminentes Colegas, entre os
quais um do meu Partido, representante da Bahia, que tem dúvidas,
inclusive sôbre o modo como a Petrobrás está sendo dirigida.
Meu objetivo, repito, é chamar a
atenção do Poder Executivo e do
Poder Legi·slativo para a situação
da nossa Emprêsa, que criticas lhe
sejam feita·s. Aspiro tão somente a
propicia,r - esta minha meta no
presente discurso: amplo debate em
tõrno da matéria, de modo que não
se encontre, a Petrobrá·s, amanhã.
na mesma encruzilhada em que fol
lançada sua similar na. Argentina..
O Sr. Ltma Teixeira -

cessidade de criticas.

Dai a ne·

O SR. NOGUEIRA DA GAMA -

Não há dúvida, repito, de que a Petrobrás necessita de recursos. Pre.
cisam porém "Ser estudados e examina.dos a fim de que aquêle órgão
disponha, efetivamente, dos meios
de que necessita~
O Sr. Vtvaldô Lima - Permite V.

Exa, ainda um aparte?

Refiro-me à exploração comercial
do petróleo. A descoberta é coisa di·
ferente.

Pois não.

O Sr Lima Teixeiro. - A desco·
berta· tem mais de vinte anos; a
exploração começou - não digo cm
caráter comercial. ..

O Sr. Vtvaldo Lima - Formulei
uma interrogação - dirigida ao en·
derêço certo - à Presidência da
Petrobrás. V. Exa,, felizmente, já

O SR. NOGUEIRA DA GAMA -
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á' 1 1'e'sPoll.deu~niJ:ôl cürso 'de:lseií1:br)·
lhall.teP d~scilrsô'! 1 ·'Ao:r·atérider ·h o
à parte' 'do nobre·· Senador 'Limá' Téi~

xeira, levantou •v: Exa. ''a ponta' do
·véú,1·no 1 'que''d!Z.'respeif~;·ao!:Ciis'O ·ao
p'étrõleéi: 1 a,riiazón'ense, orexpl!éàndd·
nos as·razões por que os poços 1ffn
Amazônia não produzem. pe.tróleo
em· ci:ííii:lii;'ões êbnier.\:iãvéls. ·Se gim·
do o depoimento Ciô'.nóbrer~'colég!i!,
existia...um,., tes,ta de!e~o, "_agora
afastado: elementO3qüe'·o];l!nava, 'êo·
mo técnico, no ·sentido ''aa/ não rrco!
lll~~ç)al\za,ção, .~o... J:le.~r~l~~ ~r:z:o·
nense.. : ·~nfeli~!l1e~te 1 . ·.'.essa.; ,pessoa
agia , sob;, ;a· direr.ao .'de.· vários. ·.ho:
mens· 'püb11egs. Ciu~· ~~üve'rani''à 'fieri!
te, q!L Petrobrás; ,delitr!l êle~· i(~r;
Janary Nunes que, ·talvez dentre ·em
ppuc9, .·ven.na ·,a ·:ser .ln.dic~i;Id, 1il\ir
Mensagem ,·presldenqlal; 'para;;,aM:
gir o Conselho Nacional · de Econo.
mia. Veja .V. Exa, .. ccimd homens
q':'!l. fecham ··oS:.·, olhos .·aqs ·pro)Jle-,
n:as , nacionais,; con~egpem, · proje·
çao na. vida pública ·do Pais. .
·
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· O. SR .. NOGUEIRA'DA GAMA....,

·obrigadô · pélo 'apa~te ·de' V;
Exa..
";':, ,-:·..''
'. · · '·' '••,':>-;
.. .:;
':•·
•l
t:
Sr, Presidente, a :'Comissao _de
Con~tl,t,tiiÇã,p, :!l;;,J:1lst~çá c~:-o C~~~~
dos ,Deputados, _acaba.~ de aprovar,
recentemente,. par~cer:·s~bré próje·
toí oriundo -do. Poder .. , Executivo,
isentando .a Petrobrás, dp. pagadei !.mP9~tqs, .r~r.!!'f~·s.~:d~ !lleé
dim_e,t:i~p,
da "urgente, que, não,,pode mais
sofrer delongas. ,Não desejci;"crltiéar
qualquer. demora. ocasio'nal' no,·.an·
damerito dêssê~.projetô, ·o ·.que se·
ria. delamentár,'. Súrpreeride,me·que
só agora, sete. anos. depois de. cria·
da,.a, Pétrobrás, .cogite-sé" de, da'r,lhe
im~~lida99. !js!;M.,ia~~;: d~s~e· à.;s.ua
instltulçao, ... deveria ter .• sido. reco·
nhecida. · ··· · .. _.. · •···· _.... · ··
Sr. Presidente;: no inicio do meu
discurso, falei da -impressão que me
ficou· do estudo recentemente· rcali·
zado, sôbre assuntos ··da .Petrobrás,
impressão de ·confiança e de inquie.
tação quanto à ·sua situ!l!ção flnan.
ceira~: Acabo 'de ·dar· as ·razões1e· os·
motivos pelos quais• .nas· devemrJs
:Miiit~

·:~:-.

·,.~

.J.'~··-~-~

'ptedêú:Par: :éom r9s 0diflculdailes''itue
aCEniprêliáJ 'a!t:rav'éssa';OOevô! i-pOrém
terniina:r Jm·eu disc\irso: ·•manitestan(
élt>'i:ohfiariça: (rio i gran'de':órgão esta~
~ia flirultihíido <-pelO' r~n'ólvidá'Ve1 •Pie L
sidente ·GetúlioI •Vargas; Dêlé ·foi a
ill.iciativa•peliH,'eiln•.o '2:004• •do ·con~
gressó''Naclonal'. ·.::::: •>:1:-•.,llcq .• ,,-,,:
t;':.r:."r~~~·:•J.H Cf! r;r:··_'l['t ··:;p :::1 r:: ·:·.i .1··,.
-nO,Srr::Vivalcfo;•Ltma ·~-'V." ·EXa .;

como nós, acredita. na legislação
qued regula1 ro:rrfimclcmàmento ,da
Petrobrá;s;i•Nos hómens:que a:··dirl:
g'elftl porempinãi); cOnfiO\ liff! Uél[J;:·
.lirn

~JJ~;.~

~: .elrr~:tolr

uw:J :jiJ<: ;·:::-,

·• O· Sr" i Limar !I'eixeira, '-"'· É .!negá~

-vebque• pr.eclsamos,de ·novos :J!llmos.
. dhChJ'!J~q r:b oi:~B1J'X0 ~lh

;;rJ íf!!~:

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo
sb'arJ tos tímpaM8)1 '\'~ s·-Iiemb'í'~ Cao

nobre .orador qúe -dispõe de· apenas
dois minutos parar rconcltiirl seu·:discurso,
.._,.(.,
,crr···•"'''" ,-. • ..:\:!,J·\~
.l\.~ .-.~.r~ ..~t_;l_J,)'f.l .J1r-:· (. 1

·)o sR. il-oá:ú .. '.DA'GAMA ·-'•
sr':~ iPresrdeD'té"
~é;;,·;n'a;r::-if!·.:rrn
... ·:• ·
'.!'J?.
1ru

UJ~ %J'l·l~~u ~):_1 ;~·.Jtiil!'i L!l

- rDel!taun"lb)J.n~. ;D;\a.I:\l~esto 1minhá.
confiança.·. 1Iu)~, destinos 1,da.,. Petro.~
b~ás,!J des.de qu!l;;;hom!:1ns.·:;públicps
deste País - governantes e)~isla
~o~e~; -:: él.le ··unli-IlbP,UIJ1al! ,açãq, .pa·
tri~t1ça,1 ,p.~,,defesa :dos, s~usrPireltos,
e_, • eh.~1lª.li rJl~iY!d.Me~d!fC?P.(),J;çJo!l,am~
d.g....
1 ~1 osdre~~ol'\ 1 çle,qpe, nec~ss1ta.,
···Em •sete: anos;, Sr: i Presidente,:ela·
decuplicou o.~capital. ·Deiquatro·bi·
lhões; passou: para ·.quarenta' bilhões
de_:!cruzetros.·,2 .~~ll'ii·-:;. :. , . !:· .. - ,-.,:!!
~·!';'_;'..!

..-.~·r'.'ll

ci<.imi;~). 'Jf.i

(:··~-:·:~;

.·;.::

•• Q·Sr~:-,Vivaldo ·Lima...;.,., Nessa: cam·

panha,i, V~:,:iExa. ,_tem,se, revelado
um dos maiore-s batalhadores.: .. :
.,·:.·:J::•\

;:fJ,'lj

:

i]t!'.J[':i .. ·,-.'-'! ':,:.:, . .

·O. SR, NOGUEIRA.DA.GAMA ~
Muito,grató .a V,,, Exa. .
·

Hôje,. suas· refinarias, que começaram :produzirido-cinco mil barris
diárii>S,''prddiizem, ·~centci' é sessenta:
mil, i e· não 'é: 'de' ,admirar. que com
a. próximaJlinaugura:ção da' Refinaria dê 'Duque! de Caxias, ésse volume
se :eleve·a:·duzentos:e sessenta •mil
barris;"superli:ir ·à "demanda' 'do' ·nos·"'
so mercàd<>'intemo·•de derivados de
petróleo;..·: .... '''· " .

-498Sr. Presidente, a Frota Nacional
de Petroleiros, que tinha, inicial·
mente, a capacidade de duzentos e
vinte e quatro mil toneladas, tem
hoje a de quinhentos e vinte mil.
NoV·Os e ricos campos de petróleo foram descobertos pela Petrobrás, podendo ser citados entre o>
últimos, os que ficam no Recôncavo
Baiano: o de Buracica e Cassarongongo,
A produção nacional de óleo bruto que também foi Iniciada com
cinco mil ·barris diários, em 1954,
está hoje com noventa e sete mil,
tudo fazendo crer que a.tingirá a
cem mil, diante dos êxitos constantes de extração da Petrobrás.

o Sr. Lima Teixeira - Veja v.
Exa. que ainda é pouco. :G:sse
avanço foi recente.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA -

As reservas recuperáveis de petróleo da. Bahia, estimadas em cin·
qüenta milhões de barris ao ser ln!·
ciada a Petrobrás, hoje são calculadas em seiscentos milhões de barris, Isto é, aumentadas cêrca de do·
ze vêzes.
Tomando-se por base, Sr. Presi·
dente, pa,ra efeito de cálculo, um
dólar baiXo, dois dólares, que sejam,
êsses seiscentos milhões de barris,
atualmente estimados para· as re·
servas baianas, dão ao no·sso pe·
tróleo o va,lor de cento e vinte bl·
lhões de cruzeiros. Se atribuirmos
um preço de câmbio livre, 1remo3
encontrar valor que ultrapassará a
casa dos duzentos bilhões de cruzeiros.
Senhor Presidente, é uma grande
felicidade que tôda essa riqueza não
esteja em mãos de grupos ecotlô·
micos. estrangeiros ou de interesses
particulares de qualquer natureza,
mas que pertença a todo o povo
brasileiro, que tem sabido defendê·
Ia denodadamente e jamais deixará
de luta.r pela causa da intocabllidade do nosso petróleo, como certn..
mente há de fazer o Poder Legislativo, de mãos dadas com o Poder
Executivo, vindo ao encontro das

necessidades da Petrobrás, dandolhes os recursos legais de que necessita para seguir pelos altos caminho·s que tem pela frente, a fim
de assegurar, como lhe compete, a
emancipação econômica do nosso
Pais.

O Sr. Paulo Fender- Permite V.
Exa. um apa.rte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA-Com prazer.

O Sr. Paulo Fender - Sr. Senador, direi poucas palavras ao término do seu discurso, palavras que
V. Exa. naturalmente não espera.va
ouvir, mas que representam a satis'
fação com que a Bancada do Parti·
do Trabalhista Brasileiro recebe sua
estréia, nesta Casa do Legislativo;
satisfação que se alia aos nos;;os
aplausos e à manifestação do aco·
lhimento que V. EXa. terá entra
todos os compon~ntes da Bancada
que Integro, manifestação que fiz
a. V. Exa. na reunião da nos·sa
Bancada e que torno pública agora, na ce·rteza de que interpreto o
pensamento de todos os trabalhistas do Senado, extemando a V.
Exa. nosso apoio, nossa alegria, por
saber V:. Exa. digno substituto daqueles saudosos companheiros que
aqui deixaram vaga para tão lú·
cido e brilhante preenchimento. V.
Exa., assumindo a atitude critica
que assumiu em tema palpitante de
na·Cionallsmo, como é o problema do
petróleo, revela•se um trabalhista,
no Senado da República,, à altura
de nossas lutas, pela percepção
aprofundada que demonstra em
problemas que constituem nossa
causa. :Meus parabéns e os da nossa Bancada a vossa Excelência.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA -

Sr. Presidente, manifesto-me duplamentegrato neste momento, primetro, a'·V. Exa. pela gencros!da,rle
de me tolerar mais alguns momentos na tribuna, e, em segundo lugar,
ao eminente colega Senador Paulo
Fender, qpe tão brllhantemente rc-
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-499presenta o Estado do Pa·rã no Senado da República. Sou multo grat.o
à gentileza das expressões com que
S. Exa. acaba de me saudar, as
quais teve já oportunidade de me
dirigir na, reunião da nos·sa Bar.:cada.
O ilustre Senador Paulo Fendêr
iniciou suas atividades de médico
no meu Estado, em Minas Gerais
e já tive ensejo de dizer que é muito suspeito quando procura saudar
um mineiro. com palavras tão ge.
nerosas ...
O Sr. Paulo Fender -

Justas.

O SR. NOGUEIRA DA GAMA -. . . porque aprendeu em Minas a
ser também um bom mineiro. Sr.
Presidente, só levo à conta dêsse
convívio que teve em Minas Gerais,
a bondade aue manifesta, neste ins.
ta,nte, proéurando realçar aqui o
modesto .c.oncurso que venho prestar em nome do meu Partido e do
meu próprio, como representante
do Estado de Minas no Senado da
República, à caU'sa de uma das
instituições que considero das mais
importantes do Pais.
Nos destinos da Petrobrás, nessa, sociedade de ec·Dnomla mista, estão enfeixados os misteres, os estudos, os trabalhos que dizem respeito :à •conquista de emancipação
económica da nossa Pátria. (Multo
bsm! lfiuito bem! Palma·s. O orador

é vivamente cumprimentado) .

O SR. PRESIDENTE- Continua,
a hora do Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Milton c:amPos.
O SR. MILTON CAMPOS- (Lê
Senhor Presidente, Srs. Senadores, no próximo di11 16 o povo mineiro vai Ce·
lcbrar com entusiasmo e carinho o
centenário de ·nascimento de João
Plnhei·co da Silva,, que morreu ainda môço, quando, em 1908, exeroia
o govêrno do Estado de Minas. N~~~
sc largo espaço de mais de melo
o seguinte dliscu.rso) -

:,{

.i

..

século, é natural que as novas ~e
rações tenham esquecido muitos
do·s nomes que um dia se envolveram das pompas do poder. A missão
do tempo é precisamente esta a de corrigir as demasias e os equívocos dos contemporâneos, para
conservar sômente a substância da
durabilidade que alguns homens apena,s alguns - trazem c·Onsigo.
Assim, no (:aso de João Pinheiro,
o que importa não é o seu currículo
de homem públlco, mas a mensa·
gem que deix·OU na sua pas·sagem
pelos cargo.~. Não é que a biografia
fôsse pobre. Raras terão sido tão
intensas em prazo tão curto. Seu
primeiro e grande título é o de
propagandista da República, qua
velo de São Paulo, onde se formou,
para chefiar na sua província natal a propaganda do nosso regime.
Em Ouro Prêto, fundou para isso
"O Movimento", órgão de divulgtt·
ção das novas idéias, e estêve entre
os· principais fundadores do Partido Republicano. Substituiu a Cesâ·
rio· Alvim, ainda em 1890, no govêrno do Estado, indo em seguida pa•··
t~cipar da Constituinte, onde f,eve
papel destacado como membro da
Comissão Especial, que pr!melro
examinou o projeto da Constituição.
r~ogo depois, fôsse pela desilusão
que freqüentemente deseng-ana cs
idealistas, fôsse pelo desejo de realizar planos de indústria de porcelana em sua cidade de· .Caeté, ai se
retraiu. Não é muito fácil, no politico. descobrir-se a razão das retiradas, que multas vêzes são estra.tég!ca·s .
o que parece renúncia pode ser
tá tica da ambição (c eu me refiro
à ambição legitima que. tem como
objetivo a realização do bem comum). O que se afigura abdicação
é, por vêzes, a tática de acumuIacão de fôrças. Por lss·O, bem ano·
tava Rl~helleu que o politico caminha para· o objetlvo como o remador - dando-lhe as •Costas. Nem
sempre isto é astúcia.. Pode ser
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o .processo ,_de,rlutar, ,pelo .IdeaL· O
certOrr•é ,,que.,,João P.inhelro antes
dos .quarenta •:anos, ,se recolhia ao
retiro ,de . Caeté,, não .p'ara os amar·
gos" devaneios , da desilusão, ma;s
pa,ra, ;no., estôrço, da ·transformação
da,,natureza, ,criar,-um valor ·eco.
nômico f: 1q:ue : ·seria:•J r!k: fábrica ,-,de
porcelana com.que sonhava:
. "Sua ··reapariÇão n·o :cenário' da
vi.~ a, , ,públ~ca, oco~reu quan~o .foi
C·Onvoí::add para presidir o Congresso .Agrícola,· Industrial. -Comercial
~ue '.Sé reuniu ém.'_19.03; na nova
ca;p!tal mineira; 'Nao· creio que o
qongresso ,f~~se'. !!-?~ ~tã9, ,i~por·
't'ante: 1'A "importância devia estar
na.C'présé!iíÇa' de João Pinheiro,. que
faZia' j3ot' :'êsse modo ' sua ' ·retitrée
11a'' carreira ,'polít!.ca. ,.Logo é:lepois
Minas o 'mándava como seu reprcs!'lntarité1 no Senado da República,
de' 'ond'e 'sah{ 'ein s'egiiida; para o go.
vêrhd'
'ci:d 'Estado,
em 1906;
. .
i- .._ ; () • '
. i:
•nFoi .,no· exercicio: .dêsse,,alto: pôs~
\ú,qu~; .a, rrtorre o.colheu, em li!Oó ..
Apenas dois ·anos_:de govêrno. 1\.{õ':s,
nesse curto ·espaço de. tempo, que
obra , admirável ;realizou e, sobre·
tudo, ·como :fol·coerente C·Om sua
missão apostolar. e com o Ideal que
o· animava .desde ,a juventude! Sem
u:sar ·a, expressão, ; que é a . palavra;
mágica da demagogia de hoje, foi
um ,precursor do desenvolvimento
éconômico '·e da· ascensão das mas-.
sas .. ' N'a administração em geral e
esp~claJirient'e na' .i agricultura; .. nrt
ilÍdíiStrla ·,e; 'no' erisino, . o:· que )h~
cárac~érizâva" ·a:çilo' era': a ruptUra
a'·roth1a. '"A ·politléa das fór:
mulàs vazias '(doutrinava êle), dos
deseJos vãos :e .das'. pUras ya.id.ades
pessoais já.fêz o.seutempo, Os
hâbitós"da!' á'nt!ga.'céntrâllzacão 'ad·
niinistratlva e polítiCa: estão se ex·
tingúirido; para darem lugar às únic~·~, á~p~~~Çõ_e~ .dignas .-.".as, ?9 bem.
do 11llaior.}lUiperC?1 n,o }n~er,ess~ ,CO·
letlvo da·s massas, na exclusiva
preocUpação das vantagens reais
do povo, ensinando-o, a Ier; enslnan·
do·o a trabalhar, para que instrui·
do e forte, .possa ser independente
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e, .para que,: Independente;, poss.e.
:· ·
· ,., ·· '
: Como · se· vê, a libel'dade, como
convinha a wn seguidor do::ide!b!
republicano, era ·o seu objetlvo; Mas
a sua !lucidez, .o senso da ·realidade
e as aspirações do patrioti'smo:ilão
o deixavam descambar no roman.
tismo ·~nebuloso ,que' perturba: a' visão ·do ·futerêsse' :nacional. :: :·. :·:
ser·,llvre~'"·'
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· O Sr . . Fernandes Tá·vora - . V;

Exa. .dá· licença 'para 'um: aparte.?
-··
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O SR. MILTON •CAMPOS -Com

muito prazer.
,·

o

i ji~-,

·

·· " ·

·-,~~~:;,:c'~

i."·•·;•.'.''t

...... (i

Tratando=se,:de G Joáo:' Pinhelro,dncontestàvelmente :,um•·.dos: grandes .estadistas deste·. País, . aproveito : a
oportunidade fparSifnarrarJ repisódio
que ·v·em· provar decisivamente ,a suo.
cultura, o rseu amor · à .liberdade e
sobretudo' o :seu amor à rjustl ça. Um
dos· diretores· do jornal• "0 Farol'!;
de Jufz,ide'Fora;: tlnha;r.por ,hábito
falar' mal~ de todos .Governos .. co.
mo' "O• Farol" era ·àquele 'tempo. o
jornal· mais lido de· Minas .Gerais;
êsSe: ihomem ·:tinha·J poder, ·extra:ordl'
nárío sôbre todos ós Governos ..Ao
chegar,,ao ,.poder,~ o estadis~a J~ão
Pinheir~ ,man,do.u. que seu secretario
fizesse uma carta a êsse :Redator,
enviando-lhe .. duas passagéns, un1à
para.: ;êle;.· :Próprio , .e out~ll.. p,ar;~ ,. ~
sua, .-~spqsa, ;,co111 df)stlno, .. a, Capl·
tal, mineira. O .,homem,· naturalmente, ·ficou entusiasm~do, pensan:
do que era chamado para · ocupar
cargo de, alto .relêvo na .administraçãor. dO; Estado,, I ,No outro, dia:·:cont·:
pareceu a Pa.lácio dizendo .que estava às ordens do Presidente. ÊS·
te dis·se simplesmente:
mande:!
chamá-lo porque sei que o senhor
tem: por hábito criticar, severamcute,:··e ·quase.· sempre, s·em· razão,:· ·1'0·.
dos os governantes. Respeitarei
suas ·. critlca·s; · mas com . uma con·
dição: tôdas·: as vêzes que quiser
criticar o meu Govêrno, terá . que
apresentar fórmula pal'a resolver o
problema que o Senhor impugna;
eu me comprometo a mandar exeSr. Fernandes Távora -

r
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cutar: .a;. sugestão~: mandando: publi-' vult'oi ~republlca·n<i'o' Nà' ausên·ciá dO:
car; de ·antemão/ que é de autoria
nói:Íre' '''SeJ.?.ador r: .A:ttilio "Viva:cqtià;•
de''V~:·sa::sem>isso· não tolerarei' a
que·' repre·senta- Partido · Republi~
critfca~ 'O' 1hómeml aíante :'daquela:
cànólnesta. Casa; sinto-mé·altamen-•
exposição,: arrumou' a· mala e foi em- te" desvanecido ·em inimifestar-n'le·
bora1 para•:Juiz ·de· Fora e nunca
qtiiüJ:dó'r'V''."' Exa·> .foca!lza·" figura:
niliis '~'abriu O· bico". Vê'-liei portanto; • legendária dessa agremla~o poli-'
que'João;·Pinheiro era 'homem reaticn 11 qúé' 11:eni! em! 'Miriasi 'Gerais à'
lista;· amante. da' liberdade, •que· não
suili principal fôrça: e organização.
ser.incomodava· com' •a'' crítica;· ·con' Não poderia, •neste momento;·o S~
tanto :que :o ·individuo que o ·criti- nado prestar maior •homenagem ·a'
~asse apresenta-sse· um projeto caêsse <grande' mineiro· e ·republicano'
paz ·de resolver o'· problema;
· que por intermédio da' palavra de
./;'[L•J(_J lk.. (lr'::·~ ·.~.
• ,;, .r·,: 0
'-l;· _.•:
Vossa: Ex.celência·. · · '
· .:
'
' ..
·r.O SR. ··MILTON• CAMPOS -·.Sou
muito grato· ao aparte de. V .. Exa ,,
o·s&. MILTON·CAMPOS- Sou
nobre •Sena,dor; Fernandes ·.Távora;. muito' :agradecido a,,,:v;, ,Exa. ,.: que:
:Por' aí :vê ·0 ·Senado:•como João atribui· autoridade à• minha modes.. ' ,.
·· ·
Pinheiro·· impressionou: ·aquêles :ho- ta voz.
.'
,
.
.
;
'I
~
·mens que, embora·:muito ·joven$,
· O Sr.· Mendonça· ."Clark.- Não
foram r:SeUs>:.Contemporâneos,.
apoiado!
. Dizia: eu: ·
·
....
: Atento à.. ·conjuntura,· sabia· que
o SR. MILTON. CAMPOS _..
ai'ação>Tdo'•Estado:.preclsava estar
(Lendo h:-, ,','!V,'indo .das , camada~,
presente :·além 1dos·r :ponteiros.. :das
prof).m(l!).s"
,do, ,,})oy~;· •.. co~q ,.êle:Ai·
suas· Ifinalidades· clássicas:•"Eu: :sou:
zia
.
inspirado
, nos 1dea1s da Re·
dizia' :êle - partidário da absoluta
pública
de
·
que
,fôra, desde mô~
liberdade ,em suas ,diversas formas;·
ço,
ardimte
·
pregador;.
lúcido. na'
inclusive: a: :ll:berdade .. e·conômica;:
visão
.
dos
..
problemas
nacionais;
afirmo ra :liberdade: de trabalho,: co··
mo umacnecessidade. •de >aperieiçoa;~' corajoso nas .iniciativas com que.
acenava . ' para . o ,.nosso • desen-:
mento e um,propulsor de progresvolvimento
: ·O)l . ,c,lo. . nosso . p_roso;·'inas, no·nosso caso 'àtual, a augresso,
.
como
. era · a · Jiliguagem
sência de': pfoteçãó' 'não' 'seria· 'liber-:
da·.
época,
-.
João Pinheiro, nos~
dade, seria. um .delito; , é. como . se
dois;.,
anos
·.de:.
seu'.govêrno, .. deh
dessem a uma· criança·.a·_lib,erdade
de lutar com um atleta; A liber- xou 0 .êm:, :Minas .;m!\r.call: pr·~funcJ!ls,
e. inapagáveis. Até· hoje êle é,. em,
dade. industrial só se. pode. -praticar
sua.
terra,. a modêlo de.. homem. de·
em relatividade de condições; aqui
estado,
a quem.a· morte prematura:
a·:I>rotéÇãO ·é, uma: ·necessidade de
não ,permitiu ·a plena· expansão· de
de,fe~a~., ainda qu~, teptP()rária".
suá obra de govêmo .,,·::·· .. , , ., : ...:
:o Sr. Mendonça Clark --'-Permite
E êsse conceito não se limitava
V·.. r'Exa.;:iuml·.aparte?
..
•\.'
.,,.,
,,,
:
à.s
fronteiras provincl~nas. ·seu nb.
.
;::) ' ·:· ·,
·: ' . . ,
!.'
'
:
_· ,- ;: ':;;
me• estava· consagrado como grande.
O SR. MILTON CAMPOS- Com esperança nos círculos político·s . do ·
o 'maior prazer. ,
·
Paí,s .. Ninguém .. ti·nha, dúvida de
que.
êl~··seria' o ·su·~esscir de"Afon,
·'d'·Sr.' Mendonça dzark -·v. Exa>
so·.~ena, ~ qual, ,Coi).Selheiro vl~do
uma das · mais ·eminentes figuras do·
Império, realizava., todavia; um'.
do: Senado ·da República .. ~ ·
gov.êrno .. renovador e ... fecundo~ . O
,:0 SR.. MILTON, CAMPOS,,..... Bon-. famoso'· "Jardim' 'da Ilifância"·'··gr··u-.
po parlamentar constituído de mo'
dade de Vossa. Excelência. :
ços de á:lto valor, •como Carlos PeiO 'Sr. Mendonça Clark - ... xoto, David .campista, Gastãq.cta
fala neste momento; de um grande Cunha, James Darcy, estava ·a pos·
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tos para os novos rumos políticos
através da ascensão de João Pinheiro. O próprio Pinheiro Macha·
do, que jâ ·surgia como grande Jí.
der na-cional e que viria, logo de·
pois, pôr-se em antagonismo com
aquêle grupo, via em João Pinheiro o estadista nõvo de autêntico
teor republicano. Estando em r o·
ços de Calda-s e lendo ai o despacho em que, a propósito da presença da banda militar numa proc13·
sã·D· religiosa, o Presidente de MInas fixava com precisão admirá·
vel os princípios da llberdade espoiritua·l. o chefe gaúcho telegm·
fou a João Pinheiro: "FeliZmente
a RepúbJi.ca tem quem a compreenda e pratique". Era o C·Onsenso
geral a Indicar no jovem estadista mineiro o futuro governante da
Nação, põsto que atingiria. como
deve ser atingido - pela comum
aceitação, e não pelos golpes e
expedientes da solércia e da cobiça.
São muito ·conhecidos os interes·
santes estudos de história hlpoté·
tlca. fundados no famo·so pensa·
mento de Pas·Cal: se .o nariz de
Cleópatra fôsse mais curto, estaria
alterada a evolucão do mundo. En·
tão se procura imaginar o qu'~ seria
da; França se Luíz XVI não tives·
se sido guilhotina-do; o que terla
acontecido se Napoleãi:. 11ão tivesse- perdido a Batalha de Wat.erioo;
e assim por diante. Limitando ;:
quadro à modestia do nosso meio,
seria curioso indagar o que h a veri1~
ocorrido no Brasil se João Plnh·eiro
não tivesse morrido no govêrno dil
Minas em 1908.
O Sr. Fernandes Távora- ARe·
pública teria tomado outra dlre·
ção.

O SR. MIILTON CAMPOS o que me parece, se é permitido
fazer-se essa profecia retrospectiva..
Seria êle o Presidente da República. Para o govêrno levaria, com
a sua mocidade e o seu idealismo
republicano temperado pelo senso
da realidade, a-s marca·s da verda·
É

delra República, que tem na característica de sua naturalidade e
singeleza o segrêdo de sua grandeza. contribuiria para a luta contra
os prlvilégiO"s. que vieram se acentuando e hoje desfiguram o regi·
me, torna,ndo vã.o e triste o nobre
sonho dos fundadores. Coloca ria
no objetivo da ação política o in·
terêsse do povo, que hoje se traduz pelo bem comum, pela integmção ctas classes e pelo bem-estar ge·
ral. Teríamos sem dúvida evitad·O
a crise ·de sucessão de Afonso Pena,
de tão funestas conseqüências pa·
ra o Pais. Teríamos, quem sabe,
acelerado o nosso progresso material, intelectual e moral, na li·
nha evolutiva natural que outros
países conheceram.
É para simbolizar vidas que :;e
findam antes da l1ora que, nos cemitérios, se levantam as c·Olunas
truncadas. A existência de João Pi·
nheiro foi partida· antes que se
levantasse em tôda a sua grandeza.
E com ela se partiu, ta.lvez, a linha
de evolução de nossa Pãtria, que
através dêle conheceria mais depressa os dias melhores a que, de
qualquer modo, estã fadada.
O Sr. Nogueira da Gama -

mite V. Exa. um aparte?

Per-

O SR. MILTON CAM[>OS- Com
maior prazer.
O Sr. Nogueira da Gama- Que-

ro fellcit!l.r V. :Cxa. pela iniciativa
d·e' falar hoje ao Senad·O sôbre a fi·
gura de João Pinheiro, na ocasião
em que se vai .comemorar seu centenãrio. Vossa Excelência sabe,
grande mineiro q_tie é, o aprêço que
em Minas Gerais todos votamos a
essa figura tutéiár de nossa Hi·stória. João Pinheiro, Infelizmente,
nos dias de hoje, não tem em nosso Estado muitos seguidores; existem contudo, alguns hDns mineiros,
que seguem o mesmo estilo de vida
e de filosofia politica. do notável
mineiro que V. Exa. tã·O brllhant.e
e justamente, evoca em seu dis-
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curso. Entre êsses seguidores está
precisamente Vossa Excelência.
·Quero felicitá-lo pela iniciativa
de prestar· esta homenagem. ao
grande morto do nosso Estado, ho·
je, aqui no Senado e pedir a V.
Exa. que fale em nome de tôda a
representação mineira.
O SR. MILTON CAMPOS
Recebo com multa honra a delegação que V. Exa. me dá; sobretudo quer.o agradecer a, generosidade com que me aponta como se·
guidor de João Pinheiro., Ant~s
pudesse sê-lo! Na verdade ele nao
pode ter mui no-s s~guldores. Encarnava êle uma República que,
mais do que nunca, sentimo'S que
foge, como um Ideal que se perdi!.
Havemos :porém, de nos esforç!:l._r
por ma,ntê·la, a fim de que aqueles sonhos não desapareçam, mas
sn concretizem na prosperidade e
n~ bem-e·star do povo brasileiro.
O Sr. Lima Teixeira V. Exa um aparte?

Permite

O SR. MILTON CAMPOS - C'om
todo o pra.zer.
O Sr. Lima Teixeira- Manifesto
a V. Exa. o•s meus aplausos pelo
brilhante discurso .com que homenageia o grande mineiro João Pi·
nheiro, a quem o Estado de Minas
muito deve. Os laços que me ligam
ao Estado de V .. EXa . forçam-me a
essa Intervenção ao seu brilhante
discurso e o faço com grande prazer.

O SR. MILTON CAMPOS- Sou
grato a V. Ex a,. pela ·sua intervenção.
I

fJ,
·'

O Sr. Ruy Carneiro -

Permite

V. Exa. um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS - Com
todo o prazer.
O Sr. Ruy Carneiro - No mo·
menta em que todo o Senado ouve, c·omo sempre, a palavra brl·

lhante e autorizada de Vossa Excelência ...
O SR. MILTON CAMPOS-- Vossa Exa. é multo bondoso.
O Sr. Ruy Carneiro - . . . sôbre
uma das maiores figuras da República, - João Pinheiro - quero manifestar além do meu aplau- ·
so pelo discurso que está proferindo, a solidariedade do Partido So·
cial Democrático e muito espe·cialmente a da Paraíba a. Minas Gerais, na pessoa de Vossa Excelência.

O SR. MILTON CAMPOS- Sou
grato a V. Exa. pela maneira. gentil com que intervém na minha
breve oração, bem como aos apartes que recebi em que pude verificar
que a homenagem que pretendia
presta·r como representante de Mi·
nas Gerais a João Pinheiro, tornou-se uma homenagem do próprio Senado.
Terminava meu discurso, Sr· Presidente, lembrando a significação
. das colunas quebradas, truncadas,
que se 111cham no cemitério de
todo o mundo; dizia que a vida de
J·Dão Pinheiro foi uma dessas colunas que se partiram antes de
atingir a sua tota.r grandeza.
E acrescentava: podemos sentir
que com ·sua morte prematura Interrompeu-se uma possibilidade de
grandeza para o nosso Pais, como
a nossa, Imaginação concebe e que,
estou .certo, 9 realidade teria confirmado.
Sr. Presidente, o centenário do
estadista mineiro não traduz apenas uma data dos seus conterrâneos mas d·D próprio País. J!: justo
que o Senado da. República a que
êle pertenceu, se associe a essa
comemoração que, se tem a doce
melancolia de uma esperança fanada, vale, também, como aflrma:ção
da capacidade
da nos·sa gente.
...
O Sr Fernandes Távora - Permite V. Exa. mais uma. palavra.?
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.,(\:_S~;_.MILTONJO~P.S,-iCom
todo o prazer.
_.: :·.r;:"
, OrSr. F.~a~d~a ·Tát!QI'ar--:-:;Minas
tinha na reaUi.la.de_,Jlima., enp_rme
divida para com o gri1Jnde estadis·
tlli '-~"'V .. Exau·deve 'l'"sentii'-se' ?feliz,
hóje, rrealizando êss~ 'pagament,o"."'
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..ó,sR •. MILTON,CAMPOS,~ NãO
chega a ser pagamento .. :~ ,,r.,,
--.. r· · ... . . . .: .·. · .1 •• i.! ·.• : . . . .
.·
.:,b S~ ..F~~n,d~s ,T4pr>r~, ~ ~ ~a,~
Jay_ra..,yale p~r Hf!11 p~g~~ept~:. :· ,1,
· c:i'sR: MILTON CAMPOS L Sou
muito grato a vossa Excelência'.''•
1, ,sr. Presidente··· encerro ;as minhas
J>alavras com a: expressão/ do ·meu
reconhec!mento;-·.:1·•: .,,, iii·• :.:
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,Q:S.r, ,,po,im!Jr_a; ,BH-ertq:7, ,Y . .,]j:fC~_.:
permite um_aparte? ,. , -•. : . . i,·
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~o sR: . 1\i:ir.Tô?:l, • .caMI>os
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pr__ azer~. '.," . ' . . ' .....
COlO muito.
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o sr. Coimbra Bueno J·_. 'Queira:
Vossa ·Excelência :;associar-me e· o
Esta;do·: de. Goiás •a• ,tão ,justa· ·home·
na.gem' ao ;grande, estadista: minai•·
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, O SR. MILTON, .CAMPOS. ~
Agradeço a•:iVossa.Ex<Celên~ia· ,, 11
Era o· qúe 'tinha: a dizer :Sr-. Pre-•
sldente. -.. :(Muito, bem!r,Muito, bemt
PaZmas.·O orador, é .v.ivamente.cum·
primentado) . .. , , "'·' ·.. :.· •i·'· : :·:
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O. SR. PRESIDENJ'E --·, .·Sobre a

mesa .requerimento': q~e.; xll<t..

s~t. )i~

do pelo sr. 1.o Secretário_.. i " . ,
, , · · •É· lido'
I
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e aprovado• o séguinte
1•

: :

1 I,~

I ' ii Í

i :' ! I

·,

'r

; ",' ,

! ·.' '

REQ'tl'ERIMENTO ·

N.?

578, · ct~

i96o. :'.'''

Senh.or Presidente:· 11 . · j 1 • •
' N~s têrrno's 'reglnlentS:is,1: rc;(f\i~írô I
n
''cié' uni(cbinis'sã'o" dê'
três' rneinbróà pára. visit~r. o ~r:.' se~
nado:i: .Attílio Vivácqua, que· se en•
contra enfêrmo, hospitalizado. cm
ca.sa· de:·sp.úde no ,Rio de Janelr,o ..

' no'meaÇ'ão

t'afJ. '::.:..-' 'sebadtião 'krcher. ·-'.'Fausto
dábT'az.'·~'il'iii 'Palm'eii-a:· ·-·-·Lobão
1
ar.t, Silvêira: -· dU?ília'.Mezzo..-··Ar'
Z!ndó .Rclqiiuue:s'. ·;': • qo,imbr~.
B !le,i
no:'"!i.:J P'auz8''F'enlle1'. 11 - 1' Mem' ·de
Sá,- João Villdsbôas'.'- Güberto'
Marinho,,- Freitas Cavalcanti.. Novae8. Filho:,_' Lima: 'TeiJ:elra.' __,
Piulre Calazàns. -· Ovídio Tei:cei?·a.
..:...Fernandes,TávárcL".·""" Guido Mondim~:;.;.. Mathias' OZympio. -.
· Milton
Campos:. · · ·
·
·
··.'

:';:.:

'

· () SR'. PRESIDENTE •!...,; Em face
da'aprovação ao requerimento, ·de;
signo .Os 'Senhores''Seúadores :Afciri~
so ·:Aririos; Argemiro' de· Flqueiredo
e Jefferson de i Aguiar · pa,ra visita;
rein'd nobre'Senador Attilio Vivac·
q'ua::'" . . . ·
..
. .
. ·Sôbre. a .mesa outro requerime:l·
to. :
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lido,' e aprovado
' . ,,,., o seguinte
. ,.

,,.

REQ'tl'ÊRIMENTci'' ..

:'N'.o'-579,

·:rí:_.i

')r~

' ' .

1: Sala,,das:f!~ssõ~s,,em 14. _de dezem-.
bro,Ji~rl96Q. -. ll(o,ura. Andrade -.
M~ndpnça Ç~ark. ,-..::A;r.tõnio ,Bf!-l·'

.'

de· i96o

Requeiro prorrogação por um
ano da Comissão · de Mudança :da
CapltaJ. : !i_ : · 'J " '
• ''
· Éin 13 de i.lezembro de 1960: ·: '
Coimbra
Bueno..
· j(.
· •.iJ/) J; 1J'1! )(Jj{
.-:.J.Jlol'fl •dJ \IJ).,Io·..'l "
'O SR~' PRESIDENTE -'Em face:
da 'aprovação do ; re-querimento~ :a:
Comi'ssão será· prorr-ogada por um
ariQi

'J'--i;.

:':, . 1 1 ·.:,

''

.;\,,;:o~

Sôbre a mesa requerimento 'ctê'
dispensa .de. :illters_ticio,: I}Ue vai per
lido ,,pel~r Sr, ; 1.~ Secretário.. ·
..
É
'lilifi'!: 'i

lldo e aprovado o seguinte
REQ'tl'ERIMENT()'.'.:

N.o 580, de 1960
; : 1I,,' }

,:.,i · ·• , .

t. : ; :...- ,· ', '. ·, ', :I.',

'

'

\ (,

Í ~ .··.

(

' '

t

Nos têrmos do art., 21l,detra.:p,
do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de Interstício' e prévia -distribuição de a,vu!&ll's .para o Projeto d~:
Lei· da ·Câmara n.o 104, de 1960, a.

fJ.m,de que figure.na .Ordem do Dia
da.. ,se_lisão segu,inté.,. {;;.,;.;·,,., ·,.j',;.:
::~Sala..dasJ Sessões, , em.. !14;•.c;le de·
zemb.ro, de ,196D: ·::,-· tO!Infl.a:..)ffeUo.
, 'r<.; . .'~l '\)\•

•\' \' .~. ;-•-·'f·.I•IÜ\\

,.,f\,

l•

· O~Jt, ..:t;>.~n;>~~T)l:.-, 1Em..tace
da .-aprovaçao, do •. requérfmento o
prtijetq, ~erá,~riclúidó' napi'<iem' do
Dia da' próxímâ'' se'ssã'o':' ' ·". J '
Sôbre:a mesa•projeto;1de.lel que·
vaio ser: vlidOfJpelo>iSr.rrli.O., ~retáx:io::
''i '~ '1úiÓ'e ··~prÓ'v~ao'o '5~ghill\!e!
'

:. '

,, '

"

'

1

'f!ÍBO

,·~

: >L I

PROJETO DE LEI .

N.0 '42~ d~
11

ModiJibh '' bl h~cfétos ns.

rá' iguál'at'20 '(vin~e)'~~êzes''~ <ion~·

tribuiÇão e será paga mensálm'ente
aos benef1ciários.·· ..... _. '"' '''·'"
"'JAr:t: us:o. 'A'. pensã'o 0 do <'montepio
sérá.' sempre, atualizâda:"pela' tabela·
1
de·
'eStiver"'eiÍl'
yf;;
goi•'·vencimento'' qüe'
-~~;
~JÚ')' )-;
-~p
r··,,·_,.
'' irt! -4. ó' !os'' bene!í~iãrtos ·'· dci ·iricin. •
:: •• ·:;·}

tepf~j.~stã,ó }~~~t;?s
.de co~~ribui,ção
1

para: o' mesmo; qualquer":que' seja'
a·sua.·modalidade. '· ·':':"·'j ··'''
'Art.' 5: 0 . Revôgâm-se' ás '' clispoSi·
ções~· êm 'contrãrto!: "'~JJo :.12. .... 't:
..

-~·

r.

'I'!·.:·:.

li'li!l::!~lt(

-:: •<11:."'.!·: r:'Justit~agãor.•Ji~

,;'II,

,,!, .,:·:J:<J
1

e

I

I
j

A . contribuição para o Monteplri
dos· Funcionários· 'Púl:iliêos ·Civis 'da
União e a· pensão'" decorrente ;daJ
mesma, r ;sempre.• ·toram .,.calculadas
em igúaldade, ·Cié'.'êo'ndiÇões (ióm ',ás
do Mlntepio dqs Mp.itl:bres::das ,){ôr-:
ças Armadas e Classes Anexas. .
A Lei n. 0 3.165, dé 4' d.e niâiq
do corrente .ano, que dispõe sôbre as
pensões. m111tares, 1, deu. ;nova·, deno-.
mlnação ao citado M.o.nteplõ ·c .al::
terou profundamente .. a. respectiva
'

"

' •• \

• ~ '

"

' '

l

d8.1Jmesmp.,,é, .de!\SeJessaltar, o·:valor
dai pensão;vque pass9:u, 1,a · ser,;:de. 20.
(vtnte) vêzes a contribuição, fixada.
esta em um dia de vencimento,
podendo ainda:;"em:·•casos especiais,
·ser elevada para 25 e 30 vêzes a
contri:buiçãÔ·; ; ·.: 1: . :.... :·, · · . •
ps .. ~J!.i!Ci~~~rio,s :públ~cos civis,
co.J?:t~~b~mt~s . dq.; ~A:SE;, jã ·. foram
tambem . ·beneficiados :pela.·:Ler -n.o.
3".,3,1~;~d,tp~:; d~ .março': de '.1958;.'que',
1~.~.~ ~~~H;\),qd?}ír.~!~ 1!-. 11~ 'p~~;.

.: ~·~:942·A, àe 31Jde··Outubro. de 1890
. •::·e. 22.414, de··30: /ie, janelro.,de
· · de-.1933 .. :J:·:,;··· ~~i''''.: . ,.,·,· ....
i;·~r~rn~:Cl Ó:h r:.-.J ::f:· .:~r'Ji·,n..;1 n J;in.n:·:
Art .. 1.,., A..1 contnblllçao mensal
para, o' Mémt'epib 'déis 'Furicibnârios'
Públicos ()ivis ..dà'UniãÓ será igual
a J,. fJlri!l :·di~\:d~:,y.ericiiriimto, re·:
muneraçao ·'tlu ·'nt:ovento:" . ·" u " ' 1.r:
··'Ai-t. ,"2:ô A"pezis'ã'd'
i:io ~ente ''io se:
1

;'li :1

lP..~r,,aJAP.i1.X:4f ar:J:~í~ia gor,cQ~trJ-:
bwnte.
-~-~- 1·.,{t:,~,i·~·-.,··
,r··· ;. 1lU
,,_.._.
..... ~ •.-~ /'-'•(_,
r ••••
•· pen~re.l O~uJJenefícios constantes

sap:l.l~a~ll: ,,_as2 r!e.s.I?~~.P.\;'as ·· fa~ílias,

8

1

lqgi.~)f,ll!lã.Q, cpm;:alif,ln.ali~p.d~rde·,~e:;

em ImpOrtancJa equivalente ·a 50%:
de,. seus proventos.
. :.. .. · · ''.-<. · ·
Ji1'
.• ~.qq~~ !lã.a-,~ ·houy~sse.·cogítado,
em; n~~~~a das .gitagas leis;· de'
melhorar ã situação das famillas·
também dignas de amparo ·dos
con:tribuintes •do ;Montepio· dos Fun·
cionârios ,, Públicos, Civis· ·.da ,União,.
atualmente. em número •. bem redU':
zido, de vez que o Montepion'Ci·
vil foi extinto em 1916, hã porta!1·
to, ~4 anos) I elàboroii~se-; O' presente
proJeto de lei, cujas disposições rePr,ôqpzejil: ·.. quase.' Jiteralmente, as
d~·,art·..~~·~ '~e~;'§ 5:0 'ê, as 'dos' arti·
gos-1'5 ·e' 3o'· 'd "r te 1·d · L ·· .o
1 'sÔbr! a~'p!rls~s
3:militareS
. 765, 'ciiiê ·:'dlspõ:'
· · · ···
·
t'',
'
Em 14 de ,dezembro de 1960 -~~·
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, O SR,. PRESIDENTE'c..:l O' projeto

v11.t :à'':comissão' de' constituiÇão e

Jl1~tiça;','e'de' s~rv~Çb, Púti!icó' Civil,

de· Legislação, Social' e. de' Finanças.
I'Vã:O'(', er· IidO'I\',, .,
.~. ... s,,.,, ., s .,requerimentos de
urgência,.···'·'·",_
... ,... ,.,, ..... , '' .,.,(,
-,',\I'-.
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.''São '.lidcis.l os seguintes\ reque. rimentO'S.'' ., ' ·'· '····.<.,
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-506a Escola Agrotécnlca de Januárla,
no Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 14 de rle·
zembro de 1960.- Moura Andrade.
- João Villasbôas. ma.

Vivaldo Li·

REQUERIMENTO

N.o 582, de 1960
Nos têrmos do art. 330, letra "b",
d-o Regimento Interno, requeremos
urgência pa.ra o Projeto de Lei da
Câmara n.o .. 114, de 1960, que aprova o Plano para •coordenação das
atividades relacionadas com o carv-ão· naciona-l.
Sala da Sessões, em 14 de dezembro de 1960·- Moura Andrade.
- Daniel Krieger. Zoso.

Gaspar Ve-

O SR. PRESIDENTE - Os requeriment.os de urgência serão votados
depois da Ordem do Dia.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única,
do Projeto ele Lei da Câmara
número 175, de 1959 (n.o 3 .257,
de 1957, na Câmara:) que autoriza a criação de escola de en·
fermagem no Paraná e federali·
za a Escola de Enfermeira do
Hospital São Paulo e a Escola
de Enfermagem do Recife (incluído em Ordem do Dia em
virtude de dispensa de interstí·
cio concedida na .~essão anterior, a requerimento do Senhor
Senador Nelson Maculan, tendo
Pareceres (n.o 913, de 1959)
· - I - Sôbre o projeto: da Comissão de Con·stituiçã.o e Justiça, favorável; da Comissão de
Educação e CuZtura (oral, pro·
ferido na sessão de 14 de dezembro de 1960) favorável; de Finanças (oral, idem) favorável;
II - Sôbre as emendas da Co·
missão de Constituição e Justi·
çai oferecendo as de numeras 1
a 3 (CCJ) e pela constituciona-

lldade das de números 4 a 7;
da Comissão de Educação e Cultura (oral) favorável às de números 1 a 3 (CCJ) e contrário
às de números 4 a 7; da Comissão de Finanças (oral), favorável às de números 1 a· 3 (CCJ)
e contrário às de ns. 4 a 7.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa requerimento que vai ser
lido pelo Senhor 1,0 Secretário·
É

l!do o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 583, de 1960
Na forma prevista. no art. 274,
letra "a", do Regimento Interno,
requeiro seja retirado da Ordem
do Dia o Projeto de Lei da Câmara
n-0 175, de 1959, para que:
1) - A Comissão de Constitui·
ção e Justiça reconsidera o as·
sunto da sua Emenda 11.o 3 (CCJ),
em face da aprovação, em 9 do
corrente, do ProjetG de Lei da Câ·
mara n.0 100, que cria a Universidade de Goiás;
2) A comissão de Educação
e Cultura reexamine as disposições
pertinentes à Esc·Ola de Enferma..
gem do Recife, as quais parecem
superadas pelo Projeto de Lei da
Câmara número 20, de 1959, que se
acha na Casa de origem, já reVisto
pelo Senado, à espera de pronun·
clamento sôbre emenda do· Senado;
3) - Se ouça a Comissão de Ser·
viço Público sôbre a matéria na
parte de sua competência regimental.
Sala das Sessões, 14 de dezembt'o
de 1960.,- Nelson Maculan.
O SR. PRESIDENTE- O reque·
rlmento não depende de apola,mento, nem de discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sen·
tados. (Pausa) .
Está aprovado.

·'

-507Em virtude da deliberação do
Plenário, o projeto sai da Ordem
do Dia para as providêneias requeridas.
Discussão única do Projeto de
Eci da Câmara n.O 112, de 1960
(n.o 2 .101, de 1960, na Câmara) que autoriza a abertura, ao
Poder Judiciário - Tribunal de
Justiça do Distrito Federal de crédito especial de Cruzeiros
78.000,00, destinado a atender
ao pagamento de gratificação
de representação devida aos
Desembargadores Presidente e
Vice-Presidente ~aquele Trib"·
nal e ao Juiz-Presidente do Trí·
bunal do Júri (incluído em Or·

dem do Dia nos têrmos do art.
171 11·0 li, letra a, do Regimento Interno), dependendo de
Parecer da Comiss/Zo de Finanças.

O SR. PRESIDENTE- Sôbre a
mesa o Parecer da Comissão de Fi·
nanças, que V!!ii ser lido pelo Sr.
1.o Secretário.
É

lido o seguinte
PARECER

N. 0 627, de 1960
Da Comissão de Finanças, sô·
bre o Projeto de Lei da Câmara
n. o 112, de 1960 (n. • 2.101 na
Câmara) que autoriza a aber·
tura ao Poder Judiciário Tribunal de Justiça dO Dis·
trito Federal do crédito
especial de Cr$ 78.000,00 deatínado a atender ao pa·
gamento de gratificação de
representação devida aos De·
sembargadores Presidente e
Vice-Presidente daquele Tribu.
nal e ao Ju·iz-Pres:!dente do Tribunal do Júri.

Relator: Senador Menezes Pimentel.

Oriundo do Poder Judiciário, o
presente projeto autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial

de Cr$ 78.000,00, a fim de que o
Tribunal de Justiça do Distrito F~·
dera! possa atender, no corrente
exercício, ao pagamento da gratificação de representação devida aos
Desembargadores Presidente e Vi·
ce-Presidente do mesmo e ao Juiz.
Presidente do Tribunal do Júri.
Trata-se de despesa não previs·
ta e decorrente da nova situação
criad!b -com a mudança do Distrito
Federal para o Planalto Central.
Diante do exposto, opinamos pe·
la apr.Qvação do projeto.
Sala das Comissões, em dezembro de 1960. - Vivaldo Lima, Presidente. -Menezes Pimentel, Relfbo
ter. - Ary Vianna. - Nelson Ma·

cuzan. - Daniel Krieger. - Gu.ido
Mondim. - Jorge Maynard. SauZo Ramos. - Irineu Bornhaltsen. - Dix-Huit Rosado.

O SR. PRESIDENTE - Em discussãoNão havendo quem peça a palavra, encerrarei a .discussão. (Pa!L-

sa).

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

Está aprovad.Q,
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:
.,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 112, de 1960
Autoriza a abertura a·o Poder
Judiciário - Tribunal de Justiça do Distrito Federal - tlo
crédito especial de cruzeiros
78. 000,00, destinado a aten·
der ao pagantento de gratificação de representação devida aos Desembargadores Pre.
sidente e Vice·Presidente daql!ele Tribunàl e ao J~tiz...Pre.
sidente do Tribunal do Júri.

O Congresso Nacional decreta:
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· :. n.J!:;o·,següinte;

'' Art · 1•° Flêa 'o :Poder :Executivo

autorizado a pr,ocieder à' abertura
ao.; Poder Judiclá.Ho 1-'. Tribitiuil 'de
Jústl.Ça'~ do' Distifto:'Federa:r ';21'''o'
c~é,d~to'.' ~sJ>eclàl:, ilê .'.' ,q~$ ,~a.o.oo,oo'

(setenta· e 'oito 'mil cruzeiros)';· des=tmado ·a atender, no corrente exer;,.1
cicio'' '~o 'pagam~nt6 da gratffic!iÇã() de .. ' représeiúaÇão ·,devida'. aos
oesiúril>'xrgadôres;· ·Pi-Eisrdeiitê'' e'·vv
ceJ:>#sídente ·do mesmo., e· .ao :Juiz··1
F>reslêlente.
l:lo ··Trib'unar 'do' Jhii',' '
·'~ ,,,_ .. , .... l·;" ............... !'·-· (J_, -~)···-·· ·'
Art· 2.0 . o :.presente ·crédito: .será
automàtlcamente . :, registrado., :pelo
Tribunal de· C.ontas e .. :distribuido,
ao ·Tesouro Nacional~ ·\:.
·':t\:rt;''3;o'\Esta 'léféritr'áii em· V1!
gor nà ,data, de sua ,publicação,
~ogadàs'
disp<lsiÇões
-.em ::c:07itrá.;
r···--\ ..... ,--.,'à~~,,\_,,\,
····"··-·,JJ~ li\))·,/~
r o.
"r:.~ \",•.•,'
... ',1.
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.Primeira discussão ,do Projeto de Lei do Senado n.o 40,. de.
. 1960, de autoria dO Sr. ~enador
·,Filinto Müller, .que: .regula a· si·
'i! 'tuctÇão' dos. serviàóres[l da'''CiJ!
missão Mista Ferroviária Bra:
sileiro-Bolivianli · .·, dispensados
.... por motivo. ,de .;Conclusão :de
. 1,. 1 oq~as" ,~.da;r: ;;Estrada:ãe·F,er.ro:
Bra.sil·Bolívia (incluído
Qr.,
dem do Dia em virtuãe,de '.1li8:
pensa de interstício, concedida
1
na sessão antertór, ci requeri·
,men.to do Sr. Senador ·Moura.
Andiirade.>, .dttm4!J Pa,r;ecef'.e!l,- fa·
vor veis
as Comissões de
Constituição . e 1 JustiÇa~-: Transportes, Comunicações e Obras
Públicas;' Serviço' Público Civil
. e .de Finanças.

em.
1
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·,' ' . .
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'

'

~
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cti·ssão.
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'S:.:''Êml.dJs.
~~\, .\J._>~\
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• 1N:a() h,aven.~.~.. quem.: Jl~Çf!- 1 . a; pa.
lavra, encerrarei.a . discussão., <Pausa)~.··',_.·:·.··~i'.'.\·- ... ;·,;~.·: ... ·-->.. ,,;· 1 ~~)- 1 .,:1 :_ ,
Está encerrada~
,,.,. .,. ·
-''Çls srs: senadores qwt âprp~am
o projeto, ,queiram . permanecer
sentados: '<Pausa> : · "
'"
Está ··aprovado.'
,

o

o~prójeto

11 "'lviiã.oi:l~mr;Bl,ntcdi·s·cussão·~
~J;í~líi~Jllivo·Jq

····1

~~J:

'apro·
·., ~'': ·I 'i

J;iG (dJ

J.:'iJ:q
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. ,, j.~fl~g.ula,;a r si,t,iúi~~ô 'il~s. servi·

o,, ,d,cm~~ ._,q,g, PP1!!-1~~~~ ,JI;(!,s~a,,,Fer
. · •JOIJ•ur~a _ .Bras1~e1rO·Boliviana
. ~~~~~o.s.\ . :p~í·,.,\,' iruj~ipó.. de
, ,., ,c~ZJts~p 1 (le_yCil),T.as.. da.:E,str,ada..

... :Ae:z;:erro ,~rfl3il·B,oli'!)ici,,."l :. :
,A,rt.).~?:Aos Jser;vidoreà e .ex:servidores 'i:irasil'eirqs 'dà','C.omlssão '1.tis• • ' ' • ' \
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t~, -~~~rqyt~r~.~~ B;a~~elr,q~Bo~~v~.ana
d,!s,P,_el1~,adR~,:.l>Q~. qmqHvo,.

de; .'r,edu·

çda.<Q ~' fW~,?~l;; 1 e~ i c&:t:t's~q,ii~~cia
a .couclusao. ele obras., da 'Estrada·

deó1f~#o;:;13rasn:'ào1iyilr. 's~râ ·~assegurada:···: _
,'1 1,).
:r
l. l, l
(f•'

· p ;i;~·r~P,'ópj~~ll.dad~' ::', ~Htbm~tlca,

de acordo com a legislação. vigen.
te, s~ co·ntarem 5 (cinco) anos de

~:~ÇOs>.prest.Jl~P~J ~ A>.mi~são; ;ínin~~~p~O~)l~r!llaP,l;!i '!•:')_-,·~;;cJ

;; .Lr:J;a

.·,2) <&>posentadoria,: :com· as .:vanta•1
gens previstas no Capítulo :c:xx

d~ ~ítulo IV do Estatuto dos Fun·
c1onarios Públicds? Civis "da '.:tUnião
(Lei n.o 1. 711, de 28 de outubro
de 1952), se satisfazendo o requisito do n. 0 o~•.! 1com11:r~~ .• ~ais de 60
(sessenta) anos de idadé, não po·
dendo' os ·,proventos· .da . aposentado·
ria \Jser,ojnf.e~iores' a\ 2/& c,(dois;jter·
ÇOS) IdOS~ da l'diSP.onibillda,cie,•' ,,
-·3)Jiindenizaçã;o; na) for.ma;,dã lc·
gislaçãol'. ·trabalhista~' se:, contarem
mais de>'l (um)·l.'é•,mendsldet5'1(cinco').\\'an_gs '"de ·serviços :·.prestados à
Comissa:olon. B'i' ;n'J , ',·, \ :,:,.,.,~, ,.,.-'
• 1 Pará.:grafo:.~tin1Col Não se'< compre·
ende 'no· ''disposto ·neste'·' ··artigo ~>
,pessoalllfedera.l)' autálrquiCO'\ esta·
dual 'OU •'municipiJ.l, <requisitàdo·
Ar);;' 2.o •'Para:i,os':'firis •do \disposto
nos; ns'.• 1' e 2 ·do ·ârtigo anterior devera a Comissão. ,·certificàr'lhaver
s~cl,g a, disp~nsa determinada pela
dlminu!çãb 'dos '' tratiii.Jhos'' n'a: 1fà'se
de .c~nclusão . por etapas, da/' 'feri 1
rov1a;. 'constrUida·' pela: •comissão· ·
' P~rá.grafO ·único. 'Da' 'certidão de•
verao·' ··constar, ·em' ·dias,: 0 .· tempo•

[i
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de1 seJNiço;.do' servidorçrrbem•:l como
a· data·. do :seu nascimento,· tomando,
ser:Porlbaseuos·lseus:·. assentamentos
fil.nci-onais~.ou outros elementos complementares hábeis;r:,:.;,:::··. r::·,:.·
-J:Al1t!u3·?, .Osnsér:vidoresr: beneficiados ·por ·esta, lei ·serão oportunamen;
te·: aproveitados: no r ·serviço · públlco:lfederal;r:Oillrnasr,a.utarquias• da
União;·.em: vagas r a:: .serem provi-.
das, por-.rmerecimento; :·respeitada a
habilitação'' profisslonal,;ou a·.1simi'
litude r comhas, ·:funções: r exercidas,
bem::como;anidade> e.:o •.estado: de
saúde~do,JnteressadO:-r

,J;Iu:'·i ió:;· ,, ,~.,

Art. 4.o Os benefícios:! déstà 'lei

não: :atingem: os ser:vidores• dispensados a ·pedido: .ou .,afastados ;.em
vil'tude: :de, ,inquérito,, ,administ-rati.
vo, '·í em,.<. qued.!;les . t~l!ll!l .sidg: ,asse:
guraqa . . alllpla .de tesa : nelJl. os·,, que
já ;_se .llichem.-..serymdo a outros- ór~
gãos,do· senriço público federal, das
autarquias da União ou das entidades paraestataisi I:·:
Art. 5· 0 (..t-!'Na
hipótese, do n.o 3 do
'
art. 1. o se'" o . ex:servidor houver
faJ~cido, ., a,._ ind~z!l-ção •:Jserá paga
aos,.seus -sucessores,_:na.)forma ila.
legislaÇão ' civil. . . .· .: •', .\
.\·Art:,-6.o.'. Para efeitos: de pensão
ou;~ :Pecúlio, ·aos- :1dependentes; nos
•Cas?s dos nns'',l-.; :e,·2. do artigo 1.o,
sera o benefício calculado como se
oS'; !servidores 'houvessem' •descontado 5% · (cirico ·por· cento)' dos' se:l's
vencimentos- ou· salârios ·oara ci Ins·
tituto 'de Previdência· 'e :Assistência
dos·· Servidores·· 'dO·· Esta.do ·'(IPASE.)
durante:rtodo 'o·''' tempo de serviço
prestado ·à. Comissão· :Mista; •·Correndo 'à: c:Orità ndar•:União -o' õnus
do pagaine:rito' da côritribuição: ' .
Art. 7. o Contar-se1a; i para ·t(Ídos
os efeitos··Jegais: na fornia: do Estatuto · dos Funcionários Públlcos
Civis da União, · como tempo de
serviço público· federal; · o· presta.do
à Comissão Mista Ferroviâria Brasileiro-Boliviana qualquer que te·
nha. :sido a categoria' funcional do
servidor,. mesmo.:por: tempo infe·
rior a 5 (cinco)oanos, seguido. ou
não·: da' ·ind·enlzação· ·.•a ·que.'. ·se•:' refere o n.o 3 do art: ·1. 0 desta lei. ·
I
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'''Al't.,/8.od•Esta lei .entrará em vigor na: aata:·rda•sua publicação. .O
Poder Executivo · a regulamentará,
no· prazo,:de :,90· (noventa) dias a
· ·
:
partir. dessa da.ta .. , i ''·
~:.Ait. '9.o ·Revogam-se.·: as disposi·
ções em contrário. · ::' ':. · '" .
, . (- '- ' i
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í ;r ; r:

1 1',

;' 'r
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;

·

,

.; ;

.. •Q 1SR. ~!tJl1SIDE:tiTE- Oproj~
to,, voltara, :oP9rtunamente, ,à ~r:
~a,

d_em,, dq

para 1a,, S!Jgunda, dis;
~·i(J ~-··r:'! '-· ·:·: _, ·-

cussãO

.. ~, •·

1
· ' Está'' esgotada ii matéria é{a. 'ordem''
dó Dfa>'
•· . ' · . ' ·. • · .,
:'
,(
. I. r·
: ' ,
'
:· Passa-se à.' \'atação dos requerimentos ,de urgência, JÍdos na hora
Ci6'E:x''eiiie'
te"."."·'·"'··'·
. P .. n.
. ...... . ' .. · .''· ,.,
. Eni'.'votaçã.o o Requerimento n. 0
5S1,;
urgência para o Projeto' de
Lei
··da
Cãnüi·ra
n..o 111, de: 1960;
' . ' .!·
. .. '
''- ;
.. Os,Srs,Senadores que o aprovam,
queiram .permanecer . sentados.
~.-.

de

1

<i>au$a!.. , : ,'. ·

•

• '

'

.· . ·

.,•Está:aprovado,
. ,
• 1Passa-se :à: apreciação.imediata dl!l
matéria·,..
·
...
.. .

'

.

..Discussão única do Projeto· de

.. Lei da câ1iútra n.o 111, de 1960,
·.· .•ríué · cria.. á. ·Escola. Agrotécnica
Jde ·,Ja:nuária, no .Estado tle Mi.'. irúÚ' 'Gerais~)F'dá 'outras próvt.
· 'dências .. · ·
·
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'O SR· PRESIDENTE - Sôbre a
me.!ia' •pareceres ·que vão ser ·lidos
pelo. Sr. 1.o Secretário. ·
~ ~

[

,;. .

.

•São :lidos · o~ seguintes:
.. ,.

. ! \ L',;

··i •;-·1·,·:

..

. i:'):: ;·;-~ARECEJ!: I"J
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2a.,..'a· e .196o

· ·N·:a·,6·
'·
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·r . .
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'-.··

· Da Comissão de Educação e
sôbre o Projeto de Lei
·· da Cdmara n.0 111, de 1960 ·que
···· cria a Escola Agrotécnica de
' Januái'id; no Estado• de Minas
Gerais, e· dá outras providên· Cultum

cias:

Relator:·· sr.; ··:Reginaldo Fernan-

des, . : ·'

PeJo: projeto de Iei em exame, e
proposta·· ai ·criação, no Ministério

•

-510da Agricultura, da Escola Agrotéc- oferece, como região agrícola das
nica de Januária, no Estado de Mi· mais flores·centes do Estado, apre·
nas Gerais, ·subordinada à Superin- senta-se como sede favorável à instendência do Ensino Agrícola e Ve· talação de um estabelecimento de
terinário, destinada. a ministrar os ensino agrotécnico.
cursos estabelecidos pela Lei Orgâ·
Estará, assim, a futura escola ha·
nica do Ensino Ag11ícola.
bilitada a atender aos interêsses
Para dar .cumprimento ao dispos- dos que trabalham nos serviços
to no projeto, o artigo 2.o estabeJe. da vida rural do municipio e adjace que o Poder Executivo fica au- cências, promovendo a prepara,ção
torizado a abrir o crédito especial técnica de inúmeros jovens daquela rica região do Estado mineiro,
de Cr$ 10. 000. 000,00.
O Decreto-lei n.o 9.613, de 20 de .credenciando-os a contribuir para a
agôsto de 1946, determina as bases constru~ão da economia e cultura
de organização e de regime do en- especiallzada, não só do Estado cosino agrí·Collb, destinado essencial- mo de tôda a Nação.
Esta comissão opina, portanto,
mente à preparação profissional
pela aprovação do Projeto.
dos trabalhadores da agricultura.
Sala das Comissões, em 14 de deA Escola Agrotécnica de Január!a, no Estado de Mina·s Gerais, zembro de 1960. - .Reginaldo Fer·
que o projeto visa criar, deverá nandes, Presidente em exercício e
compreender em seu ensino, cursos Relator. - JarbaJs Maranhão•. - Lo·
de formação de segundo ciclo do báo da Silveira- - Lima Teixeira.
ensino agrico.Ja, com duraÇ.ão. de
PARECER
três anos, destinados ao ensino 1e
técnicos próprios ao exercíCio de
N.o 629, de 1960
funções de cará ter ·especial na
a-gricultura.
Da Comissão de Serviço Pú~
O ensino agrotécnico abrange os
blico Civil, sôbre o Projeto rle
mais diversos cursos, tais como
Lei da Câmara n. 0 111, ele 1960,
agricultura, horticultura, zootécni:t,
que cria a Escola Agrotécnica de
práticas veterinárias, indústriais,
Januária, no Estado de Minas e
agrícolas e mecânica agrícola•. Além
dá outras providências.
dêsses cursos de formação. a eso presente projeto visa a criar,
cola agrotécnica compreende, ain·
da, cursos de aperfeiçoamento com no Ministér1o· da Agricultura, a
a finalidade de proporcionar a. am· Escola Agroté-cnica. de Januária, no
pliação e a elevação dos conheci· Estado de Minas Gerais, subordi·
mentos técnicos de trabalhadores nada à superintendência do Ensino
diplomad·Os, de professôres de dis· Agrícola e Veterinário, para O· fim
cipllnas de cultura téenica, ou de de· ministrar os cursos previstos no
administradores de serviços relatiDecreto~lei número 9.613, de 20 de
agôsto de 1946 (Lei Orgânica do
vos ao ensino agrícola.
Como se vê, as finalidades de Ensino Agrícola) .
uma esco·la agrotécnica são das
A Comrssão de Educação e C'ul·
mais importantes, vez que, a ela tura. já se manifestou na espécí·.~.
é facultado, ainda na. forma da aduzindo p·Onto de vista favoró;vel
lei, ministrar cursos agrícolas, pe·
à aprovação do projeto.
dagógicos e bem assim o curso de
No que tange ao aspecto que é
mestria agrícola c o de iniciação dado· a esta Comissão examinar, is·
agricola.
to é, a .conveniência. e o interêssú
O Município de Januária, no Es· para o serviço público, pode-se ,;a.
ü:t1do de Minas Gera:is, pela sua lientar que o projeto atende à vasituação geográfica, pela riqueza lorização do serviço, pela formação
de seu solo, e pelas condições que de pessoal especializado, habilitado
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a desempenhar as mais importan.
tes funções no campo do aperfei·
çoamento técnico.
Assim, opinamo•s pela aprovação
do presente projeto.
Sala ·das Comissões, em 13 de
dezembro de 1960. - Daniel Krie·
ger, Presidente. - Nelson Maculan,
Relator. - Arv Vianna. - Joaquim
Parente.·
PARECER

N.o 630, de 1960
Da Comissão de Finanças, sô.
bre o Projeto de Lei da Cllmara
número 111·60 que cria a Es·
cola Agrotécniea de Januária,
no Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.
·

1
1

Relator: Sr. Vivaldo Lima.
o presente projeto cria, no Mi·
nistério da Agricultura, a Escola
Agrotécnica de Januária, no Estado
de Minas Gerais, subordinada à
Superintendência do Ensino Agrí·
cola e Veterinário, para ministrar
os cursos previstos no Decreto-lei
n.o 9.613, de 20 de agôsto de 1946
(Lei Orgânica do Ensino Agrícola> .
Para atender às despesas com
o inicio do trabalho da nova Escola,
o projeto autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito e·special
de· dez m!!hões de cruzeiros (Cr$
10.000. 000,00), quantia julgada necessária e suficiente para essa fase das atividades didáticas.
Considerando as reai·s· possiblli·
dades agrícolas da região do Alto
São Francisco onde será localizado
o estabele·cimento de ensino de cuja
criação se cogita,, a C'omissão de
Finanças é de parecer que o Projeto deve ser aprovado.
Sala da·s Comissões, em . . . de
dezembro de 1960. - Vivaldo Lima,
Presidente e Relator. - Ary Vianna. - Nelson Maculan. - Daniel
Krieger. - Guido Mondim. - Menezes Pimentel. - Jorge Maynard.
- Saulo Ramos. - Dix-Huit Rosado. - Irineu Bomhausen.

O SR. PRESIDENTE - Em dis·
cussão.
.
Não havendo quem peça a pala·
vra, encerrarei a discussão. (Pau·
sa>.

Está encerrada..

Os Srs. Senadores q,ue aprovam

o projeto, queiram permanecer sentados. <Pausa>.
Está aprovado.

É o seguinte o projeto apro·
vado que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N·o 111, de 1960
Cria ci Escola Agrotécnica de
Januária, no Estado de Minas
Gerafs, e dá outra'S proVidf!n.
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o É criada, no Ministério
da Agricultura, a Escola. Agrotécnica de· Januária, no Estado de Mi·
nas Gerais, subordinada à Superintendência do Ensino· AgrLcola e
Veterinário, para ministrar os cursos previstos no Decreto-lei n· 0
9. 613, de 20 de agôsto de 1946 (Lei
Orgânica do Ensino Agrícola).
Art. 2.o - Fica ·O Poder Executi·
vo autorizado a abrir um crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez mi·
lhões de cruzeiros), para atender
ao Início dos seus trabalh-os.
Art. 3. o Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua. pubUcação, re.
vogadas as di'Sposiçõés em contrá·
rio.
O SR. PRESIDENTE - Em vO·
tação o Requerimento n.o 582, de
urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n.o 114, de 1960.
Os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento, queiram permane·
cer sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
Passa·se à imediata apreciação
da matéria.
..
Disc:U·ssão única do Projeto de
Lei da Cdmara n. 0 114, de 1960,
que aprova o Plano para coor-
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o; SR: ci PRESIDENTE;·;.:;.. cSôbre·; a

mesa os pareceres das Comissões
de Transportes, .;Comunicações'J e
ObraS' ;:P.úbllcas; rde ·Serviço ·1Públlco
Civil·, e·1·de~ •Finanças;:,quenvão'll!er
lidos pelo· Sr. 1-o Secretário.. >: ·~): :
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São lidos os seguintes pareceres:
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Da pomts__sãq .~e .'f'r_ansporpes?
Comu.nicaçoes e Obras Publz-~ 1. :cas:ao, P.r:oje:to,·cZ.fA Leirda)Câma. .ra númér.o :··114;•. ae 1960.~. (n. 0
·•. 2.341-A,,, àe .1960, 11a.. Câmara),
que aprova o Plano para,icoordenar as atividades relacionadas ·com o carvão. nacional .' '
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• Relator: 'sr. Frânctséo .aalú:ittt-6 projeto 'sôbre ·i:{qual ·à comissão 'de Transportes, ' Comuhlcàções
e obras Públicas'• do' •senado ·Fede:
ral · é chamadib' a : opinar,' !riteres'
sa de forma ·'vital·, :à economia de
várias'' r'eglões •dci .·País· e''devera· reper:cutlr. em'! profundidade 1em1' íriú;
mer.os ·se
tores ,,,.I'"
de ·desenvolvimento
1''
naCiona '' "· · ''.'' .., ·'/•'''
• .......'''!'''•···
· ·· ,·.,
,.
'' :Reâl!neni:e;. o jil'oblenia- do coin-,
bustivel, seja êle sólido.•. llquido ou
gasoso ..;...,, ,alé~ ,da ,mode;rn,a perspectiva que. ·se abre· .do ,aproveitamento da ·:·energia · nuclear·
avulta sempre ·no ·panorama eeo7
nômico, especialmente quando se'
trata ,de pais,. ,em . ,fase de .expansão industi'ial ,Intensa .. A pesqilisá. ' sempre' ; iiltensiflêada,,' ;,de
novas,, fontes·. de combustivel,
no , mundo. . inteiro, . revela . de
forma .. · clara, ., a ':.posição de ..destaque· que ·'tem."êsse ·elemento de
transformação em . ~~e~gio.,' :. i: 1<'I
É sabido que o,uso .d.o combustivel
sólido, é aquêle que oferece menor
aproveitamento na transformação
da · energia; ·situando-se .· ·.muit,o
aquém, de tôdas as. outras ·moda!idades de operações com o mesmo
.
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ffm~'J or rüso·idcfl calor! resultante' l da
éombüi!tãri-' para:: 'transfopnaição da
água em vapor, com aproveltamcn'
.to:>darsua. ;!ôr,ça. expansiva; . é .··reconhecidamente umar,forma p;recá,
r!fL P!! 1;t:!hllS.f()rl;lla,,çã~)d!J., ~nergla, ·
.·. Há, \P.oliém, ... si~uaçoes;, em, que... a
operação Jmpõe-se .,como so!~ção
normal\. e. imed)ata ,para es~abele
clménto da utilização de energia:, •1
usina termelétrlca com uso da
turbina. de vapor1:ou da turbina a
gás, resp~~d!l de "~q_rma, lliCeitável,
à demandaJde energia, 'ein paises ou
em Estados onde a produção do
carV'ãb~. êrmlte' 'li 'sua' ü'tliizâÇã,o com
d ··"hii~ó" iléJ'O1 erà' ões 'ihterm'edlá-rirs "eritrâ â 'e~ira?ão e.'â11quelma.
,ll,dl~~~~o 'b'ras!ieri:~ "Sit1ia-s)e· ··entre
âqúêies 'que· jústlflcarii'.piénamente
o aproveitamimtô ''do ·'carvão ·como
fonte d.lilil .ene~;gla,- 1 e1 coJ;llo. -.el~~.nto
fffi)-d~e.~j~j W;>,1 p.,~r,~~ ~~~~~f.Jtr~~co

~~C~9~ali~ .G'f.IJ.\!ri'ÚT,-J~ r:h ni·!~·JJ··~ir:
. 0 .nj,'esente ..nrqjeto, amplla.-eedlS:
1

d ri'ria iilt~or#ia ·racioiiái e' ob'Je'tiva

á Pa tlvidâae;:)ndustriái ::reiácionacta;
não 'sàiriérite' com o'aproveitamento
do 'carvão 'conside~ado' •como com..:
J?,üs~ív~r. ê9rl1o, tainb.én'i,' çorp.: ,úm~
série.,de at1vldades correlatas.-e por
lssó'. mesmo; :de' 'grarid'e ·.'alcance~. ,,
''.~~slpJ;:~;og:!~a. agora 'o: 'aavêm,q 1de
a:ss)~.tir,,;,sob· ·,tod~~~ 9.<1 1 , fop~~~··, ~o

programa"de expansão da.lnâustrla
carbonífera ·e:xtrath>a, ! em suas'. fases 'iniCiais :ln1telmêdiárias, à., pes-'
quisa êieritiflca: 'relacionada com o
prdbl~m~ •. •..~';i,n~rng~~ãcf, .s-ob· vá:~li1s'
forma·s e"com''vã:rfas finalidades. do·
prôiluto' i· extraído,• ·bene'ficiado ) e
trluisportado;'' des·cendo'•!b• 'detalhes·
da· pr·ogramação' ·de' um·· plano de
assistênciá' .social· nas 1•comunidades ·situadas' nas regiões carboniferas:
" : ·· ·
o projeto' pl'evê; ·ao mesmo tempo, .o . estabelecimento• da· fixação
de•preçbsl·e·. a: disciplina• da 'Importação ·,de. conbustiveis-sólidos • es·
trangeiros.
··Tratando'se;··\conio". 'se trata; ··-de
um·o~programa·,de longo· alcance· e
que virá b!menc!a.r de forma apreclâvel o desenvolvimento. de nosso

e

-513parque industria,!, a Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras
Públicas é de parecer que o
projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 14 de de·
zembro de 1960. - Francisco GaZ.
lotti, Presidente e Relator. - Joaquim Parente. Ary Vianna.
PARECER

N.o 632, de 1960
Da Comissão de Serviço P1i.·
blico Oivil, s6bre o Projeto de
Lei da Câmara n.O 114, de 1960,
qu·e aprova o Plano para coordenar as atividades relacionadas com o carvão nacional.

Relator: Sr- Ary Vianna.
Com a Mensagem n.o 388, de 1960,
o Poder Executivo propôs à apreciação do Congresso Nacional prole·
to de lei que objetiva aprovar o
Plano para coordenar a,s ativida·
des relacionadas com o carvão na·
cional.
Para dar execucão a essa medida,
é enca,rregada a -Comissão do Pia·
no· do .Carvão Nacional, com per·
sonalidade jurídica e autonomia
administrativa e financeira, dire·
tamente subordinada à Presidência
da República.
A Comissão do Carvão Nacional
compor-se-â de uma Diretoria-Exe·
cutiva, construída de um Diretor
Executivo e dois diretores, e de
um órgão colegiado, denominado·:
Conselho do Plano do Carvão Nacional·
Os membr1ls que integrarão a
Comissão Executiva serão llvremen·
te escolhidos pelo Presidente da
Repúbli-ca dentre especialistas e en·
genheiros de reconhecida experiên·
cia em a-ssuntos relacionados com
as questões atinentes à administração, mineração, aproveitamento c
transporte do carvão.
Determina, ainda, o projeto cm
exame, que os vencimentos do DI·
reter Executivo e dos Diretores que
comporão a Dii·etorla-Executiva,

corresponderão, respectiva,mente,
aos símbolos CC-1 e CC-2.
Quanto ao .Conselho do Plano do
Carvão Nacional, .estabelece o projeto que êle serâ dirigido pelo Di·
reter Executivo da CPCAN e integrado por um representante de ca·
da um dos seguinte·s órgãos: GO· ·
vernos dos Estados produtores de
carvão, Estado-Maior das Forças
Armadas; Departamento Nacional
da Produção Mineral; Departamento Nacional de Portos, Rios e Ca·
nais; Estrada-de-ferro Central do
Brasil (RFFSA) ; Companhia Side·
rúrgica Nacional; Sindicato Nacional da Indústria de Extração de
Carvão; Federação Interestadua.l
dos Trabalhadores na Indústria de
Extração de Carvão e Sindicato de
Indústria de Ferro e Aço.
A escolha d1l·s membros dêsse
Conselho compete ao Presidente da
República, obedecido o seguinte cri·
tério: "os representantes da Fede·
ração e os dos Sindicatos serão
escolhidos de listas triplices, apresentadas pelas Diretorias dos órgãos interessados, e, os dos Estados, ·submetidos pelos respectivos
Governos à aprovação do Presidente da República".
Verifica-se, ainda., do exame do
presente projeto, que a f1l·rma de
recrutamento do pessoal administrativo obedece os seguintes pro.
cessas: pessoal requisitado e pes·
soal admitido na. forma da legislação trabalhista...
Como se observa, o esquema ado·
tado para a organização administrativa da Comissão do Plano ele
Carvão Nacional, em muitos pontos, se identifica com o estabelecido para a SUDENE e DNER, órgãos que funcionam de modo autónomo, com personalidade juridica
própria. Assim, verificando-se que
a, estrutura administrativa da Co·
missão do Plano do Carvão Nacio·
nal. identifica-se com a~ normas le·
gais · · que regem a administração
de pessoal do serviço público, ~.
at·endendo·se a que êsse órgão su .
prirâ uma laocuna, no pla·no de ·
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prestação de serviços do Estadr;,
opinamos pela aprovação do pre·
sente projeto.
Sala das Comissões, ·em 14 de d~·
zembr.o de 1960· - Daniel Krieger,
Presidente. - A171 Vianna, Relator.
- Mem de Sá. - Caiado de Castro.
-

Gwido Mondim.

PARECER

..

N·O 633, de 1960
Da Comissão de Finanças, sõbre o Projeto de Lei da. Cdmara
número 114, de 1960 (na Oâmar;a. número 2. 341, de 1960) que
aprova o Plano para coordenar
as atividades relacionadas com
o carvão nacional.

Relator: Sr. Fausto Cabral.
De iniciativa do Poder Executivo
(Mensagem n.o 388·60, do Sr. Presidente da República) o presente
projeto de lei aprova um plano para coordenar as atividades relacionadas ·com o carvão nacional, tendo •Como principais objetivos o seu
aiProVleitamento econômico, o in·
cremento da produção e a racion\\·
llzação do seu consumo.
Referido Plano pretende conti·
nuar, atualiza,r e ampliar os trabalhos da OOmis·são Executivo do
Piano do Carvão Nacional, criada
p·ela Lei número 1.886, de 11 de
junho de 1953, e prorrogada pela Lei
n.0 3·458, de 20 de dezembro de
1957, e comp~:~eenderá todo o ciclo
econômico do carvão, abra,ngendo
as atividades de pesquisas, lavra,
beneficiamento, transporte, dlstri·
buição e consumo do combustivel
nacional, inclusive:
a) o fomento, projeto, constru·
ção, operação ou ampliação de
u·slnas termelétrica,s que utilizem
carvão nacional c do de linhas de
transmissão é suas subestações
transformadoras, destinadas a dis·
tribuir a corrente elétrica gera,da
nas termelétricas, através de tinanciamento ou participação;
b) concessão de financiamento
às emprêsas carboniferas para

aquisição do equipamento necessá·
rio a.o seu aparelhamento, segundo
planos aprovados pelo órgão exe·
cu to r;
C) o fomento da construção ou
ampliação de instalações de bene·
ficiamento de carvão, através de
financiamentos ou participação;
cl) o f·Omento, projeto, construção
e operação de instalações indus·
triais utilizando como matéria·pri·
ma o carvão na·Cional ou seus rejeitas, através de financiamento ou
participação;
e) a realização de pe·squisas tecnológica·s, visando melhorar o apz·o.
veitamento do carvão nacional e a
industrialização de seus subprodutos;
/) a fixação do preço de venda
do carvão nacional, a regulamen·
taçã.o· da sua. distribuição e da
importação dos combustiveis sóli·
dos estrangeiros; inclusive ·coque;
g) participação no financiamento dos estaques de carvão formados
em virtude de desequilíbrios tran·
sitórlo'S entr.e a produção e o con·
sumo;
h) complementação dos serviços
de assistência social extensiva a,os
trabalhadores na indústria do car·
vão e aos seus dependentes e fi·
nanciamneto às emprêsas de mineração para construção de habita·
ções para seus •empregados;
O colaboração com os Estados e
Municípios no provimento dos serviços de abastecimento d'água e
sa,neamento, nas comunidades carboniferas;
1> a~lio ás estradas·lde,furro
que transportam carvão e que, sem
esta providência, não pa·ssam bem
servir as suas respectivas zcmas
carboniferas; .
k) fomento à amplia.ção e aparelhamento dos portos de urigem
e destino, utilizados no transbordo
do carvão na.cional;
Z) a celebração de acôrdos e contratas com entidades públicas e
privadas, nacionais ou estra·ngeiras,
para realização de estudos e inveG·
tlgações, prestação de serviço ou
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execução de trabalhos relacionadas
com a pesquisa, lavra., beneficia·
mente, transporte e utlllzaçã.o do
carvão e seus rejeites;
m) o contrato de especialistas
nacionais ou •estrang.eiros para es·
tudo de problema·s específic<Js ra·
lacionados com a indústria carvo·
eira.
Vê-se, do exposto, q,uanto se pro·
cura amoliar e desenvolv·er as ta·
refas quê dizem respeito ao carvão
nacional.
Evidentemente, para a consecução de tal procura, medidas financeiras de vária ordem se impõem.
E é o que verificamos, através de
numerosos dispositivos, nos quais
se inscrevem as providências indispensáveis, a começar pela autonomia financeira concedida à Co·
missão do Plano do Carvão Nacional e que faculta a esta:
a) aplicar dotações, independentemente de seu registro prévio no
Tribunal de Contas nara serem dis·
tribuidas de acôrdo- com esta lei;
b) livre movimentação destas do·
tações, por antecipação, pelo Diretor Executiv·o, na conta de Depósi·
tos de Podêres Públicos, aberta no
Banco do Brasil S. A., comprovando-se o emprêgo delas, a posterior!,
perante o Tribunal de Contas.
Do mesmo modo, dispõe o art. 9.o
do projeto em exame que a Comissão do Plano do Carvão Nacional
manterá no Banco do Brasil S.A.
uma conta espe-Cial de Poderes Pú·
bllcos, onde depositará, a.nualmente, o montante das dotações que
lhe forem concedidas para a exe·
cução do Plan.o de Obras e mais
os serviços a seu cargo, sacando à
medida das necessidades.
Aprovada a Lei de Meios para
cada exercicio, a Comissão ( § 1.o
art. 9. 0 ) providenciará diretamente
junto ao Ministério da Fazenda no
sentido de que seja. aberto no Boan·
co do Brasil S. A· o crédito bancário respectivo, no total das dotações que lhe f·orem concedidas
cuja conta será movimentada pelo Diretor Executivo da Comissão,

à medida das necessidades, lndepen
dente de duodécimos.
Dispõe, ainda, o projeto, que os
saldos da·s dotações. não aplicados
no exercício financeiro ou dentro
d·Ds prazos normais de vigência de
créditos serão integralmente apll·
cactos em épocas posteriO!res, escriturados em "Restos a Pagar".
Pelo art. 10 é o Poder Executivo
autorizado, através da Comissão
Executiva do Plano do Carvão Nacional:
a) a negociar empréstimos internos ou externos, até o limite de
100 milhões de dólares a fim de
habilitar a Comissão a. realizar os
inve·stimentos e financiamentos
compreendidos em seus objetivos,
conforme especi!icado no parágrafo único do art. 1.0 da presente lei;
b) a contratar diretamente ou
por intermédio do B111nco Nacional
do Desenvolvimento Econôm!co a
aquisição nos mercados externos,
dos materiais, das máquinas, equi·
pamentos e serviços técnicos necessarlos aos .empreendimentos
mencionados na letra a anterior;
c) a partlciplllr no financiamen·
to. dos estoques de carvão tempo·
ràriamente sem mercado, ficando
o total acumulado desta participa·
ção limitado a 25% do valor da
Renda Tributária da União, no
exel'cício financeiro considerado.
.A:lém de tais provij~ênclas, a
proposição, em se1,1, art· 11, autor!·
za tambêm o Pod•er Executivo a
conceder financiamento, através da
Comissão:
a) às emprêsa·s de mineração de
carvão para a aquisição de máquinas, equipamentos e materiais destinados à lavra c ao beneficiamen·
to do carvão, dC'sde que os res·
pectivos projetes sejam aprovados
pela Comissão e se enquàdrem nos
·planos do Govêrno;
b) ·... às emprêsas produtoras de
carvão · para consumo próprio, des·
de que se ·enquadrem no esquema
geral de produção que tiver sido
estabelecido pela Comissão;
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cl às emprêsas de mineração ele

carvão p~ra a c·onstrução de vilas
operárias e outras obras ele saneumento para seus empregados, den·
tro elos planos aprovados pela oo.
missão;
d) às Indústrias naciona,is que
utilizem ou venham a utilizar as
piritas do carvão na produção do
ácido sulfúrica ou enxofre, e a
outros empreendimentos para o
aproveitamento dos rejeitas do carvão e às indústrias que, usando o
carvão como matéria-prima, •constituam base para implantação d!!i
indústria quimica dentro de planos
aprovados pela Comissão;
e) às emprêsas concessionárias
de portos, para instalações especificamente destinadas ao embarq11e,
desemba-rque e transbordo do car·
vão nacional e obras de proteção
às instalações referidas segundo
pJa,no·s aprovados pela Comissão.
'l'ndavla, os flnanclamP.ntos in·
dustrials serão condicionados à
existência ou promoção de medidas
de assistância social satisfatória
aos trabalhadores e seus dependentes e realizados sob condições favoráveis de juros e amorti·zação, m;;diante garantias adequadas,. em
obediência a normas aprovadas por
decreto.
As diferenças entre os juros de fi·
ne.nciamentos óiretament~ conce·
didos pela Comissão e os por ela
contratados correrão por conta de
recursos previstos no projeto.
Todos os contratos de financia·
rnento serão submetidos a registro
no Tribunal de Contas.
Diante do exposto, esta, Comissão
julga serem favoráveis as repercussões financeiras do projoeto, di·
ante da rentabilidade dos investi·
mentos que poderão ser levados a
efeito pela .Camisão Executiva rlo
Piano do Carvão Na·cional.
somos, assim, pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 1960. - Vivaldo Lima,
Presidente em exercí.clo. - Fausto Cabral, Relator. - Caiado ele

Castro. - Menezes Pimentel. - Jorge Maynard. - Taciano de Mezzo.
- Saulo Ramos. - Ary Vianna. Francisco Gallotti. - Daniel Krieger.

O SR. PRESIDENTE - Em dis·
cussão.
Não havendo quem peça a pa,.
lavra, encerrarei a discussão. (Pa<tsa).
Está encerro,da.
Os Senhores Senadore·s que aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o s~uinte o projeto apro.
vado, que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 114, de 1960
Aprova o Plano de coordena.
ção das ati'l>iidades 1'elaciona.
das com o carvão nacional.

O Congresso Nacional decreta:
At't. 1.o É a.provado, nos têrmos
desta lei e anexos ns. I, II e III, um
Plano para .coorilenar as ativlda·
des relacionadas com o ·carvão nacional, a fim de ampllar-lhe, de modo econômico, a produção, incre·
mentar e racionalizar o seu consumo, d.e forma a melhor aprovo?i·
tá·lo como redutor, combustível e
matéria-prima.
Paragra.fo único. :S:ste Plano or.
ganizado como continuação, atualização e ampliação dos trabalhos da
Comissão Executiva do Plano tlo
Carvão N:adonal, criada pela Lei
n.o 1. 886, de 11 de junho de 1953,
e prorrogada pela Lei n.0 3 .353, ele
20 de dezembrq de 1957, •Compreenderá todo ciclo econômico do carvão, abrangendo as atividades de
pesquisa, lavra, beneficiamento,
transporte, distribuição e consumo
do combustível nacional, inclusive:
a) o fomento, proj·eto, constru.
ção operação ou ampliação de U3i·
nas termelétricas que utilizem
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carvão nacional e o de linhas de
tra·nsmissão c suas subestações
transformadoras destinadas a rlistribuir a c·Drrente elétrica · gt>rada
nas terrnelétricas através de financiamento ou partlcipa·çáo;
b) concessão de finan-ciamento
às empr•êsas carbonífera::; para
aquisição do equipamento necessário a.o seu aparelhamento, segundo plano·s a:provados pelo órgão executor;
c) fomento da construção ou am.
pliaçã.o rle instalações de beneficiamento de carvão, através de financiamentos ou participação;
d) o fomento, projeto, construcão c operação de instalaçõe~ indust.riais, utilizando C:omo materiaprima o ·carvão nacional ou seus
rejeitas, através de financiamento
ou participação;
e) realização de pesquisas tecnológicas vrsando a melhorar o !llproveitamento do carvão nacional e a
industrialízação de seu~ subprodu·
tos;
j) fixação de preço de venda do
carvão nacional, a regulamentação
de sua diStribuição e da importacão dos .combustíveis sólidós estrangeiros, inclusive coque;
g) participação no financiamento
dos estoqu•es de carvão formados
em virtude de desequilíbrios transitórios entre a produção e o con·
sumo;
h) complementação dos serviços
de assistência social extensiva aos
trabalhadores na indústria do carvão e aos seus dependentes e fi·
nanciamento às emprêsas de mi·
neração, para ·construção de habitações de seus empregados;
i) colaboração com os Estados e
Municípios no provimento dos ser··
viços de abastecimento d'água e saneamento, na·s comunidades carboniferas;
1> auxílios às estradas-de-ferro
que transportam carvão e que, sem
esta providência, não possam servir às suas respectivas zonas carboníferas; construção e melhoramento de pontes rodoviárias, fer.

roviárias e rodoferrovlárias, necessárias ao transporte de carvão, nas
zonas de produção;
k) fomento à aompliação e aparelhamento dos portos de origem e
destino, utilizados no transbordo do
carvão nacional;
l) a celebração de acôrdos e co:1.tratos com entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras,
para realização de estudos e investigações, prestação de serviços ou
execução de trabalhos relacionados
com a pesquisa, lavra, bent>ficlamento, transporte e utilização do
carvão e seus rejeitas;
m) o contrato de especialistas
nacionais ou estrangeiros, para. estudo de problemas específicos reiaclonados ·~om a indústria carvoeiraArt. 2.o É encarr.egada de dar
execução ao Plano a. que M refe.
re o parágrafo único do art. 1· 0 a
Comissão do Plano do Carvão Nacional ('C. P. c. A. N. ) , com personalidade jurídica e autonomia
::!dm!nlstrativa, e financeira diret'lmente ·subordinada ao Presidente
da República, constituída por uma
Diretoria Executiva, composta Lle
um Diretor-Executivo, um Vice-Diretor-Executivo e três diretores, e
pelo Cons.elho ·do Plano do Carvfi.o Nacional.
§ 1.0 Dos membros da Diretoria,
será de livre escolha do Presidente da República ..o Diretor-Executivo, cabendo a cada_ um dos governos d·Os três Estados maiores produtores de carvão a indicação dos
demais Diretore~.
§ 2.o O Conselho do Plano do
Carvão Nacionll!l, que será presidido
pelo Diretor·Executivo da CPCAN,
constituir-se"á de um representante
de cada um dos seguintes órgãos:
Gov~rno -los Estaclos pr·odutores de
carvão, Estado-Maior das Fôrças
Arllladas, Departamento Nacional
ela Produção Mineral, Departamento Nacional de Portos, Rios e Cnnais, Estrada-de-Ferro Central do
Brasil, Companhi!ll Siderúrgica N!!·
clonai, Sindicato Nacional da In·
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dústria de Extração do Carvão, Fe·
deração Interestadual dos Traba·
lhadJJres na Indústria da Extração
de Carvão c Sindicato da Indús·
trla de Ferro e Aço.
§ 3.o Os membros do Conselho do
Plano do Carvão Nacional serão
rle livre escolha do Presidente rla
República; os representantes d!!.
Federação c os dos Sindicatos, serão .escolhld·O·s em lista·s triplices,
apresentadas pelas Diretorlas dos
órgãos interessados, e, os dos Estadc·3, indicados pelos respectivos
governos á. aprovação do Presidente da República,
§ 4,o Os membros do Conselho
do Plano do Carvão Nacional perceberão a. gratificação de Cruzei·
ros 1.000 00 (mil cru:zeirO·s) por
sessão a que comparecerem, até
0 máximo de quarenta sessões por
ano.
§ 5.o Os conselheiros residentes
fora da sede da Comissão farão
jus a· passagem e lndenizacão das
despesas de transporte, alimenta·
ção e pousada.
§ a.o A Comis'São se extinguirá
a trinta .e um de. dezembro de
1>970, devendo
antes apres.entar
relatório final d·Os seus trabalhos,
do qual constará um estudo da
situação da, Indústria carvoeira, na
época, e suas respectivas medidas
imediata~.

Art. 3. o Compete à Comissão do
Plano d·O Carvão Nacional regular
e supervisionar tôdas as a tlvidaodes
ralaclonadas com a pesquisa, la·
vra, beneftciamento, di'Strlbuição,
transporte e consumo do carvão nacional, e êste .organismo deverá ser
ouvido préviamente a tôda decisão
administrativa que se reflita sô·
bve a economia do carvão c sôbre
a integridade e exequlbilldade des·
ta lei.
§ 1.o Quando a. Comissão dlscor·
dar de ates emanados de órgão
da administração pública federal,
estadual c municipal, relativos ao
carvão e ca.paz de reflP.tlr· se sôbre
a execução desta lei, caberá re·
curso com efeito suspensivo, para

o Presidente da República, que re·
solverá afinal.
§ 2.0 Na fixação das tarifa.s de
serviço público e de frete para o
carvão será sempre ouvida a Co·
missão, devendo ser adotadas a.~
taxas de amortização e os juros
usuais em tais casos ..
§ 3.0 Ficam revogadas tôdas as
norma·s e dispositivo~ J.egais que
disponham sôbre as atividades nes·
ta lei atribuídas à Comissão do
Plano do Carvão Naclona.l.
Art. 4.0 Compete à Diretoria, !'Ob
a direção imediata do DirP.tor-Executivo, a quem cabe representar a
comissão do Plano do Carvão Nacional em tôdas a,s suas relações
com terceiros, entidades públicas e
particulares:
a) determinar e supervisionar a
dnbora.ção ·e execução d·Os proje.
tos específicos re~ativos aos vários
empreendimentos e serviços previs·
tos no Plano, utllizando, tanto
quanto possível os órgãos próprios
da União e dos Estados;
b) obter, pelos meios mais apropriados, e através dos órgãos esp~
cializados, a cooperação da técnl·
ca, nacional e estrang.e!ra na rea·
lização de pesquisas geológicas e
tecnológ~cas visando a localização e
caracterização de novas jazidas e o
aproveitamento do carvão na·cional
e de seus subprodutos e rejeitas;
c) estudar e prJJmover a exe·
cução de planos de industrialização e eletriflcação regionais, para incrementar o uso do carvão,
utilizando para. isso tanto quanto
possível os serviços técnLcos dos
ór~gãos próprios da União e dos
Estados;
à) exercer as atribuições previs·
tas pela nota 45 da Tarifa anexa
à Lei n. 0 3.244, de 14 de agôsto
de 1957;
e) elaborar o Regimento Interno da. Comissão, organizar seus
serviços, admitir e requisitar o pes·
soal a êles necessários, na forma
da legislação, e arbitrar gratifica·

ções;
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/) decidir sôbre os pedidos de ft.
nanciamento solicitados de acôrdo
com a. lei.
§ 1·0 As Chefias das Seções Téc·
nicas· Espe.c!allzadas da Comissão,
são atribuições privativas de en·
genheiro, inscrito .em Conselho Re·
glonal de Engenharia e Arqultetu.
·
ra.
§ 2.o A .Comissão utillzarã em
seus serviços pessoal próprio ad·
mltido na. forma da legislação tra·
balhista, e pessoal requisitado.
§ 3· 0 Ao pessoal requisitado pela
Comissão continua sendo aplica·
da a legislação relativa aos ser·
vidores públicos civis da União, ca,.
bendo·lhes todos· os deveres, direi·
tos c vantagens.
§ 4.o No prazo de sessenta dias
da vigência desta lei, ·serão apro.
vadas por decreto as tabelas ·~o
pessoal provisório da Comissão, 1e·
va,ndo·se em conta e ressalvando·
se os direitos do pessoal admitido na vigência da Comissão Exe·
cutiva do Plano do Carvão Nacional.
§ 5.o No mesmo prazo do parãgraf·O anterior, será aprovado o Regi.
mente Interno da Comissão, cuja
elaboração compete à. Dlr•~toria,
conforme a letra "e" dêste artigo.
§ a.o os servidores da Comissão
Executiva do Plano do Carvão Na.
clonai, admitidos de a,cõrdo com a
letra "g", do art. 5. o, da Lei n. o
1. 886, de 11 de junho de 1953, de
vigência prorrogada pela Lei n.o
3.353, de 20 de dezembro de 1957,
continuarão lotados na. Comissão
do Carvão Nacional, aplicando-se
aos mesmos o que· determinam os
arts. 16 e 17, item I, da Lei n.o ·
3. 780, de 12 de julho de 1960.
§ 7.0 Ao findar o prazo estabe·
lecido no § 6. o do art. 2.o desta lei,
apllca·se ao pes·soal mencionado no
parãgrafo anterior o disposto no
§ 1. o do Art. 9. o, da Lei n. o 3. 782,
de 22 de julho de 1960·
Art. 5.0 A autonomia. financeira
concedida por esta lei à .Comissão
do Plano do Carvã·o Nacional, na
forma do art. 2. 0 , faculta a êste

órgão,' além de outras prerrogatl·
vas:
a) 8Jplicar dotações, lndependen·
temente de SI'U! registro prévio no
Tribunal de Contas, para serem
distribuídas de acôrdo com esta lei;
b) livre movimentação destas tlO··
tações, por antecipação, pelo Dire·
tor-Executlvo, na conta de Depósitos de Podêres Públicos, aberta no
·Banco do Brasil S.A., comprovandose o emprêgo dela·s a postertort,
perante o Tribunal de Contas.
Art. 6.° Compete ao ·conselho do
Plano do Carvão Nacional:
a) pronunciar-se sôbre as questões a serem submetidas ao Presidente da República,;
b) decidir sôbre o programa de
trabalho e o orçamento, anualmente organizados pela Dlretoria para
cada exercício;
c) estabelecer C·Dtas de produção,
fixar as características e preços
dos diversos tipos de carvão e de
todos os demais produtos oriundos.
do seu beneficiamento, bem como
normas de fiscalização de sua qua.lidade, adotando medidas para que
seja evitado o transporte de carvões com características inconveni·
entes;
d) resolver sôbre a. criação e ampliação de sociedades de economia
mista para as finalidades industriais a que se refere o parãgrafo
único do art. 1. 0 desta lei;
e) aprovar projetas de portarias
que digam respeito à política nacional d·D carvão;
f) sugerir ao Diretor Executivo as
medidas que lhe pareçam convenientes à eficiente execução do Plano;
g) opinar sôbre assuntos que lhe
sejam submetidos pelo Diretor Exe·
cutivo.
Art. 7. o O Orçamento Geral da
União conslgnarã, anualmente, durante o período de dez anos, prazo
1dc v~gêncla da: presente lei, a·s
dotações d.a oomis·são para realiza.
ção dos seus objetlvos, não podendo, em nenhum caso, as importâncias das mesmas ser inferiores a
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ra o exercício a que se referir o
Orçamento.
Parágraf-o único. Verificando-se
no fim de qualquer exercício que
!liS dotacões consignadas para a execução do Plano e cust~io dos servi·
ços nêles compreendidos f<Jram in·
feriares a 1,5% das Rendas Tributári!lis efetivamente arrecadadas, se·
rá a diferença suprida por crédito
especial, cuja a.pllcação se restrln·
girá às obras do Plano.
Art. s.o Nos Anexos I, n e ni que
·cazem parte integrante desta lei,
acham-se relaci-onados os empreendimentos e os recursos necessários
à sua execução.
Art. g.o A Com!ssão do Plano do
Carvão Naciona.I manterá n-o Banco do Brasil S. A. uma conta especial de Podêres Públicos, onde de·
posltarâ, anua.Jmente, o montante
das dotações que lhe f-orem conce'didas pàra a execução do Pla..no de
Obras c ma!•s os serviços a seu cargo, sacando à medida ctas necess\·
dades.
§ 1. o Aprovada a Lei de 1Mei2s
para cada exercício a Comissao
prov!c.len-::lará diretamente junto ao
Ministério da Fazenda no sentido
de que seja aberto no Banco do
Brasil S. A. ·O crédito bancário respectiv. >, no total das dotações que
lhe forem concedidas, cuja conta
será mc.vimentada pelo Diretot··
Executivo da comissão, à medida
das necessidades, independente de
duodécimos·
§ 2. o Os saldos das dotações não
apUcados no exercício financeiro ou
dentr.o dos prazos normais de vl·
gência. de créditos serão Integral·
mente aplicados em épocas poste·
riores, escriturados em "Restos a
Pagar".
§ s.o Até 31 de março de cada
ano a Comissão deverá remeter ao
Tribunal de Contas a prestaç!io
anual das contas relativas ao suprimento que lhe fôr concedido no
exercic!o anteri<~r, a fim de perm!·

tlr o cumprimento do disposto na
letra "b" do artigo 4. 0 •
Art. 10. É o Poder Executivo autorizado através da Comissão:
al .a negociar empréstimos internos e externos, até o limite de
100 mllhões de dólares, a fim de
habilita.r a Comissão a realizar os
investimentos e financiamentos·
compreendidos em seus objetivos
conforme especificado no parágra·
fo único do art. 1·0 da presente lei;
b) a contratar dlretamente ou
por intermédio d·O Banco Nacional
do Desenvolvimento Ecor,ômico a
aquisição, nos merca.dos externos,
dos materiais, das máquinas, equl·
pamentos e serviços técnicos necessários aos empreendimentos
mencionados na letra "a" anterior-;
c) a. participar no financiamento
dos estoques de •Carvão temporáriamente sem mercado, ficando o total acumulado desta participação
limitad-o a 0,25% do valor da Renda Tributária da União, no exercício fin!linceiro ..:onslderado.
Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a conceder financiamento,
através da Comissão:
aJ às emprêsas de m!nel'ação de
carvão para aquisição de máquinas,
equipamentos e materiais destinados à lavra e ao beneficiamento de
carvão, desde que os l'e·spectivos
projetas sejam aprovados pela CO·
missão e se enquadrem nos planos
do Govêrn<~;
b) às emprêsas produtoras de carvão para consumo próprio, desde
que se enquadrem no esquema geral de produção .. que tiver sido es·
tabelec!d-o pela Comissão;
c) às emprêsas de mineração r.le
carvão para· a ·construção de vilas
operárlas e outras obras de saneamento para seus empregados dentro dO·s planos aprovados pela Comissão;
d) às Indústrias nacionais que
ut!Ilzem ou venham a utíl!za.r as
piritas do carvão na produção l.le
ácido sulfúrico ou enx-ofre, e a outros empreendimentos para o apl'Cl·
veitamento dos rejeitas do carvão
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e à'S Indústrias que, usando o car·
vão camo matérla-pi'lma constituam
base para implantações da ln·
dústria qulm!ca dentro de planos
aprovados pela Comissão;
e) às emprêsas con.cessionárlas
de portos, para instalações especificamente destinadas ao embarque
e tra.nsbordo do carvão nacional (e
obras de proteção às instalações referidas), segundo planos aprovados
uel a Comissão.
' ~
· Parágrafo único. A Comissão condicionará a concessão de financiamentos industriais à existência ou
promoção de medidas de Etssistência social satisfatórias aos trabalhadores respectivos e seus dependentes.
Art. 12. Os financiamentos previst-os no artigo 11 serão realizados
sob condições favoráveis de juros
e amortização, mediante garantias
adequadas.
§ 1.o Os financiamentos obedecerão a normas aprovadas por de·
creto.
§ 2.o As diferenças entre os juros
de financiamentos dlretamente concedidas pela Comissão e os por ela.
contratados, correrão por conta dos
recurs.os consignados na presente
lei.
§ 3.0 A administração dos final!·
ciamentos que a Comissão conceder a emprêsas privadas, só po·
derá ser contratada. com o Banco
do Brasil S. A. e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômi·
co ou outras entidades oficiais de
crédito, podendo a referida administração estender-se a prazos_ que
excedam a vigência. da Comissao.
Art. 13. Nos contratos de flnan·
ciamentos firmados nos têrmos do
artigo 11, letra "a" e "b", _as em·
presas mineradoras assumirao com·
promisso de aceitar o esquema de
produção e comércio que tiver sido
estabelecido, de •colocar a sua contabllldade à disposição da Comis·
são, para que esta possa fixar ade·
quadamente as preços do carvão nacional dos vários tipos e procedên·
elas.

Parágrafo umco. No cálculo
dêsses preços ,serãio considerados
os benefícios concedidos em virtude
do disposto nesta Iei e- a necessidlt·
de de atribuir às emprêsas de mi·
neração lucros compatíveis com os
rtscos da indústria.
Art. 14. Os contratos de finan·
clamento previstos nesta lei serão
submetidos a registro no Tribunal
de Contas.
Parágrafo único.. A fiscalização
do cumprimento dos contrato-s ele
financiamento compete à Comissão
e. após a sua extinção ao Departamento Nacional da Produção Mi·
neral, pooendo ser transferida ao
órgão fina.nclador.
Art. 15. Os contratos de fi·
nanclamento previstos nesta lei se·
rão isentos do impôsto de sêlo.
Art. 16. As máquinas, equipa·
mentes, peças, sobressalentes e ma·
teriaís destinados aos empreendimentos constantes do parágrafo
único dO art. 1.0 desta lei, gozarão,
quando importados, do câmbio mais
favorecido e de prioridade na concessão dêsse câmbio.
Parágrafo único. O câmbio mais
favorecido será concedido desde que não exista similar nacional, ouvida a Comissão quan·
to ao enquadramento das importações nos planos de ação do Govêrno.
Art. 17. As máquinas, equipamentos, peças, sobressalentes e ma·
teriais destinados aos investimentos
constantes do parágrafo único do
art. 1.0 desta lei, gozarão quando
importados, e desde que não
exista similar nacional, de isenção
de todos os impôstos e taxa·s aduaneiras inclusive o impôsto de consumo e a taxa de despacho àdua.
neiro, fixada. pelo artigo 66 da Lei
n.o 3.244.
Parágrafo único. A isenção -só
se tornará efetiva após a publicação no "Diário Oficial da União de
portarias a serem baixadas pelo
Ministro da Fazenda, discriminados os bens Isentos, Inclusive sua
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qualidade; procedência, quantida·
de e valor.
Art. 18. Fica estabelecido o
"royalty" de 3% <três por cento)
sôbre o valor do carvão produzido,
cabendo dois por cento aos muni·
cipios e um por cento aos Estados
produtores, destinados .. à recupera·
ção social e económica das suas
populações.
§ 1.o - Caberá à entidade paga.
dora recolher diretamente ao Mn·
nicipio ou Estado produtor, as importâncias aqui e'Stabeleclda.s, sempre que etetue qualquer pagamento.
·
§ 2.o - A fiscalização do recolhimento devido aos Estados e municíJpios produtores caberá à Co·
missão do Plano de Carvão Nacional.
Art. 19. ·Continuam em. vigor
as disposições da. Lei n- 0 2.453, de
16 de abril de 1955 e as do art. 14

da Lei n.0 3.353, de 20 de dezembro
de 1957, relativas ao pontual pa.
gamento dos fornecimentos de
carvão nacional feitos às vias fér·
reas da União e às da. Rêde Ferroviária Federai.
Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito de
cem milhões de cruzeirO's, para
atender às despesas da oomissão
do Pla-no de Carvão Nacional, até
a obtenção de meios · à conta das
dotações previstas nesta lei.
Parágrafo único. As importântâncias despendidas pela oomissão
por conta do crédito aberto neste
artigo serão recolhidos -ao Tesouro NacionaJ, quando iniciado o recebimento da dotação a que se refere o art. 7.0 desta lei·
Art. 21. Revogadas as disposições em contrário, a presente lei
entrará em vigor na data. de sua
publicação.

I - PREVISAO DAS INVERSOES TOTAIS NO SETOR DE ENERGIA
MilhÕes
de
cruzeiros
Potência Termelétrica Adicional:

300 MW
No Rio Grande do Sul ..................... .
300 MW
Em Santa Catarina ....................... .
100 MW
No P.araná ........................... ,.... .
Linha'S de Transmissão e Subestações:
No Rio Grande do Sul:
Cachoeira do Sul - Candiota .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cachoeira do Sul - São Jerõnimo .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
Em Santa Catarina:
Tubarão - Torres ................................... .
Tubarão-Florianópolls, Jaraguá-São Paulo ......... .
TubMão·São Joaquim-Lages-Curitibanos ............... .
Tubarão-Uru·bici-Bom Retiro ......................... .
No Paraná:
Flgueira...Apucarana .................................. .
Figueira-Wenceslau Braz ............................. .
Figueira-Ponta Grossa .........................
I.

I

•••

I

••••••••••••••••••••••••••

Participação do Govérno Federa~

445
370
370

4.400
455
200
245
185

•

330

o. o •• o o.

21.000

I

Total .

6.000
6.000
2.000

••

I

I

• •.• • • • • o o o. o. o •• o. o. o o' • • •

10.000
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E BENEFICIAMENTO DO CARVAO
.

Milhões
de
J:ruzeiros .

No Estado do Rto Grande do Sul:

Equipamento para mineração ..................... .
Equipamento para o beneficiamento ................... .

1.500
400

No Estado de Santa Catarina:

Equipamento para mineração ...................... ..
Equipamento para o beneficiamento ................... .

4.000
1.600

rio Estado do Paraná:

Equipamento para. mineração ........................ .
Equipamento para o beneficiamento ................. .
'l'Otal ••

I

I ,J I ·I .f t

I ·I I

I •I

I

I

O t

O 1

o o I I

o

t

t

o I O o o O o O o o o o o o o

ao o
200
8.500

III- DISTRmUIÇAO DOS RECURSOS ESTIMADOS PARA O PERíODO
TOTAL DE DURAÇAO DA COMISSAO

Milhões
de
cruzeiros·
1. Participação no financiamento ou na construção de usi·
nas termelét.ricas, linhas de transmissão e subestações
2. Flna.nclamento do equipamento de lavra e beneficia·
mento do carvão . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .
3. Participação no financiamento de empreendimentos in·
dustriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Participação no financiamento ou na construção e aPa·
relhamentos dos portos .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5. Complementação de obras sociais nas regiões cal;'))oni·
feras, inclusive financiamento às emprêsas para construção de vilas operária·s .............. ; .. .. .. .. .. .. . .. ..
6. Financiamento e participação com os Estados e Muni-cípios das regiões carvoeiras em serviços de água e esgô·

to.....................................................

7. Estudos e projetos relacionados com empreendimentos
previstos nesta lei .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ..
8. .Custeio das atlvidades da Comissão, inclusive pesquisas
e prospecção de jazidas . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .
9. Projeto e construção de ponte rodoferrovlária entre São
Jerõnimo e Triunfo no Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . .
10.

Eventuais ......................... ···-~ ............ ·.....
~tal
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O 0
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10. 000
8.500
3 . 300
1. 000
1. 000

400
1. 600

1. 700
1. 000
1.500 ·
30.000

As Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Pú·
blicas, de Serviço Público Civil e de Finanças.
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mesa, requerimento que V,al ser
lido pelo nobre Senhor 1.o Secretário.
É

lido o seguinte
REQUERIMENTO

N- 0 584, de 1960

.

Nos têrmos do art. 211, letra n,
do Regimento Interno, requeiro di,;pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto
de Lei do Senado n.o 40, de 1960,
que regula a ·situação dos servidO·
res da. 'Comissão Mista Ferroviária
Brasileiro-Boliviana dispensados por
motivo de conclusão de obras da
Estrada-de-Ferro Brasil•Bolívia, a
fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão segUinte.
Sala das Sessões, em 14 de de:·
zembro de 1960.- Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE - O requerimento que acaba de ser lido não
depende de apolamento nem de dis·
cus são.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam. queiram permanecer sen·
lados- <Pausa).
Está aprovado o requerimento.
Em face do delibera.do pelo Plenário, o projeto de que trata êste
requerimento será incluído na Ordem do Dia da próxima sessão.
Está esgotada a matéria constante da pauta da Ordem do Dia.
Hã ora.dores inscritos para esta
oportunidade.
Tem a palavra o nobre Senador
Coimbra Bueno.
O Senhor Senador Coimbra
Bueno pronuncia discurso que
entregue à revisão do 'Orador'
será publicado posteriormente:

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobr.e Senador Mendonça.
Clark· (Pau·sa).
Não· se encontra no Plenário.
Tem a palavra o nobre Senador
Gilberto Marinho. <Pausa).

Também não se encontra no recintoTem a. palavra o nobre Senador
João Villasbôas.
O SR. JOAO VILLASBOAS- ( *)
- •sr. Presidente, há dois dias ocupei esta tribuna para me congratular com a Constituinte do Estado da Guanabara, em vista. da
atitude assumida no sentido de
votar o Ato .Constitucional que de·
finitivamente, terminava com a' farsa da. existência. naquela capital
da Câmara dos vereadores.
'
Lamentàvelmente, Sr- Presldent"
a influên-cia' dos ex-Vereadores ah~:
da se faz sentir, mesmo no meio
d:aqueles que hoje compõem a ConH·
t1tu1'nte guanabarina.. Noticiou a
Imprensa. que. o Partido Trabalhista Brasileiro, através dos seus representantes que haviam .firmado
o Ato Constitucional, apresentou
àquela Constituinte um substitutivo em que se concretizam maiores
violações à Constituição Federal. ·
Basta ver que nêle se inscreve
'
como artigo 5. 0 , o séguinte:
"Fica criado o Município únl·
co, provisório, na capital d·O E~
tado, até 31 de janeiro de 1963"
Parágrafo primeiro. A atuai
Câmara dos Vereadores é órgão
legisla.tivo do Município iínico
provisório, com a c-ompetênci.Í
prevista na Constituição da
República. O Poder Executivo
do Munlctpio único, ·p\t'ovisório, será exercido cumulativamente, pelo Governador do Estado"·
Nota-se, Sr. Presidente, a insistência em se dàr a essa Càma1•a.
extinta, função legislativa, já não
mais para o Estado da Guanabara·
agora cria-se um município, o mu~
nicipio provisório e único - uma
novidade no ·nosso regime - e se
atribui a essa ·Câmara dos Vereadores o poder de legislar para ês·
se município.
( •) -

Nno foi rei! i,, lo pelo orndor,

.
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Sr. Presidente, há inirlngência do
art. 28 da Constitituição Federal,
que esta·belece como ponto precípuo,
c·Dmo base principal da autonomia
municipal, a eleição do seu Prefei·
to e da sua Câmara Legislativa.
Além da violação flagrante õa,
Carta Magna, no sentido de elas·
tecer mandatos já extintos, atribui-se a êsse sui generis município
nascente um Legislativo que não recebeu, d.as munícipes, o voto para
exercer aquela função: e se confe.
re ao Governador do Estado a função de Prefeito do município único.
O que se vê é o propósito de satisfazer os interêsses dos ex-legisladores do antigo Distrito Federal
no sentido de continuarem a per·
ceber subsídios. :ll:ste o interêsse
principal e único, pois conformamse êles em não mais ser constituintes do Estado da Guana.bara; conformam-se em não ser legisladores
do Estado da Guanabara; coniormam-se em :ficar como legisladores
dêsse sui generis, repito, municí·
pio que nasce, "município único e
proVisório", contanto que dai resulte a, continuação da percepção
de subsidies como vereadores.
'

~

11

O Sr. Paulo Fender V. Exa. um aparte?

Permite

O SR. JOAO VILLASBOAS Com todo o prazer recebo o aparte de Vossa Excelência.
O Sr. Paulo Fender - Quero crer
que a manifestação da Bancada, do
Partido Trabalhista Brasileiro, no
ex-Distrito Federal, consulte não
a interêsses da causa trabaJhi"Sta
em si, do P. T. B·, mas .a interêsses pessoais dos Vereadores que
estão procurando sobreviver. Ouço,
com admiraçã.o e encantamento, a
tese que v. Exa., com sua autoridade de jurista, tão brilhantemente defende. Se tivesse de expressar minha opinião pessoal, muito embora não sendo jurista mas
usando do meu direito de represen·
tante do povo nesta Casa. do Legis·
lativo, o f<~Jrla a favor da tese de

Vossa Excelência. Acho que a Constituição Federal é clara, inequívoca,
quando marca a data da mudança
da Capital - 21 de abril de 1960. Logo, não preciso ser jurista para raciocinar que quem quer se elegesse
em 1958 saberia que, em 1960, ha·
veria de enfrentar o problema da
cessação do seu mandato, porque,
transformando-se o antigo Distrito
Federal em Estado da Guanabara,
ipso tacto deixaria de existir o Mu·
nicípio para o qual haviam sido
eleitos Vereadores êsses senhores
que agora procuram subverter a
Constituição Federal.
Estou ouvindo com encantamento o ponto de Vista de Vossa
Excelência. Tenho a minha opinião
orientada no sentido destas palavras fracas com que manifesto o
meu apoio à mesma tese.
O SR. JOAO V~SBOAS Muito grato a V. Exa .. l!: c.am prazer que recebo o a:parte de V.
Exa. que não sendo um cultor rio
Direito é homem de elevado bom
senso ...
O Sr. Paulo Fender - Muito grato a Vossa. Excelência.
O SR .. JOAO VILLASBOAS - ...
que tem demonstrado respeito à
Constituição Federal, em tôdas as
oportunidades, que se a.presentam,
de se pronunelar neata Casa.
.Constato, sr. Presidente, que, mi·
nhas palavras são avalizadas, são
endo·ssadas por um destacado membro do Partido Trabalhista nesta
Casa.
O S.r. Caiado de Castro - Permite

V. Exa. um aparte?

O SR. JOAO VlLLABOAS - Com
todo prazer.
O Sr, Caiado de Castro- Nobre
Senador;.· na qua!Jdade de reprr.·
sentante do Estado da Guana·bara
e Vlce·Presidente do Partido Trnbnlhl·sta Brasileiro, seção do mesmo
Estado, declaro a V. Exa· que não
estou em condições de opinar, sô·
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meu Partido nesse particular. Até
o momento, a Comissão Executiva não me deu ciência, nem Instruções a respeito. Apena·s, para
não parecer que me omito nesta
questão, declaro que estou ouvindo
com atenção, como sempre, o discurso de v. Exa. Estou sabendo por
V. Exa. que entre representantes
do meu Pa.rtido na Constituinte ignoro quais sejam êles - houve
há poucos ·dias um desencontro,
um desentendimento e êsses elementos se teriam afastado da nossa agremiação. v. Exa. perdoe-me·o
aparte; desejava apenas deixar bem
claro a minha posição·
O SR. JOAO VILLASBOAS Agradeço o aparte de Vossa Excelência.

Permita
Exa., secundando o aparte do
Senador Caiado de Castro. Dis·
se, há pouco que não representava
a manifestação dos Vereadores Trabalhistas, no Rio de Janeiro, a opi·
nlão do meu Partido; e, se tivesse
de emiti-la, fá-lo-la em carâter pessoal como o fiz. Ocorre-me, a pro·
pósito, um editorial publicado no
"O Globo" - não sei se V. Exa. o
leu - em que o articulista lembra aos Vereadores cariocas que foi
o Partido Social Democrático que
hoje, pela. sua ·seção do Estado da
Guanabara, pugna pela manutençã·o da Câma.ra dos Vereadores, que
consultara ao Tribunal Regional
Eleitoral sôbre o período do mandato dos legisladores que se iam
eleger, tendo o Tribunal respondi·
do que o tempo era de dois anos.
Não sei ·se V. Exa. la referir-se ao
episódia; acho, porém, oportuno
lembrá-lo a V. Exa. data venia.

v.

O Sr. Paulo Fender -

O SR. JOAO VILLASBOAS -Muito grato não só pelo aparte de V.
Exa. como me declaro de acôrdo
com o argumento expend!do. sustentei tantas vêzes nesta Casa, 'que
para mim o mandato daqueles ex·
Vereadores foi extinto no dia 21 de

abril, com a transferência da Capital. Hã, entretanto, ainda, a. manifestação do Tribunal Regional
Eleitoral, ao tempo do Distrito Federal e hoje do Estado da Guanaba·
ra, atendendo a uma consulta do
Partido Social Democrático em qu~
a manifestação é clara e positiva
no sentido de que com a eleição de
3 de outubro estariam extintos os
mandatos daqueles Vereadores.
Sr· Presidente, a. luta Pela ·sobrevivên-cia da Câmara dos Vereadores
está criando uma sltua~o desagradável dentro do nôvo Estado da
Guanabara, situação perturba.dora
da ordem juridica e da ordem social. Como disse a V. Exa. e ao
Senado, encontrei éco nas palavras
do nobre Representa.nte do Pará,
Senador Paulo Fender, no sentido
de que a preocupação ali não é
mais moral ou de direito de se manter aquêles homens como legisladores, mas preocupação puramente
material de receber subsídiosO meu protesto está feito, Sr.
Presidente, contra a possibillda.de
não somente da permanência da
ex-Câmara dos Vereadores em função •como em relação ao substltu·
tlvo apresentado ao projeto de Ato
Constitucional, em que se procura.
dar à antiga Capital da República,
hoje Capital do Estado .da Guanabara, o a-specto de um munlcipio
provisório, exercendo funções de
prefeito, o Governador eleito e as
funções legislativas, a extinta Câmara dós Vereadores. (Muito bem.
Muito

bem>.

O SR· PRESIDENTE - Não há
outro orador lnscdto. (Pausa> . Convoco os Senhores Senadores para
uma sessã·o extraordinária, hoje, às
21 -horas, com a seguinte
ORDEM DO DIA
1 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n- 0 104, de 1960
(número 142, de 1959, na Câmara)
que autoriza o Poder Exe.cutlvo a
lllbrir, pelo Ministério da Educação
e Cultura, o crédito especial de
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Cr$ 8. 000. 000,00, para auxiliar a pensados por motivo de conclusão
construção do "Dormitório do E~· de obras da Estrada-de-Ferro Bratudante" em Manaus, Estado do sil-Bollívia (incluido em Oroem do
Amazonas (incluido em Ordem do Dia em virtude de dispensa de ln·
Dia em virtude. de dispensa de In- tersticlo, concedida na sessão an·
terstício concedida na ses·são ante- terlor, a requerimento do Senhor
rior, ·a, réquerimento do Senhor se. Senador Moura Andrade), tendo Pa·
nadar CUnha Melo l , tendo Parecer receres favoráveis das comissões de
favorável, sob n.o 626, de 1960, da Constituição e Justiça; de Trans·
portes,. Comunicações e Obras Pú·
Comissão de Finanças.
2 - Segunda discussão do Projeto · blicas·; de Serviço Ppbllco Civil e
de Lei do Senado n.0 40, de 1960, de Finanças.
de autoria do Sr. Senador Filinto
Está encerrada a sessão.
MüiJer, que regula a situação dos
·servidores da Comissão Mista FerA sessão encerra-se às 17,17
roviária Brasileiro-Boliviana, dishoras.

191.a Sessão da· 2.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 14 de dezembro de 1960
(EXTRAORDINA.RIA)
PRESIDll:NCIA DO SENHOR FILINTO MULLER

As 21 horas, acham·se presentes os Senhores Senadores :
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Paulo Fender.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix·Huit Rosado.
Ruy carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Frei tas Cavalcan ti .
R.uy Palmeira.
Silvestre Péricles
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira..
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Aloysio de Carvalho.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Nogueira da Gama.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Pedro Ludovico

Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João vmasbôas.
Filinto Müller.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
Sa ulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondim - (52).
O SR. PRESIDENTE - A list!l
de presença acusa o compareCl·
mento de 52 Senhores Senadores.
Havendo número legal, está
aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Segundo Secretário
procede à leitura da Ata da
sessão anterior, que posta em
discussão, é sem debate apro·
vada.
o Sr. Primeiro Secretário dá
conta do seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
N.o 634, de 1960

Redação final do Projeto
de Lei da Cdmam n.0 44, de
1958 (número 2.132·B, de 1956,
na Câmara).

Relator: Sr. ArtJ Vianna.

I'
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A Comissão apresenta a Rledação
Final (fl. anexa) do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 44, de 1958
(n.o 2·.131-B, de 1956, na Câmara), originário da Câmara dos
Deputados.
· Sala das Comissões, em dezem·
bro de ·1960 - Sebastião Archer,
Presidente. - Ary Vianna, Rela.
lor. - Menezes Pimentel.
ANEXO AO PARECER

N.o 634, de 1960
Redação Final do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 44, de
1958 (número 2.131-B, de 1956
na Câmara), que abre, pelo
MiniStério da Aeronáutica, o
crédito especial de Cruzeiros
5.000.000,00 para ampliação
da pista de aterrissagem e
construção do abrigo de pas·
sageiros do aeroporto de Joaçaba, no Estado de Santa Ca·
tarina.
EMENDA

N.O 1

Art. 1.0 - É o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministé·
rio da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros), sendo Cr$
5.000.000,00 (cinco milhões ge
cruzeiros), destinados à ampliaçao
da pista de .aterrissagem e construção do abrigo de passageiros
do aeropôrto . da Cidade de Joa·
çaba, no Estado de Santa Catarina e Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) . ao aeroporto
de Ourinhos, no Estado de São
·Paulo,
PARECER

N.o 635, de 1960
Rcdação Final do Projeto de
Lei do Senado n.o 23, de 1960.

Relator: Sr. Ary Vianna.
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. anexa) do Projeto
de Lei de Sena.do n. 0 23, de 1960,
originário do Senado Federal.

Sala das Comissões, em C!ezembro
Sebastião Archer, Pre·
sldente. - Ary Vianna, Relator.

de 1960. -

ANEXO AO PARECER

N.o 635, de 1980
Redação Final do Projeto de
Let do Senado número · 23, de
1980, que declara de utilidade
pública a "Fundação Brasilei·
ra para a Conservação da Natureza".

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - É declarada de utl·
lidade pública a "Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza", .com sede na Cidade do
Fbio de Janeiro.
Art. 2,o _ Esta lei entrará ~m
vigor na data de sua publicaçao,
revogadas as disposições em contrário.
PARECER

N.o 838, de 1980
Da Comissão de Constitu·i·
ção e Justiça, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara n.0 113, de
1960 (n.o 1. 616-B, de 1960, na
Câmara) que torna extensivos aos funcionários dos Territórios Federais diSpositivos
do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis .da União (Lei
n.o 1. 711, de 28 de outubro de
de 1952) , e dá outras providências.

Relator: Sr. Menezes Pimentez.
O presente projeto de lei, ori-

ginário da Câmara dos Deputados,
torna extensivos aos funcionários
dos Territórios Federais dispositi·
vos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da. União (Lei número 1. 711 de 28 de outubro de
1952)·,· e dÁ outvas providência~.
Sôbre . o mérito da proposiçao
irá pronunciar-se a Comissão de
Serviço Público Civll.
Do ângulo jurídico-constltucio·
nal nada €m contrário se lhe pode
opor.
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Assim sendo, opinamos pela sua
aprovação.
Sala. das Comissões, em 14 de
dezembro de 1960. - Daniel Krte.
ger, Presidente em exercício. Ruy Carneiro. - Menezes Pimen·
tel, Relator - ·João Villasbôas. Caiado de Castro. - Ary Vianna
- Silvestre Péricles.
PARECER

N.o 637, de 1960
Da Comissão lle serviço Pú·
blico Civil sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n.o 113, de 1960.

Relator: Sr. Daniel Krieger,
o presente projeto visa a tornar
extensivo aos funcionários dos
Territórios Federais todos os di·
reitos e vantagens atribuídos aos
funcionários civis da União, es·
tipulados na Lei n.O 1. 711, de 28
de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da
União), ou em quaisquer outros
dispositivos de leis ou atas exe·
cutivos que beneficiem os servido·
rcs civis, em geral.
A Lei n.o 1. 711, de 1952, dispõe
em seu artigo primeiro :
"Art. 1.0 - Esta lei institui o
regime jurídico dos funcionários
civis da União e dos Territórios".
Como se observa, por êsse lado,
o pro;t.eto parece redunda.nte,
nos fins que objetiva, em razão
de se tratar de um regime jurí·
dica único para os servidores civis da União e dos Territórios.
Ocorre, toda via, que as leis refe·
rentes a direitos, deveres e vanta.gens dos servidores civis, tem
consignado iterativamente, de modo expresso, a extensão de suas
prescrições aos funcionários dos
Territórios, dando a impressão,
assim, de que as situações dêsses
servidores, no plano dos direitos
gerais, estão, de certo modo, dife·
rençadas. Assim, tôda vez que
uma lei ou ato administrativo si·
Jencf.a em relação ao pessoal dos
Territórios, têm êstes que recor·

rer ao Judiciário, em demanda de
seus direitos.
A presente proposição, portanto, pretende tornar explícito o di·
reito dos servidores dos Territó·
rios, em situa.ção de identidaqe
com os deferidos aos servidores
públicos da administração federal.
Face ao exposto, e consideran·
do que é de conveniência e interêsse para o serviço público a
uniformização de medidas para
servidores que se encontrem dentro de um mesmo regime juridi·
co, opinamos. pela aprovação do
presente projeto.
Sala das Comissões, em 14 de
dezembro de 1960. - Presidente,
Daniel Krieger. - Relator - Ary
Vtanna. - Nelson
Guida Mondim.

Maculan

PARECER

N.o 636, de 1960
Da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n.o 113 de 1960 (n.o
1.616·B, de 1960, na Câmara).

Relator: Sr. Menezes Pimentez.
Aos funcionários dos Territórios
Federais o presente projeto esten·
de os direitos e vantagens atribuí·
dos aos funcionários civis da
União, estipulados pelo Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis
(Lei n.o 1. 711, de 28 de outubro
de 1952).
A douta Comissão de Serviço
Público Civil, examinando a proposição quanto ao seu mérito, ma·
nlfestou-se a ela favorável, fundamentando seu ponto de vista em
seguros elementos de convicção.
Isso posto, justificada .a medi·
da em sua essência, não haveria
como prejudicá-la, alegando óbi-·
ces de natureza financeira, pois
êste aspecto da questão é, no caso,
secundário.
Somos, portanto, pela aprovação
do projeto.

:i.
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Sala das Comissões, em 14 de
dezembro de 1960. - Gaspar Velloso, Presidente. - Menezes Pimen"tel, Relator. - Fausto Cabral.
-- Ary Vianna. - Arlindo Rodri·
gues. - Fernandes Távora. - Daniel Krieaer. - Francisco Gallotti.
-- Jorge Maynard.
O SR. PRESIDENTE - Está

finda a leitura . do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Mendonça CJ.ark.
O SR. MENDONÇA 'CLARK ( •) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos pràticamente no
fim da sessão legislativa de 1960,
e vejo-me obrigado a voltar à tribuna do Senado para tratar de
dois casos que dizem respeito ao
Estado do Piauí.
Um dêles refere-se ao segun·
do telegrama que a.cabo de rece·
ber, no espaço de sessenta dias, do
comércio de Teresina, assinado
por várias firmas importantes do
Estado, apelando no sentido de ser
efetuado pelo Diretor do Departamento Na.cional de Obras Contra
as Sêcas o pagamento de contas
devidas ao comércio local.
Senhor Presidente, o Piauí ~~
um Estado onde -as dificuldades
são grandes; qualquer atraso no
pagamento de contas de repartições federais afetam o seu comércio. Há sessenta dias, essas
mesmas firmas, signatárias do telegrama, pediam-me providências
junto ao Diretor daquela repartição.
O Sr. Joaquim Parente - Permite Vossa Excelência um aparte?
O SR. MENDONÇA CLARK Com todo o prazer.
O Sr. Joaquim Parente - Companheiro de Bancada, peço acrescer à lista. de V. Excia. as fir·
mas comerciais do Município Pio
IX, sôbre cujo apêlo tive oportunidade de falar ao ilustre Diretor
do DNOCS, há cêrca de dois anos.
( '') -

N<io fui rev/s/o pelo orador.

Essas firmas continuam. no desembõlso das contas que lhes são devidas. Acredito existirem outros
Municípios pobres cujos fornecedores se encontram nas mesmas
condições. O apêlo ijue Vossa
Excelência lança é muito justo.
Não se. justifica que uma reparti·
ção do Govêrno que recebe verbas para fins determinados, assuma compromissos no Estado e
leve ta.nto tempo sem os saldar.
O SRI. MENDONÇA CLARK Agradeço o aparte do ilustre Se·
nador Joaquim Parente. Para que
conste, Sr. Presidente, dos Anals
desta Casa, passo a ler o telegra·
ma datado de 7 do corrente e
que somente hoje, dia 14, chegou
às minhas mãos:
(Lendo)

"Sr. Mendonça Clark.
Senado Federal - Brasil!a,
Distrito Federal.
Voltamos novamente à presença do prezado amigo ape·
!ando no sentido de conseguir
junto ao Diretor Geral do D.
N.O.C.S. a urgente transferência de numerârlo suficiente
para pagamento ao comércio
local, fornecedor da Comissão
do Estado do Piauí, evitando
que as verbas venham a cair
em exercício !indo, o que ac-arretará prejuízos Incalculáveis.
AgraC!eceremos a resposta. Cordialmente. a) Auto Peças Exportadora, J. H!glno Paz, Ivan
Nobrega, Importadora Zepa.ulino Limitada..- J, Monlec-jo 'Companhia Auto Plauiense Limitada".
G:sse o apêlo do comércio de Te·
resina .ao Sr. Diretor do Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas.
Senhor Presidente, há cêrca de
trinta dias apresentei ao Senado
fotografias de movimentação de
dunas na cidade de Lu!z Corrêa,
causadas pelos fortes ventos no
Nordeste, nesta- época do ano.
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No Rio de Janeiro, tentei falar
com o Diretor do Depa.rtamento de
Portos, Rios e canais, sem êxito.
Telegrafei então .a S. Sa. trans·
mitindo o angustioso apêlo do Pre·
feito de Luiz Correia, com relação
às dunas que avançavam contra a
cidade, atingindo as casas, o que
ficou demonstrado pelas fotogra·
fias que me foram remetidas.
Posteriormente, recebi a visita de
pessoa conceituada' da cidade de
Parnaíba, distante doze quilfune·
tros de Lulz Correia, que me informou que as dunas continua.
vam a movimenta.r-se devido ao
fato de o encarregado de sua fixa·
cão haver colocado animais na·
quela região. o que estaria contri·
buindo para que orós e outras
plantas ai! colocadas para fixa·
ção das areias, estivessem sendo
consumidas pela criação.
Verlfica·se, Sr. Presidente, que
a própria repartição do Govêrno,
através do seu representante, es·
tarla· contribuindo para a calamidade sôbre a cidade de Luiz
Correia.
Prometeu·me o Diretor do De·
parta:mento Nacional de Portos,
Rios e Canais tomar Imediatas pro·
vidências, através do seu representante na Parnaíba, a fim de salvaguardar os interêsses daquela.
cidade.
E~taria
encerrado o assunto,
Senhor Presidente, não ílôra o
fato de me haver chegado às
mãos, ainda na presente sessão Ie.
gislativa, uma carta do Prefeito
daquela cidade em que formula
graves acusações. Não posso dei·
xar de lê-la da tribuna do Senado,
sob pena de assumir certa res·
ponsabilidacle diante dêsse fato.
Diz o prefeito da cidade de Luiz
Correia, cm carta lavrada em papel da Prefeitura, com sua assl·
natura perfeitamente legível :
Parnaíba, 5 de dezembro de
1960.
SenaC!or Clark:
Já recebi dois telegramas
do amigo dando solução de

·

meus pedidos sóbre o caso de
Luiz Correia.
Lamento até hoje nada ha·
ver sido providenciado pelo
Departamento quê recebeu a
Verba. - O que posso aflr·
mar é que, um milhão de
cruzeiros já foram C!esvlados
pa.ra outros fins - Restam
apenas um milhão e êsses
mesmos não se sabe onde an·
dam.
A afirmativa que estou fa·
zendo ao amigo, posso prov.ar
a qualquer momento, visto
que o Departamento de Por·
tos Rios e Canais de Pa.r·
naíba encaminhou ao Tribu·
na! de Contas na Delegacia
Fiscal, em Teresina, contas de
pedras jogadas nágua para
proteção da cidade de Luiz
Coreia, no valor .(!e um mi·
Ihão, quando na realidade nenhuma pedra entrou. Como
pode assim se fazer nada ?
Penso que êste ano nada se
fará em Luiz Correia, porque
não existe um órgão fiscal
para essa modalidade de emprêgo de verbas.
Agraceço o empenho do
bom amigo e encareço novos
esforços sôbre o caso.
Aguardo. -João Soares de
Sousa, Prefeito de Luiz Cor·
rela.
Senhor Presidente, estamos di·
ante de gravíssima denúncia.
Autoridade municipal afirma
que contas no valor de um mi·
·lhão de cruzeiros, rela tlvas à colo·
cação de pedras na região das
dunas, serviço que nunca foi exe·
cutaão, estão sendo ap;·esentadas,
par.a pagamento, na Delegacia Fls·
cal. Infelizmente, muitos desses
casos ocorrem. Cheguei até a so.
licitar, através do Senado, inforLnações sôbre várias contas, de
exercícios anteriores, relativas à
aplicação de verbas do mesmo Departamento em Parna,:ba para ser·
viços de limpeza de rio, desma·
tamento das margens etc.
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sentadas, dos anos anteriores, foram as mais escandalosas possíveis. Fui, pessoalmente à pre·
sença do Dlretor do Departamento. Apresentei-lhe minhas recla·
mações. Providências cfetlvas, en·
tretarito, desconheço-as. Assim
sendo. a declaração do prefeito
de Lulz Correia, assinada, com
carimbo da Prefeitura. de Lulz Cor·
reia, eu não poderia guardá-la, sob
pena de me tornar conivente com
êsses desvios de verbas federais.

O Sr .. Francisco GaZZotti -

mite V. Exa. um aparte ?

Pe1··

O SR. MENDONÇA CLARKCom muito prazer.

O Sr. Francisco Gallotti - Estou ouvindo, esta.rrecido, as de·
clarações que V. Exa. está fazendo, através da carta lida por
V. Exa., e digo isso porque co·
nbeço há longos anos o atual Diretor do Departamento Nacional de
Portos, Rios e canais, com quem
tive o prazer de trabalhar duran.
te muito tEmpo, quando engenheiro daquele Departamento. Sei da
retidãD ·dos a tos do Dr. Canedo
de Magalhães e formulo até a hl·
pó tese - como V. Exa. sabe o
- Departamento tem seus Distritos
particulares em vários Estados caso seja verdade essa monstruosidade que é aí relatada, formulo
até a hipótese de que nãu tenha
chegado o fato ao conhecimento do
Diretor do Departamento Naclo·
nal de Portos, Rios e Canais. Estou
certo, êle em nenhuma hipótese
seria conivente num absurdo como o que V. Exa. está relatando.
Não tenho elementos para duvi·
dar do que aí está escrito, mas es·
pero muito breve poder dar a
V. Exa. explicações que, pelo menos deixe bem o atual Diretor do
Depnrtamento Nacional de Portos,
Rios e Canais.
·

O SR. MENDONÇA CLARK Agradeço o aparte do meu nobre
'colega, Senador Franctsco Gal-

lotti. Associo-me a s. Exa. nas
afirmações que faz em defesa do
Dr. Canedo de Magalhães, meu
companheiro de Escola de. Guerra
e com quem ma.ntenho as mais
estreitas relações. Ocorre, entretanto, que a Delegacia de Par·
naib::t está cometendo êsses atos,
como diz o seu Prefeito. Jtle não
afirma que o diretor do Departamento Nacional de Portos Rios e
Canais esteja cometendo essa ar·
bitrariedade, diz que as verba~
têm sido transferidas e mal aplicadas. A figura do Dr. Canedo de
Magalhães está fora de qualquer
suspeita no caso, e dá fõrças ao
ilustre patrício para agir pronta·
mente em defesa do seu bom nome. Julgo, como deve concordar
o nobre Senador, que se recebesse
uma carta nesse teor, seria o pri·
melro a fazer o mesmo, ler para
conhecimento do Sena.do c para
conhecimento público, para que sejam tomadas as medidas necessárias pelas pessoas competentes e
responsáveis. Devo acrescentar
que a situação dessa cidade é de
quase calamidade.
Já foi motivo de discurso meu
nesta casa e que mereceu um
aparte tnuito esclarecedor de Vossa Excelência, nobre Senador Gal·
lotti, a afirn1ativa do Prefeito di·
zendo 1que os recursos estão sendo
mal aplicados ou desviados. Com·
preendo a situação angustiosa que
êsse mesmo Prefeito tem de defender a sua própria cidade, a
ponto de assumir a responsabili·
dade da ca.rta assinada.
O Sr.. Francisco GalZotti -

O

Prefeito não diz desviada para
que?
O SR!. MENDONÇA CLARK Não.
·
O Sr. Francisco Gallotti - Diz
apenas que não foi pôsto um metro cúbico de pedras. Não se teria
realizado outra. obra aproveitan.
do essa dotação, e só com êsse
título poderia tirar a conta ?
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"câmbio português", isto é, o exO SR. MENDONÇA CLARK Vossa Excelência há de compre· portador brasileiro compra .no
ender que prefiro deixar, em face mercado livre o dólar da diferenda denúncia, que o Departamen- ça entre o preço mínimo fixado
to apure os fatos e os escla.reça; pelo Govêrno e a realidade do presenão passaremos a conjecturas ço da venda. Manda para lá o dó·
que não nos trarão qualquer ob· lar, depois recebe crédito, ao preço oficial, e aí então realiza a. ope·
jetivo prático.
Fica aqui, Senhor Presidenl;e, ração. Ao fazer isso, pelo volume
já no encerramento desta sessão de dólares que envia para o exte·
legislativa, o fato para ser apu- rior, êle fere tôclas as leis fiscais:
rado pelo Depa.rtamento de Por· o Itnpôsto de Renda, a sua contos, Rios e canais e convenien. tabilidade, torna tudo irregular,
temente esclarecido no momento mas tem sido, nos últimos tempos, a maneiva de se exportar café.
oportuno:
Senhor Presidente, tratados êsO cacau, senhor Presidente, já
ses assuntos de interêsse do Esta- chegou a US$ 0,37. Tivemos redudo do Piauí, é conveniente ainda ções sucessivas e, hoje, não ob·
aproveitar esta sessão noturna pa- temos US$ 0,27. O preço atual,
ra fazer ligeiro comentário sôbre ao câmbio vigorante, é de US$ 0,22,
a questão do nosso comércio com Estamos com a cota.ção do produo exterior.
to reduzida à i-!Uase metade do
Sabem Vossa Excelência e o Se- que vigorava há um ano.
nado que a Balança de PagamenCertos produtos do meu Estado
tos, de trocas do Brasil com o ex- que eram vendidos por US$ 1,02, de
terior - importação e exporta- uns três anos para cá baixaram
ção -. estamos encerrando o ano, para US$ 0,68; últimamente, fasalvo melhores informações, com lava-se em US$ 0,63 e, na realida·
um déficit muito grande. Acredi· de, estão sendo comercializados,
.to mesmo seja da altura dos se- possivelmente, a US$ 0,60 ou me·
tenta milhões de dólares.
nos da metade do que era há ai·
É oportuno, no apagar das lU·
guns anos.
zes de 1960, fa.zer um comentário
Senhor Presidente, tudo isso tem
que não nos pode trazer alegria, sido possível, tudo Isso tem sido
relativamente a vários produtos aceitável, pelo produtor nacional
brasileiros que estão tendo diária- porque na proporção em que se
mente as suas cotações reduzidas. reduzem os preços internacionais
Inicio, Senhor Presidente, pel<t e às vêzes em percentagem maior
situação do café que, há anos, nu- do que essa redução nos preços
ma polític{t de valorização que re. externos, dá·se simultâneamente a
presentou um desastre para nós, desvalorização do nosso Cruzeiro.
chegou até a. ser vendido por US$ Cria·se no espírito do povo bra·
0,83 a libra pêso. No segundo se· slleiro a idéia de que tudo vai
mestre, fizemos um convênio mun- indo magnificamente, porque mais
. dia!, em que estabelecemos um pre- cruzeiros vão sendo dados aos proço mínimo não mais de US$ 0,85, dutores, aas . exportadores ficticiamas de US$ 0,33 a libra pêso, qua- mente.
se a têrça parte. Na realidade, se
Tenho aqui, Sr. Presidente, por
ainda estivéssemos exportando o acaso, uma estatística sôbre o ca·
café a US 0,33, estaríamos fazendo cau que ·comprova esta minha aflr·
ótimo negócio. Na verdade, a ex- mativa : em 1950, o cacau tinha
portação do café, hoje, se verifica um preço de US$ ·0,32 e o lavra·
numa base de US$ 0,27, com a dor recebia, por arrôba. Cruzeiros,
agravante: há um preço mínimo 110.00; er.n 1956, o cacau de US$
fixado e os US$ 0,27 são realizados 0,32, baixava para US$ 0,23 mas o
depois de uma operação chamada produtor recebia Cr$ 230,00. En·
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quanto o cacau baixava US$ 0,09
por libra pêso, o produtor recebia
mais Cr$ 120,00 por arrôba. Em
1957, o cacau subiu, foi a US$ 0,34
e o produtor, neste momento, normalmente, recebia Cr$ 350,00 por
arrôba.
Em 1958, o ca.cau subiu, foi ao
máximo de US$ 0,38 e o lavMdor
;recebeu, tàmbém corretamente
Cr$ 450,00 por arrôba; j'á em
1959, entretanto, o cacau ba.txava
de US$ 0,38 para US$ 0,29; o produtor que em 1958, recebia Cr$
450,00 passava a receber Cruzeiros
630,00. Em 1960, o cacau baixando
para US$ 0,27, o produtor recebia
não mais Cr$ 630,00, porém Cru~elros 790,00.
Aí está, Senhor Presidente, a
história do nosso comércio exte·
rior, as ra.zões dos nossos "deficit"
em divisas estrangeiras; é falsa
nossa euforia de grandezas porque, pensando que enriquecemos,
estamos, na verdade, nos afun·
dando.
O que produzimos, Senhor Pre·
sidente, café, cacau - dois principais produtos brasileiros - bo·
je em. dia estão, o café por quase
um têrço do que valia há alguns
anos, o cacau por quase a metade do que valia há poucos anos; no
entanto, em cruzeiros, estamos
com esta riqueza imensa, todo
mundo gastando largamente, o Go·
vêrno emitindo à larga e nós, o
Pais, o Brasil, cada dia mais pobres no consenso internacional.
Criamos, senhor Presidente, em
face da maneira como estamos co·
mercializando nossos produtos de
exportação, a concepção no mer·
cada produtor de procutos ex·
portáveis, a idéia de que é pre·
!crive!, é desejável a desvaloriza.·
çao contínua do cruzeiro para que
se tenha melhor retribuição dos
esforços 1que se fazem para a co·
lheita, para o plantio de nossos
produtos exportáveis.
Grande parte do Brasil, hoje, tor·
ce pelo dólar de Cr$ 200,·00, pelo
dólar de Cr$ 250,00, porque isso
representa - salvo o café e o ca·

cau que ainda estão controlados
pelo confisco cambial - ma.ts cruzeiros na bólsa do produtor nacional.
Esquecemos nós, entretanto, de
que pal'alelamente a esta desvalo·
rlzação desa.strose. do cruzeiro, a
essa euforia fictícia, criada pela
nossa modalidade do comércio ex··
terior, as utilidades, os veículos,
os tratares, o .arame farpado e ou·
tras mercadorias sobem mais vertiginosamente de prêço do que a
subida de preços dos .prodr1tos de
exportação.
O Sr. Antônio Baltar - Permite
Vossa Excelência um aparte ?
O SR. MENDONÇA CLARK -

Com todo o prazer.

O Sr .. Antônio Baltar - Vossa
Excelência está-se referindo, com
a segurança com que sempre fala nesta Casa, segurar.ç,a essa que
se apoia em bases estatísticas ir·
recusáveis, irruspondíveis, 11 um fe·
nômeno que os economistas apon·
tam como causa fundameirlai da
persistência .da divisão do mundo
econômico em um centro e em
uma periferia. A deteriorização
dos têrmos de troca e de bens pri·
márlos e de bens manufaturados
O efeito dessa tendência de longa
duração fêz com que, atualmente, se pague, se receba um bem ma·
nufaturado apenas cêrca de 20 por
cento pela mesma quantidade em
troca de um bem primário do que
há 60 anos se··recebia. O efeito
desse fenômeno, se .agrava no caso
do Brasil, como vossa Excelência
muito bem demonstra., com a desvalorização da. moeda. Agrava-se
nesse sentido, como Vossa Exce·
lência salientou, de forma perfel.tamente clara causando continuamente uma eurofla fictícia, uma
vez que em moeda nacional apesar
da deter!orlzação dos têrmos de
troca, o produtor está recebendo
quantia cada vez maior. Coilgratuló·me com Vossa Excelência por
trazer à Casa problema tão Importante, que será para o próxi·
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importação, sem têrmos a certe·
la de que o qua êle está vendendo
realmente já possui.
(Fa·
O SR. PRESIDENTE Em face disso, caminhamos, pa·
ee7'do soar os tímpanos) - Pon·
dero ao nobre orador que dispõe ra uma situação bem grave. Há
de apenas um minuto para con- procura de dóláres a todo preço.
cluir SUfl. oraç~o.
Os dólaras da categoria geral fo·
ram vendidos, em leilão de ontem,
O SR. MENDONÇA CLARKAg·radeço o aparte do nobre sena. a Cr$ 687,00, o que representa um
dor Antônio Baltar, emérito pro· vcrda.deiro naufrágio na parte que
fessor de Economia, que tem dado respeita o nosso comércio exterior.
nesta casa demonstrações de sua
Em face dessas declarações, fabrilhante inteligência apllcada na
ço
votos para que no ano de 1961
prática real dos acontecimentos
mude o rumo do nosso comércio
nacionais.
exterior, porque na marcha em
o Sr.· Antônto Baltar - Ex· que vamos . não sei o que acontecesslva benevolência de vossa Ex· cerá ao nosso . Pais no próximo
celêncla.
ano.
O SR. MENDONÇA CLARK Agradeço a atenção de Vossa
E afirmo ao Senado e à Nação ~e
Excelência,
Sr. Presidente, e do
que a continuarmos como tudo ln·
dica devemos continuar, eJ;portan· · Senado. (Muito bem).
do quanti~ade em estocagem mais
O SR. PRESIDENTE - Vai ser
ou m~nos iguais desde há muitos
lido
requerimento do nobre Senaanos e por preços cada dia mais
lnfimos, mais desastrosos do que dor Ovídio Teixeira.
êstes que estamos aqui no momen·
É lido e apoiado o seguinte
to tratando, vamos chegar . à si·
tuação de não podermos pagar
REQtJERWENTO
nossos compromissos no regime
de troca das nossas mercadorias.
N.0 585, de 1960
Comprova-o o noticiário dos jornais da última S€mana. o Govêr·
R~queiro, na forma do art. 212,
no Importou petróleo, não poden· n. 0 IV, letra "y", do Regimento
do pagá-lo à vista; comprou-o a
vencer em 120 dias, no 11m dos rnterno, seja transcrita nos Anais
quais, Incapaz de poder pagá-lo, do Senado a Terceira Carta Pasprorrogou por mais 60 dias, de· toral de D. José Pedro costa, Bis·
monstrando, por conseguinte ab- po da Diocese do Cactité, Estado
soluta falta de recursos para li· da BaMa, denominada a ''Presen·
quldá·lo.
ça Social dos Cristãos",
·Coisa mais grave, Senhor Pre·
Sala das Sessões, em 14 de de·
sldente, no mercado lmporte.dor,
zembro
de 1960. - Oviàio Teino melo da Indústria a falta de
divisas se acentua.
xeira.
E é o mesmo Govêrno quE: ner.O SR. PRESIDENTE- O pre·
te momento, por falta de cumpri·
mento <le obrigações já assumidas, sente requerimento será discuti·
coloca em leilão numa semana, do e votado depois da Ordem do
oito milhões de dólares e na se- ola.
mana seguinte, dez milhões, a 150
Sôbre a mesa, dois requerlm~n·
dias de prazo. Recebe os cruzeiro~
dos ágios, oficializa o câmbio para tos cle urgência.
mo Govêrno uma das mais dlfí·
cels tarefas.
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São lidos os seguintes r e·
querimentos:
REQUERIMENTO

N.O 586, de 1960
Nos têrmos do art. 330, letra
"b", do Regimento Interno, re·
queremos urgência para o Projeto
de Lei da Càmara n.0 115, de
1960.

Os Senhores Senadores que apro·
vam a Redação Final, queiram
(Pausa).
permanecer sentados.
Aprovada.
Vai à Càmara dos Deputados.
Para acompanhar o estudo da
emenda do Senado, designo o Se·
nhor Senador Saulo Ramos.
Vai ser lido outro requerimento.
É

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1960. - Moura Andrade.

REQtl'ERIMENTO

N.o 589, de 1960

- Daniel Krieger.

REQU'ERIMENTO

N.o 587, de 1960

I

t

j

Nos têrmos do artigo 330, letra b,
do Regimento Interno, requere.
mos urgência para o Projeto de
Lei da Càmara n.0 115, de 1960.
Sala eas Sessões, em 14 de de·
zembro de 1960. - Moura Andrade. -

Daniel Krieger.

O SR. PRESIDENTE - Tam.
bém êsses requerimentos serão vo·
tados depois da Ordem do Dia.
Sôbre a mesa outro requeri·
menta.
É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N.0 588, de 1960

Nos têrmos do art. 211, letra
"P" do Regimento Interno, re·
queÍro dispensa de . publicação e
prévia distribuição de avulsos pa.
ra a Imediata discussão e votação
da Redação Final do Projeto de
Lei da Càmara n.0 44, de 1958.
Sala das Sessões,. em 14 de de~embro de 1960. - Francisco Gal·

lotti.

O SR. PRESIDENTE - Em dls·
cussão a Redação Final dispensa·
da de publicação. Consta do Pa·
recer n.o 634, anteriormente lido.
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.

lido e aprovado o seguinte

Nos têrmos do axtigo 221, letra
"n", do Regimento Interno, re·
queira dispensa de Interstício e
prévia distribuiÇão de avulsos pa•
~a a imediata discussão e vota·
ção da Redação Final do Projeto
de Lei do Senado n.o 23, de 1960.
Sala. das Sessões, em 14 de de·
~embro de 1960 . - Francisco Gal·
lotti.

O SR. PRESIDENTE - Em dls·
cussão a Redação Final dispensada de publicação. Consta do Pare·
cer n. o 635, já lido. Refere-se ao
Projeto de Lei do Senado n.o 23,
de 1960.
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a discussão.
Em vota.ção a Redação Final.
Os Senhores Senadores que a
aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovada.
Vai à Câmara: dos Deputados.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto
de Lei da Cdmara, n.o 104, de
1960 (n.o 142, de 1959, na Cdmará) que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Minis.
tério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cruzeiros
. 8. 000.000,00, pam auxiliar a
"·construção do "Dormitório do
Estudante", em Manaus, Es·
tado do Amazonas (incluído
em Ordem do Dia em virtude
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concedida na· sessão anterior,
a requerimento do Senhor Senador Cunha Mello), tendo Pa·
recer Favorável, sob número
626, de 1960, da Comissão de
Finanças.

de 1960, que vai levar à classe
estudantil do Amazonas, um pouco de auxilio de que tanto carece.
Estas as palavl'as que desejava
pronunciar, em defesa do projeto l(jUe ora se discute. (Muito

O Sl?J. PRESIDENTE - Em dis·
cussão o projeto.

O SRr. PRESIDENTE - Con·
tinua a discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão.

O SR. MOURAO VIEIRA- (")
- Senhor Presidente, ainda hoje
recebi das classes estudantis do
Amazonas ~,tpêlo para que apoie o
projeto ora em discussão.
Raras vê:.:es ocupo esta tribuna
com satisfação semelhante à de
que me acllo possuído, neste roo·
mente. Velho educador da mocidade amazonense, em várias oportunidades, nos diversos Orçamentos da Repúbllca, tenho procurado,
na medida das possl'bllidades que
se me oferecem, Incluir verbas para fins idênticos ao de que trata o
projeto em causa. Entretanto, o
regime · adotado pelo Executivo,
com diferentes formas de secio·
nar e até anular a vontade dos
parlamentares, principalmente com
os planos de economia tão em Vo·
ga, tem impedido sejam as ins·
tituições beneficiadas com as do·
tações que os representantes anaownenses conseguem incluir na Lei
Orçamentária.
Tinha a intenção de, hoje mesmo, requerer medidas capazes de
apressar o andamento dêste pro·
jeto, mas fui antecipado pela VI·
gllância do nobre Senador pelo
Amazonas, Sr. Cunha Mello. Com
absoluto e perfeito conhecimento
de ,causa, posso declarar que êste
auxilio ao "Dormitório do Estudan·
te" será realmente um auxilio a
uma. classe tão desamparada dos
Poderes Públicos.
Senhor Presidente, apoiando Integralmente os pareceres das diferentes comissões, dirijo um apêlo ao Senado para que aprove, e
sem tardança, o Projeto n.O 104,
(*) -

Nflo foi revisto pelo orador.

bem).

(Pausa).

Está encerrada.
Ena votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto apro·
vado, que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 104, de 1960
A·utoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da EdU·
cação e Cultura, o crédito es·
pecial de Cr$ 8.000.000,00 pa·
ra auxiliar a construção do
"Dormitório do Estudanter•,
em Manaus, Estado do Ama·
zonas.

O 'Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 - Fica o Poder Exe·
cutivo a.utorlzado a abrir, pelo Mi·
nistério da Educação e Cultura, o
crédito especial de, Cr$ 8. 000.000,00
(oito milhões de cruzeiros), para
auxiliar a construção do "Dormitório do Estudante", em Manaus,
Estado do Amazonas.
Art. 2.0 - O crédito a que se
refere o artigo .anterior será en·
tregue à União dos Estudantes do
..1\ma~on~. órgão representativo
dos universitários amazonenses.
Art. 3,0 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con.
trário.
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to de Lei do Senado número
40, de 1960, de autoria do Sr.
Senador Filinto Miüller, que
regula a situação dos servidores da Comissão Mista Fer·
roviária
Brasileiro-Boliviana
dispensados por motivo de con·
clusão de obras da Estrada-de·
Ferro Brasil-Bolívia (incluído
em Ordem do Dia em virtu·
de de dispensa de interstício.
concedida na sessão anterior,
a requerimento do Sr. Sena·
dor Moura Andrade), tendo Pa·
receres favoráveis das Com·
sões de Constituição e Justi·
ça; de Transportes, Comuni·
cações e Obras Púõltcas; de
Serviço Público Civil e de Fi·
nanças.

O SR. PRESIDENTE - Em dis·
cussão o projeto.
Não havendo quem peça a pa·
lavra, encerrarei a discussão.
(Pausa)

Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sen·
ta.dos. (Pausa)
Está aprovado:
É o seguinte o projeto aprovado,. que vai à comissão de
Redação:

N.o 40, de 1960
Regula. a situação dos servidores da ComiSsão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana dispensados por motivo de
conclusão de obras da Estrada·
de-Ferro Brasil-Bolívia.

Art. 1.0 - Aos servidores e eX·
servidores brasileiros da Comissão
Mista Ferroviária Braslleiro-Boll.·
viana dispensados por motivo de
redução do pessoal, em conseqüên·
cia d·a conclusão de obras da Es·
trada-de-Ferro Brasil·Bolivla será
assegurada :

1) disponibilidade automática,
de acôrdo com a legislação vigen·
te, se contarem 5 (cinco) anos de
serviço prestado à Comissão, ininterruptas ou não;
2) aposentadoria com as van·
tagens previstas no Capitulo X do ·
Título IV do Estatuto dos Funcio·
nários Públicos Civis da União
(Lei n.o 1. 711, de 28 de outubro
de 1955), se satisfazendo o requi·
sito do n.o 1, contarem mais de 60
(sessenta) anos de idade, não po·
dendo os proventos da aposenta·
doria ser inferiores a 2/3 (dois ter·
ços) dos da disponibilidade.
3) indenlzação, na forma da le·
gislação trabalhista, se contarem
mais de 1 (um) e menos de 5
(cinco) anos de serviços prestados
à Comissão.
Parágrafo único. Não se compreende no disposto neste artigo
o pessoal federal, .autárquico, estadual ou municipal, requisitado.
Art. 2.o - Para os fins do dis·
posto nos números 1 e 2 do artigo
anterior deverá a Comissão certificar haver sido a dispensa determinada pela diminuição dos tra·
balhos na. fase de conclusão, por
etapas, da ferrovia construída pe·
la Comissão,
Parágrafo único . Da certidão
deverão constar, em dias, o tem·
po de serviço do servidor, bem cotno a data do seu nascimento, tomando-se por base os seus assentamentos funcionais, ou outros ele·
mentos complementares hábeis.
Art. 3.0 - Os servidores beneficiados por esta lei serão oportunamente aproveitados no serviço
público federal; ou nas autarquias
da União, em vagas a serem pro·
vidas por merecimento, respeitada
a habilitação profissional ou a si·
militude com •as funções exercidas,
bem como a idade e o estado de
saúde do interessado.
Ar't,. 4. 0 - Os· benefícios desta
lei não atingem os servidores dispensados a pedido ou afastados
em virtude de inquérito adminis·
trativo, em que lhes tenha sido
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Está encerrada.
assegurada. ampla defesa nem os
que já se se achem servindo a ouOs Srs. Senadores que aprovam
tros órgãos do serviço público fe- o requerimento, queiram permanederal, das autarquias da. União ou cer sentados. (Pausa).
das entidades paraestatais.
Está aprovado.
Art. 5.o - Na hipótese do n. 0
A matéria será transcrita nos
3 do art 1.o se o 'ex-servidor Anais.
houver faiecid~, a indenização seEm votação o Requerimento n. 0
rá paga aos seus sucessores, na 586, de urgência, pal'a o Projeto de
forma da legislação civil.
Lt:l da Câmara n.0 115, de 1960.
Art. s.o - Para efeitos de penOs Senhores Senadores que v
são ou pecúlio aos dependentes nos aprovam, queiram permanecer sencasos dos ns. 1 e 2 do artigo 1.0 , tados. (Pausa).
será o beneficio calculado como se
Está aprovado.
os servidores houvessem desconPassa-se à apreciação da matado 5% (cinco por cento) dos téria.
seus vencimentos ou salários para
o Instituto de Previdência. e AsDiscussão única do Projeto
sistência. dos servidores do Esde Lei da Câmara n.0 115, de
tado (IPASE) durante todo o tem·
1960 (n. o. 1. 755, de 1960, na
po de serviço pr~stado à Comis~~o
Câmara) que estende aos tri·
Mista correndo a conta da Umao
ticultores não amparados na
o ônÚs do pagamento ca contrisatra 1956·60, pela Lei n.O 3.551,
buição.·
de 13 de fevereiro de 1959,
Art. 7.o - Contar-se-á para toos. favores e obrigações estados os efeitos legais, na. forma do
belecidos em lei, bem como os
Estatuto dos Funcionários Públldo instrumento legal que prorcos Civis da União, como tempo
roga o prazo dos pagamentoJ
de serviço público federal, o pr~~
dos débitos dos trittcultores
tado à Comissão Mista Ferrovutamparados pela referida lei
ria Brasileiro-Boliviana qualquer
(em regime de urgência, nas
aue tenha sido a categoria funtêrmos do artigo 330, letra "b",
Cional do servidor, mesmo por
do .Regimento Interno em virtempo inferior a 5 (cinco) anos,
tude do .Requerimento de 1960,
seguido ou não da indenização a
do Senhor Moura Andrade e
que se refere o número 3 do aroutros Senhores Senadores,
tigo 1.o desta lei.
aprovado na presente sessão)
Art. s.o - Esta lei entrará em
dependendo de Pareceres das
vigor na data da sua publicação.
Comtssóes: de Constituição e
o Poder Executivo a regulameuJustiça, de Economia e de Fi·
rã,, no prazo de 90 (noventa)
nanças.
'dias a partir dessa da ta.
O SR. Pm:SIDENTE - Sôbre
Art. 9.o - Revogam-se as dis·
a mesa os pareceres · da Comissão
posições em contrário.
d~ Constituição ·e Justiça, de Eco·
O SR. PRESIDENTE - ·Está nomla e de Finanças, que vão ser
finda a matéria constante do lidos pelo Sr. Primeiro Secretário.
avulso.
São lidos os seguintes :
Em discussão o Requerimento
n.o 585, lido no Expediente, de
PARECER
transcrição nos Anais da "Ter·
ceira Carta Pastoral" de Dom
N.o 639, de 1960
José Pedro Costa, Bispo de Cae·
tité.
Da Comissão de ConstituiNão havendo quem peça a palação e Justiça, sôbre o P1·ojeto
vra, encerrarei a discussão.
de Lei da Câma1·a n.o 115·60

-541-

rna Câmara n.0 1. 755-B, de
1960) que estende aos triticultores não amparados na safra
1959·1960, pela Lei n.0 3.551,
.de 13 fevereiro de 1959, os fa.
vares e obrigações estabelecidos . em lei, bem como os do
instrumento legal que prorro·
ga o prazo dos pagamentos
dos débitos dos trittcultores
amparados pela referida lei.

Relator : Sr. Daniel Krieger.
Pelo presente projeto (art. 1.0 ),
os favores e obrigações constantes
da Lei n.o 3. no, de 7 de junho
de 1960, que prorroga o prazo de
pagamento dos débitos dos tritl·
cultores amparados pela Lei n.o
3. 551, de 13 de fevereiro de 1959,
são extensivos aos trltlcultores
não amparados por essa lei, que
tenham sido financiados pela Carteira de Crédito Agrlcola e Industrial (CREAI) , do Banco do Brasil, para custeio de suas lavouras
no período 1959-1960, desde que
preencham os requisitos exigidos
pelo parágrafo 1.o da referida Lel
3.551.
n. Os benefíCios da. Lei n.0
3.551. a que tiverem direito os tri·
cultores prejudicados em suas safras pelas geadas, pragas e outras Irregularidades climatéricas, e
que continuaram a se dedicar às
mesmas atividades, foram os seguintes:
a) composição das· suas di vidas, resultantes das operações da
~afra de 1958·1960, e financiamento adequado, mediante convênio
entre o Poder Executivo e o Banco do Brasil, através da Carteira
re Crédito Agrícola e Industrial;
b) liquidação dos débitos decorrentes do financiamento da safra
de 1958·1959 a partir de abril de
1960, no máximo em 4 (quatro)
prestações anuais;
c) composição feita de manei·
ra a não implicar em nenhuma
restrição aos mutuários para ob·
tenç5.o de empréstimos normais
nas safras subseqüentes;

i

J

Il

d) cancelamento dos débitos
dos triticultores para com a Co·
missão de Organização da Triti·
cultura Nacional, decorrentes de
vendas ou empréstimos de semen·
tes de trigo na forma. da letra d,
do artigo 1. o do Decreto n. o 43 .191,
de 12 de fevereiro de 1958.
UI. Acontece que alguns triti·
cultores, financiados pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, para
custeio de suas la.vouras no período de 1959-1960, não foram ampa·
rados pela Lei 3. 551, de 13 de fevereiro de 1959, ficando, dêsse modo, em situação de desigualdade,
relativamente aos que gozaram das
vantagens nela estabelecidas.
IV. O projeto, que visa, como
se vê, a corrigir uma. Injustiça, ~?·
tabelecendo um regime de equidade para lavradores em igual
estado de dificuldades, está, assim,
em condições de merecer aprova.·
ção mas faz-se necessário notar
que' na redação de seu art. 1.0 ,
há uma omissão que precisa ser
sanada.
Efetivamente, não consta, ali,
a que artigo da Lei n.o 3.~51 se
liga o § 1.o, a que faz referencia.
ll:sse artigo é o primeiro.
V. Ante o exposto, remediada a
falha apontada., opinamos, sob. o
ponto de vista constitucional e JU·
rídico, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 14 de
dezembro de 1960. - Lourit•al
Fontes, Presidente. - Daniel Krieger, Relator. - Rui Palmeira. Menezes Pimentel. - Caiado de
Cast1·o. - Milton Campos.
PARECER

N.o 640, de 1960
Da Comissão de Economia,
sôbre o P1·oteto ele Lei da Câ·
mara n.O 115·60 (na Câmara n. 0
1.755-B-60), que estende aos tri·
ticultores não amparados na
safra 1959·1960, pela Lei n. 0
=i. 551, de 13 de fevereiro de
1959 os favores e obrigações
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Inferioridade, face aos outros por
êles atingidos.
IV - O presente projeto tem
precisamente por objetivo corrigir essa injustiça, levando os fa·
veres e obrigações constantes da
Lei n. 0 3. 770, de ·7 de junho âe
Relator: Sr. Fausto Cabral.
1960, que prorrogou o prazo de
Os triticultores prejudicados em
pagamento dos débitos dos tritisuas oofras pelas geadas, pragas cultores amparados pela mencionae outras irregularidades climaté- da Lei n.o 3.551, àqueles trlticulricas, mas que continuaram se tores não amparados por esta.
dedicando às mesmas atividades
V - A necessidade e oportunl·
foram socorridos pela Lei n.o 3.551, dacte da providência de que se code 13 de fevereiro de 1959 que gita são evidentes.
lhes concedeu os seguintes beneNesta hollll de esforços que busfícios:
cam, com afinco, a. recuperação de
a) composição de dividas pro- nossas fôrças económicas, à base
venientes das operações da. sa- de um critério e um rumo sadiafra de 1958-1959 e adequado fi- mente nacionalista, faz-se mister
nanciamento mediante acôrdo en- estimular tôc!a atlvidade que possa,
tre o Poder Executivo e o Banco de algum modo, conduzir ao ponto
do Brasil;
almejado.
b) Iiquida.ção dos débitos de·
O trigo, que, em tempos Idos,
correntes do financiamento da sa- tivemos em quantidade que basfra de 1958·1959 a partir de abril tava .a.os reclamos do consumo nade 1960, em prestações;
cional, carece de todo amparo,
c) composição feita de modo a pois constitui produto básico na
não Importar em nenhuma restri- economia dos povos.
ção, para efeito de obtenção de
As irregularidades climatéricas
emprestlmos normais nas safras que num passado muito próximo,
seguintes;
fLagelaram a triticultura indiged) cancelamento dos débitos na, abalaram nossos triticultores,
dos triticultores para com a Co· não só causando-lhes prejuizos
missão de Organização da Trlti- como levando-os a pensar em subscultura Nacional, decorrentes de tituir por outras as suas atlvldavendas ou empréstimos de semente des, o que seria funesto para o
de trigo, na forma da letra d do Pab.
_
art. 1,0 do Decreto n.o 43.191, de
VI - Ante o exposto, opinamos
12 de fevereiro de 1958.
pela aprovação do projeto.
II - Posteriormente, a· Lei n.o
Sala das Comissões, em ... de
3. 770, de 7 de junho de 1960, pror- dezembro de 1960. - Ary Vianna,
rogou o prazo de pagamento dos Presidente .. - Fausto Cabral, Redébitos dos triticultores ampara- lator. Joaquim Parente. - Lobão
dos por aquela lei e deu, ainda, da Silveira, - Sérgio Marinho. outras providências, tôdas de pro- Lima Teixeira. - Guida Mondim.
teção aos triticultores citados.
PARECER
III - Ocorre, porém, que triticultores financiados pela Cartel·
N.o 641, de 1960
ra. de Crédito Agrícola e Industrial
do Banco do Brasil para custeio
Da Comissão de Finanças,
de suas lavouras no período 1959s6bre o Projeto de Let da C().1960, ficaram fora do alcance dos
mara n. 0 115-60, que estende
benefícios da referida Lel n.o 3.551,
aos trittcultores não amparapor conseguinte em situação de
dos na safra 1959-1960, pela
estabelecidos em lei, bem como os do instrumento legal
que prorroga o prazo dos pagamentos dos débitos dos trt·
ticultores amparados pela refe·
rida lei.
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bem como os do instrumento
'legal que prorroga o .prazo dos
pagamentos· dos débitos dos
triticultores amparados pela
referida lei.

Rela.tor : Sr. Mem de Sá.
Pelo presente projeto, os favores e obrigações constantes da
Lei n. 0 3.770, de 7 de junho de
1960 que prorroga o prazo de pagamento dos débitos elos trlticultores amparados pela Lei n.o
3. 551, de 13 de :fevereiro de 1959,
são extensivos aos trlticultores não
amparados por essa lei jllUe tenham sido financiados pela Carteira de Crédito Agr.:cola e Industrial do Banco do Brasll, para
custeio de suas lavouras no pel'iodo 1959·1960, desde que preencham os requisitos exigidos pelo
§ 1.0 do artigo 1.0 da referida Lei
n.o 3.551.
A Lei n.0 3. 770, de junho do
corrente ano, concedeu moratória
aos triticultores mutuários da Carteira de Crédito Agrícola e In·
dustdal do Banco~ do Brasil, que
haviam se composto para garantia
da safra de 1958-1959, mas dei·
xou de lado aquêles que posteriormente, também vieram a valer-se
de empréstimos.
Qr.a, acontece que êstes últimos,
embora tenham sofrido prejuízos
em suas colheitas, não poderão,
sen·ão através de nôvo diploma
legal, obter a moratória concedida pela citada Lei n.0 3. 770. E é
êsse o objetivo do presente pro·
jeto.
Esta Comissão, examinando a
repercussão financeira decorren·
te da extensão da moratória a ou·
tros tritlcultores, não a julga de
molde a desmerecer nosso beneplácito, diante das garantias reais,
sobretudo hipotecárias que revestem os empréstimos de que o Govêrno da União se constitui cm
garantia principal.

É pois, o nosso parecer favorável à proposição.
Sala da Comissões, em . . . de
dezembro de 1960. - VivaZdo Lima,
Presidente em exercicio. Mem de
Sá. Relator - Fausto Cabral. _;

Ary Via.nna. - Menezes Pimentel.
Irineu Bornhausen. - Di:&-Hwt
Rosado. Nelson Maculan. Caiado de Castro. Francisco
Gallotti.

O SR. PRESIDENTE - Em dis·
cus são o projeto.
Não havendo quem pe(.la a pala·
vra, encerrarei a discussão.
(Pausa).

Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores (que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção :
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.a 115, de 1960
Estende aos triticultores não
amparados na satra 1959-1960,
pela Lei n. 0 3. 551, de 13 de
.fevereiro de 1959, os favores
e obrigações estabelecidos em
lei bem como os do instm·
mento legal que prorroga c'
prazo dos pagamentos dos dé·
bitos dos triticuztores ampara·
dos pela referida lei.
·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - os favores e obriga.
ções constantes da Lei n. 0 3.770,
de 7 de junho de 1960, que prorroga o prazo de pagamento dos dé·
bltos dos triticultores amparados
pela Lei n.o 3.551, de 13 de fe ..
vereiro de 1959, são extensivos· aos
trlticultores não amparados por
essa 'lei, que teriham sido financiados pela Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial <CREAI) ,
do Banco do Brasil, para. custeio
de suas lavouras 110 periodo 19591960, desde .que preencham os rc·

i.

quisitos exigidos pelo parágrafo

1.0 da referida Lei n.o 3.551.

Art. 2.o - Esta lei entrará
em vigor na data de sua. publi·
cação, revogadas as disposições em
contrário.

de 1960), que transforma em
estabelecimento federal de en·
sino superior a Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineirq, de Uberaba, e dá outras
provicUncias.

Relator: Sr. Reginaldo FernanO SR. PRESIDENTE- Em vodes.
tação o Requerimento n.O 587, de
urgência para o Projeto de Lei
Apresentado pelo Poder Executida Câmara n.o 117-60, que trans- vo, através de Mensagem de 13
forma em estabelecimento fede· de maio do corrente ano, em atenral de 'ensino superior a Faculda· dlmPnto às razões contidas na
de de Medicina do Triângulo Mi· Exposição de Motivos do senhor
neiro, em Uberaba.
Ministro cta Educaç'ão e Cultura,
Os Senhores Senadores que apro- o presente projeto de lei visa transvam o Requerimento, queiram per· formar em estabelecimento fede·
ralizado, na forma da lei que
manecer sentados. (Pausa).
dispõe
sôbre o sistema federal de
Está .aprovado.
ensino
superior, a Faculdade de
Em face da aprovação do Re.
Medicina
do Triângulo Mineiro, de
queril:nento, passa-se à imediata
Uberaba.
discussão e votação do projeto.
Funcionando regularmente há
Discussão única do Projeto mais de um lustro através de seus
de Lei da Câmara n-0 117·60, onze departamentos. a Faculda(n. 0 1.879, de 1960, na Câma- de de Medicina· do Triângulo Mi·
?'a) que transforma em esta- neiro, de Uberaba, vem .apresen·
belecimentos federais de ensi· tando, desde sua instituição, apreno superior a Faculdade de Me· ciável rendimento escolar e presdicina do Tridngulo Mineiro, tando inegáveis serviços a todo o
em Uberaba, e a Faculdade de Triângulo Mineiro e, bem assim à
coletividade estudantil de Mato
Direito de Sergipe (em regime
Grosso,
São Paulo e, até mesmo,
de urgéncta, nos termos do
de
Goiás.
arttgo 330, letra "b", do RegiTodavia, para que o estabeleci·
mento Interno, em virtude do
Requerimento n.o 587, de 1960, mento possa continuar a desen·
do Senhor Moura Andrade e volver seu proveitoso programa de
preparação c formação cientifica
outros Senhores Senadores)
tendo Pareceres Favoráveis dos inúmeros alunos que nela,
das Comissões de Eduaação e anualmente, se matriculam, e tenCultura; Serviço Público Ci· do em vista as elevadas despesas
com o ensino médico e os seus
vi! e Finanças.
insuficientes recursos, faz-se im.
O SR. PRIESIDENTE - Sôbre pre~cindivel seja êle incorporado
a mesa os pareceres das Comis- à rede federal de estabelecimentos
sões técnicas, que vão ser lidos. de ensino superior.
As demais providências de orSão lidos os seguintes:
dem pedagógica contidas na pro·
posição consultam os interêsses do
PARECER
ensino e estão perfeitamente consentâneas com os preceitos da le.
N.o 642, de 1960
gislação federal que regula a maDa Comissão de Educação téria.
e Cultura, sôbre o Projeto de
Diante do exposto, a Comissão
Lei da Câmara n.o 117, de de Educação e Cultura manifesta1960 (na Ctlrnara n.o 1. 879, se pela aprov.aç'ão do projeto.

-545Sala das Comissões, em 14 de
dezembro de 1960. - Regtnaldo
Fernandes, Presidente em exerci·
elo. - Sebastião Archer, Relator.
- Lobfio da snveira. Teixeira.
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N.o 643, de 1960
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Da Comissfio de Serviço Pú· .
bltco CtvtZ, s6bre o Projeto de
Lei da C4mara n.0 117, de 1960,
que transforma em· estabele·
mentos federais de ensino BU·
pertor a Faculdade de Medi·
cfna do Trit2ngulo Mineiro, de
Uberaba, e a Faculdade de
Direito de Sergtpe,

Relator: Sr. NelSon Maculan.
O presente projeto objetlva
transformar em estabelecimentos
federais de ensino superior: a Fa·
culdade de Medicina do Triângulo :Mineiro, de Uberaba, e a Fa·
culdade de Direito de Sergipe.
Para tanto, em relação à Fa·
culdade de Medicina do Triângulo
Mineiro, é proposta .a criação dos
seguintes cargos e funções grati·
ficadas:
22 - Professor Catedrático Padrão o.
1 - Dlretor - simbolo FG-1.
1 - Secretário - siJnbolo F-G3.
1 -Chefe de Portaria - siln·
bolo FG-7.
Os demais servidores da Faculdade de Medicina do Triângulo MI·
nelro serão aproveitados no serviço público, em quadro especial,
com direito a contar o tempo de
serviço pa.ra os efeitos legalmente
deferidos.
Quanto à Faculdade de Direito
de Sergipe, dispõe o projeto que
o Poder Executivo, dentro em 60
(sessenta) dias, contados da VI·
gêncla da lei, enviará ao Congresso Nacional, Mensagem para atellder aos objetlvos nêle expressos.
Face ao exposto, e verificando·
se que a matéria constante do
projeto atende à orientação tra-

çada na legislação . espec.!flca, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 14 de
dezembro de 1960. - DanteZ Krleger, Presidente. - Nelson MacuZan, Relator. - Ary Vtanna. Gutdo Mondim.
PAIIBCIR

N.o 644, de 1960
· Da Comtssfio de Finanças
sôbre o Projeto de Lei da 04mara n.o 117, de 1980 fnúme·
ro 1.879 na camara) que trans.
forma em estabelecimentos fe·
ãerats de ensino superior a Fa·
cuZdade de Medtctna do· Trit2ngulo Mineiro, de Uberaba, 6
a Faculdade de Direito de Ser·
gtpe,
·

Relator: Sr. Franc,lsco Gallottt.
1!: o presente, mais um dos mui·
tos projetas ultimamente em trâ·
mite pelo Congresso, visando à federallzação de estabelecimentos de
ensino.
As entidades agora contempla·
das são a Faculdade de Medicina
do Triângulo Mineiro, de Ubera..
ba, e a Faculdade de. Direito de
Sergipe,
· n - A Comissão de Educação
e Cultura, à qual Incumbe apre·
ciar o mérito da proposição, pro·
nunciou·se favoràvelmente à fe·
derallzação dos- institutos em
aprêço.
m - A parte que interessa a
esta Comissao analisar diz respel·
to à abertura, pelo Ministério da
Educação e Cultura, do crédito de
Cr$ 23.086.400,00, destinado à Fa·
culdade de Medicina do Trlângu·
lo Mineiro, de Uberaba., e ao dis·
positivo que determina o envio pe·
lo Poder Executivo ao Congresso,
dentro de 60 dias, de mensagem
para. atender à transformação ·da
Faculdade de Direito de Sergipe
em estabelecimento federal de ensino superior.
o aspecto financeiro é, assim,
secundário, visto que decorrênclo.
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lógica e necessária de providên ·
ela de largo alcance cultural cuja
necessldade e oportunidade os ór·
gãos técnicos reconhecem.
VI - Diante do exposto, opi·
namos pela aprovação do projeto.
Sal.a das Comissões, em 14 de
dezembro de 1960. · - Francisco
Gallotti, Relator. - Ary Vianna.
- Guido Mondim. - Arlindo Ro·
drlgues. - Fausto Cabral. - Da·

nieZ Krleger - Menezes Pimentez.

- Caiado- de Castro. - Di3:-Huit
Rosado. - Jorge Maynard.

O SR. PRESIDENTE - Os pareceres das Comissões Técnicas são
favorâveis.
Em discussão o projeto.
O SRY. HERmALDO VmiRA

Senhor Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Heribaldo Vieira.
O SRY. HERmALDO VIEIRA ( •) - senhor Presidente, a Ban·
cada do Estado de Sergipe nesta
Casa estâ vivamente interessada
na aprovação do projeto que visa
federalizar a Faculdade de Direi·
to de nosso Estado.
Senhor Presidente, Sergipe tem
tradição no Brasil do ar.nor dos
seus filhos às letras jurídicas; e
essa tradição e êsse amor às le·
tras jurídicas são assinalados pela passagem na vida terrena de
grandes nomes que formam a
curul llterâria jurídica da. nossa
Pâtria. Ninguém desconhece os
grandes vultos que foram Tobias
Barreto, o filósolo da Faculdade
do Rtecife; ninguém desconhece
quem fol Silvio Romero e quem
foi o maior dos nossos advogados,
o grande jurista Gumerclndo Bessa, aquêle que nos pretórios da
Nação, terçou armas do seu sa·
ber com o Imortal Rui Barbosa,
glória nacional; Fausto Cardoso,
tribuno invulgar, que inflamou a
(•) - Nüo foi revisto pelo ora.rlor.

Câmara dos Deputados tantos anos
representando o Estado de Serpipe, e que tombou na praça públ!ca do meu Estado, defendendo
a. liberdade e dizendo ;que a li·
berdade só se prepara na História eom o sangue de homens como
os do· nosso Estado. São individualidades que elevaram o nosso
Estado e que despertam nas gerações novas o mesmo amor que
êles tinham pelas letras j urídi·
cas.
Temos em Sergipe uma Facul·
dade de Direito que tanto nos honra e da qual temos orgulho e pela
qual lutamos para que se nivele
com as demais Faculdades federalizadas do Pais. Nas suas câtedras
temos eméritos professôres, capa·
zes de lecionar cadeiras de Direito em qu.alquer faculdade do País.
A federalização que sol!citamos
para a Faculdade de Direito de
Sergipe não é um favor, mas um
direito que ela conquistou pela
tradição dos sergipanos ilustres
que citei e pelo v.alor dos pro·
fessôres de Direito que lecionam
nas cátedras daquela Faculdade
com saber, competência e integridade profissional de professôres a
mais absoluta..
O Sr. Jorge Maynard - Per·
mite Vossa Excelência um aparte ?

O SR. HERmALDO VIEIRA Com prazer.
O Sr. Jorge Maynard - Pediria licença ao nobre colega de
Bancada, para lembrar que a Fa·
culdade de Direito de Serplge já
conta dez anos de inestimáveis
serviços à coletividade sergip.anu
e serâ a primeira a ser federalizada no nosso Estado .

O SR. HERmALDO VIEIRA Vossa Excelência tem tôda a razão.
Senhor Presidente, a Bancada
de Sergipe espera unanimidade
nesta votação. Votando unânimemente pela federalização da Fa·
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dendo as funções gratificadas serem exercidas por extranumerâ·
rios.
Parágrafo único - No provi·
mento interino dos caxgos de Pro.
fessor poderão ser aproveitados
os atuais professôres nelas em
exercício.
O SR. PRESIDENTE - Conti·
Art. 5.0 - Os cargos de Profesnu.a a discussão.
sor Catedrático serão reduzidoa
Não havendo quem peça a pa- progressivamente a 18 (dezoito),
lavra., encerrarei a discussão.
à medida que se forem vagando
(Pausa).
por extinção das respectivas cá:
Estâ encerrada..
tedras, na forma. a ser prevista no
Em votação.
Regimento da Escola, que deverá
Os Senhores Senadores que apro- · ser baixado pelo Poder Executivo.
vam o projeto, queiram permane·
Parágrafo único - O disposto
cer sentados. (Pausa).
neste artigo será aplicado às cá·
Estâ aProvado.
ted~as vagas na data. da publl·
t o seguinte o projeto apro- caç~o desta lei, as quais não deverao ser providas em carãter efe·
vado, que vai à sanção:
tivo até a aprovação do Regimento.
PIIOJETO DE LEI DA CÂ1'4AIIA
Art. 6. 0 - É o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério
N.o 117, de 1960
d.a Educação e Cultura, o crédito
Cr$ 23. 086. 400,00, destinado à
O Congresso Nacional decreta: de
de Medicina do Trlân·
Faculdade
Art. 1.o - É transformada em guio Mineiro,
Ulleralla e assim
estabelecimento federal de ensino discriminado: deCr$
13.886.400,00
superior, ·a Faculdade de Mediei· para pessoal; Cr$ 8,000.000,00
pa.
na do Triângulo Mineiro, de Ube- ra material; e Cr$ 1.200.000,00
raba, a que se refere o Decreto n.o
diversos.
47.496, de 26 de dezembro de 1959. para encargos
0
Art. 7. -Dentro de 120 (cento
Art. 2.o - Independentemente
e
vinte) dias da publicação desta
de qualquer lnden!zação, são inlei
o Poder Executivo baixará por
corporados ao Patrimônio da
decreto
o Rlegimento da F-aculdaUnião, media.nte inventário e esde,
no
qual,
respeitadas as exigêncritura pública, todos os JJens mó·
cias
da
legislação
vigente serão
veis, imóveis e direitos pertencenobriga.tàriam~nte
as
especificadas,
tes ao estabelec!J:nento de ensino
novas
denominações
das
câtedra.s,
de que trata. a presente lei.
Art. 3.0 - Aos atuais emprega- bem como o regime de trabalho
dos da Faculdade é assegurado o dos professôres, de adjuntos, de
aproveitamento no · serviço públi- assistentes e dos demaiS empreco, em quadros especialmente cria- gados. 0
Art, 8. - Fica, também, trans·
dos pelo Poder Executivo, contanformado
em estabelecimento fededo-se o tempo de serviço para os
ral
de
ensino
superior a Faculda·
efeitos legais.
de
de
Direito
de Sergipe.
0
Art. 4. - Para cumprimento
Parágrafo
único
- Dentro de
do disposto nesta lei são criados,
60
(sessenta)
dias,
a partir . da
no quadro permanente do Ministério da Educação e Cultura, 22 vigência desta lei, o Poder Execargos de Professor Catedrático, cutivo · enviará ao Congresso Na·
Padrão "0", 1 função gra tlficada de cional Mensagem nos têrmos cons·
Diretor FG-1, 1 de Secretário FG-3 tltucionais para a tender o.o dise I Chefe de Portaria FG-7, po· posto neste artigo.
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culdade de Sergipe, estaremos re·
conhecendo o valor dêsses grandes sergipanos que morreram para
a vida terrena, mas continuam
imortais na memória dos homens
que cultuam o Direito em nossa
Pátria. (Muito bem; muito bem).

-548Art. 9.0 - : Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con·
trárlo.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa requerimento que vai ser
lido pelo Senhor Primeiro Secre·
tário.
É

lido e aprovado o seguinte
IIEQ'UElllM.ENTo

. N.o 590, de 1980
Dispensa de intersHcto

Nos têrmos do artigo 211, letra

n, do Regimento Interno, requeiro

dispensa de interstic!o e prévia
e!strlbuição de avulsos para o Pro·
jeto de Lei da Câmara n.o 113,
de 1960, que torna extensivos aos
funcionários dos Territórios Federais dispositivos do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da
União {Lei n.o 1. 711, de 28 de
novembro de 1952) e dá outras
providências, a fim de ;que figu.
re na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sal·a das Sessões, em 14 de de·
zembro de 1960. - Auro Moura
Andrade.

O SR. PRESIDENTE- Em lace

da deliberação do Plenário o pro·

jeto será incluido na Ordem do
Dia da próxima sessão. ·
Está terminada. a matéria da
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos.
(Pauaa).

Nada mais havendo que ti'S.tar,
· vou encerrar a sessão. Designo
para a de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
1 - Discussão única do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 2, de
1957, (n. 0 110·58 na Câmara dos
Deputados) , que determina o re·
glstro do contrato celebrado en·
tre o Ministério da Agricultura e
Antônio Reis Lima e sua mulher
Francisca Benevides dos Reis, pa.

ra exeaução e pagamento das
obras destinadas à irrigação da
Fazendo "Teodoro", no Municiplo
de Qu!xeramobim, no Estado do
Ceará, tendo Pareceres (ns. 213,
214 e 558, de 1960), das Comissões:
de Finanças, oferecendo substitutl·
vo; de Constituição e Justiça 1.o pa.recer - favorável ao pro·
jeto; 2.0 parecer - reconsideran·
do o anterior, para se manifestar
a favor do substitutivo.
2 - Segunda discussão do Pro·
jeto de Lei do Senado n.o 10,
de 1960, de autoria do Sr. Senador
Francisco Gallott~ que autoriza o
Poder Executivo a emitir uma sé·
rie de selos postais comemorati·
vos do sesquicentenário da Carta
de Lei de 4 de dezembro de 1810,
{aprovado em Primeira discussão
em 13·12-1960) tendo Pareceres
favoráveis (ns. 586 a 588, de 1960)
das Comissões de Constituição e
Justiça, de Tra.nsportes, Comuni·
cações e Obras Públicas e de FI·
nanças.
3 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.o 113, de 1960
(número 1.616, de 1960, na Câ·
mar.a) , ·que torna extensivos aos
funcionários dos Territórios Fede·
rais dispositivos do Estatuto dos
Funcionários PúbUcos Civis da
União (Lei n.o 1. '711, de 28 de
outubro de 1952) e dã outras pro·
vidências (inclufdo em Ordem do
Dia em virtude de ãiapensa ele
interstício, concedida na sessão an·
terior, a requerimento do Sr. Senador Moura Andrade), tendo Pare·
ceres favoráveis (ns. . ... , de 1960J

das Comissões de serviço Público
Civil e de ·Finanças.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 22
horas e 10 minutos.
Publicação feita nos têrmos do
. Requerimento n.o 559, de 1960.
do Senador Joaquim Parente,
aprovado na sessão de 9 de
dezembro de 1960.
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DISCURSO DO SR. CARLOS
LACE!WA
Na cerimônia de posse no
Governo àa Guanabara, o Sr.
Carlos Lacerda proferiu a Se·
. guinte oração:

\'·
'·'

"Qualquer que fôsse o Gover.
nador, a importância áêste momento seria a mesma. Por isto
atrevo-me a chamar histórico o
instante em que se constitui o
primeiro Govêrno ·de escolha P~ ·
pular direta, nesta .cidade que !1
Nação parecera abandonada à pro·
pria sorte.
Entre tôdas as Unidaces que
formam a indissolúvel Nação bra·
sUeiJ:a o Estado da Guanabara é
das mais responsáveis, e sem dúvida, a mais preparada para in·
fluir na condução geral do Pais.
Pela composição de seu povo, so·
ma de todos os povos do Bra..
sU · pela sua vocação atlântica,
que lhe dá um sentido universal
da politica que lhe aguça a sensibWdade sem lhe particularizar pai·
:xões provincianas; pelas suas tra·
dições de antiga capital, ain~a
não substituída pela aglomeraçao
de prédios na qual contrafeitos,
acampam os três poderes da República· pela novidade impetuo·
sa de sua ascensão à categoria de
Estado federado, a unidade que
nos incumbe governar estará em
condições de cumprir os seus deve·
res para com a generosa Pátria
comum que nos abriga.
o primeiro dêsses deveres é o de
contribuir, em intima associação
com os demais Estados, indo ao en·
contra do pensamento do futuro
presidente da República para fazer ressurgir, no Brasil, a Federação. o centrallsmo adminlstrati
vo o primarismo politico, a de·
sordem econômlca e ditadura financeira através da inflação, des·
truira.m os Estados no seu con·
texto histórico. Só um pôde até
agora resistir, foi São Paulo. Hoje,
a todos irmanado, desde êsse gran.
de Estado, da. qual se orgulham

os brasileiros, àqueles sôbre os
quais pesa mais ainda o lega~o
da incompetência, do desperdício
e da corrupção, o Estado da. Guanabara junto coi:n êles se esfor·
çará, com todos êles para que ·>se
restaure, no Brasil, essa Federa·
ção, suprema garantia de unidade
e de progresso verdadeiro.
O segundo dever, para com a
comunidade nacional, é o de contribuir, por palavras e atos, para
ajudar o futuro Presidente do Brasll a levar por diante a obra gigantesca que lhe compete enca·
heça.r. Compreendemos, da plataforma do Presidente eleito, que
êle defende para o Brasil uma política exterior na qual o País não
seja apenas um parceiro silencio
so do Ocidente, mas sim seu par·
ticlpante ativo e consciente da cl·
vllizaÇão democrática que tem por
objetivo o progresso social e por
instrumento essencial, a liberda·
de. Além das origens e objetivos
comuns, que nos identificam com
o mundo livre, e nunca com o mun·
do recolonizado pelo comunismo,
temos em cccnum também o mesmo inimigo nessa concepção, que
ativamente procura destruir .a nossa para construir seu império sôbre o mundo.
Tal é a concepção que se diz
pacifista e só fomenta a guerra;
que fala aos humildes e lhes rouba
até o direito de pensar; ~Que fala
de autodeterminação e cria os ES·
tados satélites; que fala contra o
colonialismo e transforma em co·
lônlas nações cuja soberania duraram séculos; .que fomenta o neu·
tralismo nas assembléias para
massacrá-lo nas emboscadas das
ruas; que acena à ambição dos
mediócres e à suficiência dos primários, que utiliza a fôrça da
intriga e aperfeiçoa até limite.>
nunca dantes a.tingidos as armas
de domínio do antigo imperialismo, no século XIX, da neutraliza·
ção moral à infiltrEIIÇão econômica e à corrupção politica, para
o triunfo do nôvo lmperiallsmo to·
talltário.

-550-

De nossa parte dizemos que o
Estado da Guanabara não tole·
rará em seu território o comunismo, nem sob a forma aberta e
!ronca de outrora, que chega ao
assassínio e ao terror, nem sob a
forma atual, que se disfarça de
nacionalista e populista, como de
anticolonialista e pacifista para
conspirar contra o Brasil, de!xan·
do-o sem alianças e sem objetivos
nacionais definidos, à mercê da
surprêsa e do acaso. Os comunis·
tas são, na expressão do futuro
Presidente, "irrecuperáveis para a
o.el!locracia". Tem, pois, o democrata, o dever de lhes tolher o
passo por medidas que a lei fa·
culta, a democracia admite e o
·interêsse nacional exige.
Uma política social justa e progressista é exatamente aquela que
não se alimenta da contradição
entre os excessos do capitalismo e
as ambições do comunismo, êste
pior do que aquêle e ambos ultrapassados no falso dilema em que
se pretende aprisionar a cansei·
ência dos povos para destruir a
paz dos povos. A reforma social,
a revolução tecnológica, da qual
decorrem alterações crescentes no
regime e no mundo de produção e,
conseqüentemente, no da propriedade de seu uso, numa palavra, a
democrati2:ação da riqueza é o que
visamos todos desde o remoto Município até a grande Nação.
Para democratizar a r•queza, é
preciso ao mesmo tempo, criá Ia,
a fim de que não distribuamos
unicamente a. miséria, único sal·
do dos povos que se entregam ao
Estado e dos Estados que se apro·
priam do que é do povo, a saber
a iniciativa criadora, a liberdade
de escolher, a liberdade de ensinar
e de aprender, a liberdade de pro·
duzlr, a liberdade de consumir, a
liberdade de crer e de querer.
Somos um Govêrno que acredi·
ta na prosperidade atravês do tra·
balho e da liberdade, na eficiência através da técnica e do planejamento; na democracia através da
educação,

Dos rumos do nosso Estado, fa.
tarei daqui a pouco meritíssimo
Senhor Presidente, ao receber o
cargo, no Palácio Guanabara, das
mãos do honrado Governador provisório que aqui, até agora, representava o poder central. Mas não
devo e não posso encerrar estas
palavras sem cumprir, dos meus
deveres de Governador, o primei·
ro. Refiro-me ao agradável enca.r.
go de, em nome do povo carioca,
agradecer a dedicação dos seus
juizes e dos serventuários da Jus- .
tiça, que vencendo dificuldades e
tropeços, tornaram possível a eleição.
Pessoalmente, honro-me de receber o estímulo de suas palavras,
Sr. Presidente Homero de Pinho.
A evocação que fêz, a liÇão que
deu, a exorta.ção, a um tempo generosa e lúcida, fervorosa e sóbria ·
de suas nobres palavras, contri·
buiram para dar a esta cerimônia,
mais do que a transitória solenidade do aparato, a indelével dig·
nidade da singeleza, tal a desejamos, Vossa Excelência e eu. A
sua oração _enquadra bem o pór·
t!co do governo que contamos fa·
zer, se Deus quiser e não nos faltar a ajuda da população. Unl
govêrno austero e no entanto
otimlsta, um govêrno severo e no
entanto huma.no, um govêrno jus.
to, antes de mais consigo mesmo,
um govêrno compenetrado de suas
responsabilidades, um govêrno que
procure ser o primeiro, menos no
calendário político do que prin·
cipalmente, no coração do povo.
Sei das dificuldades. Não fugJ.
rei delas, no Govêrno, porque
aprendi 'a não temê-las na oposição. Mal~ temo as facilic!ades do
que as dificuldades do exercício do
,l
poder. Mas, conto com o povo
porque sei do que é capaz quando
vê que, o seu servidor não o engana; ·que não trata deslgualmen·
te aos Iguais nem igualmente os
desiguais; que não o abandona
nem o adula. Quando aprende a
confiar porque vê que se procura
servir com dedicação, no desejo sé-
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com o Povo dêste Estado que, confiante e entusiasta, lhe levou, com
seu voto livre e consciente, as es·
peranças de realizar - afastados
os travos dos ressentimentos co·
moaionais da campanha eleitoral um prometido probidoso Govêrno
de paz e de trabalho, em cujas
polimorfas atividades administrativas por certo não terá por dis·
piciendos os conselhos da prucên·
cia e uma condescendente receptividade à eficiente colaboração
dos homens de boa vontade.
Recebe, hoje, Vossa Excelência,
na qualidade de seu primeiro Go·
vernador constitucional, sob sua
honrada direção, a mais bela, a
ma.is gentil, a mais jovem e, todavia, do ponto-de-vista da relati·
vidade, a mais importante das
unidades da Federação Brasileira
no que respeita ao desenvolvimento econômico, à pujança industrial, ao valor da apreciável contribuição tributária, ao prestígio
político, à projeção intelectual epicentro telúrico de imperecíveis
tradições onde se têm plasmado
os mais notáveis acontecimentos
da História de nossa Pátria - desde a expuls'ão dos primeiros cubi·
çosos invasores pelo gentio altivo
e instintivamente cioso da conservação de suá integridade, à abo·
lição do trabalho escravo; da de·
cisiva colaboração à nossa independência política, à federação das
antigas províncias, à proclamação
da República - capital que foi do
Vice-Reina.do do Brasil e, depois,
dos três Reinos Unidos - do AIgarve - Portugal e Brasil - e,
por fim, nestes últimos setenta
anos, da República, a que deu o
berço esplêndido da sua· ipcompa"·... rável topografia e, nas horas
amargas de dúvidas e de incertezas alimentou da fé lnquebrantá•
vel de seus grande~ homens as bases de sua formaçao democrática,
cujo crescimento e segurança, nas
difíceis provas de perigo comum
pelos quais temos passado, foram
coLn freqüência regados e redl-

rio e sincero de fazer bem tudo
o que é indispensável que se faça,
de nunca fazer o que somente mal
pode causa,r. Quando vê em nós o
empenho de exigir !(lUe seja dado
ao fraco o que o forte lhe deve,
ao humilde o que o poderoso não
lhe pode negar.
Vossa Excelência, Senhor Presi·
dente, em nome do Egrégio Tribu·
na! Regional Eleitoral, acaba de .
investir nas funções de Governador do Estado da Guanabara um
homem que chega a essa posição
disposto a exercê-la com tôdas as
suas fôrças. Se Lna.is não der é
porque mais não possuo. o que
não estiver em mim irei buscar
nos outros, para que todos dêem
o que sabem e o que podem, em
favor de um povo que bem mere·
ce de cada, um tudo, Pois o nosso
é um povo que no meio da confusão e do sofrimento, da decepção contumaz e dos exasperantes
ludibrias, foi ainda ca,paz, raro en·
tre povos da terra, de procurar
mansamente, com uma resignação
que é a suprema forma da espermça, o seu c·aminho de renovação e de mudança.
Alguma coisa, Senhores Juizes,
mudou com a nossa eleição.
A essa mudança, para que seja
a. melhor possível, tomando-vos
por testemunha, ofereço a vida".
DISCURSO DO SR. HOMERO
DE PINHO
O Desembargador Homero
de Pinho, Presidente do T.R..E.,
pronunciou o seguinte dis·
curso :

,

•

'O • termo de posse que Vossa

Excelencia acaba de firmar - di~se -, nada obstante a simplic~·
da_de que ,desejou para esta cerl·
monia, alem de revestir as con·
dições peculiares a todo documento história de excepcional magnitude pela alta significação do re·
gistro de seu importante conteúdo,
formaliza o solene comprollllisso
contraído pelo então candidato
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m!dos com o sangue generoso de
. seus fJlhos na defesa dos ideais
politicas das nossas liberais insti·
tuições orgânicas".
Contraprestação

"Não sei de mãos mais dignas a
que a pudéssemos confiar - prosseguiu - .nesta emergência bis·
tórica em que se empolga dos predicamentos constitucionais de ·sua
autonomia politicOt-administra.tiva
- do que às de vossa Excelência,
que se tem revelado Líder intimo·
rato da pureza e da sobrevivên- .
ela dos ·nossos princ..plos de liberalismo e de verdadeira democracia; que conseguiu pelo fascínio
de sua .vívida palavra, nas prega·
ções cívicas da mais trepidante lu·
ta politica dêstes últimos tempos,
mobiliZar as· saudáveis reservas
morais da opinião pública na defesa de seu patrimônlo e de suas
respeitáveis instituições; ,que lhe
recebe o honroso e difícil mandato de seu primeiro Governador
constitucional, com o significativo consenso da grande coletividade guana'barense, na. qual se incluem, não apenas aquêles cujos
sufrágios o elegeram mas tam·
bém, os aplausos incondicionais de
quantos que, por qual seja o mo·
tivo ou a circunstância, não nos
puderam manifestar de modo mais
positivo pelo voto espontâneo no
sigilo das urnas. Estou convenci·
do, Senhor Governador, que é do
inteiro conhecimento de vossa Ex·
celência, aliás por ciência própria,
~ue o irresistivel poder da opinião
pública, que a fôrça do verbo dos ·
oradores galvaniza pelos arroubos
e vibrações de eloqüência impreg·
nando-a de sentimentos patrióti·
cos os mais contraditórios, assim
como derruba governos que a cor·
rupção de costumes ou a infide·
lidadc a. prlnclplos tornou · insus·
tentáveis, também os pode construir, austeros e probos, respeitá·
veis e dignos, embora de comêço
assentem na exigência de priva.
ções e de sacrifícios gerais da cole·

tividade, esperançosa, porém de
que, em futuro próximo, serão êles
convocados numa contraprestação
altamente reparadora, que se tra·
duzlrá pela redenção do regime po·
lítico, então decadente, e que res·
surgirá renovado sob o império
do respeito à Lei e à Justiça".
Ordem, Paz e Trabalho

"0 Govêrno que Vossa :Excelência instaura no dla de hoje cisse ainda o Presidente do T.R.E.
- sob os aplausos de centenas de
milhares de cidadãos em cujos
cora,ções crepita um frémito de
fé na renovação da nossa. capacidade administrativa, traz o sêlo
dessa mesma vigilante opinião
pública, na sua mais lídima feição
construtora, que o magnetismo de
seu verbo evangelizador arrebatou desde a tribuna parlamentar,
como um verdadeiro Silveira Mar·
tlns ou um Pedro Moacir, redivivo
no explendor de sua poderosa dia·
!ética, aos comícios de candidato
onde se agigantou empolgante co·
mo autêntico herdeiro da cova·
gem, do denodo cívico e da elo·
qüência de um Maurício de La·
cerda!"
"Pom o preito de nossa irrestri·
ta segurança. em que saberá resgatar as afirmações do compro·
~isso que veio de prestar perante
este Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, unimos os nossos aos
aplausos daqueles que em Vossa.
Excelência confiàm e de Vossa Excelência esperam a. realização de
um Govêrno de ordem, de traba·
lho e de paz !"
Disaurso pronunciado pelo
Sr. Senador Gufdo Mondim,
por ocasião das solenidades
comemorativas do "Dta àa
Bandeira", que se publica nos
termos do Requerimento n.o
485, dos Senhores Gilberto Ma·
rinho e Francisco Gallotti,
aprovado na sesstlo de 21 de
novembro de 1960.
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Nada sujeita tanto uma Nação
a perigos como as fases em que
ela se agiganta em arremetidas de
prosperidade material.
Os grandes cometimentos ten·
dem a monopolizar os interêsses
para os caminhos de um pragmatismo absorvente, relegando-se ao
indiferentismo as tradições, os
fundamentos espirituais da nacionalidade.
Cria-se um desequilibro entre
os elementos essencialmente espl·
rituais e as expressões materiais
vlsivels, como se estas repelissem
!lj(lUêles.
Esta é a fase que inegàvelmente
estamos vivendo em nosso Pais.
Enveredamos pal'll um surto
admirável de progresso, mas nos
entregamos a uma perigosa des·
preocupação quanto à mística que
é o fulcro sôbre o qual assentam
as oblllls Imperecíveis. Uma Pá·
tria sem mística perde a consci·
êncla de si mesma e se sujeita à
vontade estranha de outros povos.
Temos de nos voltar, homens de
tôdas as Idades, para o culto às
nossas tradições, para o exercício
indormido de nosso civiSmo, sem
o que serão baldados os nossos esforços no sentido de criar realmente uma clvllização brasileira.
O gênio de um povo exprime
um caráter próprio, um modo de
ser, uma tendência vocac1011lal,
uma conslêncla de missão histô ·
rica, uma aspiração a Idéias que
justificam a permanência e a sobrevivência da Nação.
As nações nascem quando aquê·
le caráter se define, aquêle modo
de ser se fixa, aquela tendência
vocacional se revela, aquela cons·
ciência se determina e aquela as·
pil:lação se torna o móvel das
ações politicas dos indiVíduos c
dos .Estados. E as nações defi·
nham e morrem à proporção que
vão perdendo o sentido de sua
própria existência e encontram
diante de si o vazio Imenso de
Ideais a serem procurados,

uma nação onde tudo se reduz
a lnterêsses Imediatos e onde cada pessoa da sociedade nacional
sbmente se preocupa com os seus
interêsses ega:stlcos, é nação fa·
dada a desaparecer como perso.
nalldade histórica., perdendo todo
o motivo de sua continuação, todo
o direito de sobreviver
Um povo, constituído em nação,
está sujeito a essa desintegração
se não fôr constantemente estimulado, de sorte a manter vivo o
sentimento histórico de uma determinação coletlva.
O estímulo há de ser dado pelos
homens que representam os valores·ind!ces mais conscientes da
comunidade nacional. Se êsses va·
!ores faltarem, será certa a desagregação e a ruína.
Quando cultuamos a Bandeira,
símbolo de todos os sonhos, de tádas as glórias, de tôdas as virtu.
des, de tôdas as grandezas, das
lágrimas e dos júbilos da Pátria,
queremos assinalar, antes de mais
nada, que estamos conscientes da
hollll que passa, Em vigília constante para IQUe se não entorpeça
nossos sentimentos, absorvidos pela exclusiva aspiração de progres.
so material.
Aqui estamos diâ.nte de nossa
Bandeira., entendendo que é preciso
dizer à Nação o que eia é, para
que ela continue a ser, pois esta é
a missão dos seus condutores. Foi
a missão de Moisés através do de·
serto. Foi a missão de Péricles na
Grécia. Foi a missão de Afonso
Henriques, fundando a Monarquia
Lusitana; de Rlchelieu, unlfican:
do a França, de Frederico, criando a . Alemanha.; de Washington;
anunciando ao mundo uma nova
nação; de José Bonifácio, fundan·
do o Império Bllllsileiro .
Quando falamos da difícil conjuntura. nacional, não o .fazemos
por fôrça de expressão ou para re·
petir interpretações alheias. Ela.
existe e só não a constat·arão os
que procedem como a avestruz
que esconde a cabeça na hora do
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perigo. Reina grave perturbação
no espírito e a inquietação é indisfarçável em toctos os semblantes.
E nesta hora incerta, nesta ho·
ra ce brumas, de pronunciamentos difusos e de sombras que se
esgueiram numa atmosfera de
indefinições - é bom virmos cultuar a nossa Bandeira como a pedir-lhe fortaleza na amargura e
fôrça para não nos deixarmos ell·
volver na inquietante trama.
Vive a Pátria a sua hora paradoxal.
Bom seria se pudessemos falar
a linguagem aberta dos otimiS·
mos criadores, a palavra cantante
e festiva das glorificações. Mas o
que cumpre é sermos verdadeiros,
siilceros e diante da nossa Bandeira dela fazermos o confessionário das nossas apreensões e a ela
pedir ânimo para a nossa luta e
equilíbrio para as nossas decisões.
Nada construiremos com recriminações recíprocas. Nossos propósitos devem voltar-se para a obra
comum de restauraÇão de valores
e de solução das nossas crises, sem
cairmos no desequilíbrio a que incorreremos fatalmente se nos omitirmos quanto ao que constitui a
memória da Nação, a sua substância eterna - ou se nos deixarmo:>
levar pelo determiilismo brutal
dos fatos.
A hora P.aradoxal que vivemos
exige nervos de aço na interpretação de cada fenômeno.
Somos um continente em busca
de formas definitivas na obra do
homem e nas suas expressões espirituais.
Neste instante tudo é ebulição.
Há máquinas furando a mata virgem, arados mordendo a terra lnviolada, machados ar11ancando os
ecos do sertão. Esta intensidade
de vida que atroa nas metrópoles
em silvos e explosões, vai-se estendendo pelo espaço continental nu·
ma ligação 'gigantesca desde os
pampas até ao Amazonas trágico.

Mas, vêde, que há em tudo Utn
rastro de lágrimas, como se ainda vivessem eras sepultas, em que
se argamassava na construção de
impérios o sangue e o gdto dos
escravos.
Talvez por isto mesmo nossa
geração se fêz tão aflita.
Nunca a Pátria evoluiu tanto no
sentido material e nunca foi tanta .a angústia nas almas porque
há fome, porque há falta de teto,
porque há injustiça, porque se inquietam os homens nesta ânsia mal
dissimulada de reação.
Paradoxos. Paradoxos. No fundo ca terra batem os alviões. Na
face da terra, os altos fornos,
como rubros Saturnos, abrem a
bôca e expelem os músculos de
ferro das máquinas.
E o côro das angústias, o ela.
mor de milhões de vozes que têm
fome, o pranto de criancinhas que
nascem para o sofrimento - mis·
turam-se com o côro das máquinas no mar, no bôjo dos navios,
nas usinas, nos esta.Jeiros. Orquestra de instrumentos estranhos,
ringir de ferros, estertor ele almas.
Homens gritando protestos e
Atlantes gritando nas vias metá·
licas dos arranha-céus, numa sinfonia que é ao mesmo tempo um
canto de alegria, de sofrimento, de
dor, de angústia, de inquietação,
de anseios e de sonhos, na urdidura sangrenta da nossa transição,
Queremos, necessitamos prosperar n.a colliquista de nós mesmos,
temos de nos dirigir para as mais
corajosas decisões no campo da
economia e· das finanças nacionais, pondo nossa inteligência, nosso cérebro, a serviço do nosso desenvolvimento e do advento de
expontânea paz social. Mas nada, nada construiremos de terno
e nada alcançará os supremos objetivos que s'ão a prosperidade ge·
ral e .a felicidade comum, se perdermos o contato com a corrente imantadora do sentimento que
constitui a base da nossa moralidade e de uma Pátria.
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Nenhuma ·oportunidade deverá
Senado, por ocasião das sole·
ser perdida e motivações de tôcla
ntdades comemorativas do "Dia
ordem criaremos para exaltar tais
da Bandeira", que se publica
princípios porque são êles que insnos têrmos do Requerimento
piram os atos humanos na vida
n.o 485, dos Senhores Gilberto
fam111ar, na vida profissional, na
Marinho e Francisco Gallotti,
vida intelectual, na vida adminisaprovado na Sessão de 21 de
tra ti va, na vida poli ti ca.
novembro de 1961.
Queremos construir um grande
Senhores Senadores,
Império na América, mas só o conseguiremos se não perdermos a
Minhas Senhoras,
nossa autenticidade, haurida das
Caros Colegas:
fôrças bárbaras da terra que Deus
Designado que fui pelo eminos deu para fazê·lo grande e feliz
nente
Senador Cunha Mello, Pri·
- o povo lque nela vive - e se enmeiro
Secretário
desta casa, para
tendermos sempre que não há fôrça
material sem a realidade do es. falar em nome dos funcionários
do sénado, sôbre o "'Dia da Banpirito.
deira", tenho a assinalar que a
E o sentido que queremos dar incumbência devia ser dada a
a êste instante de civismo, quan· outro
colega com m~lhores apti·
do o Senado da República se in- dões. Mas, ordens sao ordens e
tegra nas comemorações do Dia eu as cumpro, dentro de meus pe·
da Bandeira é precisamente dian- quenos recursos, mas com !men·
te do pavilhão .auri·verde, o de so prazer.
propormo-nos à imensa e arreba·
É uma data de grande signifi·
tadora tarefa.
cada cívica, em que se procura
Queremos estar à altura do mo. reavivar o sentimento de amor
menta histórico que vivemos, não do povo para. com a Pátria.
perdendo a consciência das nosA nação, cujos filhos não visas responsab111dades pe11ante as bram
com seus feitos históricos,
nações livres do mundo e não nos com sua
cultura, tradições, riqueperdendo também na trama do zas e costU:tlmS,
é uma nação sem
nosso próprio progresso.
vida, sem estímulo.
Disse Renan que o homem cria
Precisamos relembrar sempre,
os símbolos e a êles se escraviza. tudo aquilo que temos de bom e
Eu direi que símbolos como o de grandioso.
nossa Bandeira, numa clvll1zação
Pela história de um povo pode·
vacilante que se esforça para man- mos
de sua grandeza
ter-se de pé, evidenciando aos nos- e da aquilatar
de seu futuro.
perspectiva
sos olhos um espetâculo de defunA Bandeira é sempre a mesma,
tos morais, símbolos como o de
com
as mesmas cõres e idêntico
nossa Bandeira assumem o efeito
feitio.
de um estimulo que alcança a
.. o importante não é a côr nem o
alma.
Há de ser por ela, há de ser por formato e sim, o que representa.
nossa Bandeira, que viveremos e Não nos esqueçamos que ela é o
lutaremos para que ela se alce nos próprio retrato da Pátria
É como a imagem de um Santo.
mastros como afirmaç'ão de uma
Tanto
faz ser de ·barro como de
raça que não quer ser esc~va,
porque traçou o seu próprio des· ouro. Tem o mesmo valor, por·
que simboliza as !qualidades, as
tino!
virtudes e o sentimento que pos·
Discurso pronunciado pelo suiu em vida. Assim é a nossa
S1·. Mário Marques da Costa, Bandeira. De sê da ou de pano
em nome dos funcionários do comum, grande ou pequena, com
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suas côres representativas, é sem·
pre a mesma.
Já significou, através dos anoa,
um Brasil quase sem riquezas, com
]poucos feitos heróicos, sem cultura, desconhecido no estrangeiro.
Hoje, esta. mesma Bandeira já
tem um significado maior; sim·
boliza uma Pátria que cada dia
mais se impõe no conceito e na
admirll!;láo de outros povo, cujo
progresso, em todos os setores cresce vertiginosamente.
Já somos considerados lideres
na América do Sul. Vozes auto·
rizadas de eminentes homens, re·
presentantes da cultura e da di·
reção de outras nações, já vati·
cinam que, em breve, seremos uma.
das principais potências do mundo.
Esta Bandeira que aqui vemos
é o estandarte que tremulou nas
mãos de caJd.as, nas lutas sangrentas do Paraguai. Desfraldada

em Haia, ouviu a palavra eloqüen·
te de Rui Barbosa, em defesa. dos
nossos direitos. Recentemente,
percorreu os campos da Itália,
mostrando ao mundo o valor e a
pujança de nossa raça.
Bandeira é Isso. É retrato, é
sim bolo, é imagem.
Representa tudo de bom e de
mau de um povo. Quanto melhor
formos, maior significado ela terá,
mais respeito e consideração terá
de outros povos - maior orgulho
teremos nós.
Procuremos fazer de nossa. Pá·
trla - pelo trabalho, pela. cultura, pelo caráter, pela Justiça e
pela nossa paz social - uma !ma·
gem digna de ser representada
por nossa Bandeira.
Ela não apresenta somente o
ouro, as matas e o céu sempre
azul. Simboliza multo mais. Re·
trata a grandeza do Brasil e a
tenacidade de nossa gente.

--

-------- ---

192. a Sessão da 2. a Sessão Legislativa, da 4. a Legislatura,
em 15 de dezembro de 1960
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As 14 horas e 30 minutos, acham.
se presentes os Senhores Sena
dores:

•
i

·~
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Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Paulo Fender.
Zacharlas de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Sebastião Archer.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
Mathias Olympio.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Rleglnaldo Fernandes.
Dlx-Huit Rosado.
Ruy Carneiro.
Novaes Fllho.
Jarbas Mallltnháo.
Antônio Baltar.
Freitas Cavalcanti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles .
Lourlval Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovidio Teixeira.
Lima Teixeira.
Aloysio de Carvalho.
Jefferson de Aguiar.
Arlindo Rodrigues.
Caindo de Castro.
Gilberto Marinho.
Nogueira da Gama.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mel! o.
João Villasbôas. ·

F111nto Müller.
Gaspar Velloso.
Nelson Maculan.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krleger.
Mem de Sá.
Guido Mondim. - (49).
O SR. PRESIDENTE - A lis·
ta de presença acusa o comparecimento de 49 senhores Sena·
dores.
Iiavendo número legal, está
aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Senhor Qua1·to Secretário,
servindo de Segundo, procede à
leitura da Ata da sessão an·

tertor, que, posta em discussão,

é sem debate aprovada·.
O Senhor Primeiro Secretá·
rio dá conta do seguinte

EXPEDIENTE

oticià ·
Brasília, 15 de dezembro de 1980.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar :1
vossa Excelência que a Comissão
Executiva do Grupo Brasileiro fi·
liado à Associação Interparlamentar de Turismo, em reunião rea·
!izada no dia 30 de novembro úl·
timo, resolveu nos têrmos do in·
ciso III, do art. s.o da Resolução
n. o 93-57, incicar eis senhores Senadores Lobão da Silveira, Cunha
Mello, Freitas Cavalcanti c At·
tíl!o Vivacqua, para participarem
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das reuniões da Assembléia Ge·
ral daquela Associação, com inicio no dia 20 do mês vindouro, em
Genebra.
Foi igualmente indicado para
acompanhar essa Delegação o funcionário José Beníclo Tavares da
Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE Está
finda a leitura do Expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Coimbra Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO (Lê o seguintes dis"urso) - Se·
nhor Presidente, Senhores Sena.
dores.
Completamos neste ano de 1960,
os meus irmãos e eu, nossa maiú·
ridade na Campanha de Brasí·
lia; nestes 21 anos de lutas, enfrentamos os altos e baixos naturais na pregação prática das boas
Idéias, prosseguindo na caminha·
da interrompida em 1893, obstada
em 1922, por nós retomada em
1939, para ser afinal abraçada em
1956 por um Presidente da Repú
b!ica, que empolgado pela sua conc:etização, avocou o assunto a si,
couduzlndo·o pessoalmente e al·
cançando a meta já semlsecular,
em 21 de abril de 1960, ao forma·
lizar a mudança, em cumprimento ao já velho dispositivo constitucional, a seu modo, em que pêsem as críticas construtivas ou
n'ão.
Mas, Senhor Presidente, sou dos
que sempre entenderam que Brasília é apenas um ponto de par·
tida para o surgimento de uma
nação de primeira grande21a no
Hemisfério Sul, e precisamente nas
zonas tropicais e subtropicais de
nosso pla.nêta, once os recursos
já disponíveis no limiar da era
atómica podem ensejar uma mo·
derna e portentosa c'ivilização.
Vinte um anos de persistência,
de sacrifícios, de canseiras, Sr.
Presidente, com raras sa.tisfações
de reconhecimento dos nossos con·
temporâneos - mas com as mui-

tas e contínuas injustiças e incompreensões de que são habi·
tualmente vítimas, aquêles que,
dedica:dos e empolgados por uma
idéia, nela se lançam nos limites
de suas fôrças.
É o caso de fatos recentes, de
injustiças clamorosas, com que
vêm os críticos de obras prontas
e denegridores profissionais da
dignidade alheia, assacando contra nós.
De pouco serve o fato de têr~
mos construído com sacrifícios
tremendos a Capital de nosso Esta·
do e dela têrmos saído com a fronte erguida, depois de muitos es·
forços, para desfazer malentendi·
dos e calúnias, maiores do que
aquêles que nos exigiram· .a pró·
pria execução de Goiânia.
De pouco serve uma dezena de
cidades cuja evolução projetamos
em v;í.rios Estados, destacando-se
Cuiabá e Curitiba, e que hoje flo·
rescem.
De pouco serve o fato de, sendo
nós os precursores de Brasília,
aquêles que conduziram os seus
mais árduos estudos, e que mais
de perto conheciam a região, e
com antecedência de muitos anos
sabiam onde seria situado o nôvo
Distrito Federal e até mesmo a
nova Capital do Brasil, de pouco
vale nunca têrmos adquirido um
só palmo das terras nessa região,
aos preços Irrisórios do passado.
De pouco vale têrmos como engenheiros especializados assessorado estàicamente o Govêrno Federal, sem qualquer remuneração,
e obtido do Cóngresso bilhões de
cruzeiros para estradas e obras,
sem nunca têrmos feito um só pedido, pleiteado um só serviço ou
uma só vantagem, mesmo legítima, na construÇão de Brasílla, ou
das inúmeras estradas e obras por
nós defendidas.
Para tais leviandades, de pouco
vale pautarmos a nossa vida dentro dos princípios norma.is que re·
gem a vida normal dos homens de
bem que vivem com a consciêncl,~
tranquila.

I.
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Mas, Senhores Senadores, no
Nunca soube 1que um Presidcn·
que me tange, tais Infâmias, não te, no regime constitucional em
me afetam, e habitualmente dei- que vivemos, tenha poder para
xo-as volverem por conta própria, perdoar dividas.
às paixões torpes de onde saíMas, Senhores Senadores, a ope·
ram. Assim, assomo a esta trl· ração
em causa, que não era mi·
buna não tanto para defender- nha mas
da firma de que sou sóme, como para atender a solicita- cio, não passa
uma liquidação
ções que tenho recebido de ami· de uma situaçãodegerada,
como dis·
gos meus, empenhados na mesma se, há mais de dez anos,
causa, para que desta vez, diga fato da União ter suspendidopelo
os
algo, e leve em consideração os pagamentos do têrço devico aos
.:!Uidados daqueles que sempre me Institutos. Nós, naquela época.,
defenderam com ardor, e que nas atendendo aos apelos do Presiden·
mais duras crises de minha vida, te Getúlio Vargas, anticomercial·
testemunharam sua. confiança respondendo às campanhas in- mente, deixamos de construir apar·
de obras para gente ri·
justas e acirradas contra meu di- tamentos,
ca
em
copacabana
alhures e de
reito de ser um homem normal, acÔrdo com a nossae.vocação,
que
comum e portanto honesto, com nos levou em situação semelhanas minhas sucessivas apresenta.
ções e vitórias, primeiro para. go. te a trocar o Rio e São Paulo por
vernador e depois para represen- Goiânla, Cul:abá e Interior, nos especializamos em casas populares,
tante de Goiás nesta Casa.
concentrando todos os nossos reSenhores Senadores, de tôda es· cursos na sua produção padron!.
ta enxurrada, que tentam. malévo· zada, que atingiu cem casas ope·
la e inutilmente canalizar para o rárias por mês. Foi quando os
meu canto destaco a sandice, ln· Institutos, cientificados de que
felizmente' repetida por jornais e não receberiam o têrço da União,
profissionais que se alinham entre pura e simplesmente cancelaram
os que têm sôbre seus ombros as aplicações dos planos B, de emgrandes parcelas de responsab!U· préstimos aos seus associados pa·
dade perante a opinião pública do va casa própria. Nossos clientes,
País - de que o atual Presidente que eram os trabalhadores asso·
da :Eõepública, agora nos últimos dados ficaram sem financiamen·
dias de seu Govêrno, deu para tos e nós com o remanescente de
atender a pedidos que não lhe fiz, ' algumas centenas de casas a êles
nem no meio, nem durante e mui· prometidas na rua da amargura.
to menos no fim de seu Govêrno. Daí as nossas relações· de direito
Exploraram, sem profundidade, passaram dos operários, para os
o desenlace, isto é, a simples as- Institutos, com os quais tivemos
s!na.tura de um documento, não que nos entender para ultimar a
por mim, mas pela firma da qual construção e entrega das centenas
me honro de ser sócio, e que não de casas restantes. Só não fomos
implicou em recebimento de um levados a um desastre total, mas
niquei sequer, mas veio apenas re· perdemos mais de dez anos de tra·
gularizar uma situação anterior balho, Enquanto os Institutos pro·
ao atual Govêrno, que já vinha se telavam, indefinidamente, qual·
arrastando há mais de dez anos. quer soluÇão boa ou a.té mesmo
ruim para as partes, mas desde
E me acusaram de ter alcança· que rápida, as casas se deteriorado do Senhor Presidente da Repú- ram, os ônus se acumularam, nas
blica pura e simplesmente isto:
nossas costas,· prejudicando não só
"Perdão de 1tma pretendida di· a nós, mas também a todos aquê·
viela de Cr$ 140.000.000,00.
Ies que acreditaram que o Poder
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Público de então, criou os Insti·
tutos para colaborar no problema
da casa própria para os mais ne·
cessitados, isto é, para os operâ·
rios, que continuam nos seus barracos e favelas.
Os prejuízos resultantes da displicência com que o Poder Pú·
blico encara o problema tempo,
sempre recaíram nas nossas costas, sem exceção.
Em detemtinado momento apu·
rara.m . que as nossas responsabilldades resultantes de finan.
ciamentos concedidos para. atender à construção das casas para
operârios eram de Cruzeiros
109.000.000,00. Para evitar novas
delongas resolvemos aceitar êsse
total.
Escolheram entre todos os bens
livres e desembaraçados que constitulam o patrimônio das firmas,
aquêles que julgaram os mais convenientes, e os avaliaram, fixando
os seus preços ccr.no bem entenderam seus avaliadores.
Parecia que a via crucis termi·
nara. Ficou tudo na dependência
de uma escritura da firma para
o Instituto a ser firmada em pou·
cos dias. Nisto o Presidente do
Instituto foi substituído; o substl·
tuto disse que o assunto er.a muito
volumoso c que a escritura. ficaria para ser lavrada quando o
nôvo Presidente efetivo assumisse
o cargo, e assim por diante.
Os sucessivos Presidentes eram
substituídos antes de encerrar o
caso.
Interêsses políticos, atuaram por
fora para manter o assunto em
aberto. Assim em tôdas as cam·
panhas politicas que se feril'am
em Golâs, o caso foi explorado
duramente. Goiâs nada tinha com
o assunto, mas o traziam à baila,
para tremendas explorações lóca.is
contra nós. Em Goiâs nos acusa·
vam de negar assinatura à escrituro, c no Rio lnflulam no sen·
tido de que tal assinatura fôsse
~empre protelada.

Afinal, recentemente, depois da
vitória de Jânio Quadros, nós re·
solvemos pôr tênno ao assunto.
Enquanto perduravam governos de
facções politicas contrârias à nos·
sa., nós nos sentíamos impedidos
de discutir o assunto administrativamente, mas não podíamos admitir que essa situação passasse ao
nôvo govêrno eleito com nossa co·
laboração. A pendência poderia ser
resolvida em 1qualquer dia pois os
bens tinham sido avaliados há
muitos anos atrâs e desde então
fixadas as · nossas responsabilida·
des e nós não tínhamos um só
cruzeiro a receber.
Mas acontece que êstes bens escolhidos e avaliados pelo Instituto, antes do advento de Brasi·
lia, estão situados em Goiânia,
constituindo um dos prlnelpais
bairros da cidade, em tôrno do seu
Jockey Club. E cor.n o passar do
tempo os terrenos avaliados ew
Cr$ 61. ooo,oo passaram para 7n
100, 170, 150 e ·atualmente estão
em média valendo Cr$ 200. 000,00,
isto também devido à dupllcação
da população da Cidade e à mudança da Capital Federal. ~stes
fatos são perfeitamente compre·
ensiveis.
Mesmo assim, nós, em 1960 administrativamente, queriamos hon·
rar o compromisso assumido em
1956, de entregar tais lotes por Cr$
61. 000,00 uma vez que a questão
foi de fato acordada nesta base,
não rendendo mais juros desde
então; mas de direito poderíamos
pedir reavaliação, mesmo no ad·
ministrativo, mas não o fizemos.
Contudo, deixamos claro ao InStl·
tuto de qUe se n·ão assinasse, até
30 de outubro a escritum, nós fa.
ríamos em novembro uma consignação em juizo, com a conseqUente avaliação judicial, aos preços
do dia de Brasilla, isto é, Cruzeiros 200.000,00 em vez de Cruzeiros 61.000, em contrapartida, assumindo os juros de lei, que seriam evidentemente muitas vêzes
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inferiores à espetucular taxa de
valorização.
O que não poderíamos era es·
perar o advento de um nõvo govêrno, . eleito com a nossa. colabo·
ração, para obtermos como favor
o que era de nosso direito.
Assim, se não fôsse assinada a
escritura até 30 de outubro, a
palavra passaria para o Judiciá·
rio. Mas a assinaram em 27 de
outubro.
Eis a verdade: entregamos por
Cr$ 61.000,00 o que vale Cruzei·
ros 200 ..000,00, em cumprimento
de uma transação fechada hã
muitos anos.
:msse, senhor Presidente, o as·
sunto que me senti no dever de
trazer ao conhecimento do Sena·
do, já que os principais jornais do
Pais o divuiga11am à larga, atri·
buindo-me o perdão de dívida que
a meu ver, se existisse deveria es·
tender-se a todos os devedores do
País porque a Constituição regula perfeitamente que o que cabe a
um deve caber a todos.
Essa exploração sem dúvida é
uma. das conseqüências da situação que ora se verifica em Goiás,
onde os oposicionistas, que há
mais de vinte anos, lutam deno·
dadamente contra o situacionismo
local, resolveram apoiar a can·
dida.tura do atual Presidente da
República ao Senado Federal, des·
de que lançada pelos Partidos si·
tuacionistas .
:mste assunto, porém, nada tem
que ver com o outro. A candidatura surgiu há muito menos
tempo do que o fa.to agora lembrado, que tem mais de dez anos
e vem servindo apenas de pasto
àqueles que não têm entranhas e
que, mirando-se no espelho, não
sentem respeito por si mesmos e
têm o mau hábito de denegrir a
honra alheia.
Essas, Sr. Presidente, as pala·
vras que desejava trazer ao co·
nhecimento C!a casa. (Muito bem;
muito bem I)

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra. o nobre Senador
Mendonça Clark. (Pausa).
Sua Excelência não se encontra
no recinto.
Tem a palavra o nobre Senador
Gilberto Marinho .
O Senhor Senador Gilberto
Marinho pranunQta discurso
que, entregue à revisão do orador, será publicado posterior·
mente.

O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra o nobre Senador Mem de
Sá.
O SR. MEM DE SA - {*)
Senhor Presidente, Senhores Senadores, desejava que neste último dia de sessão ficasse consignada nos Anais do Senado Federal a expressão do reconhecimento que o Brasil está a dever ao
Professor Otávio de Bulhões, que
terminou seu mandato há longos
anos exercido no Conselho Nacional de Economia.

O Sr. Mendonça Clark - Per·
mite Vossa Excelência um aparte?
.. .,
O SRJ. MEM DE SA - Com todÔ
o prazer.
O Sr. Mendonça Clark - Peço
que Vossa Excelência também fale
neste momento, em meu nome pessoal, na referência que faz ao eminente economista Otávio Bulhões.
O SR. MEM DE SA - Muito
agracedido a Vossa Excelência.
Jl: com grande satisfação que
recebo a solidariedade do eminente representante piauiense.
O Conselho Nacional de Econo
mia, como Vossa Excelência sabe,
foi criado em virtude de disposi·
tivo constitucional. Deveria ser
precisamente por isto, o órgão
mais' alto e mais' representativo do
saber e da ciência económica em

<•> -

Nilo foi revisto pelo orador.
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nosso Pais . Devia representar para os problemas em questão de
ordem económica, o papel de um
maior poder supremo, donde deveriam partir as luzes e a orientação para todo o País. Sendo as·
sim, êste órgão deveria ser ln·
tegrado como a Constituição pre·
vê, por pessoas do .mais notório
saber nas ciências económicas e
financeiras.
Infelizmente, Senhor Presidente
e Senhores Senadores, os Gover·
nos da !Uepública depois da constitucionalização do País não deram
.:w Conselho o prestígio e a im·
portâncla lque êle deveria ter; não
lhe deram essa importância, porque dêle não se serviram, não o
prestigiaram solicitando as suas
! u:.:es em todos os grandes proble·
mas económicos do Brasil para
haurir melhores Inspirações ·na
condução da causa pública.
Na época em que vivemos, em
·que o. liberalismo económico já é
uma escola do passado, em que o
soclallsmo caminha a passos lar·
gos e ao qual todos nós, €lll maior
ou menor grau damos o nosso
aplauso numa época em que a ln·
tervenção do Estado dlreta ou ln·
clreta se faz cada vez mais sensí·
vel e intensa, mesmo nos países
que ainda mantêm a estrutura capitalíst!ca, conservando a emprêsa privada e a livre iniciativa, ca •
da vez mais recorre aos contró·
les, às formas diretas de ação, aos
planejamentos a médio ou a longo prazo; numa época em que o
Brasil talvez até demasiadamente também tem esta orientação
moderna e fêz sentir a presença
do Estado de tódas as formas, o
Conselho Nacional de Economia
precisava e devia ser um órgão da
mais alta transcendência, cercado
do maior prestígio e da maior au·
toridade. Para isto, desde logo
indispensável é que êle seja e continue sendo integra.do por verdadeiros luminares na ciência eco·
nómica.

O Professor Otávio Gouvêa de
Bulhões cujo mandato se vai encerrar em janeiro próximo, é na·
quele órgão, sem dúvida alguma, a
personalidade de maiores títulos.
Mesmo fora daquela entidade, no
Brasil e na América, é dos mes·
tres mais acatados e de mais jUS·
ta renomada. Creio mesmo que se
o Professor Otávio Gouvêa de Bu·
lhões escrevesse em inglês, teria,
hoje, sua reputação universalmen·
te firmada.
Sou modesto estudioso de problemas económicos. Contudo, na
escassez de minhas investigações
sõbre a matéria, eu lhes posso afir·
mar, sem sombra. de exagêro ou
dúvida, que Otávio Gouvêa de Bulhões está à altura dos grandes
mestres da Ciência Económica con·
temporâne·a, seja os da língua
francesa ou lnglêsa.
O Sr. Lima Teixeira - Permite
Vossa Excelência um aparte ?
O SR. MEM DE SA - Com muito prazer.
O Sr. Lima Teixei1'a - Associome às palavras de Vossa Excelência quando se refere à pers.onalidade do Professor Otávio
Gouvêa de Bulhões, figura que,
illdlscutívelmente, dignifica o Conselho Nacional de Economia pela
sua cultura, sua capacidade de
tt~abalho e Inteligência. Vossa Ex·
celência, ne.ste instante, não só
presta homenagem a um homem
de bem como enaltece um dos mais
eficientes elementos que já ser·
viram àquele órgão técnico.
O SR. MEM DE SA - Muito
agradecido pelo depoimento que
nos traz o eminente representante baiano Senador Lima Teixeira.
Senhor Presidente, o Professor
Otávio Gouvêa de Bulhões - re·
pito.o, pode figurar entre os grandes autores da Economia contem·
porãnea. Seu último livro "EcollO·
mia e Política", está na classe dos
bons, dos excelentes compêndios
sôbre a matéria. Evidentemente
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e:xiste na Ciência Económica, so·
bretudo na época em que vivemos,
grandes variedades de correntes
doutrinárias. É possível que as te·
ses e a. linha adotadas por êsse
eminente Professor n'ão sejam es·
posadas por grande número de outros autores igualmente classifica·
dos. De qualquer forma, porém,
cómo já afirmei, no panorama da
Ciência Económica Nacional, êle
é uma das cumeadas.
O Brasil, felizmente para nós,
vai tendo de uns anos para cá,
grande floração de estudiosos da
Economia. e hoje, com garbo e or·
gulho, apontamos nos órgãos pú·
bllcos e paraestatais, jovens que
reveiam · grande proficiência e só·
lido conhecimento da· matéria.
O Sr. Antônio Baltar - Permite Vossa Excelência um aparte?

O SR. MEM DE SA muito prazer.

.

;

Com

O Sr. Antônio Baltar - Se vos·
sa Excelência permite quero acres·
c.entar ao seu brilhante discurso,
no qual palavras justas são pro·
feridas a respeito de um dos mais
eminentes cultores da Ciência
Económica no Brasil, informação
que se outro mérito não tiver, terá
o da utilidade.
Hoje, vespertino carioca públ1·
ca artigo assinado por um com·
panheiro do Professor Otávio Gou·
vêa de Bulhões no Conselho Na·
clonai de Economia, o qual em
poucas palavras, traça a história
do seu pensamento económico,
acentuando que êle partiu de uma
preocupação estritamente fiscal
com o equllibrio orçamentário em
problemas de fiscabilldade, passando daí para os problemas mone·
tários, que o preocupavam profun·
damente, a ponto de sôbre êles
escrever belo livro que certamen·
te, Vossa Excelência conhece; e
agora graças à evolução natural
do seu pensamento económico, é
um economista, na expressão mais
larga da palavra.

Considero o testemunho de Vossa Excelência multo firme e se·
guro a respeito da personalidade
sôbre a qual Vossa Excelência está
se manifestando brilhantemente.
O SR. MEM DE SA- Agradeço
imensamente o aparte do nobre
Senador Antônio Baltar, que tem o
mérito de autoridade de Sua Ex·
celência, que, sem dúvida, no Se·
nado, é um dos mais competentes e
completos conhecedores dessa ci·
ência.
O Sr. Antônio Baltar - Bondade
excessiva de Vossa Excelência.
O SR. MEM DE SA -

da de o que digo.

É

ver·

Desejava acentuar que, n.o Bra·
si!, já havia cada vez e em maior
número uma plêiade brilhante de
economistas; e que Otávio Oouvêa
de Bulhões se destaca também sob
outro aspecto, a meu ver, funda·
mental : é um dos economistas e não são numerosos no Brasil que estudou a matéria nas suas
bases científicas.
Infelizmente, a Economia é uma
das ciências maltratadas. Todos se
julgam com direito a versá-la nos
seus aspectos práticos e pragmá·
ticos, desconhecendo o que se tem
chamado "economia pura" ou a
"ciência econômica". Da,í decorre o que é fatal: a falta de es·
truturação científica, o que leva à.
confusão e especialmente a!l char·
latanismo que já se tornou freqüente e tão corrente no Brasil.
De resto, já tem sido dito que,
assim como o advogado que não
se forma se chama de rábula; ao
que pratica a Medicina, sem o di·
ploma, se chama de charlatão;
como de gamela é chamado o que
constrói sem o curso ele engenha.
ria, necessário seria descobrir uma
denominação que abrangesse a
grande· ·número de brasileiros de
projeção, ·que se apresentam e se
dizem economistas sem o estudo
da ciência e, portanto, da base
fundamental, da teoria. .
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Otá vi o Bulhões· é dos que a ~~o
nhecem de verdade, profundamen·
te.
Senhor Presidente, Senhores Se·
nadares, o Conselho Nacional de
Economia como disse no início
de meu discurso, não tem estado
à altura da missão constitucional
que lhe foi traçada, 'por culpa elos
governos; e essa culpa agrava-se
cada vez que se se extingue o mandato de um dos seus membros e
se faz indicação de pessoa por
vêzes muito digna, de saber· juri·
dico, mas sem os requisitos e
atributos essenciais, espec:ficos
nara esta função.
• Assim é que, hoje, naquele Conselho, poucos são os. verdadeiros
economistas, dentre eles, o Pro·
fessor Otávio Bulhóes é o maior,
no consenso unânime do Brasil.
Agora que se vai verificar o tér·
'llino c!o seu mandato, no próximo mês de janeiro, espero que o
Govêrno da República, compreen·
dendo o a.Jcance e a necessidade da·
quele órgão. renove o mandato desse eminente Professor, ou, se assim entender, dê-lhe substituto à
sua altura o que, .a meu ver, será
multo difícil.

de economia, pOlJque é sobrinho de
Leopoldo Bulhões, no seu tempo
considerado um grande financis·
ta e economista.

O SR. MEM DE SA- Um dos
maiores Ministros ds. Fa:;:;enda.
Agradeço ao nobre Senador Pe·
dro Ludovico o esclarecimento do
seu aparte. Eu não sabia que ain·
da por sôbre todos os demais ti·
tulos, tinha Otávio Bulhóes o de
descender de família goiana.
Era. o que eu tinha a dizer sô·
bre o assunto, Senhor Presidente.
Desejo ainda transmitir recla·
mação que recebo de um jovem
do Rio Grande do Sul, .funcioná·
rio do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Comerciários e que
exercia há muito tempo, com o titulo de "credenciado" - como se
inventou - as :funções dP. Procurador, em Pôrto Alegre. Escreve·
me êle dizendo que, recentemente,
essa autarquia promoveu a efetivacão dos Procuradores através
dum· pseudo-concurso de títulos.
Esse concurso de títulos, porém,
consta do Boletim interno do di-a
5 de novembro pelo prazo de quin·
ze dias. o Boletim só chegou a
Pôrto Alegre no cia 18, e no dia
O Sr. Pedro Ludovico - Per- 19 o prazo encerrou-se.
A conseqüência é que os funmite Vossa Excelência um aparte?
cionários bacharéis que estavam·
O SR. MEM DE SA- Mas que como interinos ou "credenciados" não reincida nos erros já cometi· como é bossa nova cm matéria
dos de indicar pessoas cuja digni- de Procuradores, lá em .Pôrto Ale·
dade não está em causa, mas que gre e em outros Estados - não
não reúnem os titules e as qua· puderam concorrer.
Trata-se como evidentemente se
Jificações exigíveis.
Concedo o aparte ao eminente vê, de mais um .abuso, de mais uma
!rregularldade. O prÓiprio · conSenador goiano.
curso de títulos ê uma forma se
O Sr. Pedro L·udovico - O que não .frontalmente ilegal, altamen·
Vossa Excelência aaaba de di· te desaconselhável por pouco mo·
zer é o que eu ia também afirmar. l'alizadora. O concurso deve ser
Se a nomeação do Professor Otá· de provas e títulos para todos os
vio Bulhões não fôr renovada, de· cidadãos, porque é um instrumen.
verá ter um substituto à altul'a. to de seleção dos mais capazes.
Dou êste aparte porque o Dr. Otá·
Deixo, por isso, esta nota que é
vio Bulhões é filho de familla nesse mar de irregularidades que
goiana, cujo pai foi Governador hoje inunda os Institutos, mais
do meu Estado. Tem também tra- · uma nódoa, mais uma mancha ir·
dJção em matéria de finanças c resgatável.
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Os Institutos, como sabemos quase à beira da falência sem pagar
aos seus pensionistas aquilo que a
lei impõe, têm feito nomeações
aos milhares e, além disso, promovem depois ·as efetivações através
c! e proce~sos condená veis e que
tanto preJudicam a administração
pública e tanto aviltam a vida púhJic·a bras!Ielrl.
(Muito bem ·
muito bem).

'

O SR. PRESIDENTE - Estâ
terminada a nora do Expediente.
Passa-se à
Ol:IDEM DO DIA

I:

Discussão ú114ca do Projeto
de Dec:reto Legislativo n. o 2,
de 1957 (número 110·56 na c;a.
mara dos Deputados) que de·
termina o registro do contrato celeb1·ado entre o Ministé·
rio da Agricultura e Antôniv
Reis Lima e sua mulher Fran·
cisca Benevides dos Reis, pa1·a
execução e pagamento das
obras destinadas à irrigaçãc
da fazenda "Teodoro", no Município de Quixeramobim, no
Estado do Ceará, tendo Paraceres números 213, 214 e 553, tle
1960, das Comissões: de Finan.
ças, oferecendo s1tbstil1~tivo;
de Constituição e Justiça: 1.1)
parece1· - favorável ao proje·
to;
pa-recer - reconside·
rando o anterior, para se manifestar a tavor do substitutivo.

z.o

O SR. PIUESIDENTE - Em dis·
cussão o projeto e o substitutivo
da Comissão de Finanças.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão.
rPausa).

Está encerrada.
Os Senhores Senadores que apro·
vam o substitutivo, queiram permanecer senta dos.
(Pausa).

Está aprovado. Fica prejudica·
do o projeto.

É o seguinte o substitutivo
aprova!!o:

EMENDA
N.O 1

"0 ConP"resso Nacional decreta :
.Art. 1.0 - É mantida a decisão do Tribunal de Contas que negou registro ao contrato celebrado
em 23 de novembro de 1954, entre o Ministério da Agricultura e
o Sr. Antõnlo Reis Lima e sua
mulher, para execução de obras
de irrigação em cooperação. ·
Art. 2. 0 - Revogam-se as dispo.
sições em contrário".
É o seguinte o projeto prejudicado:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO

N.o 2, de 1957
(N. 0 llO·A, de 1956, na Câmara

dos Deputados)

Determina o registro do con·
trato celebrado entre o Minis·
tério da Agricultura e Antô·
nio Reis Lima e sua mulher
Francisca Benevides dos Rei3.

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 - O Tribunal de Con.
tas registrará, para -.que produza
todos seus efeitos, o contrato ce·
lebrada, em 23 de novembro de
1~54, entre o Ministério da Agricultura e .Arltõnio Reis Lima e
sua mulher Francisca Benevide3
dos Reis para execução e paga.
menta das obras destinadas à ir·
rlgação da fazenda "Teodoro", no
Município de Quixeramoblm, Es·
tado do Ceará.
Art. 2.o - Revogam-se as dis·
posições em contrário.
O SR. PRESIDENTE - A matéria vai à Comissão de Redação.
Segunda discussão do Pro·
jeto de Lei do Senado n.o
10, de 1960, de autoria do Se·

:Ili
I
I

!
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ti, que autoriza o Poder Executivo a emitir uma série de
selos postais comemorativos
do sesquicentenário da Carta
da Lei de 4 de dezembro de
1810 (aprovado em primeira
discussão em 13 de dezembro
de 1960). tendo Pareceres ta·
varáveis (ns. 586 a 588, de
1960) das Comissões de Constituição e Justiça, de Trans.
portes, Comunicações e Obras
Públicas e de Finanças.

I
.I'
~·

''

I

;

O SR. PRESIDENTE - Em discussão.
Não havendo quem peca a pa.
lavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).

Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado em segunda discussão,
que vai à Comissão de Redação:
PlliOJllTO DE LEI DO SllNADO

N.o 10, de 1960
Autoriza o Poder Exec.utivo
a emitir 1tma série de selos
postais comemorativos do sesquicentenário da Carta de Lei
de 4 de dezembro de 1810.

·O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 - É o Poc!er Executivo
autorizado a emitir pelo Mini3·
tério da Viação e Obras Públicas
- Departamento dos Correios e
Telégvafos - uma série de selos
postais comemorativos do sesquicentenário da 'Carta de Lei de 4 de
dezembro de 1810.
Art. 2.o - Os selos de que trata
esta lei conterão as efígies de Dom
João VI e do Conde Llnhares e
terão o valor unitário de Cr$ 2,50
(dois cruzeiros e cir~q,üenta cen·
tavos) . .

Art. 3.o - A série de selos será
de 2.000.000 (dois milhões) de
unida.c:les e deverá ser lançada em
circulação na data comemorativa
da efeméride.
Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.O 113, de
1960 (n. 0 1616, de 1960, na
Câmara) , que torna extensi.
vos aos funcionários dos Ter·
ritórios Federais dispositivos
do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União (Lei
n. 0 1. 711, de 28 de outubro de
1952) e dá outras providên·
cias (incluído em Ordem do
Dia em virtude de dispensa de
interstício, concedida na ses·
são amterior, a requerimento
do Sr.· Senador Moura Andrade), tendo Pareceres javorá·
veis das Comissões de Serviço
Público Civil e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE- Em diS·
cussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão.
(Pa,usa).

Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permane·
cer sentados. ~<P~sa).
Está aprovado.
É o seguinte o projeto apro·
vado, que vai à sanção :
PROJETO DE Lili DA CÂMARA

N.0 113, de 1960
(1, 616-B,

. de l960, na Câmara)

Torna extensivos aos fUn·
cionários dos Territórios Federais dispositivos do Estatu·
to dos Funcionários Públicos
Civis da União (Lei n.o 1.711,
de 28 de outubro de 1952), e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

l

:I
I

l
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Art. 1.0 - Aos funcionários dos
Territórios Federais são extensi·
vos todos os direitos e vantagens
atribuíc'os aos funcionários civis
da União e estipulados na Lei n.0
1. 711 de 28 de outubro de 1952
(Estatuto dos Funcionários Pú·
blicos Civis da União), ou em outros
quaisquer dispositivos de leis ou
atos executivos, beneficiários dos
servidores civis, em geral.
Art. 2.o - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação 1
revogadas as disposições em contrário.

O SR. LIMA TEIXEIRA- Perdoe-me o nobre Senador Novaes
Fllho. Quando me dispus a êstes
comentários, fi-lo porque as manifestações não têm sido constan·
tes.
Temos tratado, aqui, de muitos
problemas; todavia., quanto ao pleito nota-se muita reserva, muita
preocupação.
Senhor Presidente, uma observação me ficou: os vencedores não
se sentiram entusiasmados, nem os
vencidos constrangidos !
Seria, então de se indagar, por
que
os vencedores não se entuO SR. PRESIDENTE - Está siasmaxam
com a vitória do Sr.
csgota.da a matéria constante da Jânio Quadros
e os vencidos não
Ordem do Dia.
demonstraram qualquer constranHá oradores inscritos.
gimento.
Tem a palavra o nobre Senador.
Nesta indagação se contém, talLima Teixeira.
vez, o motivo da tranqüil!dade maO SR. LIMA TEIXEIRA - ( *) nifestada. É que o eleito, em ver- Senhor Presidente, antes de en- dade, não alcançou a curul precerrarmos esta sessão, e como ain- sidencial em função do apoio madOs Partidos que o conduzida não se havia feito - e eu o ciço
ram
às urnas; devemos reconhenotei - nesta Casa, comentário
cer,
entretanto,
·que se não tem
sôbre o último pleito, entendi oporobrigações
para
com os Pa.rtidos,
tuno tecer algumas considerações
o
vitorioso,
tem-nas
para com o
a respeito.
povo.
Observa-se certo silêncio dos
parlamentares em tôrno das reo Sr. Fernandes Távora - vossa
centes eleições presidenciais: nerr. Excelência cá licenQa para um
a Oposição se manifesta, nem aparte?
aquêles que constituem a Maioria
O SR. LIMA TEIXEJRA - Com
opinam.
muito prazer. ·
O S1·. Novaes Filho - Permite
vossa Excelência uma interveno Sr. Fernandes Távora - Não
há motivo pa.ra essa estranheza
ção?
de Vossa Excelência. Os venceO SR. LIMA TEIXEIRA - Com dores sentem-se plenamente samuito prazer!
tisfeitos com a vitória do Senhor
Jânio Quadros, porque significa a
O Sr Novaes Filho - Parece
vitória do Brasil. Apenas não quique Vossa Excelência labora em seram demonstrar multo ardor peequivoco. Tive ensejo, neste Ple· rante os vencidos; a capitis diminário, de comentar o pleito. Che· nutio de uma proclamação estronguei a salientar que, a meu ver, dosa· aumentar-lhes-ia a tristeza.
o eleitorado brasileiro havia as· somente ·isto, mais nada.
sumido uma atitude, havia traça·
do novos rumos para a vida. na·
O SR. LIMA TEIXEIRA - Sr.
clonai!
Pr('sir'ente, aceito a experiência do
nobre Senador Fernandes Tá v J·
ra,
sobretudo a experiência poli·
( •) - Nilo (ai rcDi•lo pelo orador.

-568tica. Mas, dois meses antes do candidato vitorioso entrar definitivamente no pleito, surgiu uma crise
entre os Partidos que lhe haviam
apoiado a candidatura, a ponto
do Sr. Jânio Quadros se dispor
a renunciá-la. Deduz-se, portanto,
que a nolidez da. união -dos Partidos que apoiaram Sua Exceli!ncia
não se mostrava muito forte; havia mesmo nos bastidores choques e atritos.

o Sr. Fernandes Távora - Vossa Excelência se engana. A união
J)emocrâ tica Nacional está plenamente satisfeita. Ao apoia:<.· o
Sr. Jânio Quadros, nunca lhe passou pela mente exigir-lhe quaisquer
condições em troca dêsse a.poio. A
única coisa que exigiu e exige é
que faça pelo Brasil o que pr()meteu. Com isto estará ela plenamente satisfeita.
O SR. LIMA TEIXEIRA - No
entanto o Presidente eleito procura fugir ao contato dos políticos,
afasta.ndo-se do País, isolando~se
completamente, evitando proxhni·
dades com os mesmos elementos
que o apoiaram.

o Sr. Francisco Gallotti - Permite vossa Excelência um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA - Con 1
sa tlsfação.
·

o Sr. Francisco Gallotti - Ainda ontem os jornais noticiavan1
que. o Presidente eleito, atualmente na Europa, recôbera uma lista
contendo quarenta e três nom<:S
de possíveis candidatos a Ministro
de Estado, quando Sua Excelência sequer cogitou de escolher os
seus a uxillares.
O S1'. ]l'ernandes Távora - Não
foi a direção da UDN a autora.

o Sr. Francisco GaZlotli - Nobre Senador, quem falou em União
Democrática Nacional?

O Sr. Fernandes Távora -

As

palavras de Vossa Excelência deram a entender.
O Sr. Francisco Gallotti -

disse quem.

Não

O Sr .. Fernandes Távora- Vossa Excelência deixou a coisa no ar,
o que dá um sentido pejorativo.
O Sr. Antônio Ba.ltar - Permite Vossa Excelência um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA prazer.

Com

O Sr, Antônio Baltar No
que diz respeito ao Partido Socialista Brasileiro, no qual tenho
a honra de militar há quinze anos,
posso, em poucas palavras, dizer
a Vossa Excelência qual a razão
da tranqüilldade em que nos encontramos. Essa razão, afinal de
contas, tem fundamento em dois
ou três dados que consideramos
absolutamente positivos dos re. sulta dos da última eleição. o primeiro, poderíamos citar, seria o
funciona.mento perfeito e correto
do regime democrático em todo o
processo eleitoral, desde os antc:cedentes mais remotos até os dia~
co:nseqüentes •â eleição, circunstância que, a nós que somos partido
democrático, nos interessa profundamente. Uma segunda razão, que
nos autoriza a permanecermos
tranqüilos em relação ao resultado das eleições, é o fato de que
todos os candidatos, pelo menos os
candidatos que sêriamente dispu.
tavam a Presidência da República,
adota.ram, sistemàticamente, consignas que era1,1r nossos, de longa data; por exemplo, o nacionalismo foi palavra que andou abundantemente na bôca de ambos
os candidatos. Concluindo, diria
a Vossa Excelência que, se o Partido Socialista Braslleiro considerasse um episódio que afinal de
contàs afeta apenas cinco anos da
vida do Pais, a eleição de determinado cidadão à Presidência da
República como um fato seme-

r,
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lhante a um dilúvio que viesse a
O Sr. Pedro Ludovico - Dá Vosperturbar a tranqüilldade parti-· sa Excelência licença para. um
dárta e ideológica, então não se aparte?
poderia chamar Socialista. Na
O SR. LIMA TEIXEIRA - Pois
realidade; a perspectiva do Socialismo é uma perspectiva histórica, não.
a longo prazo, que não fica de
O Sr. Pedro Ludovico - Não
modo algu:n afetada com uma
eleição de Presidente da Rlepú· concordo com vossa Excelência
nem com o Ilustre Senador Franbllca.
cisco Gallotti, apesar de ser granO SR. LIMA TEIXEIRA - Mui· de admirador do Sr. Juracy Mato obrigado, nobre Senador Antôgalhães. Desta tribuna disse a
nio Baltar.
Sua Excelência que o consideraSenhor Presidente, outro fato va um dos brilhantes senadores;
vem-me à memória. O Senhor Jâ- um homem de .ação, Inteligente,
nio QuaCiros, dizia eu, preocupado sagaz e um dos grandes elemencom o fato de ter que atender tos da UDN porque não havia neàqueles que formaram ao J.ado do nhum nome da UDN, nem de outro Partido, que pudesse compa.
St!U nome à Presidência da. Repú·
bllca, afastou.se do Pa:s, quis mes- rar-se com o do Sr. Jânlo Quamo descansar, criou até dificulda- dros, que era uma mística.. Faço
des ao encontro com os mais emi· um retrospecto do que afirme! em
nentes políticos rque, em praça pú- dois discursos - um no Senado
blica, lhe de!enderam a candida· Federal ·e outro por ocasião do
tura.
banquete do PSD em homenagem
Outro fato interessante, Senhor ao Sr. Amaral Peixoto. Naquela
Presidente: os candidatos concor· época afirmara. que os Partidos c
rentes ao pleito. Se havia Parti- os governos precisavam mudar
do que a.tralrla muitos correligio· de rumo, deixar essa rotina de er·
nários nessa eleição seria o PTB. ros acumulados, porque do conporque não expulsamos os que con- trário,· iríamos para · uma revolução branca ou para uma revolu·
correram ao pleito.
ção vermelha.
.
O Sr. Fer:nandes Távora - Com
Justamente a minha profecia
Jan Jan ...
realizou-se, deu-se uma revolução
branca, porque o que houve não
O SR. LIMA TEIXEIRA - É foi totalmente um nnme partldã.·
verdade. Acrescentaria, se me per1que venceu, 1oi justamente a
mite: Jànio Quadros, Fernando rio
do povo a êsses erros a
repulsa
Ferrari e todos os outros.
que me refiro. De sorte que Jànlo
Notei a inexistência de um can- Quadros, já tendo estado no Godidato da UDN, a despeito de ter vêrno de São Paulo, feito um bom
surgido nomes como o de Juracy govêrno e representando o espi·
Magalhães, com tôdas as creden- rito revotucionário em matéria
ciais para disputa.r a preferência adminlstl'at!va, dava esperanças
dos seus correligionários.
ao povo de que essas faltas e êsses
erros poderiam deixar de exiso Sr. Francisco Gallotti - Se·
tir
no
·.~eu g,ovêrno, na sua admiria hoje o Presidente eleito do
nistração·.
Assim penso eu e sou
Brasil.
Insuspeito para nisso falar, porO SR. LIMA TEIXEIRA - Le· que combati o Sr. Jânlo Quadros,
gitimamente da União Democráti· o meu Partido deu vitória ao Ge·
neral Lott, no meu Estado,
ca Nacional.
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o Sr. Pedro Ludovico - Vossa
Excelência sabe que tenho defendido há multo tempo, o nome do
Dr. Juscelino Kubistchek de 011·
veira como Presidente da República e ninguém mais do que nós,
goianos, deve fazer essa defesa.
Temos razões fortes para isso; ne·
O Sr .. Pedro Ludovico - Vossa nhum Estado como Goiás tem reExcelência acha.
cebido favores e atenção do Sr.
Presidente da República. Somos
O SR. LIMA TEIXEIRA - ... amigos do Sr. Presidente Kubicomumente se diz e mesmo se as- tschek, mas os erros a que me re·
segura que foi em virtude do alto .firo não são só do Govêrno, são
custo de vida, das dificuldades ... de Partidos, de políticos, erros que
O Sr. Pedro Ludovico Per. se acumularam ...
mite Vossa Excelência mais um
O Sr. Paulo Fender - Erros
aparte?
acumulados.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Com
O Sr. Pedro Ludovico ...
satisfação.
que vêm de muitos Governos, de
Getúlio. Vargas, de quem era muiO Sr. ·Pedro Ludovico - É êr· . to amigo, do Govêrno DUtra, inro, e tanto foi que há dois anos clusive do de Juscelino Kubitschek.
e meio, · fazendo um discurso no
Senado, propus que se congelasO SR. LIMA TEIXEIRA- Em·
sem os preços e os vencimentos, bora não concorde inteiramente
como fêz o Uruguai, como outros com o meu nobre colega Senador
países o fizeram, Inclusive a Fran- Pedro Ludovico, em quem reconheça depois da Guerra. Ninguém ço um homem experimentado em
deu Importância ao meu discurso, política e grande observador ...
acharam coisa banal, absurdo; se
O Sr. Pedro Ludovico - Muito
se tivesse feito aquilo que sugeri, grato a Vossa Excelência..
talvez não estivéssemos nessa si·
tuação. É claro que êsse congelaO SR. LIMA TEIXEIRA que
vem de longa. data. acompamento deveria ser feito de acôrdo
nhando
as diversas facetas da vicom as possibilidades do Govêrno.
da nacional, neste particular não
O SR. LIMA TEIXEIRA- VOS· posso endossar inteil'3.mente os
sa Excelência quer ver como não argumentos· de sua Excelência
tem razão ? Se fôssem erros, o res- porque em verdade não houve
ponsável seria o Presidente Jus. êrro, êste Pais caminhou numa arcellno Kubitschek de Oliveira e o rancada extraordinária..
sentindo isso, precisávamos de
que observamos é o contrário; o
aumentar
o padrão de vida e foi
único Presidente que sai presti·
o
que
Juscelino
Kubitschek fêz
g!ado do Govêrno é o Sr. Jusceli·
neste
País.
Por
conseguinte,
não
no Kubltschek de Oliveira, porposso
admitir
que
o
povo
tenha
que se houve algum sacrifício pa· votado em função de erros.· Não!
ra o povo, houve, também, por ou- Uma. coisa reconheço, é que u Sr.
tro lado, uma arrancada extraor- Jânio Quadros demonstrou pos.
dinária no progresso dêste Pais, suir qua.lidades pessoais que Imque o povo compreenceu; daí a pressionaram o eleitorado porque
razão do Sr. Juscelino Kubitschek nós mesmos, políticos que formá·
s·air prestigiado do Govêrno.
vamos ao lado da candidatura do
O SR. LIMA TEIXEIRA- Vos·
sa Excelência, nobre colega, faz,
também, uma outra observação,
mas talvez não venha eu a con·
cordar integralmente com Vossa
Excelência, porque não foi em fun.
ção de erros que o povo decidiu ...

If
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Marechal Teixeira. Lott, tinhamos
a convicção de que o Marechal
Teixeira Lott venceria o pleito
porque o apoiavam o Partido So·
clal Democrático, Partido major!·
tário do Pais, o Partido Tr~alhfsta
Brs.sfleiro, que movimenta a mas·
sa operária e, finalmente, uma par·
te do Partido Republicano. Fôr·
ças politicas tinhamos para ven.
cer o pleito e no entanto não fo·
ram as fôrças politicas que atua·
ram.
O Sr. Fer1Windes Távora -

povo tomou outro rumo.

O

O SR. LIMA TEIXEIRA - .S:Ste
rumo talvez fôsse em função da
personalidade do vitorioso.

o Sr.

Exa·
tamente. :S:sse o rumo que o povo
tomou, e como a União Demo·
crátlca Nacional achou razoável
aderiu ao povo.

1i
f

•

t
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Fernandes Távora -

Julgo, em primeiro lugar que o
fator econômlco decidiu a. vitória
dessas eleições e foi a principal
causa de êxito do Sr. Jãnlo Qua·
dros. Suas fôrças eram multo mais
poderosas que as nossas. Provo a
Vossa Excelência porque procu·
rei .a Sede do Comité Nacional do
Partido em agôsto, para. receber
os boletins de propaganda e o
que me foi fornecido era insignificante para um Municipio como o
meu, imagine para o Estado.
O Sr. Paulo Fender - Outro
fa.tor preponderante, para vencer,
foi o senhor Jãnlo Quadros não
se haver destituído da. condição de
Deputado trabalhista.
O SRr. LIMA TEIXEIRA - São
oircunstãncias tôclas favoráveis.
O Sr. Francisco Gallotti -

mite Vossa Excelência

Per-

um aparte?

Ou

O SR. LIMA TEIXEIRA - Com
todo o prazer. ·

Um
Partido honrado, digno, tinha o
dever de acompanhar a vontade
soberana do povo. Sempre Pl'O·
curou dar ao povo aquilo que é
dêle.

o Sr.· Francisco Gallotti - No·
bre Senador, esperei todo êsse tem.
po para. ver se passava a vonta·
de de apartear vossa Excelência.
O único Presidente, disse Vossa
Excelência, que sai prestigiado ao
Govêrno da República é o nosso
Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira.

O SR. LIMA TEIXEIRA ao Senhor Jãnio Quadros ?

o

Sr. Fernandes Távora -

o Sr Lobão da Silveirct - Per·
mite o· nobre Senador Lima Tei·
xeira um aparte ?
O SR. LIMA TEIXEIRA- Com
todo o pl'lizer.

o Sr.

Ve·
nho acompanhando atentamente o
discurso de Vossa Excelência e as
considerações que Vossa Excelên·
ela vem tecendo em tôrno da per·
sonalldade do Sr. Jãnlo Quadros.
Tive atitude definida na campa.
nha e o resultado das últimas
eleições foi que ganhei as eleições
no meu Munlciplo, tanto em fa·
vor da candidatura para Presiden·
te, Vice·Presldente, Governador e
Vice·Governador do meu Estado.
Lobão da Silveira -

o Sr. Fernandes ·Távora- Que
acaba de ser vaiado em Belo Ho·
rlzonte,
O Sr. Francisco Gallotti - Há,
nessa afirmativa, um equivoco e
talvez uma injustiça da parte de
Vossa Excelência. O Presidente
Eurico Gaspar Dutra saiu do Govêrno da República como um grande brasileiro e grandemente pres·
tlgladQ.
'.

O SR. LIMA TEIXEIRA- Na.
da tenho a oferecer como contra·
dlção; todavia, o entusiasmo do
povo, o prestígio de que ·desfruta
o Sr. Juscelino Kubitschek de 011·
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ve!ra, indiscutivelmente nenhum
outro Presidente se aproximou no
final, no ocaso do seu Govêrno.
O Sr. João Villasbôas - Permi·
te Vossa Excelência um aparte ?

O SR. LIMA TEIXEIRA - Com
todo o prazer.
O Sr.· João Villasbôas - Nem
mesmo o Presidente Getúlio Vargas, que embõra deposto foi em
seguida brilhantemente eleito senador e logo depois novamente
eleito Presidente da Repúblic·a
contra as fôrças majoritárias, con.
tra o prest;gio do Govêrno do Marechal Eurico Dutra ?
O SR. LIMA TEIXEIRA - O
Presidente Getúlio Vargas não foi
como o Presidente Juscelino Kubi·
tschek de Oliveira que teve certa
tranqüllidade. Teve altos e baixo3
nas lutas políticas, teve mesmo de
tomar atitudes que a história poderá, no futuro, dizer se foram certas ou erradas, se obedeceram a
essas ou àquelas orientações.
Daí, Senhor Presidente, não ter
feito paralelo com o Govêrno do
Senhor Juscelino Kubitschek que,
decorreu, em verdade, com alguns
incidentes mas que, dentro do regime democrático não sofreu sérios abalos. Daí não estabelecer
paralelo. Devo dizer, entretanto,
que se um propiciou ao País o progresso material. ..

O Sr. Paulo Fender -

Um é

conseqüência do outro; no ciclo
histórico.
O SR. LIMA TEIXEIRA - ...
o outro deu à classe operári'l aquelas garantias. Rlealmente, quando
choques surgiam entre patrões e
empregados só nas delegacias de
polícia é que essas questões, essas divergências eram resolvidas.
Com Vargas, não. No setor da assistência social, a massa obreira
operária, foi amparada.
Daí a sua grande influência no
Govêrno.

O Sr. João Villasbôas - Penso
que não foi simplesmente isso. A
ação de Getúlio vargas não foi
só estabelecer as leis sociais, criar
o Ministério do Trabalho e trazer
para o Brasil a justiça trabalhista, a justiça social. Não. j}Je deu
grande impulso ao desenvolvimento nacional. ..
O SR. LIMA TEIXEIRA - Sim.
O Sr. João Villasbôas -

criando Volta Redonda.

...

O SR. LIMA TEIXEIRA- Perfeitamente.

O Sr. João Villasbôas - Fêz
muita coisa pelo Pais sem sacri·
ficá-lo ...

O SR. LIMA TEIXEIRA - Tendo concorrido grandemente para
o incentivo para a descoberta do
petróleo.
O Sr. João Villasbôas - ... da
forma por que o Govêrno do Sr.
Juscelino Kubitschek o fêz. Daí
vossa Excelência não poder estabelecer comparação de prestígio. O
Senhor Getúlio Vargas, apeado
por uma revolução, deposto pelo
Govêrno, logo em seguida foi elel·
to por maioria extraordinária para o Senado Federal. Embora contra a vontade, embora relutantemente, atendeu à solicitação do
Partido Trabalhista Brasileiro
aceitando a sua candidatura à
Presidência da .República e derrotou os outros candidatos, inclu·
sive aquêles que eram prestigiados pelo Presidente da República de
então, o Sr. Marechal Eurico Gaspar Dutra. O Sr. Juscelino Kubitschek sai desprestigiado, porque
não conseguiu reeleger o seu sucessor, apesa.r de todos os seus esforços.

O SR. LIMA TEIXEIRA - Vos·
sa Excelência não tem razão. Se há.
um fato que não mereça agora
uma crítica e sobretudo daqueles
que ainda agora são oposicionis-

I
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tas, é êsse. O Senhor Juscelino
Kubitschek, se tivesse que ser cri·
ticado só poderia sê-lo pelo seu
partido, por não ter participado
diretamente da. campanha, acompanhando o seu candidato, tnclu·
sive para recomendá-lo em praça
pública.
O Sr. João Villasbôas- Apoiouo repetidas vêzes, e até materialmente.

O SR.. LIMA TEIXEmA -

Não
há absolutamente razão de · crítica da União Democrática. Nacio·
nal, pois Sua Excelência com sua
ausência, pràticamente .a benefi·
ciou.
O Sr. João Villasbôas -

ausência?

como

O SR. LIMA TEIXEmA - Sua
Excelência realmente se ausentou
da campanha.
O Sr .. João Villasbôas -Em to·
dos os momentos estêve presente.

O Sr Heribaldo Vieira - Estêve presente fazendo nomeações
em massa para servir ao eleito-

rado.

O SR. LIMA TEIXEmA - Meus
caros colegas, declaro a Vossas
Excelências que o Presidente Juscelino Kubitschek, pelo fato de
não ter tomado parte direta na
campanha para eleger o Marechal
Teixeira Lott ...
O Sr. Paulo Fender - Nem tomou parte dlreta nem deu auxí·
Iio ma terlai.
O SR. LIMA TEIXEmA - ...
não sofreu no seu prestígio, por·
que a isenção de ânimo com que
se conduziu - não há como negar
- deu-lllc nutorldadc como Che·
fe de Estado, uma vez que se colocou como magistrado ...
O Sr. Paulo Fender mente.

Perfeita-

O SR. LIMA TEIXEmA - ...
no pleito que se feriu. Devo, en·
tretanto, confessar que não sofreu na própria carne a derrota
nem se sentiu desprestigiado com
ela, pelo fato de não ter concorrido com tôdas as suas fôrças' para a eleição do seu candidato, como o fêz o Governador Carv.alho
Pinto, para eleger o futuro Presidente da República.

O Sr. João Villasbôas - Em
contraposição à atitude 'do Governador Carvalho Pinto, todos os
Governadores que apoiaram a candidatura do Marechal Teixeira
Lott saíram também em campo
para df-fendê-la.

O Sr. Fernandes Távora - Reconheço que o Sr. Juscelino Kubitschek proporcionou ao País uma
atmosfera de calma, dentro da
qual se feriu o pleito de 3 de'
outubro.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Lo·
go, Vossas Excelências não têm razão em suas críticas.

O Sr Fernandes Távora - Acontece que Sua Excelência conl·
preendf:lu de antemão, ser debalde
qualquer arregaçamento de mangas ou todo o dinheiro que pudesse gastar em favor do seu candi·
dato. Tudo seria inútil. Preferiu,
assim, !azer-se democrata e deixar que o pleito côrresse livre.
mente. ·
O sr. Paulo Fender - Vossa
Excelência interpreta multo mal a
atitude do Sr. Presidente da Re·
p(Jbllea.
OS~.

PRESIDENTE- (FazenPeço aos
Senhores Senadores que aparteiem
o orador um de cada vez, a fim de
não hav:er confusão no debate.

do soar os tímpanos) -

O S~. LIMA TEIXEmA- Senhor Presidente, vejo que tinha
razão quando me dispus a fazer
êste discurso, provocando o pro·
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tes politicas com assento nesta
casa. verá, assim, o Presidente
Juscelino Kubitschek que seu ges·
to não foi compreendido, nem pe·
los que .combatem seu Govêrno,
nem pelos seus correlig~onários.
O Sr. Pedro Ludovico - Não es·
tou de acõrdo com Vossa Excelên·
ela. O gesto do Senhor Presidente
da República foi muito bem compreendido pelos seus correligioná·
rios e pelos seus opositores. Há al·
guns poucos e apaixonados que não
alcançam o verdadeiro sentido da
atitude de Sua Excelência, mas a
maioria do povo brasileiro está
certa de que o Chefe do Govêrno
agiu como verdadeiro magistrado,
homem digno, tendo em vista, ex·
clusivamente, o bem do Brasil.

o

Sr. Paulo Fender -

bem, nobre Senador.

Multo

O SR. LIMA TEIXEIRA- Obri·
gado pelo aparte do nobre repre·
sentante goiano. Tenho, porém
razão quando afirmo que o gesto
do Presidente Juscelino Kubits·
chek não foi bem compreendlco.
Colocando-se na posição de ma·
gistrado num pleito em que dois
candidatos se apresentavam com
fôrças politicas capazes de demons·
trar ao povo brasileiro o alto sen·
tido democrático dessa campanha,
mesmo assim Sua Excelência aln·
da é criticado, justamente por
aquêles que só têm motivos para
!OUVá·lO,

Não é verdade, porém, que o Senhor Juscelino Kubitschek sala
desprestigiado do Govêrno - e
agora respondo ao aparte do nobre Senador João V1llasbôas. E a
prova mais evidente do que aflr·
mo será o apoio que lhe vai da\'
e. União Democrática Nacional em
sua candidatura à Senatoria pelo
Estado de Goiás.
Só mesmo o tempo poderia pro·
piciar essa grande lição democrá·
tlca, que constituiu, por outro lado, um prêmio aos que realizam,

aos que constróe~. aos que lu·
tarn pela grandeza do Pais, com
dedicação e alto espirtto público.
Juscelino Kubitschek ao deixar
a Chefia do Govêrno dentro do
prazo prescrito na Constituição,
lega-nos não só um acervo de servi·
ços prestados a êste Pais como
poucos Presidentes terão realizado,
quanto é certo que, democràtica·
mente, .dirigiu êste Pais, sem que,
qualquer dos seus opositores ou
adversários politlcos pudesse afir·
mar ter sido perseguido.
O Sr. Pedro Ludovico - Vossa
Excelência está afirmando uma
verdade. Há pouco, todos os jor·
nais publicaram a declaração do
eminente Governador da Bahia,
Dr. Juracy Magalhães, quanto ao
apoio que daria, em Goiás, à can.
didatura do Presidente Juscelino
Kubitschek, nem que, para tanto,
fõsse expulso da. União Democl.'á·
tlca Nacional. Portanto, é dos
grandes homens e dos maiores
estadistas da atual Oposição ao
Govêrno ,quem declara uma coisa
dessas.
O SR. LIMA TEIXEIRA - E
aqui se encontra o Presidente da
União Democrática Nacional de
Goiás, o eminente Senador Colm·
bra Bueno que, nesta Casa, já deu
demonstração de alto espirita democrático, fazendo justiça a um
homem público que tanto realizou neste Pais, o Presidente Juscelino Kubitschek.

o Sr, Joaqutm Parente - Peço
permissão a Vossa. Excelência para declarar que a· União Democrática Nacional, seção do ,Plaui,
ainda não se manifestou sõbre o
assunto, Assim, não existe neste
momento pronunciamento defini·
tivo da União Democrática Nacional.
O Sr. · Pedro Ludovico - Existe
pronunciamento da União Democrática Nacional do Estado de
Goiás, e do Governador da Bahia.
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O SR. LIMA TEIXEI& - ExPl·esidente da União Democrática
Nacional.

o Sr. Coimbra Bueno - Permite Vossa Excelência um aparte?
O SR. LIMA TEIXEIRA -

prazer.

Com

O Sr. Coimbra Bueno - Gosta·
taria de esclarecer a respeito da
posição da União Democrática Nacional, seção de Goiás, que acaba
de ser citada. Até pouco tempo,
eu fazia parte de uma coligação
democrática, e no ano passado,
pela primeira vez ingressei num
Partido. Peço, assim, desculpas pe·
la falta de traquejo no manejo
dos usos e costume~ dos Partidos.
Mas entendi, desde· o inicio que
o caso da Senatoria por Goiás, é
assunto de economia interna da
Seção de Goiás da UDN. Do mesmo modo foi a escolha, no fim do
ano passado do candidato ao
Govêrno do Estado, que recaiu
justamente num dos membros mais
credenciados do Partido Social Democrático, o Dr. José Ludovico de
Almeida. Na época, essa atitude
da Coligação provocou a minha retirada do campo da política. Pretendia, quando terminásse meu
mandato, não voltar a candidatar-me. Mas a campanha do Dr.
Jânio Quadros, que não tinha nenhum dos candidatos ao GovêFno
de Goiás, com êle, foi-me confiada e assim reingressei na politica. O candidato apoiado · pe1a coligação democrática era o Dr. José Ludovico de Almeida, ex-pes·
sedista e o outro, o Major Mauro
Teixeira Borges, membro do Partido Social Democrático. Como o
Sr. Jânio Quadro não tinha ne·
nhum dos c·andidatos a Governador, em Goiás, fazendo sua cam·
panha., voltei à política para tomar pa.rte no seu pleito. Na ocasião, em maio do ano passado,
comecei por percorrer todo o Estado e pude verificar que o melhor meio ele se conduzir a cam-

panha Jânio, era mostrá-lo perante o eleitorado do interior go!ano
como o continuador da obra. do sr.
Juscelino Kubltschek, por exemplo no que dizia respeito ao asfaltamento cas estradas e consolidação da obra de Brasília. Entendemos que é da essência da democracia a renovação dos dirig~ntes. E no sentido da renovaçao da equipe administrativa do
Govêrno Federal, fizemos a campanha de Jânio Quadros.
O Sr. Pedro Ludovico - Como
prova de meu prestígio no Estado,
demos ao Marechal Henrique Lott
maioria de votos: o meu filho foi
eleito por uma diferença de 30.000
votos. vossa Excelência reunindo
vários Partidos foi derrotado fragorosamente.

· O S1·. Coimbra Bueno - Reconheço a derrota dos Partidos coligados e oposicionistas no plano
Estadual; mas no plano federal
ao invés dos 30.000 votos \tlUe Vossa Excelência cita tivemos um resultado ainda pendente do TRE,
mas que corresponde a uma el:petacular vitória. Sendo Vossa EX·
celência donatário da Capitania
de Goiás desde 1930, podemos sem
desconsideração para. a pessoa de
Vossa Excelência, denom!na.r de
oligarquia o regime que Vossa Excelência enca.rna
em Goiás mesmo porque, nao me ocorre palavra
mais ca.rinhosa para o caso.

.

(Riso).

O SR. LIMA 'l'EIXEIRA - Senhor Presidente, vou encerrar minhas considerações tirando uma
ilação de tudo quanto foi dito: a
vitoriosa, neste Pais, foi a Democracia.
O Senhor Presidente Juscelino
Kubitschek tão comba·trdo, poderá
vir a figura.r,· nesta Casa, como
Senador pelo Estado de Goiás
apoiado por todos os Partidos politicos, inclusive pela União Democrática Nacional.
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O Sr. Francisco Gallotti - Virá
honrar o Senado.
O SR. LIMA TEIXEIRA -

Po·
derá honrá-lo e terá uma tribuna
para defender seu Govêrno.
Quanto ao nosso candidato, no
último pleito, o Marechal Telxei·
ra Lott, digno por todos os titu.
los, e que levou ao povo brasileiro um programa não distanciado do candidato vitorioso, termi·
nado o pleito não demonstrou ressentimento pel!L derrota. ColocouRe na posição de um candidato à
altura de sua tradição como eminente chefe militar.
Em conclusão, Senhor· Presidente, estamos na expectativa

Govêrno e Oposição. Aguardemos
o Sr. Jânio Quadros (Muito bem!
Muito bem! Palmas) .

O SR. PRESIDENTE - Não há
outro orador inscrito. (Pausa).
Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão.
Oonvoco os Senhores senadores
para uma sessão extraordinária
às dezesseis horas e vinte mlnu· .
tos, para procedermos à leitura do
Relatório e trabalho de encerramento da sessão legislativa.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16
horas e quinze minutos.
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193.• Sessão da 2. a Sessão Legislativa, da 4. n Legislatura,
em 15 de dezembro de 1960
PRE~NCIA

r

:~

DO SENHOR FILINTO MtlLLER

.As· UI horas e 20 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
cunha Mello.
Vlvaldo Lima.
Paulo Fender.
Zaeharlas de Assumpção.
Loblio da suvelra.
Victorlno Freire.
Sebastillo Arc:ber.
Eugênio Barros.
Mendonça Clark.
IMB.thlas ()lympio.
Joaqufm Parente.
Fausto ·C8bral.
Fernandes Távora.
Menezes Plmentel.
Sérgio Marinho.
Reglnaldo Fernandes.
Dlx·Huit Rosado.
A:rSemlro de Figueiredo.
João Arruda.
Buy carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Antônio Baltar.
Freitas Cavalcantl.
Rui Palmeira·
SUvestre Péricles.
Louriva.l Fontes.
Jorge Ma.Yna.rd.
Herlbaldo Vieira.
Ovidio Teixeira.
Lima TeJxelra.
AJoysio de carvalho.
Attfllo Vivacqua.
A:ty Vlanna.
JetferS{)n de Aguiar.
Arlbldo Rodrigues.
Calado de Castro.

GUberto Ma.rtnbo.
Nosuelra da Gama.

Milton Campos.
Moura Andrade.
Pedro Ludovico.
Coimbra. Bueno.
Taclano de MeDo.
João VlllasbOas.
Fillnto Miiller.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Nelson Maculan.
Francisco GaUottf.
Baulo Ramos.
Irineu Bornhausen·
Danlel Krteger.
MemdeSá.
Guldo Mondim. - (58).
O SR. PRESIDENTE -A Us.ta de
presença. acusa o comparecimento
de 56 Srs· Senadores.
Havendo número legal, está aberta a. sessão.
Vai ser llda a Ata.

o ·Sr. Quarto Secretário Focede à Zmtura âiJ Ata da Ha~llo
anterior, que; posta em ~&cus·
sllo, é sem debate arwovllda.

o sr.

Primeiro Secretario dá

conta do seguinte

EXPEDIENTE
PAUCD

N.o 845, de 1980
B.ed.a9{lo Final do Projeto de
. Lei do sena~o n.O 40, de 1980.
Relator: Sr. Aru Vianna.
A Comissão apresenta a Redação
Flna!
anexas) do Pro)etÇ) de

ws.
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Lei do Senado n.0 40, de 1960, originário do Senado Federal.
Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 19 6 O. - Sebastião Archer, Presidente. - Ary Vianna,
Rela.tor. - Menezes Pimentel.
- -ANEXO AO PARECER

N.o 645, de 1960
Redação Final do Projeto de
Lei do Senado n.O 40, tk 1960,
que regula a situação dos servidores da Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-BoliViana dispensados por motivo de conclu·
são de obras da Estrada-de-Ferro Brasil-Bolívia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos servidores e ex-servidores brasileiros da Comissão Mis·
t~ Ferroviária Braslleiro-Boltviana.
dispensados por motivo de redução
do pessoal, em conseqüência da conclusão de obras da Estrada-de-Ferro
Brasil-Bolívia será assegura;da:
1) Dlsponibiilda.de automática,
de acôrdo com a legislação vigente,
se contarem 5 (cinco) anos de serviços prestados _à comissão, ininterruptas ou nao;
2) Aposentadoria, com as vantagens previstas no Capítulo IV do Estatuto dos Funcionários Públicos Ci·
vis da União (Lei n.o 1.711, de 28 de
outubro de 1952) , se satisfazendo o
requisito .do n.o 1, contarem mais de
60 (sessenta) anos de . idade, não
podendo os proventos da aposentadoria ser inferiores a 2/3 (dois
terços) dos da disponibilieade;
3) Indenização, na. forma da. legislação trabalhista, se contarem
mais de r· (um) e menos de 5 (cin·
co) anos de serviços prestados à Ca·
missão.
·
Parágrafo único. Não se compreende no disposta neste artigo o
· pessoal federal, autárquico, estadual
ou municipal, requisitado.
Art. 2. o Para os fins do disposto
nos ns- 1 e 2 do artigo anterior de·
"\'erá a Comissão certificar haver sido_ a ~ispensa determinada pela ad-

ministração das trabalhos na. fase
de conclusão, por etapas, da ferrovia construída pela Comissão.
Parágrafo único. Da certidão de·
verão constar, em dias, o tempo de
serviço do servidor, bem como a da·
ta do seu nascimento, tomando-se
por b111se os seus assentamentos fun·
clonais ou outros elementos complementares hábeis.
Art. 3 .o Os servidores beneficia·
dos por esta lei serão oportunamente -a.provelta.dos no serviço pública
federal; ou nas autarquias da
União, em vagas a serem provida·s
por merecimento, respeitada a habilitação profissional ou a similitude c·om as funções exercidas, bem
como a Idade e o estado de saúde do
interessado.
Art. 4. 0 Os benefícios desta. lei
não atingem os servidores dispensados a pedido ou afastados em vir·
tude de Inquérito administrativo,
em que lhes tenha sido assegurada
ampla defesa nem os que já se
achem servindo a outros órgãos do
serviço público feceral, das autârquias da União ou das entidades
paraestatais.
Art. ·s.o Na hipótese do n.o 3, do
art. 1. o, se o ex-servidor houver falecido, a indenização será paga aos,.
seus sucessores, na forma da legislação civil.
Art. 6. o Para efeitos de pensão
ou pecúlio aos dependentes nos casos dos ns. 1 e 2 ·do artigo 1.0 , será o benefíC'lo calculado como se os
s:erV'idol'es houvessem descontado
5% (cinco por cento) dos seus vencimentos ou salários para· o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE)
durante todo o tempo de serviço
prestado à· 'Comissão Mista, correndo à conta da União o ônus .âo pagamento ela contribuição.
Art. 7. 0 ·Cantar-se"á, para todos
os efeitos legais, nà forma do Estatuto dos Funcionários P-úblicos
Civis da União, como tempo de serviço público federal, o .pr.esta.do à
Comissão Mista Ferroviária.: Bras!-

..
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leiro-Bolivia11a, qualquer que tenha
sido a categoria fluncional do servi·
dor, mesmo por tempo inferior a 5
. (cinco) .anos, seguido ou não !!a ln·
denlzação a que Se refere 0 n.o 3 do
art. 1. o desta lei.
Art. 8. 0 Esta lei entrará em vigor
na data da sua publicação. O Poder
Executivo a regulamentará, no prazo de 90 (noventa) dias a partirdes·
sa data.
Art. 9.o Revogam-se as disposi·
ções em contrário.
PARECER

N, o 646, de 1960
R.edação Final do Substitutivo ao Projeto de Lei da C4mara
n.o 69, de 1957 (n..o 1.970-C de
1952, na C4mara).

Relator: Sr. Menezes PimentelA Comissão apresenta a Redação
Final (fls. anexas) do Substitutivo
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 69,
de 1957 (n.o 1.970-C, de 1952, na Câ·
mara), originário da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 15 de de.
zembro de 19 6 O. - Sebastião Ar·
cher, Presidente. - Menezes Pi·
mentel, Relator. - Aru Vianna.
ANEXO AO PARECER

N.o 646, de 1960
Redação Final do Substitutiao Projeto de Lei da C4mara n.o 69. de 1957 (n,o 1970-C,
de 1952, na C4mara>, que crla
a Faculdade ãe FarmáCia e
Odontoldgia ãe Manaus, e dá
outras providéncias.

vo

Substitua-se o projeto pelo se·
guinte:
Cria a Faculdade de Farmá·
cia e Odontologia de Manaus,
Estado do Amazonas e a Facul·
dade de Medicina de Londrina,
Estado do Paraná, e dá ontras
providéncias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. o !!: criada a Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Manaus,
no Estado do Amazonas, integrada
no Ministério da Educação e Cultura - Dlretoria. do Ensino Superior,
e incluída na categoria constante
do Item I. do art. 3,o da Lei n.o
1.254, de 4 de dezembro de 1950.
Art. 2. o São incorporados ao pa.
trlmõnio nacional, independentemente de qualquer indenização, mediante Inventário e escritura públl·
ca, todos os bens móveis e imóveis,
bem como os direitos do estabele·
cimento de ensino de que trata a
presente lei
Art. 3. o O provimento efettvo das
cátedra~ do estabelectmento ora federah::!adc. far-se-á mediante concurso de títulos e provas, realizado
em estabelecimento federal congénere, designado, em cada caso, pela
Dlretoria do Ensino Superior.
Parágrafo único. Nas cátedras de
que trata êste artigo poderão ser
aproveitados, pelo p r azo de três
anos, professôres admitidos em caráter interino.
Art. 4. o Os recursos para manutenção e desenvolvimento do estabelecimento provirão das dotações
orcamentárlas aue lhe forem atribuídas pela união, das rendas patrimoniais, das receitas de tax8.6
escolares, de retribuição e atlvidades remuneradas de laboratórios e
de doações, auxflios, subvenções e
eventuais.
Art. 5. o Dentro de 120 dias, a partir da data da promulgação da presente lei, o Poder Executivo envia.rá
mensagem ao Congresso Nactonal,
na torma da Constltutçllo Federal,
propondo as medidas complementares à efet!vação do disposto no
art. 1.0.
Art. 6.o!!: também criada a Faculdade de Medicina de Londrina,
Estado do Paraná, a qual será agregada à Universidade do Paraná,
passando a Integrar o Ministério da
Educação e Cultura - Dlretorla do
Ensino. Superior.
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Parágrafo único. Dentro de 120
dias, a partir da data da promul·
gação da presente lei, o Poder Executivo enviará mensagem ao Congresso Nacional na forma da Constituição Federal, propondo as medidas necessárias à efetivação do
disposto neste artigo.
Art. 7. o Esta lei entr.a.rá em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE -· Está finda a leitura do Expediente. (Pausa).
Estêve no Senado o Dr· Cândido
de Oliveira Neto a fim de a-gradecer a aprovação por esta Casa,· de
sua escolha pal'a o cargo de Procurador Geral da República.
Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador Jorge Maynard.
É

lido e aprovado o seguinte
REQt1ERIMEN'l10

N .o 591, de 1960

Nos têrmos dos arts. 211, letra p,
e 315, do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação para
imediata discussão e votação da &edação Final do Projeto de Lei do Se·
nado n.o 40, de 1960.
Sala das sessões, · em 15 de dezembro de· 1960. - Jorge Ma.ynard.
O SR. PRESIDENTE - Em discussão a Reda.ção Final. Consta do
E!arecer n.o 645, anteriormente lido
e refere-se ao Projeto de Lei do Senado 11.0 40, de 1960.
Não havendo quem .faça uso da
palavra, encerro a discussãoEm votação a Redação Final.
Os Senhores Senadores que a
aprovam, queiram conservar-se sen.
tactos.
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos
Deputados.
Sôbre a mesa, outro,, requeri·
mente.
., '

É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 592, de 1960
Nos têrmos dos arts· 211, letra p,
e 315, do Regimento Interno, re·
queiro dispensa de publicação para
imediata discussão e votação da &edação Final do Projeto de Lei da
Câmara número 69, de 1957, que
C'l'la a Faculdade de Farmácia c
Odontologia de Manaus e dá out!'as
providências.
Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1960. - Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE- A Redação Final de que trl!lta o requerimento ora aprovado consta do PareCer n.o 646, já lido.
Em discussão.
Não havendo quem taça uso da
palavra, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram conservar-'
se sentados. (Pa!tBa). .
Aprovada.
Vai à Câmara dos Deputa,dos·
Para acompanhar o estudo do
Substitutivo do Senado, designo o
nobre Senador Saulo Ramos. (Palt·
sa).

O Sr. 1.0 Secretário vai proceder
à leitura do Relatório da Presidência sôbre as atividades do Senado
na sessão legislativa que nesta data
se encerra.
É lido o Relatório mencionado, que será publicado em suplemento.

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa.
lavra o nobre Senador Lobão da Silveira.
i "I H~
O SR. LOBAO DA SILVEIRA (•) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, chegamos hoje ao fim da nossã missão neste ano legislativo de
1960.
Esta é a nossa última reunião.

-1
(' ') -

Ndo foi revi•lo pelo orador.
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Ao dirigir minha palavra aos prezados colegas do senado, em nome
do Partido Social Democrático, fa·
ço-o c·om a satisfação de, nesta
oportooidade, Podermos afirmar,
soubemos ,cumprir nosso dever.
O ano ce 1960 foi de transcendental importância para a nossa Pâ·
tria e para a nossa missão legisla·
tiva., pela cirC'Unstância tôda especial de ·se haver efetuado a mudan·
ça da Capital para Brasília., ato de
muita significação para a vida. po·
lítica nacional.
o Brasll, pelo comando do seu
Presidente, realizou uma missão alta e considerável que o credencia à
admiração de seus próprios patrícios como à dos · mais povos do
universo.
De há muito nossas Constituições
cogitavam da mudança da Capital
para o interior do País, com o objetivo de melhor irradiar os resulta.
dos benéficos da administração pública em todos os quadrantes da
Pátria.
Coube ao atual Presidente da Re·
pública, com seu dinamismo, com
seu entusiasmo e capacidade de trabalho realizar a g1'ande missão.
E o Congresso Nacional correspondeu a êste apêlo, a esta. convocação.
O Senado Federal enfrentando,
arrostando tôdas as dificuldades,
aqui se Instalou e cumpriu o seu
dever votando. neste ano legislativo
de 1960, p11ojetos de leis esse11~
ciais à vida do Pais.
Temia-se a. princípio, QUe a série de dificuldades, Impediria-nos
cumprir a nossa missão, desempenhar nosso mandato. A votação a
tempo da própria Lei de Meios afl·
gurtwa-nos impos&~.vel. Mas com a
dedicação de todos os elementos das
corran tes partidárias que integram
o plenário desta Casa, graças aos
esforços e compreensão da.s fôrças
majoritârias e da boa vontade dos
Partidos· da Oposição que soube·
ram cumprir a sua missão de vigilância do regime, graças a todos

êsses esforços exercemos digna.
mente nosso mandato.
E o regime democrâtlco viveu graças a essas fôrças que se congre.
gam, que se unem, se fortalecem e
que constituem a sua grandeza e a
sua vitalidade.
Pudemos, dado o espírito de con·
clliação dos nobres Senhores senadores que integram as· diferentes
correntes partidárias, à correção,
dedicação e dinamismo da Comissão Executiva corresponder à ex.
pectativa não só nossa. como da
própria Nação.
A Imprensa falada, a Imprensa
escrita, o Râdio, a Televisão de Era.
sília tiveram um quinhão incomensurável nesta obra pioneira da mudança da capital.
O funcionalismo do Senado, desde o mais alto até ao menos graduado, todo êle se houve com deVO·
çâo, com espírito de cooperação pa.
ra que pudéssemos c-hegar ao fim
dessa missão afirmando que cumprimos integralmente 0 nosso dever.
O Sr. Francisco Gallotti- Permi·

te v. Exa. um aparte ?

SR. LOBAO DA SILVEIRA Tem V. Exa.. concessão para o
aparte.

o

Sr. Francisco Gallotti -

V.

Exa. acaba de se reférir à ação do
funcionalismo desta casa, que tan·
to contribuiu para que o Senado pudesse cull!Prir a sua missão. Neste
instante, quero apontar um grupo
de funcionários em que nos tor·
mentosos primeiros dias da mudança - fui dos Senadores que para câ
se mudaram com suas famílias nos
dias 18 e 19 de abril - encontrei
uma dedicação de causar verdadeira a;dmiracão. Refiro-me ao pessoal
da Portaria do Senado. Durante
noites seguidas êsses funclonârios
se dirigiram aos apartamentos dO·s
senadores, cuidavam-lhes da disposição dos. móveis, lnstalebVam geladeiras c 01utros aparelhos, prestando inestimâ vel serviço de ordem
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pessoal. Justo o aplauso ce Vossa
Exc·elêncla aos funcionários desta
casa. sinto.me entretanto, na obrigação, como gratidão, de cltar êsse
fato para salientar a atitude grandemente prestimosa dos modestos
funcionários da Portaria desta
Casa.
O Sr. Guido Mondim -

Muito

bem!
O SR. LOBAO DA SILVEIRAMulto grato pelo aparte do nobre
Senador Francisco Gallotti que corrobora minhas afirmativas ao exalçar as qualidades de compreensão,
de cooperação e devotamento do
func!onaUsmo do Senado Federal,
que, inegàvelmente cumpriu o seu
dever.
Sr. Presidente, Srs .. Senadores, o
senado da República, neste ano de
1960, de grande importância. como
disse, para. nós, v·otou leis transcendentais para a vida. do regime
democrático.
Votamos o Orçamento da República para 1961; a Lei da Organiza·
çáo Administrativa e Judic'iária de
Brasma; a lei da Criação de dois novos Ministérios, com o objetivo de
descentralizar a administração púb!Lca; a lei que trata da. segurança
de vôo das nossas naves aéreas; a
Lei da Paridade de Vencimentos dos
Servidores Civis da União, a Lei de
Previdência social; a Lei de Classificação dos Cargos e Funções do
Serviço Público CivU, .a. Lei de Aumento dos Vencimentos dos Militares; a Lei do Inqulllnato.Tôdas essas, Leis foram votadas e devidamente examinadas pelo Congresso
Nacional, através das críticas, comentários, debates e cmencas que
susc'itaram. o Senado pode, nesta
hora, afirmar com eleva.ção, com seguranr;a como aquêles mllltares que
quando cumprem o seu· dever vol·
tam ao seu Comando e a,flrmam que
a missão está cumprida.
Nesta hora, podemos a·firmar, como militares da Democracia, que a

nossa missão foi cumprida, que soubemos compreender a importância
da hora que atravessamos, hora decisiva para os destinos nacionais,
com a mudança da. Capital para
Brasi.Jia, frente a tantas dlficulda·
des superadas pelo dinamismo, pela intellgência, pela capacidade e
devotamento do nosso Presidente
que, inegàvelmente, revelou-se à altura do Brasil- Obra que quanto
mais distante no tempo mais o povo
fará Justiça a Juscelino Kubists·chek de. Oliveira, mineiro bravo,
indômito, corajoso, que realizando a
mudança da Capital, traçou novos
rumos para os destinos do Brasil;
·que compreendeu que o Brasil tinha de avançar, que o Brasil tinha
que prosperar, que o Brasil tinha
que progredir. E o Brasil, sob seu
coma·ndo, progrediu. E progrediu
porque- êle conseguiu dinamizar,
porque êle conseguiu movimentar
êste pa~s em todos os setores de
atividacle. (Muito bem! Palmas).
Estou certo de que, mais cedo ou
mais tarde, todos aquêles, mesmo os
que hoje comentam e criticam Btus
atos, sua administração, hão de lhe
fazer justiça e render a homenagem que êle merece pelos novos desUnas que traçou à Pátria.
O Brasil não podia ficar parado;
o Brasil não podia continuar naquela rotina em que andava, mergulhado numa. crise tremenda, crise de
conseqüências lmprevls!veis para os
destinos da naeionalldade. Foi êle
quem apressou o desenvolvimento
econômico da Pátria a fim de que
pudéssemos crescer, a fim de que o
Brasil pudesse avançar.
Nós, é verdade, sofremos muito.
Sofremos bastan~. ·Mas êste sofrimento não foi vão, foi em benefício
da Pátria, em ·beneficio do Bras!l.
Portanto, neste momento, nesta hora podemos nos manifestar satisfeitos com a nossa administração,
satisfeitos com o apoio que 0 Senado lhe deu, mercê dos aplausos c
mesmo das cr!tlcas da Oposição,

1
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porque o regime democrático se for- mas hoje, fazem justiça ao sr. Jus·
talece com a crítica, se fortalece cel!no Kubitschek.
com o debate, se fortalece com a
Oposição. Oposição e Situação, por- · O Sr. Mem de Sá - Continuo fa·
·
tanto, nesta hora são dignas do re- zendo as mesma..s criticas,
gime, são dignas do País.
O SR. LOBAO DA SILVEIRA Tenho a esperança, ainda, de que
O sr. Mem de Sá - Permite V.
um dia V. Exa. há de mudar de opiExa. um aparte?
nião V. Exa. há -de apreciar êstes
fatos da mudança, estas criticas e
O SR. LOBAO DA SILVEIRA êstes comentários, mas sob outro
Pois não!
ângulo, através de outras f-acetas,
o Sr. Mem de Sá - Na sessão de Nós, hoje, podemos pensar de uma
cn·~crramento ·dos nossos traba..lhos,
forma e, amanhã, pensar de outra,
hora de congraçamento, não desejo muito diferente, através de fatos
interromper a brilhante oração de até imprevisíveis, de fatos, talvez,
V. Exa. para contestar suas asser- que vão suceder, porque não há metivas. mas desejo deixar expressa lhor conselho do que êste: nada cominha total desaprovação aos con- mo um dia depois do outro ...
ceitos que V. Exa. acaba de emitir,
Então quando nos distanCiarmos
desta
época das críticas e dos coO SR. LOBAO DA SILVEIRA ·mentários,
desta época em qne vive·
Nobre colega, acôlho o aparte de v.
mos,
aí,
nosso
julgamento, nosso
Exa. porque é um dever de V. Exa·,
é um direito também que lhe cabe próprio julgamento já não será o
de ter suas observações, ter suas mesmo daquela época. que já pasapreciações. Já ressaltei nesta opor- sou ...
tunidade, e ressalto mais uma vez
O Sr. Mem de Sá - Espero que
de que a oposição deu sua coopera- assim
ção, sua colaboração. Mesmo criti· lência. aconteça com vossa Excecando o Govêrno Juscelino Kubitschek cooperou, porque o Oovêrno
O Sr. Francisco Gallotti - Permidemocrático não pode existir sem te o nobre ora-dor um aparte?
a crítica, sem o debate, sem os comentários. V. Exa,. pode ter outra
O SR. LOBAO DA SILVEIRA opinião; outros Srs- Sena-dores po- Pois não!
dem ter opiniões diferentes. Mas no
O Sr. Francisco Gallotti - Um
conjunto dessas opiniões, no conjunto dessas apreciações, no con- dos maiores vultos da Oposição já
junto dessas observações, 0 povo se penitenciou, de público, e contibrasileiro nesta hora reconhece o nua a ·se manifestar a favor do Govalor, reconhece o dinamismo, reco- vêmo do Sr. J1uscelino Kubitschek:
nhece a c-apacidll!de de trabalho do o ilustre Governador da Bahia, Sr.
Presidente Juscelino Kubitschek de Juracy Magalhães.
Oliveira. E ainda mais posso afirO Sr Mem de Sá- E eu continuo
mar, através de depoimentos in'SUS· a aplaudir os discursos do Sr. Jura·
peitos, de pessoas que quando se cy Magalhães no senado.
operou a mudança não queriam vir
para Brr..silia, mas que hoje oitenta
O SR. LOBAO DA SILVEIRA por cento dessas pessoas C::esej am Folgo multo em acolher o aparte de
permanecer na nova. capital.
V. Exa., nobre Senador Francisco
ll:ste julgamento é daqueles que Ga.Jlotti, · ·como da mesma forma
vieram. para Brasília e criticavam o a·Colho, recebo os apartes do nobre
Govêrno pois, a êle se opunham, Senador Mem de Sá, Aqui estamos

..... -----------·-·-··-------··-------
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para isso, é a nossa missão, ·O nosso dever e o no·sso direito de criticar, comentar, externar p 0 ntos de
vista e opiniões.
Falando, portanto, em nome do
Govêrno , aqui estamos assistindo a
esta última sessão da presente reunião legislativa do Senado Federal
fazendo um retrospecto das nossas
atividades, da :nossa luta, do nosso
trabalho. na certeza e na esperança
de que êste .ano de 1960, marcou
uma, etapa de·Cislva no futuro <lo
Brasil, na sua ec·onomia, na sua estrutura, marco que ficará assinalado na História,' e quanto mais avançarmos e progredirmos, havemos de
fazer justiça a êste Govêrno e a esta administração, nesta hora, neste
momento em que o Brasil passou a
dar à sua nova Capital, que velo
traçar novos rumos, novos destinos
à nossa. terra. à nossa Pátria.
Sr. Presidente, em nome do Partido Social Democrático deixo aqui
consignado ·o no-sso entusiasmo, o
nosso aprêço e a nossa admiração a
todos os Senadores, pela cooperação, pela dedicação e pela bravura
com que se portaram no cumprimento do seu dever. (Muito bem;
muito bem- Palmas!)

O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Paulo Fender.
O •SR. PAULO FENDER- (•) Sr. Presidente, ao ensejo do encerramento da segunda sessão legislativa
da quarta legislatura, ocupo a trl·
buna em nome da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro; e façoo reverente, inclinado perante a
respeitabilidade desta Casa, trazen.
do o agradecimento do meu Parti·
do ao concurso de todos para a obra
comum.
Nós Senadores. da República temos, forçosamente, de dar contas
do nosso trabalho ao povo, ao regime e. a nós mesmos. Ao povo,
(~')

-

Nao (ol rcvl.vto pelo orador.

através das proposições legislativas
que tenhamos apresentado, debatido, julgado e aprovado, e nessa sa·
tisfação do senado ao povo, temos
presente nesta Ca;sa acompanhando
nossa atuação diária a Bancac!a de
Imprensa que, através dos seus
reprensentantes, diz lá fora de
como .aqui nos houvemos, de como
:1qui procedemos·
Leis importantes votou-as o senado; e a nenhuma delas faltou o .con.
curso da Bancada do Partido Traba·
lhista Bra.sUeiro que integra a
Mai-oria desta Casa. E p 0 r que não ·
dizer, Sr. Presidente, que para a
feitura destas leis, seu jru:lgamento,
seu aprimoramento, seu voro, concorreu vital, fundamental e nobre.
mente a !Bancada da Oposição do
Senado.
Sr. Presidente, no encerramento
desta sessão legislativa, não há como distinguir, neste Plenário, Minoria e Maioria. Só nos cumpre o
dever de nos ver pelo prisma uniforme, como um todo corporativo
para legislar, bem intencionado, em
em favor da Soci-edade, em favor da
Pátria, Não posso, rodavia, deixar
de assinalar a lei que, para nós traba.Ihistas, representou, sem dúvida,
fato marcante na História da legislação social do Pais. Refiro-me à
Lei Orgânica da Previdência Social,
que procurou nortear, quase diria,
que procurou dar ordem ao caos pre.
videnC'lário existente, lei que se debateu e se votou nes.ta. Casa, com
elevação. Estreava eu no senado
quando da sua discussão; e tive a
oportunidade de, defrontando-me
com a. Bancada oposicionista expor
o pensamento que trazia como médico da Previdência, e com êle dar
meu pálido concurso à sua elabora.
ção. Assim aconteceu, com relação
ao SAMDU, quando o nobre Sena.
dor Afonso Arinos, que se inclinava
para, naquela ocasião votar contra
o status quo, em relação a esta Repartição prevldenciária, aceitando
os meus ~rgumentos, deu o voto
da Opos~çao à Maioria graças ao
qual foi possível estabelecer a atual
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posição C:o SAMDU no organismo
da Previdência Social.
Sr. Presidente, outras importan.
tes leis foram assinaladas no dis·
curso do nobre Senador Lobão da
Silveira e que bem demonstram que
aqui trabalhamos muito.
É o povo, portanto, que nos vai
julgar e nos dirá amanhã com os
seus sufrágios, s.e nos houvemos
bem nesta C!l'sa, se lhe corresponde·
mos às justas e clamantes aspira·
ções.
A satisfação do senado para. com
o regime é o outro ponto a que me
referi no início desta oração. A nossa fidelicade aos prlnciplos democrátiC"os, a nossa obstinação em sermos democratas, pelas atitudes assumidas, trazendo sempre, nesta
Casa uma pMavra de ponderação às
exacerbações que, às vêzes, ameaçam perturbar o regime, o Senado
se houve à altura da Constituição;
e o senado se houve à altura das
democracias das Américas. Esta
democracia do Ocidente, que tem
ela mesma, acredito, tôdas as soluções para os nossos problemas,
embora nesse particular não me
desvencilhe, um passo sequer, da
causa. por que pugno ao lado de
meus companheiros de Bancada: a
humana causa. trabalhista que espera uma. sociedade mais reconelliada
consigo própria, em que o número
exagerado dO'S que são explorados
se reduza diante do pequeno, mas
poderoso número dos que exploramPor esta causa, nós lutaremos
sempre no Senado e fora dêle C'Omo
cidadão prestante, como democrata. Haveremos, enquanto durar o
nosso mandato, de aqui- estar sempre dispostos para uma palavra em
favor da causa trabalhist!ll, embo·
ra ela se acompanhe muita vez
de um calor exagerado, mas que en·
contrará na generosa compreensão
de cada um dos meus dignos Pares,
a justificativa necessária.
O terceiro ponto, ~r. Presidente,
o dever de o Senado se dar contas o.
si próprio do que fêz, é aquêle mais
grato ao meu coração, no proferir

estas palavras; é aquêle em que, como um dos. mais novos Senadores,
com licença do nobre Senador Mem
de Sá porque tenho apenas um ano
de mandato exercido- já familia·
rizado com todos os colegas, vejo
nesta Casa, não Partidos; como disse há. pouco, mas a representação
federativa da própria Pátria, em
cada um dos três representantes
das vinte e uma unidades da Federação.
Não há porque deixar de o homem sensível e arguto encontrar
aquêles traços característicos que
fazem a. fisionomia politica de cada
político e que trazem para· •esta Casa a somação ·federativa. num testemunho eloqüente de nossa própria
unidade político-territorialSeria para mim um prazer, Sr.
Presidente, destacar nome por :aome dos Senadores, tal· como eu os .
conheço; mas haveri-a. de fazer ln·
justiças e se citar alguns, aquêles
que não for€m citados nêles estarão incluídos.
Quero distinguir, na minha Bancada o senador Argemiro de Figueiredo, Líder consciente, ilustre, Li·
der brando, afável, que tem sempre
uma palavra de ponderação nesta
Bancada, uma palavra de concmação, sem se demitir, sequer uma vez,
de tudo o que tenha por que pugnar
e defender no interêsse inalienável
da Doutrina Trabalhista.
Na Bancada do Partido Social
Democrático, não há por \(lue deixar
de trazer a manifestação do me~
regozijo de brasileiro, di~te da fl_gura singular de nosso L1der. Ll·
der d!ll Maioria, o Sr. Senador Auro
de Moura AndradeO Sr. Ruy C'arneiro. -

Muito

bem!
OSR.PAULOFENDER.-S. Exa.
tem sido um campeão de liberdades
d·emoC"ráticas na Liderança da Maio·
ria· tem· sido um capitão .a gover·
na~ aquêles ·que o têm secundado
sem sofrer, digo, afirmo e repito, a
tirania da sua liderança.
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Somos uma · assembléia de homens livres, Sr. Presidente, e estou
certo de que qualquer um dos Srs.
senadores não sacrificaria sua 11·
berdade individua.! a qualquer lide·
rança e, se assinalo a liderança democrática do nobre Senador Moura Andrade é porque nós mesmos
que temos a C'ausa trabalhista. nos
braços, defendendo-a denodadamente neste pafs ainda assoberbado
pelo capitalismo democrático lnsatfsfatório, nos tet.nos sentido bem
a.té aqui dentro da Llc!erança da
Maioria chefiada pelo nobre Senador Moura Andrade. S. Exa. foi,
realmente, um grande líder na sessão legislativa. ~!e é um lúcido, ln·
tellgente e bravo varão paulista da
democracia brasileira.. (Palmas>.
Na Bancada da. Oposição não PO·sso deixar de destacar a figura fidalga do Sr. João Villasbôas, jurista
elegante da palavra. sóbria e de Inalterável respeito para com seu aparfeante. :a:stes traços o marcam num
perfil pálido, mas S. Exa. é realmente uma figura notável de parlamentar e a todos nós encanta com
suas atitudes nesta Casa.
No Partido Libertador é-me particUlarmente grato destacar o Senador Mem de Sá. Tive com s. Exa.
no comêço do exercício do meti
mandato .alguns atritos que não
passaram de escaramuças tribuní·
elas nas quais S. Exa. sempre levou a melhor...
O Sr. Mem de Sá - Não aPoiado-

o SR· PAULO FENDER - ...
por que S. Exa. é um esgrimista
seguro da palavra parlamentar ...
O Sr. Mem de Sá- Falta de amor
à verdade.
O SR. PAULO FENDER - ... e
tinha eu, do tumulto da minha vida médica, sem experiência de parlamento para defrontar-me com
uma. das maiores expressões da inteligênci-a politica brasileira ...

O Sr. Mem de Sá -

Vossa. Excelência.

Excesso de

SR PAULO FENDER - ... com
o quaJ confesso, publicamente, tenho me aperfeiçoado, Senhor Presidente. <Palmas).
O Senador Mem de Sá é o Lider
ca est~tica do riso. Consegue fazer
oposiçao sem perder o "sense of humour" de que é senhor absoluto.
Muitas vêzes faz com que nós nos
enganemos, quando vislumbramos
numa ou noutra ironia mais aguda
de S. Exa. uma leve Intenção de
falta de consideração pessoal porque S. Exa. é sobretudo um cavalheJro.
O Sr. Mem de.Sá- Estou extremamente desvanecido com as palavras de Vossa Excelência,

O SR. PAULO FENDER- A êle
e ao seu bravo partido o testemu·
nho da minha simpatia democrática e a manifestação de Certeza de
que sempre estavei na. estacada
quando S. Exa. não concordar com
a causa trabalhista que aqui defenderei até o término do meu mandato.
O sr. Mem de .Sá.- Estou sempre
de acôrdo com a causa trabaJblsta.

SR. PAULO FENDER- Obrigado a V. Exa. porque isso realmente é um propósito para o futuro.
O Sr. Mem de Sá - Nem sempre
concordo é com o partido Trabalhista Brasileiro.

O SR. PAULO FENDER - sr.
Presidente. ainda. ·na B111ncada da
oposição devemos mencionar a fi·
gura dêsse parlamentar que pertence à Mesa, mas que gosta ma.l·s do
Plenârlo que da Mesa e está sempre :a.qul com a palavra dos Guararapes, o bravo pernambucano sena.
dor Novaes Filho.
O Sr. Novaes Filho -

gado.

Multo obri-

',.

I)
)

-~
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O SR. PAULO FENDER - Democrata de boa cêpa, homem lhano,
afável. cavalheiro ilustre e culto, é
a demonstração do quanto tem acertado o povo pernambucano sufragando-lhe o nome para representálo nesta casa.
· Outros poderia citar, a cultura
moderada de um Senador Pedro Ludovico ...
O Sr. Pedro Ludovico - Muito
obrigado a vossa Excelência.
O SR PAULO FENDER - ... moderado no sentido de que ela sempre aparece com moderação, por.
que é imensa, mas retralda na motléstta que o caracteriza, um Senador que é como que um filho da
terra,, um nigridão como diriam os
gregos, em tudo que se refere a
Goiás, onde está esta Brasília.
O Senador Taciano de Meno, um
dêsses texanos, hOmem dos campos,
dentro do plenário culto...
O Sr. Tactano de Mello - Multo

obrigado a Vossa Excelência.

O SR. PAULO FENDER- ... mas
que faz meças a qualquer cultura
aqui dentro e que sempre com eqUI·
li brio defende as boas causas.
Afonso Arinos, com estas llções
de Direito Constitucional e disserta.ção sôbre a poUUca exterior, em que
é profundamente versado, que a todos nós proporCiona, fazendo alarde
sempre de uma linguagem parla·
mentar digna dos mais adiantados
congressos do planêta.
Agora., Sr. Presidente, destaco a
Mesa Dlretora dos trabalhos, a. Me·
sa que tem a presidi-la um Senador
que foi eleito para essa posição por
unanimidade.
.Não se precisaria dizer mais, conseguir a. unanimidade de votos para
presidente desta .casa entre gregos
e troianos, entre lutadores de várias
:;~rmas, vindos dos quatro pontos ca
federação, só em se tendo, em se
possuindo aquêle caráter retilfneo,
:;~quela
compreensão equânime,
pquela inteligência lúcida e aquela

maneira de mostrar a razão sem assinalar a desrazão, só em sendo as ..
sim é que se pode presidir o Senado
Federal como preside o nosso querido colega, Senador Flllnto Müller.
(P!JZmas>.
Secundam-no senadores também
de grande e particular fisionomia
politica, como o Senador Cunha
Mello, lá das minhas plagas, jurista renomado, homem a-costumado
ao julgamento das contas e que por
isso pede contas de tudo, demonstrando um zêlo insuperável no exer·
cicio da- 1. a Se·C'retaria desta Casa.
Não ·sou eu quem lhe vai exaltar
ou enumerar perante a nacionalidade os louros já. consagrados da sua
lntellgêne'ia, da. sua cultura e da sua
vida longa e nobre vida parlameutlllr. Mas Integrante da Bancada
Trabalhista Braslleira., êle, com êste grande trabalhista, doutrinário
de fibra, que é Lourival Fontes. S.
Exa. merece neste momento, o tes·
temunho do agradecimento do Partido Trabalhista Brasileiro pela re·
percussão, pelo brilho, pelas clnt1·
lações com que exerce seu mandato, honrando a causa trabalhista
brasileira.
Cito ainda. o Senador dinâmico,
sorridente, trabalhador como um
mouro, cordial como uma criança
-Gilberto Marinho. Não posso asslnallllr mais ninguém. Gostaria,
porém ao final de meu discurso <!e
pedir à Casa, me permitisse citar
dois nomes muito gratos ao meu co·
ração na convivência parlamentar
desta Casa - os nobres Senadores
Silvestre Péricles e Gu!do Mondim.
O Sr. Silvestre Péricles - Muito
obrigado 111 Vossa Excelência.
O SR. PAULO FENDER - São
dois eleitos da arte. Dois cultores
da metafisica, Isto é, da estética.
Deixam a ética e a lógica quase
sempre· que descem ·as escadas do
Sena.do para lançarem-se a paisagens muito altas onde em vão nas
minhas tentativas de acompanhar·
lhes a arte, tenho procurado alcançá-los.
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o Sr. Silve8tre Péricles - Não

apoiado.

v.

Exa. brilha em tudo.

O SR. PAULO FENDER- Termi·
nando, Sr. Presidente, deixo uma
palavra de agradecimento aos fun·
clonários do Senado.
O Sr. Francisco Gallotti mite V. Exa. um aparte?

Per-

O SR. PAULO FENDER- Sinto·
me honrado co~ o aparte de Vossa
Excelência.
O Sr. F1·ancisco Gallotti - To·
mou V. Exa. um caminho perigoso,
quando resolveu citar nomes. Acre·
dito, tenha havido um lapso de
mémoria quando, referindo-se a de·
terminado grupo, ou melhor, aos
membros da Mesa, V. Exa. deixou
de mencionar o ilustre 2.0 Secretário, Senador Freitas Cavalcantl. s.
Exa., estou certo, merece do nobre
orador, como de todo o Senado, as
mesmas referênc~as elogiosas com
que fo~am .distinguidos 101s mai.s
membros da ilustre Mesa cesta.
Casa.

O SR. PAULO FENDER- Incluo,
com prazer, a retificação de V. Exa.
ao meu discurso. Entretanto, pode·
ria dizer que o nobre Senador Freita·s Cav~J.canti foi citado. No início
do meu discurso, ressalvei que qualquer colega, cujo nome me escapas·
se, por um lapso de memória pode·
ria considerar-se citado por mim.
o nobre Senador Francisco Gal·
Iotti, porém, lembra, com muita
oportunidade, a figura de Freitas
Cavalcanti, grande tribuno alagoa·
no, ( muito bem) de tradições re·
publlcanas reconhecidas em todo o
Pais, nome que não me ocorreu à
memória porque S. Exa., como Vi·
tor Hugo, é "grande como o incên·
dlo, que alumia cegando".
O sr. RUY Carneiro- Muito bem!
O SR. PAULO FENDER- Ainda
na Mesa, deixei de citar Heribaldo
Vieira, o jurista, o Senador legis·
ferante por excelência, de cuja pe-

na sai, em dois minutos, qu9:1quer
proposição legislativa que se aeseje
elaborar.
Por último, agradeço a colabora·
ção do funclonaUsmo do Senado,
onde não há a destacar servidores.
A êles, o reconhecimento, meu e do
P. T. B., pela cooperação inexcedí·
vel nos trabalhos legislativos, sem
cujo concurso jamais poderíamos
cumprir nosso dever.
Finalmente, as congratulações do
Partido Trabalhista !Brasileiro com
a Mesa do Senado, com o povo bra·
slleiro e com o regime. <Muito bem!
Mu~to bem/ Palmas. O orador i
cumprimentado).

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Freitas
Cavalcanti.
O SR. FREITAS CAVALCANITISr. Presidente, Srs. Senado·
res, ao se encerrarem os trabalhos
da presente sessão legislativa, por
designação do nobre Lic!er da Mino.
ria, Senador João Villasbôas, profe·
rirei algumas palavras .
Sempre se imprimiu, Sr. Presi·
dente, tradicionalmente, um rito especial à sessão de encerramento dos
trabalhos do Congresso Nacional,
quer na Câmara dos Deputados,
quer no senado da República.
Falo em nome da União Democrâ·
tica Nacional para fixar antes de
tudo, o vigor com que as in.stitui·
ções representativas reagiram à
ameaça de síncope da presença do
Poder Legislativo na República.
Hã que assinalar, no momento, o
admirâvel trabaillo realizado pelo
Congresso Nacional e, part-icularmente, o do senado, em face das
enormes difiC'Uldades que se criaram com a. mudança da Capital do
Pais para o Planalto Central.
Aqui chegamos, há muitos meses,
na hora em que se plantava, no
deserto, a presença da Nação, para
realizar, é óbvio uma tarefa civilizadora da mais alta importância; e
(*) -

( •) - Na o foi

rcufslo p<'lo orador.

I
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sentimos, então, as terríveis dificul·
dades para o trabalho legislativo.
A despeito dos esforços da Mesa
do Senado, através da ação infati·
gável do nobre 1.o Secretário, o
eminente Senador · Cunha Mcllo
(Muito bem; não dispúnhamos do
indispensável à execução do nosso
mister: a biblioteca, •os arquivos, os
elementos de pesquisas históricas e
legislativas.
Aí é que, realmente, Senhor Pre·
sidente, quero fixar a admirável
reação do Poder Legislativo, o vi·
gor com que as instituições cerno·
cráticas e republicana.s supriram
as grandes deficiências daquele instante histórico.
Ameaçava-nos síncope completa,
distante que nos encontrávamos
dos maiores centros de cultura,
·sem os instrumentos de difusão da
palavrw e da nossa própria função.
É-nos grato, por isso mesmo, ressa.Itar o admirável e extraordinário
trabalho do Senado, em 1960. Através das tarefas realizadas, eliminou,
de vez aquelas dúvidas que os teóricos do Direito Público opõem ao sistema bicameral. Cumpriu vigorosamente suas atribuições de Câmara
Revisora, embora recebendo nas
condições já aqui assinaladas os
projetas oriundos da outra Casa do
Congresso.
:Foi realmente, um ano fecundo
quanto às tarefas legislativas do
País.
É desnecessário relacionar, enumerar as importantes leis votadas,
tôdas elas informadas, contaminadas dos mais autênticos interêsses
do povo brasileiro.
Senhor Presidente, falando pela
União Democrática Nacional, saúdo
a Maioria na pessoa do seu nobre
Líder, o senador Moura Andraee.
Ao lado de suas excepcionais qual1·
dades de inteligência e de cultura,
é o grande orador por todos festejaeo.
o Sr. Fernandes Távora - Muito
bem!
O SR.. FREITAS CAVALCANTI
- Imprimiu s. Exa. à sua llderan-

ça aquela austeridade, mas ·também aquela flexibilidade necessária
para que a Oposição pudesse cumprir os seus deveres constitucionaiS.
Devo recordar, Sr. Presidente, o
papel que aqui desempenhamos, os
representantes da Oposição, atra.vés do trabalho extraordinário do
Senador João Villasbôas, Líder da
Oposição, do Senador Mem de Sá,
do Senador Novaes Filho, na Liderança do P.artido Libertador, a gloriosa agremiação que os mesmos desígnios, as mesmas esperanças, as
mesmas lutas nos unem dentro dos
quadros da vida política do País.
Ao saudar, Sr. Presidente, a Maioria do Senado na pessoa do seu
grande Lider, cumpre .fixar que a
Oposição cumpriu o seu dever nos
têrmos·limites indispensáveis, tra·
çados na própria Constituição. A
Minoria sempre atuante nos gran·
des debates aqui travaeos não só
sôbre fatos pôfíticos mas também
no exame dos problemas técnicos,
jurídicos, a Oposição cumpriu o seu
dever, assinalou as suas interven·
ções - permitam-me ilustres Sen!l.·
dores, a vaidade - fixando sua
posição na vida do senado.
Ao terminar estas palavras Se.
nhor Presidente, estou certo de que
encerraremos hoje nossos trabalhos
legislativos cercados da confiança,
da admiração e do respeito do povo
brasileiro. (Muito bem! M1dto bem/
Palmas>.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Mem de
Sá.
O SR. MEM DE SA- (*) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tenho
a honra, para. mim multo a·lta, de
neste momento, falar não apenas
em nome do meu Partido, mas também no das Bancadas das mais
agremiações que sendo pequenas
quanto é a minha, não deixam de
dar a contribuição necessária para
o bom funcionamento do sistema
representativo na base da representação proporcional.
(~)

-

Nfla foi revisto pelo orador.

-590-

Minha tarefa se tornou menos di·
ficll depois que o Senado ouviu as
brllhantes orações que acabam de
ser proferidas,
Esta, ,que agora faço, não será
mais do que o resumo, com sobrie·
da.de, que é a única. forma. que me
salva, do que já foi cito e tantas
vêzes repetido. Realmente, nesses
discursos convencionais de último
dia de sessão, não há como fugir às
mesmas teclas e até aos mesmos
clichês. Curvo-me a elas e a êles,
trazendo em nome das pequenas
Bancadas do Sénaõo Federal, '
agradecimento que deve ser feito,
nesta hora, consignado, desde logo,
à Mesa desta Casa que tem, na pes.
soa de V. Exa. Sr. Presidente, uma
das mais felizes expressões de ho·
mem ta~hado para êsse alto cargo.
(Muito bem!. Palmas).

Realmente, creio eu que V. Exa.
soube colhêr do sangue de seus
antepassados, e da profissão militar
que abraçou quando era môço, o
quantum satis para que, devidamente neutralizado pelas impressões e
pelos costumes da vida civil e democrática, trouXesse para êsse car.
go a energia, a eficiência. e o vigor
que tão necessários se fazem.
A Mesa do Senado, êste ano, sô·
bre todos desempenhou tarefa excepcional que foi a da responsab1Il·
dade pela mudança a.ta·balhoada do
Congresso para o deserto do Planai·
to. Nessa dura e árdua missão a Me·
sa fêz o que humanamente era possível fazer, lutando contra. tôdas as
deficiências e adversidades.
Neste capitulo, justo é que se inS·
creva uma palavra especial ao no·
bre Senador CUnha Mello. (Muito
bem/ Palmas) que, a despeito de tu·
do isso excedeu quanto já havia fel·
to na. longa e brilhante trajetória
de sua vidl!: de homem público, peJa dedlcaçao extraordinária, pelo
esfôrço que foi quase até ao sacri·
ficio da saúde, tentando harmonizar interêsses e dar aos mais Sena.
dores quanto lhe era possivel ofere-

cer.

Nêle, e em V. Exa., neste elogio
eu incluo de forma implícita os de·

mais componentes da comissão DI·

retora, que estiveram à altura. de
suas tarefas e continuam a merecer
os aplausos e o reconhecimento de
seus pares. (Muito bem/ Palmas).
Em ordem, ·sr. Presidente, devo
expressar os sentimentos dos pequenos P.a.rtldos pelo tratamento que as
grandes Bancadas. e especialmente
seus Lideres, lhes dispensaram.
Realmente, graças à nobreza e à
fidalguia dos componentes dessas
grandes Bancadas, e sobretudo de
suas lideranças os pequenos Partidos jamais se sentiram dimlnuidos
ou sequer melindrados, pois que
sempre se viram tratados no mes·
mo pé de Igualdade e com as mes·
mas provas de generosidade e de
boa camaradagem e melhor convi·
vlo.
O Sr. Fernandes ·Távora.- E bem

o merecem!

O SR. MEM DE SA - MiuUo
agradecido a vossa Excelência.
O louvor dessas Bancadas está e
deve ser ielto no aplauso que mere·
cem seus Lideres. Desde logo, o Se·
nador Moura Andrade, que teve a
oportunidade, na sua missão, de
comprovar, sobejamente, o que já
era sabido, o seu talento, o seu brilho, a sua. excepcional capacidade
oratória, mas teve ainda, sobretudo,
a oportunidade de revelar o que era
desconhe_çido - a eflciênC'la, a compenetraçao ao dever e a dedicação
aos encargos.
Ainda é de justiça registrar a no:
breza com que se houve com a. opo·
slção, mesmo quando esta assumia
às vêzes, as formas· impertinentes
tão peculiares à minha pessoa. (Não
apoiado).

O nobre Senador Argemtro de FI·
guelredo, é bem o representante de
sua Bancaé!a pelos dotes parla
mentares e pelas excepcio·nals qualidades de pessoa humana.
O mesmo cabe à. B:ancada irmã
da União Democrática Naciona.I a
quem eu quase tenho constragimento ·de me referir, de tal forma me
sinto com ela identificado·
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os eminentes senadores Jorge May.
nard e Attílio Vivacqua, a quem nesta hora, creio que exprimindo o
sentimento do Senado juntando o
nosso desejo· sincero e ardente que
volte, fazemos uma oração ao Altíssimo para que sua saúde se restabe·
Ieça e seje permitida sua volta ao
nosso convívio para a fecundidade
de nossa Casa. <Muito bem!) . Não
é possível deixar de fazer o elogio
do funcionalismo da Casa. Mais
do que nunca, êste ano, foi êle pro·
vado e demonstrou ser capaz de ultrapassar tôdas as expectativas do
imaginável. Na mudança, nos têrmos em que foi feita, na organiza·
ção desta Casa, na manutenção dos
serviçO's sobrepujando as lacunas e
ultrapassando os óbices, o funciona.
lismo mais do que nunca, merece o
respeito, o aplauso e o reconheci·
mento de todo o Senado.
Creio não melindro nem susceti·
bilizo o corpo de funcionários, se
nêle destacar um grupo que ainda
hoje, varou e atravessou o horário,
indo pela noite a dentro, sem vantagens especiais, tão merecedores
seriam de colhêr o prêmio justo pa.
ra labor tão árduo; e dentro dêste
grupo, com o sempre, eu C'l'eio que
o quadro do funcionalismo se exalta e re en Joberbece, se eu destacar
a figura do Dr. Isaac Brown (Palmas) que é, sem dúvida, uma espécie de apóstolo do funcionalismo pú·
· bllco, a mais alta expressão da dedicação cívica a uma causa.. (Muito
bem) . Não fôsse êle o que é, provàvelmente, seria um sacerdote.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite
Exa. um aparte? (Assentimento
dO' oradorJ. Apenas para aplaudir

v.

V. Exa. por citar o Dr. Br0 w, homem que · se dedic·ou ao Senado
com amor, com alma. E não só ao
Senado mas ao BJ;asil, porque esta
Casa serve ao Brasil.
O SR. MEM DE SA - Agradeço
especialmente o apoio que V. Exa.
me traz.
Os mais Diretores -· Diretorias·

de-Serviços - estão i.ncluidos bem
como os integrantes cessas Seções,
dessas Diretortas e dêsses Serviços.
Embora de praxe, não é possível
fugir ao registro do trabalho e da
colaboração da Imprensa falada e
escrita, que, nestes ermos do Planalto, nos deu a.!nda cooperação
maior do que a que nos dava quando e·stávamos dentro da civilização.
Realmente, a Imprensa falada e
esC'l'ita, fazendo os sacrl:ficios que
nos era também imposto pôde supt·ir, em larga parte as lacunas que
a localização da .Capital troUXe ao
bom funcionamento do regime.
Deixou, pois de forma muito sin·
cera o elogio à Imprensa e o regis·
tro do aprêço que demos e devemos
dar às críticas que ela nos formula, tão necessárias são, e preciso
se faz as aceitemos, para colhêr
as Uções e os ensinamentos que de
tôda critica honesta deriva.
Sr. Presidente, nesta hora de des- ·
pedida, que tem sempre um toque
de melancolia, não creio oportuno,
fazer um exame de consciência coletivo do modo pelo qual o Senado
e a Câmara cumpriram os seus deveres na nova Capital do Brasil.
Penso não há excesso dizer, fi.
zemos o que era possível, talvez
mais do que isto; mas creio não será ocioso, ao contrário, útil assinalar que muito nos falta fazer, grandes são ainda. as laeunas e as defi·
ciências dos C'orpos legislativos.
Fio em Deus e confio na Mesa
Diretora e nas Lideranças, que, no
próximo ano, estas falhas, que observamos e sobejamente conhece'
mos venham a ser corrigidas. ·
Espero sobretudo que o Senado,
como tantas vêzes temos ressaltado, saiba reagir às pressões que vem
sofrendo e que se vem amiudando
em excesso para que reassuma sua
verdadeira função no sistema federativo brasileiro de câmara Revisora a fim de que muito em breve,
não se deixe completamente anular.
Est-as, as palavras que profiro,
em nome das Bancadas que me deram a honra de me tornar seu ln·
térprete.

-592ria desta Casa; para agradecer a
Vossa ExcelênCia a maneira supepecial agradecimento ao S€nador rior, altamente C'ívica com que di·
Paulo Fender; peia generosidade e rigiu os nossos trabalhos; para
excesso de suas referências à mi· agradecer ao Sr. 1. o Secretário da
Casa tudo quanto fêz em favor da
nha pessoa.
boa administração do Senado FedeO Sr. Paulo Fender - Justíssi- ral.
mas.
Para agradeC'er ao Senador Frei·
tas Cavalcanti, não só pelo seu
O SR. MEM DE SA- Dessas re- exercício como Secretário m a s,
ferênC'!as só uma aceito e agradeço principalmente,
pela sua atuação
de coração, toi a que S- Exa. carac- como Senador sempre vibrante; paterizou afirmando que mesmo nos ra agradecer, ao Senador Novaes Fi·
golpes mais duros da minha preten- lho, Senador Heribaldo Vieira, Sesa ironia jamais houve nem a ln· nador Mathias Oiymplo, Senador
tenção malévola ou intenção despri- Gilberto Marinho, a todos pelo que
morosa para com os meus nobres flzera.m colaborando e participanPares, a quem respeito, a quem do da Mesa do Senado.
admiro. · ·
agradecer ao functonallsA ironia. que dizem ser a arma de moPara
desta
Casa, particularmente ao
que abuso é uma arma bigúmea, Doutor Isaac
Brown ...
que fere, às vêzes1 mais a mim mesmo do que ao atmgic!o; a ironia é
O Sr. Ruy Carneiro -Muito bem.
para mim aquilo que o poeta mineiro definiu "esta infinita dúvida seO SR MOURA ANDRADE -· ...
creta da tragédia recôndita do ser". pelo concurso que deu à Liderança
Não há, portanto, nem haverá ja- da Maioria; para proclamar, ainda
mais de minha parte para com os uma vez, a nossa admiração ~~em
nobres C'olegas, senão respeito e pre profunda e cada vez maior por
aprêço: meu feitio áspero e por vê· essa figura serena, tranqüila, trabazes a minha impertinência, real· lhadora de um homem que possui
mente, .pode num ou noutro caso, uma personalidade excepcional e
momentâneamente, parecer dema· que cresce a todo instante no consiada a todos e peço desculpas dês· ceito que dêle temos e que já não
ses excessos, e a todos agradeço e sabemos até onde elevá-lo, tão alto
aqui vai a palavra final e muito se torna diante de nós.
pes.soal: a todos agradeço a paCiênFinalmente, Sr. Presidente, para
cia e a consideração com que me agrade,cer à Bancada da Imprensa,
têm aturado. (Muito bem! Muito por todo o apoio que tem dado aos
õemt Palmas) .
nossos trabalhos para dizer que
nossos agradecimentos, como os dos
O SR. PRESIDENTE- Tem a pa· mais oradores ....,. não desejando ter
lavra o nobre Senador Moura An· esquecido ninguém - que todos
drade.
estejam contidos e para i<lUe todos
O SR. MOURA ANDRADE - ( •) fiquem contidos para declarar que
- Senhor Presidente, tomo a. pala· o que mais nós poderemo's desejar
vra para agradecer as elogiosas e após o encerramento da sessão e a
imerecidas referências que fizeram aproxlmação do dia 25 de dezembro
à minha pessoa, os ilustre·s oradores é que os sinos de Natllil repiquem
saudando a felicidade, a paz, a
no dia de hoje.
Para agradecer, Sr. Presidente, à tranqüilidade nos lares de todos· e
Maioria desta casa; para agradecer que êste ano se finde terminandoa compreensão que recebi da Mino- se com êle as amarguras que são
do conhecimento de cada um e
c•) - Nfio foi revisto pelo orador.
apontando com êle, com o seu fim,
Pessoalmente, ainda peço licen-

ça. para duas palavras: uma, de es-
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se fêz neste ano legislativo. Devo
assinalar ainda que trabalhamos
em condições particularmente difí·
ceis. Foi o ano da mudança da. Ca·
pita!, quando todos os serviços do
Poder Legislativo se deslocaram para o Planalto Central; e mais,
foi o ano da eleição para PreSidente da República em que o povo brasileiro acorreu às urnas e exprimiu
o seu sentimento· e a sua vontade
dando a sua vitória à democracia.
O Relatório, Srs. Senadores, a
meu ver, na. presidência eventual
dos trabalhos, traz lacuna grave.
Fazendo referência ao 1luncionallsmo da Casa cita os nomes dos doOis
Dlretores Gerai·s, o efetlvo e o sub,··
tituto, esquecendo, todavia um nome, por todo•s os títulos, digno de
nosso respeito e da nossa admiraO SR. PRESIDENTE - Devo sus· ção, Isaac Brown, Secretário Geral
pender a sessão por cinco minutos da Presidência. (Palmas)·
Os nobres Senadores Mem de Sá
para a conclusão da Ata desta últie Moura Andrade já haviam retlfi·
ma sessão.
Antes porém, desejo agradecer, cado essa falha.
Ao suspender os nossos trabalhos
em nome da Mesa, as expressões
cinco minutos, mais uma vez
por
contidas no Relatório da Presidêncongratulo-me
com os Srs. Senadocia, e as manifestadas, pelos Srs.
e
com
o
nosso
funcionalismo
res
Senadores aos componentes da Me·
rea.Uzada no
pela
grande
tarefa
sa.
Cong11atu1ar-me com os Sl1S. Se· cumprimento do nosso dever.
Está suspensa a sessão por cinco
nadares pelo trab!lilho realizado nes·
minutos.
te ano legislativo. O Relatório da
Presidência é um repositório real
É suspensa. a sessão às 18 hode tudo que foi realizado, é o testeras
e 15 rninutos e reaberta às
munho de que multo se trabalhou
18 horas e 20 minutos .
nesta Casa; e de tal forma se trabalhou que chegamos ao encerraO SR. PRESIDENTE - Esta rea·
mento desta sessão legislativa aflr. berta a sessão.
mando que a,penas dois ou três proO Sr. Segundo Secretário vai projetas de importâncla, não tiveram ceder à leitura da Ata.
conclusão. Todos os demais enviaÉ lida e aprovada. a Ata.
dos ao senado pela Câmara dos
Deputados ou oferecidos pelos SenaO SR. PRESIDENTE - Nada
dores foram considerados voltando mais havendo a tratar, está encermuitos à outra Casa do Congresso rada a sessão.
em virtude de emendas.
Levanta-se a sessão às 18
O Rela.tório é um atestado elo·
horas e 20 minutos.
qüente e incontestável do muito que

as portas la.rgas de um nôvo ano
próspero, feliz, um ano em que nós
possamos chegar à conclusão de
que realmente cumprimos as obras
passadas e cumprimos com a consciência do dever e que voltemos para cá para cumprir as novas que
nos esperam se não com mais, ardor
pelo menos com 'a mesma determinação com que procuramos pagar
os que nos confiaram.
Sr. Presidente, tomei a palavra
para desejar um bom Natal e um fe.
liz Ano Nôvo aos Srs. Senadores e
à·s suas famílias, aos funcionários e
às suas famílias, à imprensa e às
suas familias; para desejar, sr. Presidente, repito, que êste Natal e êste Ano Nõvo sejam os mais felizes
para a nação brasileira. ( Muito
bem; muito bem. Palmas).
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